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 املستخلص
اهم المتغيرات في الفكر التسوووووووحدقي الدديه لقدى خا علي ةلم ايمة مموووووووافة للمن مة  لمنت ا خا م    عدت القابليات الدينامية التسوووووووحد ية ا د

ؤثر ةالل اسووووووووووتغالل محاىب المن مة فير  ا ترايية  ابدااية   م   المن مة م  التمامي مت المتغيرات النيمية الدينامي ية المتسوووووووووواىعة  التي  
 شو يلة م  القابليات االبدااية التي  سوترمر المحاىب النابىو   دحلخا الي طقية ةحوو  دم    يحدت ه    علي  نامي االبتكاىات التسوحد ية   كحد   

المتغير القابليات الدينامية التسووحد ية لتدقيم االسووتدامة الالطخابية بحسوواسة التسووحدم المسووتداذه  كحطا ه   الدىاسووة م  متغيرد  اسوواسوويي   هما 
ة التسوووووووووحد يةك  التي  كحطا م  عدو افماب هي قاباىو عالةات العرحةو الممرفة السوووووووووحايةو  يحدر المنت ق  المتغير المسوووووووووتقي تالقابليات الدينامي

و فمد الممتمد  هح اسوووترا ي ية التسوووحدم المسوووتداذ الالطخابي  ال    كحة م  عدو افماب هي ق الامد االلتماعيو الامد االةتعووواب و الامد النيمي
لممرفة التنافسوويةقه ناطا المشوو لة الربيسووة للدىاسووة هي تهي  سووتييت المن مة ةيد الاده م   نمية  اسووترماى القابليات الممرفة السووحايةو فمد ا

لالطخابيةو الدينامية التسووووحد ية لتدقيم التسووووحدم المسووووتداذ الالطخابيك  هي  تمتت المن مة فقدى خا علي اباىو محاىبها النابىو لتدقيم االسووووتدامة ا
ف للدىاسووووووة هح ني  لم   للمن مة اسووووووتالداذ اباىو عالةات العرحة  الممرفة السووووووحاية   يحدر المنت  لتدقيم افماب االسووووووتدامة  ناة ابرز هد

مدير  مسوووؤ ل فري في ةووورنة زد  لال عووواالت النقالة في المرا و نما اة ابرز اسوووتنتا    50التسوووحد ية الالطخابيةه   كحطا عينة الدىاسوووة م  
ير ممنح  للقابليات الدينامية التسوووحد ية في  دقيم التسوووحدم المسوووتداذ الالطخابي  ابرز التح ووويات ناطا علي المن مة اة للدىاسوووة هح  لحب   ث

  يحى م  ةابليا خا التسحد ية الدينامية لتتالءذ مت التغييرات النيمية المتساىعةه 
 الطخابي الكلمات الربيسة: القابليات الدينامية التسحد يةو التسحدم المستداذ ال 

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. 

 منهجية الدراسةاملبحث االول: 
 اوال: مشكلة الدراسة

ة  الاقاء   تسووووابم المن مات في نيتية  نشووووير التفكير االسووووترا ي ي لديخا لتفميي القابليات الدينامية التسووووحد ية لمحالخة االةياى النيمية المدتمل
ي ة سنيعية للتيحىات التكنلحلية الخابلة مما اسحل مدو مم نة لتدقيم التفح   التسووووووحدم المسووووووتداذ الالطخابي  ه ا التيحى ا  الشوووووومحى لاء ننت

ةلم  الة م  التمقيد  حل السووح   التيحى  حل العرحة  االسووت افة لا  ةابليات االسووتشووماى لدم ه   المن مات اسووت افة و  متغيره  رد ت 
لتسووواال الربيسوووي اال ي تهي  سوووتييت  فكر في عدذ فسووول الم ال اماذ ا   خديد بيمي لم   اة لقموووي علي منت ا خا ل ا  كم  مشووو لتنا في ا

ال ةوووورنة  سوووويا سوووويي لال عوووواالت المتنقلة ال اب القابليات الدينامية التسووووحد ية لتدقم لخا التسووووحدم المسووووتداذ الالطخابيك  اطشووووم م  ه ا التسووووا
 الربيس التسااالت الفراية اال ية 

 المستداذ الالطخابي؟هي  تم   الشرنة م  ةالل اباىو عالةات العرحة اة  دقم التسحدم  -1
 هي للممرفة التسحد ية ب ى في  دقيم التسحدم المستداذ الالطخابي؟ -2
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 هي لتيحدر المنت  ب ى في  دقيم التسحدم المستداذ الالطخابي؟ -3
 هي  تمتت الشرنة فالقدىو علي اباىو محاىبها المدد بو لتدقيم االستدامة الالطخابية؟

 ثانيا: اهمية الدراسة 
ية الدىاسوووة م  نحة القابليات التسوووحد ية  م   ا  من مة م  ايوووافة ايمة لخا  لمنت ا خا   لنية  الات العراب    معز م  ةدى خا اطشوووقا اهم

دامةه علي محالخة التددلات النيمية م  ةالل محاىبها الملمحسة  غير الملمحسة  هي المن مة  تمتت فقدىو علي اباىو ه   المحاىب لتدقيم االست
 سما االهمية الي المدا ى اال ية: ل ا اطق

 عوووووووووحىات  حل السوووووووووح : هنا البد م  ممرفة نافة المتغيرات المتملقة فاوسوووووووووحا    قييمخا  طحي الممييات الناةووووووووومة فيخا  سردقة عر     -1
 المنت ات المنافسةه

ختخا م  ةالل التكي   رالسرعة الالزمة لتدديد طحي ةابلية الشرنة لالستشماى: ةدىو المن مة علي التننؤ فالمتغيرات النيمية المتحةمة  محال -2
  نمية المحاىب التي ستستالدذ م  ةني المن مةه 

 االست افة للعراب : الدفاظ علي العراب   السمي الدريه ل  ب زراب  لدب  االستدحاذ عليخم  ممرفة ميحلخم  ا  اها خم   لنيتخاه -3
 دقيم الفابدو االلتمااية ا  ال يمة الم تمعية م  ةالل منت ا خا التي  ير خا في االسحا   اة  االهمية للم تمت: ةدىو المن مة علي  -4

  دافظ علي مسؤ ليتخا االلتماايةه 
 االهمية للمن مة المادحثة: ةدىو المن مة علي االست افة لكافة المتغيرات النيمية  محالختخاه  -5

 ثالثا: اهداف الدراسة 
  ي:   خدف الدىاسة لتدقيم اال

 عند امتالك المن مة للقابليات التسحد ية الدينامية سي حة لديخا القدىو علي بعم ال حاطب االلتمااية في الم تمته -1
  ستييت المن مة  العيص المحابد االةتعابلة التي  نم س علي الم تمت م  ةالل امتالكخا ى س المال الاشر  المنديه -2
 دينامية ني  لم   للمن مة اة  دافظ علي النيمة لتدقيم االستدامةهم  ةالل القابليات التسحد ية ال -3
  خدف ه   الدىاسة الما لتدقيم الامد الممرفي التسحدقي  التنافسي م  ةالل ةدىو المن مة علي محالخة التددلات التسحد ية  التنافسيةه -4

 ىافما : فرييات الدىاسة 
ية بي  القابليات التسحد ية الدينامية  التسحدم المستداذ الالطخابيه   ننرم م  ه   الفريية الفريية الربيسة اال لي : هنالك عالةة ال اب

 الفرييات الفراية اال ية:
 هنالك عالةة ال ابية بي  اباىو عالةات العرحة  افماب التسوووووووحدم المسوووووووتداذ الالطخابي م تممة تالامد االلتماعيو الامد االةتعووووووواب و الامد  -1

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

 الامد الممرفي التسحدقيو الامد التنافسي التسحدقيكه
حدر المنت   افماب التسوووووحدم المسوووووتداذ الالطخابي م تممة تالامد االلتماعيو الامد االةتعووووواب و الامد النيميو هنالك عالةة ال ابية بي   ي  -3

 الامد الممرفي التسحدقيو الامد التنافسي التسحدقيكه
 ننرم م  ه   الفريوية الفريويات الفريوية الربيسوة الراطية: هنالك   ثير للقابليات الدينامية التسوحد ية في  دقيم التسوحدم المسوتداذ الالطخابيو   

 الفراية اال ية:
لممرفي هنالك   ثير إلباىو عالةات العرحة في افماب التسحدم المستداذ الالطخابي تالامد االلتماعيو الامد االةتعاب و الامد النيميو الامد ا  -1

 التسحدقيو الامد التنافسي التسحدقيكه
التسوووووووحدم المسوووووووتداذ الالطخابي تالامد االلتماعيو الامد االةتعووووووواب و الامد النيميو الامد الممرفي  هنالك   ثير للممرفة السوووووووحاية في افماب  -2

 التسحدقيو الامد التنافسي التسحدقيكه
هنالك   ثير لتيحدر المنت  في افماب التسوووووووووووحدم المسوووووووووووتداذ الالطخابي تالامد االلتماعيو الامد االةتعووووووووووواب و الامد النيميو الامد الممرفي   -3
 لتسحدقيو الامد التنافسي التسحدقيكها

 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

 2018 لغالة  عدراة  2018الدد ب العمنية: الر  الاده للمدو بي  طيساة -1
 الدد ب الم اطية: اةتيرت ةرنة زد  لال عاالت نميداة للاده  اةتيرت مداف ات الفرات او سر تالن ف االةرفوفابيوالديحاطيةكه -2
 الدد ب الملمية: اة الاده مددب علميا فما لاء ف هدافاه-3
يرت مداف ات الفرات او سوووور تالن ف االةوووورفوفابيوالديحاطيةك الدد ب الاشووووردة: اةتيرت ةوووورنة زد  لال عوووواالت نميداة للاده  اةت  -4

 عينة ةعدلة اذ  ةير مسؤ لح التسحدم في ه   المداف ات نمينة للادهه
 سافما: الحسابي اإل عابية المستالدمة

 ك عليا استمملا اوب ات اإل عابية اال يةNonparametricاة الاده ذ  سنيمة ال مملميا ت
 .كFو اةتااىTطدراف المعياى و ممامي االى ااطو التدليي المامليو  دليي االطدداى الاسيرو اةتااىتالحسر الدسابيو اال

 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 

كو نما لمد ا د مناه  الاده الملمي اوكرر Bratton & Gold,2003:443ماسووووووووية  مترافية  ط امية تالاده يني  اغرايووووووووا فيردقة  
  همية   حا ر في االستممال يم  م االت علمية متمدبوه

 املبحث الثاني:اإلطار الفلسفي للبحث
 مفهوم القابليات الدينامية التسويقية      1.1

ك فقد ىنعت بىاسوووووات ةليلة Day,1994:43إيوووووافة ايمة لمنت ا خا   لنية المتيلاات التنافسوووووية ت ة القابليات التسوووووحد ية  م   الشووووورنة م  
ك  ناطا هنالك بىاسووووات Martin et al,2017:531علي ةدىو الشوووورنات علي االسووووتفابو م  القابليات التسووووحد ية  نيتية االسووووترماى فيخا ت

يتية االسووووووتفابو م  القابليات الدينامية التسووووووحد ية  ني  لم   لخ   المن مات مدد بو في ه ا الم ال  التي ىنعت علي ةدىو المن مة في ن
ك التي RBVك لمحب مفخحذ القابليات الدينامية الي الن رو المسووتندو للمحاىب تFalasca et al,2017:903اة  سووترمر  طشوويتخا م  ةاللخا ت

ة  غير الملمحسوة  رالتالي فكي مقدىو  تمتت بخا المن مة هي فسونب محىب لاء بخا فاىطي  اكد اة ةابليات المن مة  نشو  م  محاىبها الملمحسو
ك  ردسوب ه   الن ردة ل ب اة  كحة المحاىب  تمتت فشور ط Eisenhardt and Martin, 2000,1107كت:Teese et al,1997مددب ت

