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 المستخلص
استيل يسآ ق الرشيق التي يتت  تبنيهتا فتي شتركةالتسوي أبعادالتعرف على  إلىيهدف البحث 

 أهتتدافلالتصتاالت فتي محافظتتة نينتوى ودورهتا فتتي تعزيتز الكفتتاءة التستويقية لهتا  وب يتتة تحقيتق 
البعتتد  بوصتتف التستتويق الرشتتيق  أبعتتادالبحتتث فقتتد تتت  بنتتاء انمتتو ي افتراعتتي يوعتت  العال تتة بتتي  

للتعترف  أداة  واعتمتدت استتمارة االستتبانة المستتيي،  البعتد  االمفسر والكفاءة التسويقية بوصتفه
فتتي مقتتر االفتتراد المبحتتوني  ( استتتمارة علتتى 04  حيتتث تتت  توزيتت   المبحتتوني  األفتتراد آراءعلتتى 

البحتث والتتي بعتد  وت  اختبار العال ة والتأنير بتي    محافظة نينوىالشركة ومراكز التسويق في 
اهتمتا  الشتركة المبحونتة بتفعيتل الكفتاءة  برزهتاأفي عوئها ت  تأشير ميموعة مت  االستتنتايات 

فكتار المبدعتة فتي الميتال ألوفي سبيل  لت  تتبنتى ا  للنياح التسويقي التسويقية واعتبارها معيارا  
 م  المقترحات المنسيمة معها.التسويقي وعلى عوئها ت  تقدي  ميموعة 

 
 الكفاءة التسويقية ، التسويق الرشيق :الكلمات المفتاحية

                                                   
Abstract 

 
This Study aims to identify the lean Marketing dimensions adopted in Asia cell 

Company in Ninevah , and its vote to support Marketing efficiency. In order to accomplish 

the objectives of the study, a hypothetical model was constructed to expain  the relations 

between lean marketing Dimensions and marketing efficiency .Questionnaires were 

adopted in this study to recognize opinions of the study sample which distributed (40) 

questionnaires to the company's employees .It studied the influence and relation between 

the study variables . On the light of this test , a number of conclusions were drawn such as 

the company concerned with marketing efficiency as a basic element for marketing success. 

Therefore, it adopted creative opinions in marketing activities and also submitted  a number 

of propositions suitable. 

 

Keywords: lean marketing,  marketing efficiency    
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 مقدمةال
يشهد العالم ومنذ نهايات القرن العشررين تيييررات هويريرة ارع العديرد مرن التوههرات 

تركزت اع مهملها نحو إرساء أسس التعامل العقالنع مع المروارد ، االقتصادية واالهتماعية
، كررررد اعرررل علرررم العديرررد مرررن ثقاارررة ديمومرررة الحيررراة واسرررتمراريا المتاحرررة ترسررريوا لشررريو 

ارزتها الممارسات غير المسؤولة التع تنتههها المنظمات بشكل عام، اكان التهاوزات التع أ
حرياً بتلك الههات السعع نحو تفعيل اآلليات التع من شأنها المحااظة علرم المروارد المتاحرة 

 ،وبالتالع ترصين موقعها التنااسع ارع السروق ،بشتم صوريا سعياً باتهاه زيادة كفاءة أدائها
قية إحرردا المؤشرررات التررع يسررتدل مررن واللهررا علررم مكررامن قرروة أداء ولعررل الكفرراءة التسرروي

وبالترالع أصربحت يردااً تسرعم المنظمرات الرم تفعيلرب عبرر سربل و رائرق  ،المنظمة وضعفها
أداة ااعلة يمكن لها ايما لو استيلت بالشركل  بوصفبويبرز موضو  التسويق الرشيق  عديدة،

ن المن لرق الفلسرفع للتسرويق الرشريق أية باعتبرار ن تسهم اع زيادة الكفاءة التسرويقأالصحيح 
يستند إلم السعع باتهاه إزالة هميع مصرادر الهردر ارع النشرا  التسرويقع والترع ال تسرهم ارع 
إضررااة قيمررة هديرردة إلررم النشررا ، اسمررر الررذز يسررهم اررع تعزيررز الكفرراءة التسررويقية، مررن يررذا 

اررع محاولررة لتقررديم مع يررات اكريررة  ،المن لررق اسررتمد الباحثرران الفكرررة اسساسررية لهررذا البحرر 
، وعليرب ونظرية للشركة المبحوثة عن دور أبعاد التسويق الرشيق اع تفعيل الكفاءة التسويقية

 تناول البح  الحالع المحاور االتية :
 المحور االول / منههية البح 

  ار مفاييمع  إ -المحور الثانع / التسويق الرشيق
 ويقيةالمحور الثال  / الكفاءة التس

 وتحليلها ت البح االمحور الرابع / وصف متيير
 المحور الوامس / االستنتاهات والمقترحات