دقيم ميعو  نوووافسوووووووووووووويوووة مسووووووووووووووتوووداموووة للمن موووة اهمخوووا اة  كحة المحاىب ذات اي موووة  طوووابىو  غير ةوووابلوووة للتدحدوووي  غير ةوووابلوووة لالسووووووووووووووتنووودال لت
ك اال اة المن مات عندما  حالا  سوحاةا متغيرو ال لم   التننؤ بخا  تعوف فاة بيمتخا غير مسوتقروو فوة  لحب Barney,1991:105-106ت

ا المحاىب  ك  ر لك ا وووووووووادLopez et al,2017:257مالع ة مناسوووووووووب م  المحاىب  الممليات غير ناف للدفاظ علي الميعو التنافسوووووووووية ت
 كهLopez,2005:633  دها غير نايية للدفاظ علي الميعو التنافسية للمن مة الة المحاىب  متنر ذات سافت ثابا اساسا ت

سوووووحد ية التغييرات النيمية النرت المن مات الي ال اب  لحل لكيتية الدفاظ علي الميعو التنافسوووووية فيخا  ناة الدي عنر القابليات الدينامية الت
 مرف فاطخا إلراءات  ن يمية متمدبو لتغيير اسووس اسووتالداذ المحاىب م  ةالل قاكتسووابو  ةلمو   حزدتو  بم و  تعابو   ميت المحاىب   التي  
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ك ا  هي ةودىو المن موة علي بم   رنواء  تعوابو  كحد  Smart et al,2007:1071المحلحبو لتحليود اسووووووووووووووترا ي يوات لوديودو لاللم ال يموة ت
الاىلية البتكاى  لحل سوووووووووردمة للتغيير النيمي  تي  تم   المن مة م  الدفاظ علي منت ا خا  اة  دقم ميعو  نافسوووووووووية الكفاءات الداةلية  ال
ك علي  لحب القابليات الدينامية التسووووووووووحد ية في Vorhies and Morgan, 2005ك  دؤند تMc kague,2011:23فرددو  مسووووووووووتدامة ت

نر الت ثير في  شوووووووو يي المحاىب المتا ة للمن مة فيردقة ابداايةو فتسوووووووواعد المن مة في المن مة  ب ىها في ةلم ايمة ممووووووووافة للمنت ات ع
التمووامووي مت التقلاووات النيميووة الوودينوواميووة المتسووووووووووووووواىعووة التي  ؤثر علي سحل ب ىو  يوواو المنت ووات   نووامي االبتكوواىات ممووا يؤب  الي  غييرات 

 متمد المن مة علي  شووووووووو يلة محاىب  تعوووووووووف فال محب بي  كحة  ك اذ الLampel & Shamsie,2003:2198متسووووووووواىعة في المنت ات ت
 Dais etمتغيرو  سوب الحيوت التنافسوي فااليوافة الي  شو يلة م  القابليات التي  ؤثر في نيتية  كحد  ه   التشو يلة المتغيرو م  المحاىب ت

al,2017:419ا  االسوووت افة لتغيرات السوووح  ففمالية مت االسوووت افة ك فالقابليات الدينامية التسوووحد ية   سووومل للمن مة فوعابو  شووو يي محاىبه
ك  في السوووووح  المتيحىوو  سووووومل القابليات التسوووووحد ية الدينامية للمن مات بتدديد Mathiassen & Vainio,2007:523للنيمات المتغيرو ت

 هي  شووير إلي م محعة م   .ير السووح  مؤةوورات السووح  الخامةو   قييم الممليات    الالدمات ال ديدوو   عووميم   نفي  اسووت افات فمالة لتغ
فخي  ؤثر فشووو ي مااةووور علي  يحدر منت ات   .الممليات التي  دتالخا المن مة لتكحة ةابىو علي اسوووتالدامخا  ثناء االسوووت افة لتغير السوووح  

اميوة التسووووووووووووووحد يوة ك  فوالقوابليوات الودينوWang et al,2013:336المن موةو   عووووووووووووووميم الالودموات المنتكروو  عالةوات الممالء سحدلوة اولوي ت
ك  مري مقدىو محلحبو  لدم المن مات ت   اولعاء الم حطة لخاك  م نخا م   باء  طشووووووووووووووية مددبو ممينة فيردقة محثحةة  مريووووووووووووووية DMCت

إعابو    السومة المميعو التي   مي القابليات التسوحد ية  قبينامي يةق هي ةدى خا علي  غيير اليردقة التي  يحى بخا المن مة عمليا خا م  ةالل
ك فم  من حى عمليوا ي Falasca et al,2017:903هي لوة ةواعودو المحاىب   و    م  ةالل إ وداث  غيير في النيموة الالواىليوة للمن موة ت

ف طخا  لك الممليات التن يمية عالية التفاعي  ذات الكفاءو المالية  التي  مووووووووم  التكامي الديح    كحد  او ووووووووحل   DMC لم    عووووووووحى
ك  م  من حى  ن يمي  كاملي  مد Xui et al,2011:324حد ية باةي الشوووورنة لاللم ال يمة للممالء   دقيم ميعو  نافسووووية ت الممرفة التسوووو

DMC شوومي ه   الممليات  عمليات  ن يمية متكاملة  قحذ فوطشوواء  ىرر   كحد  محاىب السووح  م   لي  دديد  ةلم   قدلم ايمة الممالءو  
سول النيمي  امتعواا الممرفة التسوحد يةكو  ةابلية االسوتشوماى النيمي  تمري ا الاذ القراىات المرطة    ابف  عوحىات السوح  تفما في ذلك الم

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

 
  ب اى القابليات الدينامية التسحد ية   ك 2الش ي ت

 المعدى: م  اعداب الاا راة
  م  ةالل الشوووو ي  عال  يتموووول اة القابليات الدينامية التسووووحد ية  متمد علي ثالث عمليات  تكامي ييما بينخا م  الي ةلم ايمة للعرحة ال  
 تمامي ما المن مة  ه ا لمنر ع  اسووووت افة  نفاءو الممليات الت اىدة متمدبو الح ابف لاللم   قدلم ايمة الممالء  سووووب لتغيرات في السووووح   

 لسنني  هما:  ع  القابليات الدينامية فشکي عاذ DMCالترکيع علی ايمة الممالء هح ال   لميع  ا  اة
 علي سرعة  نفي  اطشية التسحدم الممقدو   ساهم فاللم  العال ال يمة للعراب  فالرغم م  التغييرات في السح ه DMC  ال: لم    ة  نم س  

لتدقيم الميعو التنافسووووية  اوباء المالي   DMCح ابف ذات العوووولة فالمميي هي اطم اس هاذ لوووووووووووووووووو ثاطيا: إة نفاءو الممليات الت اىدة متمدبو ال
 كهFang & Zou,2009:744المتفح  ت

الدينامية ى س المال الاشوور   ى س المال االلتماعي  الممرفة الموومنية للمديرد  المشوواىني  في إطشوواء  اسووتالداذ   التسووحد ية  م س القابليات  
 كBruni & Verona,2009:103السح   التسحدم فوسلحب ل افئ التغيير الدينامي ي في النيمة ت   كامي محاىب

  Dimensions of Dynamic marketing capabilities   ابعاد القابليات الدينامية التسويقية  2.1
ك  التي  خدف Nolina et al,2014:402ت DCهي لعء ا  امتداب للقابليات الدينامية التن يمية   DMCاة القابليات الدينامية التسووووووووووووووحد ية 

فعووووووووووووحىو مااةوووووووووووورو الدعووووووووووووحل ثم الدفاظ علي ميعو  نافسووووووووووووية مسووووووووووووتدامة للمن مة فالرغم م  عدذ االسووووووووووووتقراى في النيمة المديية فالمن مة 
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التيEisenhardt and Martin,2000:1109ت االفمووووواب  لوووووووووووووووووووووووووووو  ك  ةووووود  نحعوووووا  الاوووووا ري   تDMC  ووووودبهوووووا   & Daisفقووووود  ووووودبهوووووا 
Pereira,2017:423كه   دبها تWang et al,2013:342  ك آىاء الاا ري  1  دبها فا رحة آةر ة ف فماب متمدبو  دحيوووووووووووول ال د ل ت

 المتنحعة ف فماب القابليات الدينامية التسحد ية
 ك افماب القابليات الدينامية التسحد ية1ال د ل ىةم ت

 االفماب  الاا هو السنة  
1 Fang & Zou,2009:745 اباىو عالةات العرحةو  يحدر المنت و اباىو سلسلة الت خيع 
2 Wang et al,2013:342  ك  دسي  المنت و  دسي  ةراىات التسميرو  دسي  ةناو التسحدمو  دسي  التر د 
3 Molina et al,2014:407   سووووووولسووووووولة الت خيعو اباىو االعالطات  التحا وووووووي عنر  سوووووووابي  اباىو عالةات العرحةو اباىو

 التحا ي االلتماعي
4 Dais & 

Pereira,2017:423 
إسوووووووترا ي يات التسوووووووميرو  يحدر المنت و اباىو ةناو التسوووووووحدمو التاليير التسوووووووحدقيو اباىو  

 المملحمات التسحد ية
5 Konwar et al,2017:685   التسوووووووووحد ية الي المالي المنيماتكو التر د و المخاىات  ف رافة التسوووووووووحدم تطسووووووووواة النفقات

 التسحد ية  التسحدم المستخدف
6 Dalasca et al,2017:905 الممرفة التسحد يةو اباىو عالةات العرحةو  يحدر المنت اتو اباىو سلسلة الت خيع 

 ال د ل م  اعداب الاا راة فاالستناب للمعابى الحاىبو يياه
و  يحدر المنت ك  ذلك فسووووونب  رنيع اغلب الاا ري  علي ه   التسوووووحد ية سووووونمتمد في بىاسوووووتنا الدالية علي تاباىو عالةات العرحةو الممرفة  

 االفماب اذ  ققا اعلي  كراى  سب ال د ل  عال  نما  متاز ه   االفماب فدرنيتخا  اى ااسخا المااةر فالعرحة    ثيرها عليا  نما ل  ي
 Customer Relationship Managementادارة عالقات الزبون  -1
  عموووووواء ةناو التسووووووحدم  ذلك لممرفة ا تيالا خم  سردقة  الممالءعلي  طخا عملية متمدبو الح ابف إلباىو المالةات مت CRM يتم  مرد    

فاظ علي المالةات مت الممالءو   حفير ةدمات  ررر بي    ابف اكتساب  االستفابو م  مملحمات الممالءو  تطشاء  الد  CRM إىيابخمو 
ك  هي عمليوة من موة متمودبو الح وابف  رنع علي إطشووووووووووووووواء عالةوات سحدلوة اومود مت العرواب  Fang & Zou,2009:745موا فمود النيت ت

ب  في الممليوات  ةود  م بم  ةودىات إباىو عالةوات العروا كPayne & Frow,2005:170ال و ابي   الدفواظ عليخم   معدع المالةوة ممخم  ت
 دوديود العرواب  ال و ابي   آفواةخمو  االسووووووووووووووتفوابو م  هو   المالةوات في "التن يميوةو  هي  م س مخواىات المن موة  الممواىف المتراكموة م   لوي 

ك   شوومي عمليات إباىو عالةات العراب  الربيسووية قاكتسوواب الممالء  ممرفتخم Wang & Fang,2012:117اوىراح علي مسووتحم العراب  ت
ليودا   قودلم الالودموات   حةت ا تيوالوا خمو  م  من حى  كنحلحليو ط م إباىو عالةوات العرواب  هي ط م المملحموات التي  م   المن موات م  
المملحموووووووات  هووووووو    الممالء   دليوووووووي  مملحموووووووات  لخمو  لمت   العد   الالووووووودموووووووات  العرووووووواب و   قووووووودلم  مت  ا عووووووووووووووووووووال  علي   الدعووووووووووووووحل 

كه فقد Khodakarami & Chan,2014:17 نيتية اىيوابخم ع  سردم  يحدر منت ات الشورنة تلتحفير ط رو ةواملة ع  زراب  المن مة  
اباو  سووووووحد ية هامة  متلك ةابليات متمدبو   ؤثر فعووووووحىو مااةوووووورو علي عالةة المن مة بعرابنخا  ن لك  ؤثر علي القراىات  CRMا ووووووادا 