 
 منهيية البحث المحور االول /
 مشكلة البحث

ا مقتصررراً علررم هانررط ونشررا  ئهررالتسررويقية باتهرراه تحسررين اداالشررركات لررم يعررد سررعع 
وبالترالع ، مرن تعزيرز كفاءتهراة تمكنهرا حروبالتالع اهع تسعم نحو امرتالك وسرائل ناه، محدد

يضرراً لمررا تت لبررب االنشرر ة التسررويقية مررن وبلرروذ ذلررك تع مررن تتحرررا االسرراليط التررع تمكنهررا
ولعل اع شيو  السفة الترشيق اع العديد مرن ، المعاصرةالشركات ميزانية مكلفة تثقل كايل 

مهردز اسرتودام صربح مرن الأيهابيرة إمناحع حياة المنظمة وما ولفتب تلك الفلسفة من هوانرط 
الترشيق اع االنش ة التسويقية والتركيز علرم مرا يرو ااعرل منهرا سرعياً نحرو تعزيرز كفاءتهرا 

 التسويقية.
 وتأسيساً علم ما سبق يمكن تحديد مشكلة البح  من والل التساؤالت اآلتية:

  بعاد التسويق الرشيق المتعارف عليها؟أمايع 
  بعاد التسويق الرشيق؟أماد من والل اعتالتسويقية يل تتعزز الكفاءة 

 ( آيل تسعم الشركة المبحوثة )اعتماد التسويق الرشريق كفلسرفة  إلمسياسيل لالتصاالت
 لم تعزيز كفاءتها التسويقية؟إتسعم من واللها  تسويقية عمل

 يل توهد عالقة ارتبا  وتأثير البعاد التسويق الرشيق اع الكفاءة التسويقية ؟ 
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 مية البحثهأ
يميررة التسررويق الرشرريق ودوره اررع تعزيررز الكفرراءة التسررويقية أيررة البحرر  مررن تنبثرق ايم

يا دهمررالع الكلررف التررع تتكبررإدوره الفاعررل اررع توفرري  اضررال عررن ، المعاصرررةللشررركات 
 وبما يعود بالنفع علم تحسين الوضع التنااسع لها اع سوق المنااسة المحتدم.، المنظمة

 البحث هدافأ
 النظرية  روحات الق من والل التسويق الرشي أبعادناول ت -
 بلورة استودام التسويق الرشيق اع تعزيز الكفاءة التسويقية  اعيهتهد الباحثان  -

موضررو  البحرر  لتعزيررز الوضررع التنااسررع  إ ررارتقررديم مقترحررات للشررركة المبحوثررة اررع  -
 للشركة.

 .لتسويقيةويق الرشيق اع الكفاءة االتس سبعاد واسثرالتعرف علم  بيعة عالقة االرتبا   -

 البحث وفرعيات  أنمو ي
نموذج ااتراضع يوضرحب الشركل أيداف البح  وبيان توههاتب تم تصميم أبيية تحقيق 

لم تعزيرز الكفراءة إن تفضع أساسية للتسويق الرشيق التع يمكن سبعاد اس( الذز يتضمن ا1)
 التسويقية.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1الشكل 
 أنموذج البح 

   عالقة ارتبا      
 ثر أعالقة      

 نيالباحث إعداد المصدر
 

 تم صياغة الفرضيات اآلتية: اسنموذجواعتماداً علم 
وبداللرة متييراترب بعراد التسرويق الرشريق أ: يناك عالقة ارتبا  معنويرة برين  الفرعية االولى

 والكفاءة التسويقية.
ارع  وبداللرة متييراتربالرشريق  بعاد التسرويقالثير ذو داللة معنوية أ: يناك ت الفرعية النانية

 الكفاءة التسويقية.
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 منهج البحث
 اعتمد الباحثان علم:

مررن وررالل االدبيررات ذات الصررلة بموضرروعب مررن وررالل  كتررط  التحليلررع المررنها الوصررفع .1
وبأستودام استمارة االستبانة للحصرول علرم البيانرات  بحا  انترنتأودوريات ومقاالت و

 .الم لوبة
 & Craven)( و Jenkins , 2005بعاد التسويق الرشيق علم )أتناول  وقد اعتمد البح  اع .2

Piercy,20060 ايمررا اعتمررد علررم ، (Angolo ,2007)  ، ( ايمررا يتعلررق 2002و)الحمرردانع
 بالكفاءة التسويقية .

، تررم ينررة مررن العرراملين اررع أقسررام الشررركةعلررم ع اسررتبانب( اسررتمارة 00وقررد تررم توزيررع ) .3
ميع مقاييس االستبانة تم استودام مقيراس لبكررت الوماسرع، إذ استرداديا بالكامل، واع ه

 (.3( وبوس  ارضع قدره )5 – 1وصص لكل ويار وزن وبمدا استهابة )
 حدود البحث

ضرمن ظرروف البحر  ورالل ارراد المبحروثين ساراء آيهدف البح  كشف  الحدود الزمنية :
 5/5/2012ولياية 0/1/2012الممتدة من  مدةولل (2012العام )

ساسريل لالتصراالت مرن مردراء آاقتصرر البحر  علرم العراملين ارع شرركة  الحدود المكانية :
 ومهندسين وانيين وعاملين اع ارو  الشركة اع محااظة نينوا .

 المستخدمة اإلحصائيةدوات ألا
وترم اعتمرراد  ،لتحليرل البيانرات المتحصررلة مرن المبحروثين (SPSS/v11)اسرتودم برنراما 

 اآلتية: اإلحصائيةساليط سا
 ومعنويتها بين متييرات البح .العالقة معامل االرتبا  البسي  والمتعدد لتحديد قوة  -

 .للمتيير التفسيرز اع المتيير المعتمد المعنوز التأثيراالنحدار البسي  والمتعدد لقياس  -

التوزيعات التكرارية والنسرط المئويرة واالوسرا  الحسرابية واالنحرراف المعيرارز ونسرط  -
 .بة االستها

 وصف الشركة المبحونة
وتعرردد  ،للت ررور الحاصرل اررع مهرال االتصرراالت الترع اهتاحررت السروق العراقيررة نظرراً 

والتنو  ارع االسراليط  ،الشركات العاملة اع يذا المهال والتنااس المحموم بين تلك الشركات
يرز حصرتها يهابراً علرم تعزإالزبائن بما ينعكس ذين م بمكانة متميزة اع ظتحالتع التسويقية 
تنرو   اضرالً عرن، اسيل لتمثرل ميرداناً بحثيراً يمن ينا هاء اوتيار الباحثين لشركة اس، السوقية
لرم مواكبرة الت رور الحاصرل ارع إالتسويقية التع تمارسها الشركة المبحوثة وسعيها  اسنش ة

( 1والهردول )، شركات االتصاالت علم مستوا العالم، ناييك عن تعراون الشرركة وعامليهرا
 يعر  نبذة تعريفية للشركة المبحوثة.

 
 1الهدول 
 اسيل لالتصاالتينبذة تعريفية بشركة اس

 
 2012المبحوثة لعام  الدليل التعريفع للشركة المصدر:
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 طار مفاهيميإ: الرشيقالتسويق  /المحور الناني 
 مفهو  التسويق الرشيق :وال  أ

    السرررفة التصرررنيع الرشررريقمرررع  (Lean Marketingتلتقرررع السرررفة التسرررويق الرشررريق )
(Lean Manufacturing من حي  وحدة الهدف والمن لرق الفكررز ، اكلترا الفلسرفتين تنبثقران )

من هذور واحدة ممثلة اع السعع نحو الحد من اسنش ة والممارسات الترع ليسرت ذات قيمرة 
لرك يمكرن ، وعلرم وارق ذمبتكررةبمعنم إزالة هميع الفعاليات الترع ال تسرهم ارع إضرااة قيمرة 

قل عدد ممكن مرن اسنشر ة أتعريف التسويق الرشيق بأنب "انهاز العديد من المهام من والل 
وضررمن  (Michael j.webb, 2005, 9وبمررا يضررمن حصررول الزبررون علررم مررا يرغررط بررب" )

( علررم أن التسررويق الرشرريق يمثررل أداة لنمررو Barry L.Bay, 2004,33اإل ررار ذاتررب يتفررق )
 .كرة الترشيق علم النشا  التسويقعل من والل ت بيق ااسعمال وإزالة التري

اع حين تتهب بعر  اآلراء ارع تصرديها لمفهروم التسرويق الرشريق نحرو تأثيراترب علرم 
من اسنش ة التسويقية التع من شأنها تحقيق النمرو  اً )برنامهاً  يتضمن مدا محدد اسداء ايعد

 اع اسنش ة "دون المياالة اع التوسع  من وزيادة ربحية اسعمال
وال يتحقرق ذلرك إال ، االتسويق الرشيق ينبيع أن يستهدف اسسواق والزبائن المرربحين

من والل تضمين البراما التسرويقية مردا مرن اسنشر ة الضررورية لنمرو ربحيرة النشرا  مرع 
دون أن يررتمو  عنهررا  مررن ضرررورة إيمررال اسنشرر ة التررع تررؤدز إلررم التوسررع اررع اسعمررال

 .ن هدد دوول زبائن مربحي
من والل االستقراء السابق يمكرن إبرراز أيرم الهوانرط الترع يتضرمنها مفهروم التسرويق 

 :تعآلالرشيق والممثلة با
تحديرد القيمررة مرن وررالل التعررف علررم قريم الزبررون الترع ينبيررع التركيرز عليهررا ارع هميررع  -

 اسنش ة التسويقية .
 المورهات.تنظيم اسنش ة التسويقية والتأكد من ارتفا  مستوا هودة  -

 " للتعرف علم رغبات الزبائن والقيم التع يبحثون عنها.pullإنشاء مواقع للسحط " -

 من والل توفي  العيوط والهدر.التفرد السعع نحو  -

 التسويق الرشيق أبعاد نانيا :