 ير  علي العراب  طتي ة التغير  التي ووووووووووووة فاعتااى فم  المتغيرات  التسووووووووووووحد ية   عووووووووووووميم المنت اته لامد إباىو عالةات العرحة  همية ةا
الدا ووووووووي في اذ ا   ميحل  ا  اهات العراب  فسوووووووونب المؤثرات النيمية الالاىلية التي يتمر  اليخا م  ةني المنافسووووووووي   دند  ة فاسووووووووتالداذ 

ل  بو نما اة ط اح    عملية  سوحد ية  متمد علي عدب عحامي الت ثير السولحني  النفسوي نسوب  ب العرحة  اسوتالداذ اسوترا ي يات الديازو  ا
في الدفاظ  العراب  ال ي  يتم نسنخم  ل بخم  هنا البد اة  تحافم إباىو عالةات العراب  مت القابليات الدينامية التسحد ية التي  متلكخا المن مة

 علي زرابنخا اياسا فالخ مات النيمية غير المتحةمة م  المن مات المنافسةه 
 Market knowledgeالمعرفة السوقية    -2

م  ةالل مسوواعدو نااى المسووؤ لي  التنفي يي  علي   نب التخديدات النيمية  االسووتفابو   التن يمي متنر ممرفة السووح  مؤثرو في بعم التيحى  
اإلةووواىات الالاىلية  تبىاك  م  الفراو  في  ي المنافسوووة السوووحاية الشوووديدو  لمتمد التعووورف االسوووتااةي لممرفة السوووح  علي ني م  ةووودو

 & Bruniت   المووديرد  الوو ي  لمرلحة في النخووالووة القحو الوودافمووة للسوووووووووووووولحك االسووووووووووووووترا ي ي لخوو   الممرفووة فووالسووووووووووووووح   نيتيووة اسووووووووووووووترموواىهووا
Verona,2009:112ات ك   سوووووووووووووتند الممرفة السوووووووووووووحاية علي نيتية التفاعي بي  المن مة  العراب  بدىلة ننيرو لتدديد آىاء العراب  فالمنت 

كههناك المديد Adam & Marcel,2011:1238المقدمة لخم  ما يرغنحة فالدعحل عليا  ما هح السمر ال   يرغنحة فا لخ   المنت ات ت
  شومي ه   الالعوابص ا سواي  عممو  ةعوح وية  دشوير اال سواي إلي فخم  .م  ةعوابص ممرفة السوح  التي   مي م  العومب  قليدها
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الممالء الداليي   المدتملي   المنافسوووووووي و الشووووووورنات التي لديخا ةاعدو ممريية  اسووووووومة ةابىو علي ال مت بي  الشووووووورنة لم محعة متنحعة م  
 دم س عمم الممرفةو    التمقيدو مقداى الممرفة يووووووووووم  م ال عملخا التي  عنا وووووووووور مالتلفة م  الممرفة إلطتا   ي ال تيالات العراب ه

ك نما اة Slater et al,2012:19الشرنة م  ةاللا ال مت بي  المنا ر المالتلفة للممرفة ت متلكخا الشرنة  دم س التيحى ال    ستييت  
الممرفة السووحاية  تمووم  م  بي  عدو امحى لحهردة الممرفة فالسووح و الممرفة فالعراب و الممرفة فالمنافسووي   التي  مري ةعووح ووية للمن مة 

كه نلما ناطا الممرفة السوووحاية المسوووتالدمة ةابىو علي Halkias,2015:441ىات توطخا  تملم فالمنافس المااةووور  ما لمتلك م  ممرفة  ةد
   دليوي   فكيوك ةووووووووووووووفرات النيموة الالواىليوة نلموا زاب ذلوك القوابليوات الودينواميوة التسووووووووووووووحد يوة ةودى خوا علي  اليي االةيواى النيميوة الممقودو التي ةود

العرحةو ممرفة المنافسووووي و الممرفة النيمية التنافسوووويةو ممرفة   ممرفةال ي ت حالخخا ه   المن مة  دم    دديد اهم عحامي الممرفة السووووحاية فا
فة المنت ات المنافسةو ممرفة اوسحا  العىةاء  الدمراءو ممرفة سر  التحا ي االلتماعيو ممرفة آلية التحزدت  الح حل السردت للعرحةو ممر 

ن مة م   دقيم  هدافخا التسوووحد ية إيوووافة الي  دعوووينخا م  االةياى  حلخات اوط مة  التشوووردماتههههالكك ني ه   المماىف سوووتم   الم
 النيميةه

 Product development  تطوير المنتج  -3
في  لحب ةسم الاده     تي مري عملية  يحدر المنت  مر لة  اسمة ال  من مة وطخا  تملم فقدى خا علي االستمراى  التقدذ  ةدمة العراب   

المنت  ا   يحدر منت  لووووديوووود ت   التيحدر في المن مووووة اال  & Bruniاة ب ى ةسووووووووووووووم التسووووووووووووووحدم ياقي هح المخيم  في عمليووووة  يحدر 
Verona,2009:110  ك   مري عملية  يحدر منت  لديد مراال  ايوووودا لد ى القابليات التسووووحد ية الدينامية ط را لتمقيد عملية  يحدر المنت

لخا  لمي ما  فملا ةوووووووووووورنة اطتي فخي الشوووووووووووورنة التي   فا  يحىها المتكرى وليال   داةلخا مت اكرر م  لخة ممينة باةي المن مة  ةاى 
لديدو م  ىةابم  ةوووواا  المح ووووالت ولخعو الكمنيح ر الشووووالعووووية م  بىء المنافسووووي  المدتملي   الفمليي  فقد اسووووتالدما القابليات الدينامية 

  قحذ فم  المن مات فاةووووراك زرابنخا في عملية  يحدر المنت  كهMolina et al,2014:408التسووووحد ية لفر  إلقاي مددب في  سووووحاةخا ت
 & Diasك  دموووووووووي  تFalasca et al,2017:903ال ديد بخدف نسوووووووووب ممرفة لديدو  زدابو ىيوووووووووا العراب   اطدمالخم مت المن مة ت

Pereira,2017:420الملمحسووووووة منخا  غير الملمحسووووووة  ك اة ب ى القابليات الدينامية التسووووووحد ية ينرز بدىلة ننيرو عند مع  محاىب المن مة
لتيحدر منت ات لديدو  منتكرو   هي م  ةاللخا العراب    دحز علي ىيووووووووووواهم   ؤب  الي زدابو ايمة اعمال المن مةهاة اهم فمد  سووووووووووواس 

 الة ل ب هح منت ات المن مة  ةعووووووح ووووووا في اا طة اوةيرو اذ بد ت المن مات  نتقي م   العرحة  متمد عليا المن مة لالسووووووتدحاذ علي  
العرحة الي االسوووووووووتدحاذ علي العرحةو  م  الي التغيير النيمي الممقد  ةلم ةابليات بينامية  سوووووووووحد ية ةابىو علي  ي ةوووووووووفرو العرحة   رلمة 

ردة  الا ا  ىغاا ا فعووووحىو مرلي عليخا اة  رنع علي اال ي تإباىو اطدما  العرحةو إباىو ىيووووا العرحةو زدابو  الء العرحةو إيووووافة ايمة لحه
للعرحة عند  ملكا منت ات المن مةو  يحدر المنت ات فما يتحاكب مت التيحىات النيمية غير المسوووتقرو مت اسوووتالداذ الر ووود التسوووحدقي النيمي 

 للمنافسي و  ش يت إباىو االبتكاى  االبداي في المنت اتو إل اب استرا ي ية الشراكة مت العرحة في  يحدر المنت اتك
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كو  دم   فخم ذلك م  Pantouvakis et al,2017:705كريرا ما ين ر إلي التسووووووحدم فير  عديدو علي  طا ط ي  لمفخحذ االسووووووتدامة ت
 م ي  لميت الناس في لميت مسوواىد و يرم المسوواى اال ل  ة ه ا هح   د المحامي الربيسووة لالسووتخالكو في  ي  لسوومي المسوواى الراطي إلي 

ذ  طداء المالم م   لنية ا تيالا خم اوسوووواسووووية  التمتت بنحاية  ياو  فمووووي ب ة المسوووواس بنحاية  ياو اوليال المقنلةو  مت ذلك هناك اهتما
عدو الشووووورنات علي للتسوووووحدم المسوووووتداذك  الخابفة لمسوووووا  Sigma Projectمتعايد فالمالةات بي  التسوووووحدم  االسوووووتدامة  منخا الكتافات ع  ت

 يوت اسوترا ي يات لتسوحدم فحابد طخ خا لالسوتدامة للممالء  مسواعدو المماىسوي   المسوحةي  الكتسواب فخم مشوترك لم االت ني م  التسوحدم 
 Peter Fiskك  يه اكد Jones et al,2008:123 االسوووووووتدامة لت كيد الدالبي اة التسوووووووحدم ير ار مت االسوووووووتدامة  ليس فالمووووووود منخا ت

شاى  في السترا ي ية  التسحدم اة االستدامة هي  ا دو م  اال  اهات الربيسية لتش يي التسحدم اليحذ  التنمية المستدامة هي االساس االست
كه في الم تمت الداليو  دقيم اوباء ال يد ال لمني فقر  حفير منت ات ذات لحبو عالية Schaefer,2005:10لنناء التسوووحدم المسوووتداذ ت

ية بي م  المور ى  المشواىنة فالمسوؤ لة م  لاطب المن مة م   لي  معدع التنمية المسوتدامةو مسواهمة الشورنات في مسوتقني ف سوماى  نافسو
 اعد ل ب  ة  كحة م  ةالل الت ثير اإلل ابي علي الم تمتو  التي ال لم    د يقخا إال إذا ناطا الشووووووووووووورنات مسوووووووووووووتدامة  رالتاليو هناك 

اىو وة علي المديرد  ا الاذ القراىات االسوووووووووترا ي ية  التكتي ية التي  دم  م محعة متنحعة م  المتغيرات:  غييرات ىبيسوووووووووية في  ووووووووونت القر 
ك لمحالخوة الموديود م  المشوووووووووووووواكوي التي  سووووووووووووووننخوا النيموة مروي التلحث Dinu,2011:6الدموالوة االةتعووووووووووووووابلوة  الرقواييوة  االلتمواايوة  النيميوة ت
 لكي  تم   الشوورنات م   القحاعد التي  ؤثر فممم علي مالتلف العووناعات في المالم المحا ووفو   موورى العوودةو  يووما السووياسووات   



   

         

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

  

  

لة  الاقاء علي ةيد الدياو في الحةا ال    ممي ييا فمحلب لحابل   مليمات  لديدوو ل ب  ة   د سرةا لتدقيم التحازة بي   هدافخا االةتعاب
ك  مت االى فاي السوووووردت في عدب سووووو اة المالمو   وووووادا الن م النيمية Sun et al,2014:75تالررلك  ري  الميالب االلتمااية  النيمية ت

ممريوووووووة للالير فسووووووونب التلحث النا   م  العوووووووناعات المتنحعة تغير مسوووووووتدامةك  م  ةالل االسوووووووتخالك المر ار فالرراء المالمي  الرقافة  
  التنمية المسوووووووتدامة نمفخحذو ىنعت المن مات  كه مت إسالMariadoss et al,2011:1309االطتخازدة التي  نتخ خا فم  الشووووووورنات ت

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 
ة النيا  لتغير المناخو   وووووادا ةموووووية النيحلحليو  ااثاى الحاسوووووم التنحيةموووووالا االكت اظ السووووو اطيو  زدابو اليلب علي الياةةو  فقداة  

ك  دناغي للمن مات التي  قحبها ماابئ التنمية Sun et al,2014:75االسوووتدامة ااة   لحدة  تاليي الدد ب السوووياسوووية  الرقايية  المخنية ت
 كSerbanica et al,2015:1011المستدامة  ة  خدف إلي  دقيم  هداف اوباء في  معدع االستدامة م  ةالل الاليحات التالية ت

  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 •
  االلتمااية يم  المملحمات اإلباىدةبم  المملحمات النيمية  •
 & Shamma حلا المن مات ال لموووووووووم   قدلم ايمة متفحةة للعراب  فدسوووووووووب بي يرنع علي االباء المسوووووووووتداذ للتسوووووووووحدم ت ا وووووووووالفقد   

Hassan,2013:378ت الوومسوووووووووووووووتوووووووداموووووووة  الووعرووحة  عووالةوووووووات  اباىو  ةووالل  موو   الوودوويووووووواو  Altinok,2016:39ك  مووووووودم  الووعرووحة  ك  اوويووموووووووة 
ك   النيمة الالموووووووووووووراء Fuller,1999:130ك تSantamaria & Tello,2016:18ك  المنت ات المسوووووووووووووتدامة تMadhani,2016:442ت
ك  ني ه ا ةاب المن مات  مدىاء التسوووووووحدم التنفي يي  لالهتماذ فمحيوووووووحي االباء التسوووووووحدقي المسوووووووتداذو Onsrud & Simon,2013:26ت

ة هدف ني من مة عندها  فكير فاالسوتدامة ليس فقر لمر لة ممينة بي اة ل حة   وحال الي التسوحدم المسوتداذ الالطخابي  ال   البد اة ل ح 
هدفخم ال طخابي  رم  المن مات اثنتا لداى خا فمنت ات فقا وليال ال قة  منخا بناء االهراماتو  منت ات اال ووووااال تااللحاةك التي  م 

ة ذات اسووووتدامة ال طخابية  هي ةوووواةعووووة من  ااف السووووني   ه ا اسووووتالدامخا في سالء فم  لدىاة الممابد ني ه   المنت ات اطت ا لتكح 
بليي علي إم اطية االسوووووووتدامة الالطخابية ال  من مة  دم   لمنت ا خا اة  اقي اكرر مما لم  هلم    ة ل حة  ينيم  التسوووووووحدم المسوووووووتداذ  

الات  ىغاات   حةمات المسووووووتخلكي و  ةدىو وطا ينيح  م  لخة علي  يحدر  طشووووووية مددبو مري الاده ع  ا تي للمسووووووحةي  ددلا لديدا 
الشووووورنة علي  لنية ه   التحةمات فشووووو ي  فموووووي عنر المنافسوووووةو  م  طا ية  ةرمو يناغي ا الاذ القراىات اسوووووتنابا إلي مملحمات لديدو ع  

ة ف ي ةيحات االطتا  محةف   وداب المعولدة فشو ة االسوتدامة م   يه اسواليب المر   اإلطتا   اسوتالداذ المنت ات  الدفاظ علي النيم
ك   دم   Serbanica et al,2015:1012 التسحدم فاة ذلك لم   اة يؤب  الي ميعو  نافسية   كحة لعء م  المالمة الت اىدة للشرنة ت

 مرد  التسوووووووووووووحدم المسوووووووووووووتداذ علي  طا  قدلم مسووووووووووووواهمات إل ابية  وووووووووووووايية للم تمت م   يه التنمية النيمية  االلتمااية  االةتعوووووووووووووابلة  
ك ا  هح اليردقة التي  سوووووووتالدذ بخا الشووووووورنة  سووووووواليب التسوووووووحدم لتدقيم التحازة بي   هدافخا النيمية  االةتعوووووووابلة  Jamrozy,2007:122ت

ك ا  هح عملية إطشوواء Sun et al,2014:78ت   االلتمااية م   لي  يحدرها علي المدم اليحديو ل  ب العراب   المسوواهمة في الم تمت
 Martin andاب  فيردقوة   موي ى س الموال الاشوووووووووووووور   الينيمي ةوايوووووووووووووومي  لمنود  التنميوة المسووووووووووووووتوداموة ت  ح وووووووووووووويوي   حفير ايموة للعرو

Schouten,2012:56كاال اة تShamma & Hassan,2013:384 ك ير ة اة التسووووووووحدم المسووووووووتداذ هح مدعوووووووولة للمقاىطة المرلعية
يات عمي ممقدو  موووووووم  فخم الشووووووورنة للعراب  الداليي  القابمة علي اسووووووواس ىغاات العراب  بخدف نسوووووووب ىيوووووووا العرحة مدم الدياو عنر آل

 متافمتخم فاسوووووتمراىو  دمرف الاا راة التسوووووحدم المسوووووتداذ فاطا م محعة م  االليات التي  تامخا المن مة بخدف العوووووال ايمة مميعو للعراب   
  االستدحاذ علي ىياهم التاذ مت المداف ة علي ىاس المال الاشر   الينيميه

  ويق المستدام الالنهائيابعاد التس 2-2
في فدرنا  م اسوووتالداذ مفربو التسوووحدم المسوووتداذ الالطخابي  ال   يرنع علي مفخحذ هي هنالك ةدىو للمن مات اة  قدذ منت ات ذات اسوووتدامة  

هي اهم افماب ه   االسووووووتدامة؟ اة عملية التفكير في ه ا المحيووووووحي هح فدد ذا ا اطتعوووووواى للممرفة التسووووووحد ية ع  المتغيرات   ماال طخابية  
 النيمية المتغيرو  ه ا بليي علي  لحب القابليات الدينامية التسوووووووحد ية القابىو علي اطتا  منت ات ذات امد سحديو  السوووووووؤال هنا ني    ووووووولا
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ردة  التسووووحدم الديني وغلب الدلاطات  ني   ما المداف ة علي ه   الدلاطات   اوفكاى  علي الكتب السووووما دة  الممابد الينا المنت ات الفك
  كCotler,2011 غيرها  ما زالا ةابمة بي اة عمر  الام  منخا ةني الميالب فآالف السني و اغلب المسحةي  يتفقحة فاة اوفكاى منت ات ت

اال عملية  سوووحدم بيني الفكاى  لشوووحاةص ثابتة   ووولا الينا من  ةدلم العم  عنر التسوووحدم  الليال متمدبوو نما   اة الدحاى الديني ما هح
الدموووووووواىو  منت ا خا القدلمة  االثاى التي   وووووووولا الينا  المدة االثردة   اليير المدة   دنير المح ي ما هي اال منت ات  لكنخا ا عووووووووفا 

ك   Sun et al,2014 ودب نوي م  تالفقرو سوووووووووووووويتم التير  الي اهم افمواب االسووووووووووووووتوداموة الالطخوابيوةه  فواالسووووووووووووووتوداموة الالطخوابيوةو لو ا في هو  
ك ثالث افماب لألباء التسوووووووحدقي المسوووووووتداذ هي الامد االةتعووووووواب   الامد االلتماعي  الامد النيمي  نلخا  خدف Serbanica et al,2015ت

مووواف اليخا تالامد الممرفيو  الامد التنافسووويك لتكحة ةمسوووة افماب  سووواسوووية إذا  م لالسوووتدامةو  لك  م  الي اة  كحة االسوووتدامة ال طخابية ل
ا قاطخا م  ةني المن مة في  ووووووناعة منت ا خاوةدما خا سووووووتكحة ذات سنيمة مسووووووتدامة ال طخابيةه  ييما يلي طتنا ل ه   االفماب فشوووووويء م   

 التفعييه
 Social dimensionالبعد االجتماعي  1-2.2

 لنية اال تيالات اإلطسواطيةو  زدابو فرا التنمية فعوحىو متسوا دة بي  افراب  فمات الم تمت    نيتيةااللتماعي ىفاهية اإلطسواةو يتنا ل الامد  
 م  النا ية التن يميةو فوة الامد االلتماعي لمالا ف  .ك  رعااىو  ةرمو يتملم اومر فالمسووووووووووووووا او  طحاية الدياوSun et al,2014:78ت

  ووووووداب المعوووووولدة   .ك      ووووووداب المعوووووولدة فيخاNeely et al,2002:17ي الن م االلتمااية التي  ممي فيخا تاالسووووووتدامة يؤثر عل
المح في   المسوووووووواهمي   الم تمت  العراب   المحىبي   الد حمةك هم الم محعات المتموووووووورىو  نلخا لخا   ثير هاذ علي اسووووووووتدامة   -تمن مة  

 & Hastingsاالباء التسووووووووووووووحدم للمن موووة علي المووودم الطخوووا علي اسووووووووووووووتموووداب بابم للمموووي فوووالمن موووة  مت المن موووة  دوووا ا   رف ت
Hastings,2017:227  كه دعووال م  الموور ى  فعووحىو متعايدو إبما  فكرو االسووتدامة في ةراىات التسووحدم  فم  من حى التسووحدمو  متنر

 سووووويلة مسوووووؤ لية التمااية ليس فقر للمشووووواىنة في مشووووواكي الم تمتو بي  خدف القراىات التسوووووحد ية المسوووووتدامة للدد م  اسوووووتخالك المحاىب  
ك  دتددث المتالعوعوحة مؤةرا ع  التسوحدم المسوتداذ Serbanica et al,2015:1012تدامة ت  غيير سولحك المسوتخلك طدح التنمية المسو

فاعتااى  ىادة لديدو محلخة طدح نفاءو المحاىبو ةابىو علي  قدلم  فموي ايمة للمسوتخلكي     وداب المعولدة ااةرد و مت مراعاو المعوالل  
ك فح يفوة التسووووووووووووووحدم  واليوا ال  نيح  فقر علي  قودلم المنت وات Dabija & Babut,2014:909اليحدلوة اولوي للم تمت  اوفراب  النيموة ت

محاىب    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  ال
كه هنووا البوود م  الترنيع علي Hastings & Hastings,2017:223الينيعيووة  نيتيووة المدوواف ووة عليخووا م  ةالل االباء التسووووووووووووووحدقي ت

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

 Economic dimensionالبعد االقتصادي    -2.2.2
 هح مر ار فاسوووووتدامة المن مة ع   .م  ةني الشووووورنة  عالةتخا فالمسووووواهمي   اولي د يم الامد االةتعووووواب   حليد ال يمة القعووووويرو  اليحدلة  

 & Carroll دؤند ت .للمسوووووووووواهمة في الم تمتسردم التسووووووووووحدم المسووووووووووتداذ  دم   القحل اة اوباء المالي القح  لميي الشوووووووووورنة  سوووووووووويلة  
Shabana,2010:91 ال   غالاا ما لمتقد  ىلال اوعمال علي  طا ةوووووووويء ال  -ك علي التمييع بي  اوباء االةتعوووووووواب و الماليو الرردية

اية  المر طة النيمية يحفر  م  ثمو فوة التحازة المتكامي للعوووودة االةتعووووابلة  المدالة االلتما .لفملحطا وطفسووووخم فدسووووب بي للم تمت  لمووووا
 كهSun et al,2014:78من حىا  كامليا سحدي اولي  دتيل فر ا  لحل طالدة م  ةالل ةلم ال يمة التما طية ت

ك اة اغلب الاا ري   المتالعوعوي  فالشو ة التسوحدقي لمتنر ة اة الامد االةتعواب  هح االهم Serbanica et al,2015:1019 دموي  ت
في اسوووتدامة االباء التسوووحدقي  اسوووتدامة المن مة اذ يتم الترنيع علي  قييم اسوووتدامة المن مة علي عدب م  المؤةووورات   وووا ب االثر القح  

 المددبوو   همخا االةتعابلة تايمة للمستخلكو  نفاءو اوعمالكه
 Environmental dimensionالبعد البيئي    -2.2.3

الن اذ النيميو  هح ةوووووووورط لدافظ ييا الن اذ النيمي علي التنحي  ال حبو  ةدى ا علي بعم لميت  ة الامد النيمي لالسووووووووتدامة لشوووووووومي ىفاهية 
ك   ددث مسووووووووووواهمة Delai & Takahashi,2011:446 ةووووووووووو ال الدياو  ةدى ا علي التكي  مت التغيير لتحفير الالياىات المسوووووووووووتقنلية ت

يد النفالاتو  التلحثو  آثاىها علي الن م النيمي  اوى   الميا   الخحاء  الشوورنات في ه   الرفاهية م  ةالل ةف  اسووتخالكخا للمحاىبو   حل
الميا    لخ   المسووواهمة آثاى إل ابية عديدو علي  باء الشووورنةو  يه  ة الدد م  ااثاى النيمية لمني االسوووتالداذ اومري للمحاب الالاذ  الياةة   