مررن وررالل تحديررد أز مرررن التررع يتضررمنها التسررويق الرشرريق  يمكررن تحقيررق الهوانررط
يررو علررم اسررتعداد لررداع قيمتهررا  ذزيمررة بالنسرربة للزبررون والرراسنشرر ة التسررويقية يررع اسكثررر ق

وال يتحقق  ذلرك إال مرن ورالل تفعيرل اسبعراد اسساسرية للتسرويق الرشريق والترع تعرد  ،بالنقود
بمثابررة ركررائز تضررمن تحقيررق الهرردف الررذز يسررعم إليررب يررذا الموضررو  والررذز يتمثررل باسبعرراد 

 :(Debbie Jenkins, 2005, 31اآلتية )

 Activity over capacity يمة ض األنشطة التي ال تعيف تخفي -1

غلط تلرك اسنشر ة تكرون غيرر ذات أحي  يعمل العديد من اساراد اع أنش ة متعددة و
ويعود ذلك إلم ضعف التو ري  ارع الشرركة االعديرد مرن اسارراد ال يردرك الهردف مرن  ،قيمة

ات قيمررة وتثقررل كايررل الشررركة االعديررد مررن اسنشرر ة التسررويقية تعررد غيررر ذ ،عملررب وبالتررالع
.ويمكن استودام معدل العائد علم االسرتثمار ارع تحديرد قيمرة اسنشر ة التسرويقية وتحديرد أز 

 اسنش ة أكثر ربحية وبالتالع إمكانية استبعاد اسنش ة غير المربحة .
  People over / under capacityالطا ة العاملي  األكنر/األ ل م استبعاد  -2

العديرد مرن اسارراد الرذين يعملرون ارع مهرال النشرا  التسرويقع وارع شرركات التستودم 
بعرر  اسحيرران يررتم توظيررف العديررد مررن اساررراد سداء عرردد محرردود مررن الوظررائف واسنشرر ة 
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وبشرركل أكثررر وصوصررية علررم مسررتوا النشررا  التسررويقع الشررركة بشرركل عررام علررم مسررتوا 
 اع ولق ظايرة الب الة المقنعة .واإلسهام الشركة لموارد  اً اسمر الذز يمثل يدر

اسمررر الررذز يسررتلزم قيامهررا بررالتولع عررن اسعررداد الكبيرررة مررن العرراملين الررذين يررؤدون 
الشرركات أعمال محدودة . واسمر سيان ايما يتعلق بوهود بع  اساراد العاملين ارع بعر  

المهرام واسنشر ة اع النشا  التسويقع ممن اليمتلكون المعرارة والمهرارة الالزمرة لتنفيرذ تلرك 
قل من تلك اسنش ة مما يسرفر أوبالتالع تكون إمكاناتهم ومهاراتهم بمستوا  علم نحو ااعل،

ارع مسرتوا االنهراز العرام للنشرا  التسرويقع بمرا يسرتلزم ضررورة التولرع واسرتبعاد  ن  عن تد
 يؤالء العاملين.

هرا العامرل ارع إلرم ترشريق مالكالشرركات وكحالة بديلة عن يؤالء اساراد تلهأ بع  
النشا  التسويقع وتستعي  بردالً عنرب باالستشرارات التسرويقية الوارهيرة الترع تقردمها ههرات 

 .(Michael,2005,24)متوصصة اع يذا المهال 
             process over complicationتعقيدا   أكنرنشاطات  -3

مقدمررة إلررم يتعامررل التسررويق الرشرريق مررع عمليررات تحريررك ال لررط مررن وررالل القيمررة ال
والترع تتبلرور ارع المقرام الشرركة الزبون التع تكون حصيلة لألنش ة التسويقية التع تقوم بهرا 

وبالتررالع يتوهررط تحليررل مهمررل اسنشرر ة  ،اسول اررع الوصررول بشرركل أسررر  وأكثررر تررأثيراً 
ارصرة للشرركة تسهم اع ولق قيمة هديدة للزبون ،اسمرر الرذز يتريح  انهاالتسويقية للتأكد من 

وبالترالع ضررورة  ،ويص اسنش ة التع تتسم بالتعقيد والتع ال تؤدز إلم ولق قيمة محرددةتش
ارالزبون الرذز يرتلمس ، التولص منها. بما ينعكس إيهابيا علم حالة النهاح التسويقع المتحقق

وإهراءات التعامل معها سيسرهم ذلرك وبرال شرك ارع تعزيرز حالرة الشركة السهولة اع أنش ة 
 الرضا لديب.

 waiting (poor communication)االنتظار  ععف االتصاالت(  -0

يسررهم االعتمرراد علررم ييكررل اتصرراالت تقليرردز اررع تعقيررد العمررل والتسرربط اررع إحرردا  
 حدا  غير المهمة والحلقات الزائدة.سحاالت من الهدر من والل بع  ا

سرويقية ارع وان القا من حقيقة أن الفرص السوقية واستياللها يمثل هوير اسنش ة الت
 ،المنظمررة وبالتررالع يصرربح انتظررار الزبررون  وتعقررد عمليررات االتصررال بمثابررة معضررلة أساسررية

مررن التعامررل بسررهولة ويسررر مررع الشررركة اينبيررع ت رروير سياسررة االتصرراالت وتمكررين زبررائن 
 المنظمة اع إيصال أصواتهم .

 costs  Excessive communicationفراط في كلف االتصاالت إلا -5
استودام اسساليط التقليدية ارع االتصراالت ،كالهراتف والفراكس مرع ارتفرا  ارع  يتزامن

ق أكثرر ااعليرة مرن ائرالكلف علرم الررغم مرن ااعليتهرا ،ممرا يسرتوهط المرزج بينهرا وبرين  ر
 إذ يعد االنترنت أكثر قدرة علم توفي  كلف االتصاالت . ،حي  الكلفة

ومنتهاتهررا بالشررركة الزبررائن بإصرردار نشرررة شررهرية لتعريررف الشررركات اقيررام بعرر  
 ( Michael, 2005, 26) بـ:مرتب ة  سيتضمن كلفاً 

 التصميم -
 ال باعة -

 التنقيح والتحرير -

 التيليف -

 التوزيع -
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( سريوف  emailباسرتودام البريرد االلكترونرع ) نفسرها ن تضمين المعلوماتإاع حين 
ارع تقلريص الوقرت تقليص عدد الو وات بما يسرهم اضال عن من الكلف المرتب ة بالتوزيع، 

 (Cravens & Piercy, 2006, 366)  الكلفوتوفي  
كما تستنزف العديد من المنظمات الكثيرر مرن اسوقرات لبهابرة عرن أسرئلة متكرررة مرن       

ن نشررر الحقررائق والمعلومررات عررن الشررركة علررم الموقررع االلكترونررع إقبررل الزبررائن، اررع حررين 
(websiteسيسهم اع توفي  الوقت والكلفة ) . وبما يسهم اع إضااة قيمة هديدة إلم الزبون 
 (Trial and Errorوالخطأ   التيربة  -6

تعد التهربة والو أ اع قيام المنظمات ببع  اسنشر ة التسرويقية بمثابرة يردر متأصرل        
ق لتوفري  حراالت ائروإنمرا ينراك  ر القبول بهذه الحقيقة كااياً  داع النشا  التسويقع، وال يع

اعلررم سربيل المثررال تواهررب  ،واالحتمررال الرذز تبنررم عليرب بعرر  النشررا ات التسرويقية التومرين
تتعامل مع الزبون من والل إقحام اإلعالنات عليب ارع وقرت لرم  سنهاحمالت الترويا الفشل 

اسمرر  ،ن تأثيريرا عليرب سريكون محردداً إوبالترالع ار، يكن يو مسرتعد لمشرايدة تلرك اإلعالنرات
 . (Craven & Piercy , 2006 , 361 )موال لأل الذز يمثل يدراً 

 اإلفراط في الكلف الرئيسة 
عادة تحتراج المنظمرة إلرم معلومرات عديردة لبنراء قاعردة بيانرات رصرينة، وقرد تلهرأ ارع        

 بعرر  الحرراالت إلررم المنظمررات االستشررارية المتوصصررة اررع يررذا المهررال بمررا يشرركل إرياقرراً 
عرن ذلرك بمرا تررواره شربكة االنترنرت مرن معلومررات  لميزانيتهرا، ارع حرين يمكرن أن تسررتعي 

، وينبيع بالقائمين علم النشرا  التسرويقع أن يبرادروا ذاتب تحقق الير  نيةمهمة وبكلف متد
أكثررر قررل وأولكررن بكلفررة ، بالنشررا  نفسررباررع اإلهابررة عررن تسرراؤل مفرراده )كيررف يمكررن القيررام 

 .رشاقة(
  طير نظرأالكفاءة التسويقية /تالمحور النالث / 

تواهب المنظمات اع الوقت الراين بما يرتب  بالنشرا  التسرويقع بعر  الحراالت الترع 
عمرال المعاصررة وتوههاتهرا المتمثلرة برالتحول نحرو تعظريم المعرارة سارزتها مع يات بيئة اأ

مرر الرذز سا، بدالً من زيادة العائرد ارع ظرل االنفراق المتزايرد علرم مهمرل االنشر ة التسرويقية
ثير التسويق بمرا يعرزز مرن قناعرات المنظمرة بمبرررات أزيادة الحاهة الم قياس تيداع باتهاه 

 وايا.دالنفقات التسويقية  وه
وعلررم واررق ذلررك تعررد الكفرراءة التسررويقية معيرراراً حاسررماً اررع تقريررر نهرراح المنظمررة مررن 