 كهSun et al,2014:78اىها علي النيمة تمنت الغراماتو اطالفا  مالاسر التمحد  المستدقة طتي ة اث
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 & Gerpott م  ةووووووووووووو ة اعتماب اسوووووووووووووترا ي يات  ووووووووووووودلقة للنيمة    إطشووووووووووووواء ماابىات  ووووووووووووودلقة للنيمة  ة يعدد م   باء ه   الشووووووووووووورنة ت
Mahmudova,2010:309  ه   ك م  المخم  ة طال ظ  ة اسووووووترا ي يات التسووووووحدم المسووووووتدامة ال  نف  بابما لعدابو الررديةو  ةد  تمووووووم

غير  ة  باء  .االسووووووووووووووترا ي يواتو علي اوةوي في النودالوةو  ال  حاف يواو  لك  عوابو موا يؤب  ذلوك إلي الكفواءو  اوباء الموالي اليحدوي اولوي
كه  م  الووي اة  تدقم Serbanica et al,2015:1012الشوووووووووووووورنووة ةوود يتحةف علي الوودعم م  اإلباىو   حةيووا النرطووام   التعاذ المحاىب ت

الطخابية البد اة  كحة للمنت ات المسووووحةة   ثير مدد ب علي النيمة  عند  عووووميم منت ات مري اوبنية   عووووميم المدة ل ب اة االسووووتدامة ال
 تناغم مت النيمة م   يه الخحاء  الم اة  اسوووووتالداذ الفلسوووووفة الالموووووراء في اإليووووواءو  التخحدة  اسوووووتداذ المنت ات التي  دقم ذلكه  عملية 

 لم م تمت معبهر اةتعاب  الة التكالي  ستنالف   دم   استالداذ اومحال في م االت  ةرمهالدفاظ علي النيمة ستال
 البعد المعرفي التسويقي 2.2.4

و فات الامد الممرفي التسوووحدقي لشووو ي  ا دا م  اهم الرنابع التي  سووواعد من مات االعمال علي محالخة التددلات التي  فرزها النيمة المتغير 
 Onsrudفسوة الشوديدو اذ  سومي  لك المن مات لتدقيم التميع  الردابو فالرغم م   ومحرة المخمة في  ي المنافسوة تلألعمال في  ي المنا

& Simon,2013:28 ك  دشوووووووووير فمد الممرفة التسوووووووووحد ية الي التداةي الممرفي بي    يفة إباىو التسوووووووووحدم  االسوووووووووترا ي ية المامة للمن مة
 هي ا ود مخواىات المن موة في   كRosster,2001:80ىو التسووووووووووووووحدم لألهوداف المواموة للمن موة ت  حلخوا خوا المسووووووووووووووتقنليوة في  وي ابىاك إبا

 كهBaker,2000:245االكتساب  الاللم  اال تفاظ  التشاىك فالممرفة الممتمدو علي ط رو المن مة لنيمتخا التسحد ية ت
 اة فمد الممرفة التسحدقي لم     فا عنر ا  اهي  هما:  كKotler,2000:42كما  كد ت
يتمووم  م محعة المفاهيم المامة  الخامة التي علي المن مة  دديدها  ا ااعخا بدةة مري تمتافمة  يووت المنت ات في السووح و  قسوويم  األول:

 و االسووتغالل اومري لمقدىات المعد  التسووحدقي السووح  الي ةياعات  فم بىاسووات  سووحد ية مممقة  الدذ اهداف المن مة  عالةا خا مت العراب
 للمن مةو بناء الحالء للمالمة الت اىدةو  نحي منت اتوةدمات المن مةكه

اوطشوية التسوحد ية التي يناغي للمن مة مماىسوتخا بدةة   يوت الممايير لمتافمتخا  منخا ت دديد اوهداف التسوحد يةو  اليير النشواط  الثاني:
 التكامي بي  اوطشووية التسووحد ية  اإلسووترا ي ية في المن مةو فدحث السووح و التدفيعكه  درم الاا راة اة الامد الممرفي   التسووحدقيو التنسوويم

 التسوووحدقي ال لقي  همية ع  الامد االلتماعي ا  االةتعووواب  للتسوووحدم المسوووتداذ فخح   د  طحاي الممرفة الخامة التي يناغي علي المن مة اة
 فالكيتية المالءمة للتمامي مت العراب   اال تفاظ بخم عنر متافمة ا تيالا خم  مدا لة  د يقخاه   كتسنخا وطخا  تملم

 البعد التنافسي التسويقي 2.2.5
 اوطشووية التسووحد ية المتنحعة  تملم   ال  ةني ني ةوويء فالحيووت التنافسووي للمن مة فكلما ناطا النيمة التي  ممي المن مة في  لخا  نافسووية

المنافسوة  لب علي المن مة اة  ماىس طشواسات  سوحد ية اكرر اطدفاعا   دو في مدا لة لكسوب  ب العراب  مقاىطة فاوطشوية التي ا  ةوديدو 
ك نما اة المنافسوة ا د سومات المعور الدال   نحي المنافسوة   مقيدها زاب م   دو Bikbulatova et al,2018:745لماىسوخا المنافسوحة ت

د يا فخناك التما ة التنافسي  التمايد التنافسي  غيرها م  المفاهيم التي بد ت   ة   يعا ننيرا م   فكير  لخحب العراي بي  المن مات  سح 
المن مات  لك   اقي المنافسووووووووووة  سووووووووووتند الي ىنيعو هامة  هي العرحة وطا الخدف الكنير لكي النشوووووووووواسات التنافسووووووووووية التي  ؤبيخا المن مة 

 .كSeymour,2002:9للمن مة ت فاإليافة لألهداف االسترا ي ية
 املبحث الثالث: اجلانب العملي للبحث

يخدف التدليي الماملي لتدديد مدم  ناسوووووووووووووم الافات المسوووووووووووووت يني  لفقرات م ياس الادهو نما لم   م     اوال: التحليل العاملي التوكيدي:
ااى م ياس القابليات الدينامية التسوووحد يةو م ياس التسوووحدم ةالل التدليي الماملي ممرفة مدم  يوووحح الفقرو للمينة  نفالة المينةو  سووويتم اةت

 المستداذ الالطخابي  هي ناال ي:
ك لفقرات م ياس القابليات 3طتاب  التدليي الماملي التحنيد  ل خرها الشووووووووو ي ت. التحليل العاملي لفقرات القابليات الدينامية التسووووووويقية: 1

ك PDكو  يحدر المنت تMKكو الممرفة السوحاية تCRMثالث افماب هي تاباىو عالةات العرحةتك  ال    كحة م  DMCالدينامية التسوحد ية ت
ك فقرات لتيحدر المنت و 9ك فقرات للممرفووة التسووووووووووووووحد يووة  ت9ك فقراتو  ت9  حزعووا الفقرات فموودب  فقرات لكووي م  اباىو المالةووات العرحة ت
ك التي افتريووووخا الاا راة 05ه0ا مسووووتحم الممنحدة المتدققة  هي اةي م  ت ا خرت النتاب  اة لميت الفقرات ناطا يووووم  طسوووواة التشووووات ام

ك  الالا ووووووة ف خحب الشوووووورنة لفخم  الات العراب   مدا لة  رلمتخا الي  اةت عملي  التي MK2لقنحل ا  ىف   شووووووات المامي ما عدا فقرو ت
يوور ىو   فخا  االةتعوواى علي ثماة فقرات للمتغير الراطي   سووحف يتم   فخا م  التدليي القابذ اذ   ا زت مسووتحم الممنحدة المددب ما لمني

 تالممرفة السحايةك  تي  كحة فقرات االستااطة لاهعو الةتااى الفرييات الربيسة للادهه
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 ( التحليل العاملي لفقرات القابليات الدينامية التسويقية3شكل )

التسحدم المستداذ الالطخابي 4الش ي تيني   . التحليل العاملي لفقرات التسويق المستدام الالنهائي:  2 التدليي الماملي لم ياس  ك مالرلات 
الامد االةتعاب  تCD ال    كحة م  ةمس افماب تالامد االلتماعي ت النيميتEDكو  التسحدقي ت NDكو الامد  الامد الممرفي  كو فمد CKكو 

ك فقراتو اما الامد النيمي  مم  م   6مد االةتعاب   كحة م  تك فقرات اما الا6ككو اذ  كحة الامد االلتماعي م  تGVالتنافسي التسحدقي ت
كو  ا خرت مالرلات التدليي الماملي اة طسب التشات ناطا يم   5ك  الامد التنافسي التسحدقي  كحة م  ت5ك  الامد الممرفي التسحدقي ت6ت

 Hairدم المستداذ الالطخابي متناسقة  مقنحلة  فقا لو تك  ه ا يدل اة م ياس التسح 05ه0مستحم المقنحل الة مستحم ممنحدة المتدقم اةي م  ت 
et al,2010 كه 

 
 ( التحليل العاملي لفقرات التسويق المستدام الالنهائي6شكل )

 ثانيا: التحليل الوصفي لبيانات البحث: 
                         التسويقية:القابليات الدينامية . تحليل اراء واستجابة العينة المبحوثة فيما يخص متغير 1

 علي  فم النتاب     قتعووووووور ه   الفقرو علي عر  اسوووووووت افة آىاء المينة المادحثة   دليلخا ييما لالص متغير تالقابليات الدينامية التسوووووووحد يةك
مدم فخم  ابىاك افراب المينة للسووؤال  التي  م التح ووي اليخا  رالتدديد فم  المؤةوورات اال عووابية المتمرلة  فالحسوور الدسووابي ال   يدل علي  

ةو المير ح  اطسوو اذ الافا خمو االطدراف المعياى  ال   ل يس مدم  شووتا إلافات افراب المينة ع  الحسوورو  االهمية النسوونية السووت افات المين
ةاللخووا   م  ثم علي المسووووووووووووووتحم الكلي ك النتوواب  النخووابيووة المتملقووة ف ووي فقرو م  فقرات االفموواب التي  م ايوواس المتغير م   2 دني  ال وود ل ت

 ك ال   يني    ف مالتعر لدعيلة  دليي إلافات افراب المينةه3ك  ال د ل ت2للمتغيرو  نما محيل في ال د لت
 ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للقابليات الدينامية التسويقية2جدول )
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 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي الوسط الفرضي  الحد األقصى  الحد األدنى  الترميز ت
 فقرات إدارة عالقات الزبون   
1 CRM1 2.00 5.00 3.00 3.9200 .69517 
2 CRM2 3.00 5.00 3.00 3.9800 .65434 
3 CRM3 3.00 5.00 3.00 3.9000 .61445 
4 CRM4 3.00 5.00 3.00 3.8600 .63920 
5 CRM5 2.00 5.00 3.00 3.9600 .63760 
6 CRM6 3.00 5.00 3.00 3.9400 .58589 
7 CRM7 3.00 5.00 3.00 4.0400 .63760 
8 CRM8 2.00 5.00 3.00 3.9400 .68243 
9 CRM9 3.00 5.00 3.00 3.9600 .63760 
 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي الوسط الفرضي  الحد األقصى  الحد األدنى  الترميز ت
 فقرات المعرفة السوقية   
1 MK1 2.00 5.00 3.00 3.9000 .73540 
2 MK2 3.00 5.00 3.00 3.8800 .59385 
3 MK3 3.00 5.00 3.00 3.9400 .65184 
4 MK4 3.00 5.00 3.00 4.1000 .64681 
5 MK5 2.00 5.00 3.00 3.9000 .67763 
6 MK6 3.00 5.00 3.00 3.7200 .60744 
7 MK7 3.00 5.00 3.00 3.9200 .63374 
8 MK8 2.00 5.00 3.00 4.0000 .69985 
9 MK9 2.00 5.00 3.00 3.8600 .70015 
 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي الوسط الفرضي  الحد األقصى  الحد األدنى  الترميز ت
 فقرات تطوير المنتج   
1 PD1 2.00 5.00 3.00 4.0000 .63888 
2 PD2 3.00 5.00 3.00 3.8000 .63888 
3 PD3 3.00 5.00 3.00 4.0000 .69985 
4 PD4 3.00 5.00 3.00 3.9400 .65184 
5 PD5 3.00 5.00 3.00 3.9000 .61445 
6 PD6 2.00 5.00 3.00 3.9600 .69869 
7 PD7 3.00 5.00 3.00 4.0600 .58589 
8 PD8 3.00 5.00 3.00 3.9000 .67763 
9 PD9 2.00 5.00 3.00 3.9000 .70711 

 ه SPSS.V.20فاالعتماب علي طتاب    عداب الاا راةالمصدر: 
 للقابليات الدينامية التسويقية ( الوصف اإلحصائي 3جدول )

 ترتيب االبعاد النسبة المئوية االنحراف المعياري العام الوسط الحسابي العام اإلبعاد المستقلة ت
 1 0.7888 0.6426 3.9444  إدارة عالقات الزبون   1
 3 0.7826 0.6607 3.9133 المعرفة السوقية 2
 2 0.788 0.6570 3.94 تطوير المنتج 3
  0.7864 0.6534 3.932 أجمالي القابليات الدينامية التسويقية 4

 ه SPSS.V.20 عداب الاا راة فاالعتماب علي طتاب  المصدر: 
 ك  هح اعلي م  الحسر الفريي الاالغ3.932ك اة متغير القابليات الدينامية التسحد ية  قم  سر  سابي مقداى  ت3يتمل م  ال د ل ت   
كو  علي مستحم االفماب فقد ناطا االهمية  0.78ك اما النساة الممحدة فقد بلغا ت0.65كو نما اة اطدراف ال يم ع   سيخا الدسابي ةد بلغ ت3ت
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كو مما يدل علي االست افة المتسا دة لألفماب الرالث 0.78االفماب متسا دة لدًا  رفاى  لم   اة ال لميع طتي ة  سا   ايمتخا لميمًا تل ميت  
 التي ة لا اياس المتغيره 

 . تحليل اراء واستجابة العينة المبحوثة فيما يخص متغير التسويق المستدام الالنهائي  2
 علي  فم النتاب     قتعر ه   الفقرو علي عر  است افة آىاء المينة المادحثة   دليلخا ييما لالص متغير تالتسحدم المستداذ الالطخابيك    

السابو   فخم  الاده مت  فقرات  اطس اذ  لتدديد مدم  الدسابي  فالحسر  المتمرلة  المؤةرات اال عابية  اليخا  رالتدديد فم   التح ي  التي  م 
ثي   مدم ابىاكخم لما ميلحب م  السؤال  المتغير المراب اياساو االطدراف المعياى  ال   ل يس مدم  شتا اإللافات وفراب المينة  هح المادح 

اب  ك النتاب  النخابية المتملقة ف ي فقرو م  فقرات االفم4ا د اهم مقاييس النععة المرنعدة  االهمية النسنية الست افات المينةو  دني  ال د ل ت
 كه 5ك  ال د ل ت4التي  م اياس المتغير م  ةاللخا  م  ثم علي المستحم الكلي للمتغيرو  نما محيل في ال د ل ت 

 ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لألداء التسويقي المستدام الالنهائي4جدول )
 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي الوسط الفرضي  الحد األقصى  الحد األدنى  الترميز ت
 فقرات البعد االجتماعي   
1 CD1 2.00 5.00 3.00 3.9800 .71400 
2 CD2 3.00 5.00 3.00 4.0400 .60474 
3 CD3 3.00 5.00 3.00 4.0000 .60609 
4 CD4 2.00 5.00 3.00 3.9400 .71171 
5 CD5 2.00 5.00 3.00 4.1000 .70711 
6 CD6 2.00 5.00 3.00 4.0200 .71400 
 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي الوسط الفرضي  الحد األقصى  الحد األدنى  الترميز ت
 فقرات البعد االقتصادي  
1 ED1 3.00 5.00 3.00 4.0600 .71171 
2 ED2 2.00 5.00 3.00 3.8200 .80026 
3 ED3 2.00 5.00 3.00 4.0400 .69869 
4 ED4 3.00 5.00 3.00 3.9600 .75485 
5 ED5 3.00 5.00 3.00 4.1000 .61445 
6 ED6 3.00 5.00 3.00 3.9200 .63374 
 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي الوسط الفرضي  الحد األقصى  الحد األدنى  الترميز ت
 فقرات البعد البيئي  
1 ND1 3.00 5.00 3.00 3.9200 .69517 
2 ND2 2.00 5.00 3.00 3.9400 .73983 
3 ND3 3.00 5.00 3.00 3.8600 .63920 
4 ND4 2.00 5.00 3.00 3.9400 .79308 
5 ND5 3.00 5.00 3.00 3.7200 .60744 
6 ND6 2.00 5.00 3.00 3.9000 .73540 
 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي الوسط الفرضي  الحد األقصى  الحد األدنى  الترميز ت
المعرفي التسويقي البعد     
1 CK1 3.00 5.00 3.00 4.0400 .66884 
2 CK2 3.00 5.00 3.00 3.8600 .67036 
3 CK3 3.00 5.00 3.00 4.0000 .75593 
4 CK4 3.00 5.00 3.00 3.9400 .68243 
5 CK5 3.00 5.00 3.00 4.1200 .65900 
الحسابيالوسط  الوسط الفرضي  الحد األقصى  الحد األدنى  الترميز ت  االنحراف المعياري  
 البعد التنافسي التسويقي  
1 GV1 3.00 5.00 3.00 3.9200 .66517 
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2 GV2 3.00 5.00 3.00 4.1800 .62890 
3 GV3 2.00 5.00 3.00 4.0400 .60474 
4 GV4 2.00 5.00 3.00 3.9600 .75485 
5 GV5 3.00 5.00 3.00 4.1400 .60643 

 ه SPSS.V.20فاالعتماب علي طتاب   الاا راة عداب المصدر: 
 لألداء التسويقي المستدام الالنهائي ( الوصف اإلحصائي 5جدول )

  ر يب اوفماب  النساة الممحدة  االطدراف المعياى  الماذ  الحسر الدسابي الماذ  اإلفماب التافمة  ت
 2 0.8026 0.676 4.0133 الامد االلتماعي  1
 4 0.7966 0.7022 3.983 االةتعاب الامد   2
 5 0.776 0.7016 3.88 الامد النيمي  3
 3 0.798 0.687 3.992 الممرفي التسحدقي  4
 1 0.809 0.652 4.048 التنافسي التسحدقي  5
  0.796 0.683 3.983  لمالي التسحدم المستداذ الالطخابي  6

 هSPSS.V.20اعداب الاا راة فاالعتماب علي طتاب  المصدر: 
ك اة متغير التسوووحدم المسوووتداذ الالطخابي  قم  سووور  سوووابي مقاىب للحسووور الدسوووابي المتدقم علي مسوووتحم المتغير 5يتمووول م  ال د لت   

غير التسوووحدم المسوووتداذ الالطخابي  ك ما يؤةووور ابىاك عينة الاده لمفخحذ مت3ك  هح اعلي م  الحسووور الفريوووي الاالغت3.98التفسوووير  نحطا بلغت
كو  علي مستحم اوفماب فقد لاءت 0.79ك في  ي  بلغا النساة الممحدة ت0.68 افماب  الفرايةو نما بلغ اطدراف ال يم ع   سيخا الدسابي ت

يك فالمر اة الراطيةو في  ي  لاء فمد ت   هميتخا النسووونية متقاىرةو اال اة الامد تالتنافسوووي التسوووحدقيك لاء فالمر اة او ليو يليا تالامد االلتماع
 النيميكهالممرفي التسحدقيك فالمر اة الرالرةو في  ي  لاء تالامد االةتعاب ك فالمر اة الرافمةو اما الامد الالامس  اوةير  فقد ناة ت الامد 

القابليات الدينامية التسووووووووووحد يةك  المتغير التافت  مر  ه   الفقرو عالةات االى ااط بي  المتغير المسووووووووووتقي ت ثالثا: اختبار فرضووووووويات االرتبا :
 ك عالةات االى ااط بي  افماب الم ياس الاده  متغيرا ا  هح ناال ي:6تالتسحدم المستداذ الالطخابيكه  د خر لد ل ت

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

 البعد التابع  ت
 االبعاد المستقلة 

 التسويق المستدام الالنهائي 
 مستوى المعنوية  معامل االرتبا  

 0.040 25ه0 ادارة عالقات الزبون  1
 0.045 27ه0 المعرفة التسويقية  2
 0.002 35ه0 تطوير المنتج  3
 0.000 0.71 القابليات الدينامية التسويقية  4

  SMART PLSالمعدى: م  إعداب الاا راة فاالستناب إلي برطام  
اباىو عالةات العرحة  التسوووووحدم المسوووووتداذ : افتر  الاا راة  لحب عالةة اى ااط ذات باللة ممنحدة محلاة بي  الفرضوووية الفر ية االولى ه1

بنسووواة  اباىو عالةات العرحة  التسوووحدم المسوووتداذ الالطخابيك هناك عالةة اى ااط محلاة بي  6 ا خرت طتاب  االى ااط  سوووب لد ل ت الالطخابي
 ك   سب ه   النتاب   قني الفريية علي مستحم ه ا الادهه040ه0ك  رمستحم ممنحدة ت%25ت
الممرفة التسوووووووحد ية  التسوووووووحدم المسوووووووتداذ ذات باللة ممنحدة محلاة بي  : افتر  الاا راة  لحب عالةة اى ااط الفرضوووووية الفر ية الثانية ه2

بنسووووواة   الممرفة التسوووووحد ية  التسوووووحدم المسوووووتداذ الالطخابيك هناك عالةة اى ااط محلاة بي  6 ا خرت طتاب  االى ااط  سوووووب لد ل ت الالطخابي
 ه ا الادهه ك   سب ه   النتاب   قني الفريية علي مستحم 045ه0ك  رمستحم ممنحدة ت%27ت
  يحدر المنت   التسحدم المستداذ الالطخابي: افتر  الاا راة  لحب عالةة اى ااط ذات باللة ممنحدة محلاة بي  الفرضية الفر ية الثالثة ه3

مسوتحم ك  ر%35بنسواة ت  يحدر المنت   التسوحدم المسوتداذ الالطخابيك هناك عالةة اى ااط محلاة بي  6 ا خرت طتاب  االى ااط  سوب لد ل ت
 ك   سب ه   النتاب   قني الفريية علي مستحم ه ا الادهه002ه0ممنحدة ت
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القابليات الدينامية التسوووووحد ية  التسوووووحدم : افتر  الاا راة  لحب عالةة اى ااط ذات باللة ممنحدة محلاة بي  الفرضووووية الرئيسووووة االولى ه4
القابليات الدينامية التسووحد ية  التسووحدم المسووتداذ ةة اى ااط محلاة بي  ك هناك عال6 ا خرت طتاب  االى ااط  سووب لد ل ت المسووتداذ الالطخابي

 ك   سب ه   النتاب   قني الفريية علي مستحم ه ا الادهه000ه0ك  رمستحم ممنحدة ت%71بنساة ت الالطخابي
الدينامية التسوحد ية في التسوحدم المسوتداذ  : افتر  الاده  لحب عالةة   ثير ذات باللة ممنحدة محلاة للقابلياترابعا: اختبار فرضويات التثثير

ةات الالطخابيو نما طعووووا الفريوووويات الفراية علي  لحب عالةة   ثير ذات باللة ممنحدة محلاة وفماب ةابليات الدينامية التسووووحد ية تاباىو عال
 دليي االطدداى الاسوير الةتااى عالةة الت ثير بي  العرحةو الممرفة التسوحد يةو  يحدر المنت ك في التسوحدم المسوتداذ الالطخابيو  سويتم اسوتالداذ 

ليات الدينامية القابليات الدينامية التسووووحد ية  اباء التسووووحدم المسووووتداذ الالطخابيو   دليي االطدداى المتمدب الةتااى عالةة الت ثير بي  افماب القاب
 التسحد ية  التسحدم المستداذ الالطخابيو  ا خرت النتاب  اال ي:  

: افتر  الاا راة  لحب عالةة   ثير ذات باللة ممنحدة محلاة للقابليات الدينامية التسوحد ية في التسوحدم المسوتداذ ليل الفرضوية الرئيسوة. تح1
 ك طتاب  عالةات الت ثيره7ك  لد ل ت7الالطخابيو  ا خر الش ي ت