نهررا أن تعرررف علررم أعدمررب اررع هوانررط االنفرراق التسررويقية ومن قيررة مبرراتررب . والتررع يمكررن 
سرراس نسررربة المورهرررات علرررم المررردوالت الم لوبرررة أس المقارنرررة برررين الشرررركات علرررم سرراأ

 . (Angolo, 2007 ,56)و  (Sheth , et  al, 2002 , 72) لم تلك المورهات إللوصول 
 Marketing)مصر لح االنتاهيرة التسرويقية  (Rust  et  al., 2004)ارع حرين اسرتودم 

Productivity)  ترتب  من واللهرا االنشر ة التسرويقية باالربراح عبرر لالشارة الم الكيفية التع
 :(2) عالقة اردية وكما موضح اع الشكل
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 2الشكل 
 دور الكفاءة التسويقية في تحقيق االرباح

Source: Luis Fernando Angolo(2007),The Effect of marketing Efficiency , Brand , Equity 

and  customer P.52 

 
ساساً راسواً ارع أعن مفهوم الكفاءة التسويقية باعتباريا  (Kotler & Keller)وقد عبر 

 & Kotler)داء المنظمة بمنااساتها اع السوق علم واق اعتبارات من قية وملموسة أمقارنة 

Keller , 2012 , 18) سريس مفهروم محردد للكفراءة التسرويقية قرائم أوعلرم وارق مرا ورد يمكرن ت
يررداف أبمررا يسررهم اررع تحقيررق  ،ل اآلمثررل للمرروارد المتاحررة للنشررا  التسررويقععلررم االسررتيال

يرداف أن يتحقق من والل اعتماد آليرة محرددة تسرهم ارع بلرورة أمر سويمكن لذلك ا ،المنظمة
 :(Chetan, 2005, 33) المنظمة عبر تفعيل الكفاءة التسويقية وذلك من والل اآلتع

 هداف التسويقيةألتحديد ا

و ر  والبرراما التسرويقية ائمون علم االنشر ة التسرويقية استنسرات وتكررار الاعتاد الق
ن القيمررة المسررتقبلية عرضررة أغفررال إالمتحققررة اررع الفترررات السررابقة مررع  دعلررم العوائرر اعتمرراداً 

يرداف أللذلك ينبيع التحديد الواضرح ل، لم توههات السوق والبيئة التنااسيةإللتييير باالستناد 
ية والتوههررات المسررتقبلية للنشررا  التسررويقع بمررا يرروار االرضررية المالئمررة واالنشرر ة التسررويق

 لتعزيز الكفاءة التسويقية للمنظمة.
 التسويقيةتعريف الخطط 

لمعظررم  ء المعلومررات المتعلقررة بالو ررة التسررويقيةوفرراإلررم إتتهررب العديررد مررن منظمررات 
 ررراف ستلررك ا زبررائن( ممررا يتسرربط اررع زيررادة التسرراؤالت مررن قبررل، اال ررراف )مسررايمين

ن تتسررم أسرراس ينبيررع ساررع الوقررت واالنشرر ة والعمليررات وعلررم يررذا ا يرردر وبالتررالع حرردو 
 الو   التسويقية بالوضوح والبسا ة لكع تسهم هميع اال راف اع نهاحها.

 تقيي  ميزانية التسويق

يواهب مدراء االنش ة التسويقية مشكلة تحديد ميزانية التسويق والترع يسرتلزم تحديرديا 
مكاناتهرا إر معلومات تفصيلية عن العديرد مرن الهوانرط المرتب رة بواقرع عمرل المنظمرة ويتوا

يرداف المؤمرل سائدة اع السوق وحهرم اسالمادية والبشرية والمالية و بيعة وحهم المنااسة ال
 (.Rust et al.,2002,74) تحقيقها

 

 خالتمد مخرجات

 رضا الزبون
 

اسهم العالقة 

 التجارية

ارباح على 

 المدى الطويل

 

ارباح على المدى  االنشطة التسويقية

 القصير

 الكفاءة التسويقية
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 تنظي  تدفق االنشطة التسويقية 

 علرم بعد القيام باقرار ميزانية النشا  التسويقع يتوهرط تنظريم تلرك االنشر ة وترتيبهرا
 .المنظمة المرحلية والتع تحاول المنظمة تحقيقها  أيدافحدد بموهط تت أولوياتواق 

 السيطرة على محاور البرنامج التسويقي

لنشررا  التسررويقع مهمررة مراقبررة الفقرررات الواصررة بالبرنرراما التسررويقع ء اايتررولم مرردر 
ومرن ثرم تقيريم البرنراما بعرد التنفيرذ سرعياً ، اراد القرادرين علرم تنفيرذهالمزمع تنفيذه وتحديد اس

 نحو ت ويره للمرحلة الالحقة .

 دارة عملية تعديل وتصحي  مسار االنشطة التسويقية إ 

التسرويقية قيرام مردراء التسرويق بمتابعرة هميرع التعرديالت  يستلزم تفعيل كفاءة االنشر ة
 يداف المستقبلية للمنظمة.يا علم الو ة التسويقية بما ينسهم واسؤهراإالتع يقترح 

اد مقرراييس محررددة مرروبييررة التحقررق مررن مرردا ااعليررة االنشرر ة التسررويقية ينبيررع اعت
ع اعتماد مقراييس محرددة لقيراس وقد اوتلف الباحثون ا، ضحة المعالم لقياس تلك االنش ةاوو

لم  بيعرة التوههرات البحثيرة للبراحثين و بيعرة إومرد ذلك االوتالف يعود  ،الكفاءة التسويقية
 كثر اتفاقاً من قبل الباحثين يع:ولعل اس، الميدان المبحو 
وتضم مؤشرات الكفراءة التسرويقية مرن ورالل قيراس )التكراليف التسرويقية  ولى:الميموعة األ

 .(Angolo,2007,57( و)(Chetan,2005,34 السوقية( والحصة
وتضررم مؤشرررات الكفرراءة التسرويقية مررن وررالل مقرراييس عناصررر المررزيا  الميموعتة النانيتتة:

            التسرويقع ويرع )كفراءة المنررتا، كفراءة التسرعير، كفرراءة التوزيرع، كفراءة الترررويا(،
(Rust et al.,2002,75و )(.52، 2002، )الحمدانع 

 ،سنهاةنيرساقاً مع النها الذز اوت ب الباحثون ارتأا الباحثان اعتماد المؤشررات الثاوات
ساسرريل لالتصرراالت ولصررعوبة الحصررول علررم بيانررات آكثررر ارتبا رراً و بيعررة عمررل شررركة سا

 وعلم واق اآلتع :، رقمية تعكس  بيعة المتييرات المعتمدة
عتبررارات التررع يقرروم بتقييمهررا الزبررون ترررتب  كفرراءة المنررتا بالعديررد مررن اال كفتتاءة المنتتتج: -

مة السعر لقدراتب الشرائية والمكانة الذينيرة للمنرتا ءوالمفاضلة بينها كالهودة العالية ومال
 و سهولة االستودام .أاو حهم المنفعة المتحققة 

ويتمثل السعر اع قدرة المنظمة علرم تحديرد التوليفرة السرعرية الترع تتحقرق  :كفاءة السعر -
 ،اإلهماليرةمرة السرعر للزبرون والمسرايمة ارع تي يرة التكراليف ءلمتكونة من مالالمعادلة ا
 تحقيق الربحية المستهداة. اضالً عن

يرداف التسرويقية للمنظمرة مرن ورالل يسرهم التررويا ارع دعرم وتحقيرق اس كفاءة الترويج: -
لررم تحقيررق رضررا إاسررتمالة الزبررون والعمررل علررم ولررق القناعررة الكاملررة بررالمنتا وصرروال ً  

 يداف التسويقية.مر الذز يسهم اع تحقيق اساس ،الزبون وبالتالع زيادة حهم المبيعات

 ميسررهم التوزيرع وبشركل ااعررل ارع نهراح االسررتراتيهية التسرويقية وتتهلرر كفتاءة التوزيت : -
يميررة التوزيررع اررع استحضررار المنفعررة المكانيررة والزمانيررة مررن وررالل التوررزين والنقررل أ

 التوزيعية وهميع االنش ة المرتب ة بهذا النشا . واالوتيار السليم للمنااذ
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 التطبيقي / اإلطارالراب المحور 
 وصص يذا المبح  الوتبار ارضيات البح  وعلم واق المحاور اآلتية:

: وصف مت يترات البحتث وتشخيصتها وتحديتد نست، االستتيابة ودريتة انستيا  عينتة أوال  
 البحنية م  المت يراتالبحث 

اررراد المبحرروثين ر محترروا االسررتبانة المعتمرردة ولتحديررد نسرربة اسررتهابة اسبييررة اوتبررا
 واق الصيية اآلتية: علم لمتييرات البح  تم استودام مقياس االستهابة والذز يتحدد

 
 

  100 ×       لم مساحة المقياس =                               إنسبة االستهابة 
 
 

 2الهدول 
وسا  الحسابية واالنحرااات المعيارية البعاد ية والنسط المئوية واسالتوزيعات التكرار