 
 المستدام الالنهائي ( معامل تثثير القابليات الدينامية التسويقية في التسويق 7الشكل )
( نتائج معامل التحديد القابليات الدينامية التسوووووووويقية في التسوووووووويق المسوووووووتدام 7الجدول )
 الالنهائي

 التسويق المستدام الالنهائي
 مستوى المعنوية  Fقيمة  معامل التحديد   Tقيمة  معامل التثثير المتغير المستقل 
 000ه0 57ه48 50ه0 652ه7 71ه0 التسويقيةالقابليات الدينامية 

  SMART PLSالمعدى: م  اعداب الاا راة فاالعتماب علي مالرلات 
نسووواة  سوووب طتاب   دليي االطدداى الاسوووير ال   ا خر اة القابليات الدينامية التسوووحد ية  ؤثر   ثيرا ال ابي في التسوووحدم المسوووتداذ الالطخابي ب

كو نما اة القابليات الدينامية التسووحد ية  فسوور %5ك  هي اةي م  مسووتحم الممنحدة التي افتريووخا الاا راة ت000ه0ك فمسووتحم ممنحدة ت%71ت
ك لمتغيرات لم  دىس في ه ا الادهو طسواة التفسوير مقنحلة اسوتنابا علي ايمة  %50ك  المتاقي ت%50التسوحدم المسوتداذ الالطخابي بنسواة ت   م 
 كو   ؤند النتاب   لحب عالةة   ثير علي مستحم ه ا الادهه 4ك ال د لية تfك  هي اكنر م  ال يمة ت57ه48ك المدسحرة التي بلغا تfت
: اةاىت الفريية الفراية الي  لحب عالةة   ثير ذات باللة ممنحدة ال ابية وفماب القابليات الدينامية التسحد ية اختبار الفرضيات الفر ية. 2

ر  هي  ك يني  طتاب  الت ثي8ك  ال د ل ت8تاباىو عالةات العرحةو الممرفة التسوحد يةو  يحدر المنت ك في التسوحدم المسوتداذ الالطخابيو  الشو ي ت
 كاال ي:
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 ( معامل ميل التثثير ألبعاد القابليات الدينامية التسويقية في التسويق المستدام الالنهائي8الشكل )
 ( نتائج معامل التثثير ألبعاد القابليات الدينامية التسويقية في التسويق المستدام الالنهائي8الجدول )
 التسويق المستدام الالنهائي

مسوووووووووووووووتووووووووى   Fقيمة   معامل التحديد   Tقيمة   معامل التثثير ةالمستقلاالبعاد  
 المعنوية

 034ه2 25ه0 ادارة عالقات الزبون 
 74ه18 55ه0

 040ه0
 045ه0 602ه2 27ه0 المعرفة التسويقية

 002ه0 974ه2 35ه0 تطوير المنتج

  SMART PLSالمعدى: م  اعداب الاا راة فاالعتماب علي مالرلات 
 بينا النتاب  ما يلي:

ك  هي  040ه0ك  رمسوتحم ممنحدة ت25ه0 حلد عالةة   ثير إلباىو عالةات العرحة في التسوحدم المسوتداذ الالطخابي فمقداى ت ه1
 الفريية علي مستحم ه ا الادههك ل ا  قني ه   %5اةي م  مستحم الممنحدة التي افتريخا الاا راة ت

ك  هي اةي  045ه0ك  رمستحم ممنحدة ت27ه0 حلد عالةة   ثير للممرفة التسحد ية في التسحدم المستداذ الالطخابي فمقداى ت ه2
 ك ل ا  قني ه   الفريية علي مستحم ه ا الادهه%5م  مستحم الممنحدة التي افتريخا الاا راة ت

ك  هي اةي  002ه0ك  رمسوووووتحم ممنحدة ت35ه0في التسوووووحدم المسوووووتداذ الالطخابي فمقداى ت  حلد عالةة   ثير لتيحدر المنت  ه3
 ك ل ا  قني ه   الفريية علي مستحم ه ا الادهه%5م  مستحم الممنحدة التي افتريخا الاا راة ت

ك لمتغيرات لم  دىس في ه ا الادهو %45تك م  التسووحدم المسووتداذ الالطخابي  المتاقي %55اما افماب القابليات الدينامية التسووحد ية ةد فسوورت ت
كو   ؤند النتاب   لحب 4ك ال د لية تfك  هي  كنر م  ايمة ت74ه18ك المدسوووووووحرة التي بلغا تf طسووووووواة التفسوووووووير مقنحلة اسوووووووتنابا علي ايمة ت

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

 أوال: االستنتاجات
بينا طتاب  الاده  دقم فريوووووية اوثر للقابليات الدينامية في  دقيم التسوووووحدم المسوووووتداذ الالطخابيو  ا خرت النتاب   لموووووا اة فمد  يحدر -1

اال عوووووووووووواالت   قدلم المر   ال ديدو  ك ما يدلي علي  همية التيحدر في منت ات ةوووووووووووورنة0.35المنت  ناة لا اوثر اوكنر في ذلك اذ بلغ ت
  المنخ ة للعرحة ىغاة في استدامة اوباء التسحدقي المستداذه

افرزت طتاب  الاده  همية عنا وووووور االسووووووتدامة   يووووووح خا لدم عينة الاده إيووووووافة الي الد ى المدحى  ال    لعاا الممرفة ييما يتملم   -2
ما لموووي  لالسوووتدامة  وووفة الالطخابية  خدف المن مة م   ىاءها اة  اللد اعمالخا  ما  قدما  فالامد التنافسوووي  الامد الممرفي الالاا فالنيمةو
 م  منت ات لل يي الدالي  االليال القابمةه
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ب فما  خرت طتاب  الاده الد ى الكنير ال    لعاا القابليات الدينامية التسوحد ية في  معدع االسوتدامة لألباء التسوحدقي للمن مةو نما اة اال  -3
لي  الرالث للقابليات التسوووووحد ية  سووووواهم في  غيير طمر  فكير المن مة فشووووو ي ننير فما يتماةوووووي مت التغييرات النيمية المتسووووواىعة لتكحة ةابىو ع

  قدلم اإليافة بابما   دا     رفه
ك  ا دو م  اهم عحامي ط اح االعمال التسوحد ية في المعور الدالي  هح ما  خر  ايودا م  طتاب  الادهو CRMإباىو عالةات العراب  ت  -4

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 
  العرحة  خدف لتدقيم اةعي ما يرغاا العرحة م  عر    مميعات في ةدمة اال عاالتهالعراب   ةلم  الة م  التح د بي  المن مة 

  خرت طتاب  الاده اسووووووووووخاذ المن مة في الحاةت االلتماعي  االةتعوووووووووواب   النيمي للم تمت ال    الدماو  االسووووووووووخاذ يتدقم عندما  دىك   -5
لداليك  المسووتقنليي  تاوليال القابمةك  رالتالي فاة االسووتدامة الالطخابية في المن مة اة ةدمتخا للم تمت هي ةدمة لعرابنخا الداليي  تال يي ا

 التسحدم  مني اة ني الم تمت هم زراب  للمن مةه
اة فلسووفة التسووحدم المسووتداذ الالطخابي  قحذ علي الممي ال ماعي ف ي افراب  اةسوواذ المن مة  ليس ةسووم التسووحدم ا  المنيمات فقرو  لخ ا   -6

 دامة الالطخابية  تيلب ط افر لخحب المن مة  الممي فش ي  دااري لتدقيم اوهداف التسحد يةهفاة االست
 ثانيا: التوصيات

 يح ي الاا راة المن مة المادحثة اة  درا علي ابامة   يحدر القابليات الدينامية التسحد ية لديخا م  ةالل اال ي-1
االت  االطترطا المفتحح فشو ي متحا ر لاللم  الة م  التتات لدم العراب   اطت اى المر  ا: ابامة   معدع المر   المتنحعة علي ةدمة اال عو

 القابذ للمن مةو ما لمني التيحدر المستداذ للمنت ات التي  قدمخا المن مةه
ة  كحة محلحبو ب:  معدع الممرفة السووحاية م  ةالل عمي فدحث السووح   متافمة الحيووت التنافسووي مت المن مات المنافسووة  الدرا علي ا

 في السح  عنر  نالءها لتكحة علي اسالي علي  درنات المنافسي   االستمداب للرب علي عر يخمه
ك  الدرا علي  يحدر اباءها م  ةالل  دوديه مملحمات العراب   التحا ووووووووووووووي ممخم فاسووووووووووووووتمراى  اليلوب منخم بنودء CRM :  معدع عموي ت

 فالتحا ي ممخم سافقاهالتحا ي فيردقة لديدو في  ال لم  قم المن مة 
 معدع فلسووووووووفة االسووووووووتدامة لدم ني عاملي  المن مة م  ةالل  حفير اوسووووووووس السووووووووليمة للممي   يووووووووت المووووووووحافر المالبمة مت اوهداف   -2

سوفة الطخابية االلتمااية  االةتعوابلة  النيمية التي  ر ذ المن مة  د يقخاو مت مراعاو الامد الممرفي  التنافسوي لتعوال ماابئ االسوتدامة  فم فل
 طيمل المن مة م   ىاءها ةدمة اوليال الال قةه

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

إعالطية  شوووووووووير الي  دحل المن مة الي االسوووووووووتدامة إلةوووووووووماى العرحة بتحلا المن مة   ر وووووووووخا علي  دقيم ني  يلما ا إسال   مالت   -4
 المستقنلية عنر  حفير ا عاالت فمالة ل خات   ماك  متنحعة  حل المالم  ر سماى  نافسيةه

منت ات لديدوو  عر   منتكروو  ال  قلد المنافسوووي و  لتكحة مسوووتداذ ل ب اة  كحة سووواا   لخ ا علي المن مة اة  كحة سوووااةة في  قدلم  -5
  هنا البد م  االبداي  االبتكاى في التحا ي مت العراب    قدلم ني ما هح لديد لتدقيم االستدامة الالطخابيةه

 حفير ةيحط   لم   للمن موة المادحثوة  قودلم عر   ةوا وووووووووووووووة فوالتحا ر بي  اوليوال م  ةالل  دحدوي الاليحط م  ال ود الي الدفيود ا   -6
 ف ىةاذ متشابخة بي  اوليال تال د  االب   الدفيدك نحسيلة إلبراز االستدامة في التسحدم  سردقة لديدو في التمامي مت العراب ه
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تعوووابلة  االباىدةو  كقب ى التحازة الدينامي ي في االباء التسوووحدقيقو م لة الملحذ االة2013لريرو سووومد ة  محبو  ال يسووويو بالل لاسوووموت  -1
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 اوةا الفايلةهههههههه اوخ الفاييههههههههه

 رنا اهههههههههههههالسالذ علي م  ى متا هللا  ر
طموووت بي   يدل م اسوووتماىو االسوووتقعووواء المالعوووعوووة إلط از الاده المرسوووحذ تالقابليات الدينامية  
التسوووووحد ية  ب ىها في اسوووووترا ي ية التسوووووحدم المسوووووتداذ الالطخابيك بىاسوووووة  دليلية اىاء عينة م   
الماملي  في ةووورنة زد  لال عووواالت المتنقلة في المرا ه   خدف الدىاسوووة الي  شووواليص   دليي  

القابليات الدينامية التسوحد ية في  دقيم اسوتدامة اوباء التسوحدقي فشو ي ال طخابيو ل ا طرلح  ب ى 
م   مووووورا كم ةراءو فقرات االسوووووتااطة بت طي   ووووونر  م  ثم اإللافة علي فقرا خا فعوووووحىو بايقة  

 لتدقيم اهداف الدىاسة  ذلك لما  متلكحطا م  ةنرو  بىالة في اةتعا  م  م ال عملكمه 
 ةراءو المال  ات التالية  الرلاء

اماذ ني فقرو ةمسووووووووووووووة بدابي  ترا ح بي  تا فم  مامًا  ا فم  مدايد   ال ا فم   ال ا فم   •
 ك  دا اإللافة التي  التاى طخاه √ مامًا ك ل ا طرلح م   مر كم اإلةاىو فمالمة ت 

يرلي عدذ  رك    فقرو م  ب ة إلافة علمًا اة  ال باعي ل نر االسوم ا  المنحاة   نما •
 ه   االستااطة محلخة وغرا  الاده  عرًاه 

الاا راة علي اسووووووووووتمداب نامي لالافة علي االسووووووووووتفسوووووووووواىات  حل العااىات الحاىبو في  •
  االستااطة   سي حطحة بينكم في     ةا  شاء ةه 

 ا ه هههههه مت فابم الش ر  التقدير لتما طكم  تسنابنم للا
 

 االستاذ الدكتور: يوسف حجيم الطائي المدرس: ضرغام حسن عبد 
 

 ك اماذ المررت المناسب  √يرلي  يت عالمة ت 
 مملحمات عامة : 
 بياطات ةالعية : 

      اطري    ك ال نس: ذنر
 

  ف كرر  50  49  – 40  39  – 30  29 –  20بك الممر: 
 

    ف الحىدحس   ببلحذ  التدعيي الدىاسي: اعدابلة    ك
 

    بنتحىا    مالستير   ببلحذ عالي 
 

  15  – 11  10 – 6  5 – 1  ب ك سنحات الالدمة :  اةي م  سنة
 

16 –  20       ف كرر  –21  
 

   ال: القابليات الدينامية التسحد ية: 
التقنية  التن يمية  الاشوووووووووووردة إلباىو عالةة متميعو  إباىو عالةات العرحة: هي م محعة م  الحسوووووووووووابي  -1

  لديدو مت العرحةه



   

         

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

  

  

ا افووووووووووووووووم   الفقرات 
 فشدو

اعوووووووووووووووواى   اعاى  مدايد ا افم
 فشدو

الالدمات التي  قدمخا الشوووووووووورنة  عدد م  اال تفاظ فالعرحة  نسووووووووووب   1
 زراب  لدبه 

     

 دا ل الشورنة فاسوتمراى الدعوحل علي النياطات م  العراب  لغر   2
  عميم ةدمات مالبمةه 

     

       ند  الشرنة اهتماذ بتدحل العرحة الي المنافسي  الداليي ه  3
 قحذ الشوووووووووووووورنوة بودعحو العرواب  لعدواى خوا بي  مودو   ةرم للتمرف علي  4

 آىابخم فعحىو مستمروه 
     

 سومي الشورنة الي فخم  الات العرحة  ممرفة آىابخم ع  المنت ات   5
 فاستمراىه  اياس ىياهم  

     

 ختم الشوووووووووووووورنووة فووالررل م  ةالل العرحة اكرر م  اهتمووامخووا ف حبو   6
 الالدمة المقدمة لاه 

     

 دا ل الشووووورنة  حفير ةدمات علي مسوووووتحم عالي محازدة لما  قدما  7
 الشرنات المتحالدو في السح ه 

     

المودفحعوة  ايمح  عموة الالودموات المقودموة للعرحة  حاز  ال يموة النقودلوة   8
 م  ةنلاه 

     

 شووورك الشووورنة العراب  في مناةشوووة ةير ال حبو   العووويص لحابع  9
 ايمة لكي مقترح مقدذ منخمه 

     

نيتيوة التفواعوي بي  المن موة  العرواب  بودىلوة ننيرو لتدوديود آىاء العرواب  فوالمنت وات الممرفوة السووووووووووووووحايوة: هي    -2
 السمر ال   يرغنحة فا لخ   المنت اتالمقدمة لخم  ما يرغنحة فالدعحل عليا  ما هح 

ا افووووووووووووووووووم   الفقرات 
 فشدو

اعوووووووووووووووووواى    اعاى  مدايد ا افم
 فشدو

لودم الشوووووووووووووورنوة ةواعودو مملحموات  حل العرواب  في السووووووووووووووح  الو     10
  تمامي مماه 

     

 سووووووووووووومي الشووووووووووووورنة لفخم  الات العراب    حفير المملحمات عنخا   11
 لترلمتخا الي  اةت عمليه 

     

      الشرنة فالتدر  ع  ىيا العراب  فش ي ب ى ه  قحذ   12
       سمي الشرنة الي محاكاة التغيير في  الات  ىغاات العراب ه  13
       قحذ الشرنة بدىاسة طقاط القحو  الممف لدم المنافسي ه  14
 سووووووووومي الشووووووووورنة لتدقيم فرا  سوووووووووحد ية فاالسوووووووووتفابو م  طقاط   15

 الممف لدم المنافسي ه 
     

      لدم الشرنة ةاعدو بياطات مملحمات  ةنرو  حل المنافسي ه  16
لوووديخوووا علي  يحدر الممرفوووة التي   17  شوووووووووووووو ت الشوووووووووووووورنوووة المووواملي  

 لمتلكحطخاه 
     

 سووومل الشووورنة للماملي  فالمسووواعدو ييما بينخم لمحالخة المشووواكي   18
 التي  تمر  لخاه 

     

السوووووووووحاية  م محعة االفترايوووووووووات  حل  كنلحليا المنت  الي  يحدر المنت :  دحدي الفرا   -3
 منت  متاح للنيته

ا افووووووووووووووم   الفقرات 
 فشدو

اعوووووووووووووواى    اعاى  مدايد ا افم
 فشدو

 متمد إباىو الشوووووووووورنة سووووووووووياسوووووووووويات  ايوووووووووودة ل مي المنت  ميابم   19
 للمحا فات المالميةه 

     

       ينم الشرنة ةير لتدسي  ال حبو فش ي علمي  عمليه  20
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 ش ت إباىو الشرنة الماملي  لتقدلم اكنر عدب م  اوفكاى للمنت ات   21
 ال ديدوه 

     

  خر اإلباىو االلتعاذ فوال حبو فمتوافموة التدسووووووووووووووي  المسووووووووووووووتمر لكوي   22
  طشية الشرنةه 

     

       قحذ الشرنة بنناء ةيحط إطتالية لديدو  رعحىو مستمروه  23
الم المات للعراب  اوكرر اسوتالداما   حفر الشورنة ةعوما علي نلف   24

 لالدمة اال عاله 
     

 حفر الشرنة  دىدب مستمر للماملي  م  ةالل مدايرات  ب ىات   25
  دىدنيةه 

     

 قحذ الشوووووووورنة فوطتا  منت  لم   العراب  م   دقيم المنفمة الكاملة   26
 فاإليافة الي  يافقا مت  يلما خم  آمالخمه 

     

الشرنة علي التما ة مت الشرنات اوةرم في اطتا  منت ات   متمد  27
 لديدوه 

     

 ثاطيا: اوباء التسحدقي المستداذ الالطخابي
 الامد االلتماعي -1

ا افووووووووووووووووم   الفقرات 
 فشدو

اعوووووووووووووووواى   اعاى  مدايد ا افم
 فشدو

 سوووووووووووووومي الشوووووووووووووورنوووة الي  دقيم ىفووواهيوووة الم تمت م  ةالل  لنيوووة   1
 ا تيالا اه 

     

       حفر الشرنة فرا متسا دة للممي بي  مح فيخا  الم تمته  2
 ختم الشوووووووورنة فالمسووووووووا او   حفير لحبو  ياو عمي فما يتناسووووووووب مت   3

  يلمات الم تمت  
     

 رنع الشووورنة علي المسوووؤ لية االلتمااية   ينيم التشوووردمات التي   4
  ختم فالقمالا االلتمااية

     

المنت ات التي  سوخم في بناء الم تمت  لخا آثاى  رنع الشورنة علي  5
 بيمية مدد بوه 

     

 ختم الشووووووووووووورنة فالدفاظ علي النسوووووووووووووي  االلتماعي المدير بخا م   6
 ةالل اسخاما خا ييا فش ي مااةره 

     

 الامد االةتعاب  -2
ا افوووووووووووووم   الفقرات 

 فشدو
اعووووووووووووواى   اعاى  مدايد ا افم

 فشدو
اوىراح م  ةالل ةابليا خا اإلبدااية م   سووومي الشووورنة الي  دقيم   7

 الي الاقاء  االستدامةه 
     

للشوووووووووووووورنووة طععووة في  دقيم الررل االلتموواعي  اة  كحة مؤثرو في  8
 الم تمت المدير بخا م  النا ية االةتعابلةه 

     

عدب مم   م  افراب الم تمت     فكر الشووووووووووووورنة في نيتية ل ب اكنر 9
   شغيلا  ةعح ا المفكرد   المندعي ه 

     

 دا ل الشوورنة اة  دعووي علي  عووة سووحاية اكنر م  الي  نمية   10
  ىرا خا  استرماىها م تمعياه 

     

 سوووووويير الشوووووورنة علي المتغيرات االةتعووووووابلة  ةعووووووح ووووووا  قلاات   11
 السح   االسماىه 

     

بتنشووووووووووووووير الدرنة التسووووووووووووووحد يوة م  ةالل القوابليوات   ختم الشوووووووووووووورنة   12
 التسحد ية التي  متلكخا  اطم اسخا علي ال اطب االةتعاب ه 

     

 الامد النيمي -3
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ا افوووووووووووووووم   الفقرات 
 فشدو

اعووووووووووووووواى    اعاى  مدايد ا افم
 فشدو

       مت الشرنة في   لحدا خا الدفاظ علي النيمة  التنحي النيميه  13
       نت  الشرنة منت ات ذات اثر  اسئ علي النيمة 14
 ممي الشووووووووووورنة فاسوووووووووووتمراى فالتدةيم النيمي لممرفة االثاى المدتملة   15

 التي لم   اة  ؤثر علي الم تمته 
     

      لدم الشرنة ةابليات  سحد ية  اطتالية  نت  منت ات  دلقة للنيمةه  16
 عند اسوووتالدامخا فاة عمرها سحدي  منت ات الشووورنة  تسوووم فال حبو   17

 االلي
     

لدم الشوورنة ةابليات فشووردة ةابىو علي إباىو ط م النيمة  االسووتالداذ   18
 اومري للمحاىب نالساةة  اوى   الميا ه 

     

 الامد الممرفي التسحدقي -4
ا افوووووووووووووم   الفقرات 

 فشدو
اعووووووووووووواى    اعاى  مدايد ا افم

 فشدو
 سوووووووووحد ية  هي ةابىو علي  دليي المملحمات   متلك الشووووووووورنة ممرفة  19

 التسحد ية  غيرها م  الي الدفاظ علي مرنعها التنافسيه 
     

لودم الشوووووووووووووورنوة ى س موال فشوووووووووووووور  ةوابى علي  يحدر منت وات ذات ممرفوة   20
  كنلحلية   باء عاله

     

 متلووك الشوووووووووووووورنووة ممرفووة موواليووة  اطتوواليووة في نيتيووة لوو ب اومحال   21
  تطتا  المنت ات الالمراءه الالمراء  

     

 تميع الشورنة فالممرفة المومنية  ال اهردة اسوت افة لمتغيرات النيمة   22
  ةابىو علي  اليي نافة الم اات النيميةه 

     

 نيتيوة الدفواظ علي العرحة  سحل     ختم الشوووووووووووووورنوة فوالممرفوة العرحطيوة 23
 فترو مم نةه 

     

 الامد التنافسي التسحدقي -5
ا افوووووووووووووووم   الفقرات 

 فشدو
اعووووووووووووووواى    اعاى  مدايد ا افم

 فشدو
      للشرنة القدىو علي  دديد المتنافسي  الداليي   ال دبه  24
الشووووووووووورنة  سوووووووووووتييت اة  حالا التنافس في م ال المنت ات  لديخا   25

 القدىو اإلبدااية علي  اليي المنافسي ه 
     

 متلك الشووووووورنة المر طة في التسوووووووحدم  ةيحط اإلطتا  لالسوووووووتمداب   26
 للتنافسه 

     

 سووووووتييت الشوووووورنة محالخة التنافس التكنلحلي  التمافي االلتماعي   27
   يت ةير  سحد ية ل لكه 

     

المنافسووي  في السووح   لدم الشوورنة ط اذ مملحما ي متكامي لتدليي   28
  ني  لم   التفح  عليخمه 

     

 