 التسويق الرشيق والكفاءة التسويقية علم مستوا الشركة المبحوثة

 المت ير
رموز البعد ورموز 

 اسئلت 

 مقياس االستيابة

الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعيار 

 نسبة
 المحايد% االتفاق% االستيابة

عد  
االتفاق
% 

 التسويق
الرشيق 
)المتيير 
 المفسر(

توفي  الفعاليات 
X1-X2 

 
21.12 02.00 22.1 2.352 0.125 50.33 

-X3استبعاد العاملين

X4 
 

12.02 10.30 22.21 2.211 0.331 61.016 

 تعقيداأكثر نشا ات 
X5-X6 
 

22.3 11.05 16.65 2.620 0.211 22.100 

 ضعف االتصاالت
X7-X8 

 
11.01 13.22 5.22 2.112 1.021 66.10 

اع كلف  اإلارا 
 X9-X10 االتصاالت

60.120 5.10 30.01 2.313 0.51 52.02 

 التهربة والو أ
X11-X12 

 
50.01 11.21 31.1 2.311 0.212 21.22 

اع الكلف  اإلارا 
 X13-X14 الرئيسية

66.20 20.10 13.20 2.01 0.111 55.05 

 المعدل العام %
 

53.02 16.305 30.12 2.012 0.211 63.01 

الكفاءة 
 التسويقية
 )المتيير
 (المستهيط

X15-X25 22.36 10.600 13 2.121 0.236 13.20 

 ( spssن باالعتماد علم مورهات البرمهية اإلحصائية )يعداد الباحثإمن  :المصدر
 

 

 الوس  الحسابع إلهابات المبحوثين

 االفراد

 عدد درهات المقياس المستودم
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 حوني  حول مت ير التسويق الرشيقوصف وتشخيص ايابات المب - 1
بعرراد يررذا أات المبحرروثين تهرراه ـررـهابإن ألررم إ( 2ع الهرردول )النتررائا الررواردة ارر تشررير
( اررع حرين بليررت نسرربة 53.02( تميررل باتهراه االتفرراق وبمعرردل عرام بلرر  ) X1-X14المتييرر )

( وقرد بلر  الوسر  الحسرابع 16.305( والمحايدين بنسربة عامرة بليرت )30.12عدم االتفاق )
( وقرد 63.01ونسربة اسرتهابة عامرة ) (0.211( واالنحراف المعيارز العام )2.012العام )

بعررراد المتييرررر المفسرررر أ( لبقيرررة X7,X8تصررردر البعرررد المتعلرررق بضرررعف االتصررراالت بأسرررئلة )
( وانحررراف 2.112وبوسرر  حسررابع )( 11.01)التسررويق الرشرريق( وبنسرربة اتفرراق بليررت )

،وتعكرس يرذه النسربة ايتمرام الشرركة المبحوثرة (66.01ونسبة اسرتهابة ) (1.021معيارز )
بت وير وسائل االتصال بالزبائن وتنويعها وبما يسهم اع زيرادة تفاعرل الزبرائن مرع عررو  

مسررتودمة اررع ذلررك الرسررائل والعرررو  المهانيررة اررع االتصررال والحصررول علررم ، الشررركة
 مقابل. من دونالودمات المتنوعة التع تقدمها الشركة 

 يقية يابات المبحوني  حول مت ير الكفاءة التسوإوصف وتشخيص  – 2
 بعاد يذا المتييررأالمبحوثين تهاه  إهاباتن ألم إ( 2تشير النتائا الواردة اع الهدول )

 (x15 – x22(  تميررل باتهرراه االتفرراق وبمعرردل عررام بلرر )اررع 72.32 ) بليررت نسرربة عرردم حررين
 (2.121العرام )( وقرد بلر  الوسر  الحسرابع 10.600) وبليت نسبة المحايردين (13)االتفاق 

مررر الررذز يشررير ، اس(13.20ونسرربة اسررتهابة عامررة )( 0.236معيررارز العررام )واالنحررراف ال
لم ايتمام الشركة المبحوثة بزيادة الكفاءة التسويقية وتعزيزيا من ورالل ممارسرات وههرود إ

المقارنة المرهعيرة مرع الشرركات  إهراءعن  اضالً  ،ترتب  بت وير عناصر المزيا التسويقع
  العالمية اع مهال االتصاالت .

 البحث وفرعيات  أنمو يار ب/ اختنانيا 
بهدف التعرف علم  بيعة العالقة واالثر برين متييررات البحر  ارع الشرركة المبحوثرة 

 : وعلم النحو اآلتعحدد ن اق التحليل بهذا المحور للتحقق من مصداقية سريان الفرضيات 
بداللتة تستويق الرشتيق بعتاد الأهنا  عال تة ارتبتاط معنويتة بتي  /اختبار الفرعية االولى  -

لرم وهرود عالقرة إ( 3ذ تشير النتائا الواردة اع الهدول )إ،والكفاءة التسويقية مت يرات  
بعراد التسرويق الرشريق )اهمراال( والكفراءة التسرويقية )المؤشرر الكلرع( أارتبا  معنوية بين 

معرامالت ( وبييرة توضريح  بيعرة 0.05عنرد مسرتوا معنويرة ) *(0.515بليت قيمتهرا )
لرم إن النترائا تشرير إبعراد التسرويق الرشريق )انفررادا ( والكفراءة التسرويقية ارأبرين الرتبا  ا

وهود عالقة ارتبا   معنوية برين بعرد توفري  االنشر ة والكفراءة التسرويقية بليرت قيمتهرا 
 ,Debbie Jenkins)دراسة ( مما يدعم ما هاء اع 0.05(عند مستوا المعنوية )0.016)

لم نتيهة مفاديا ضرورة تحديرد االنشر ة الترع ال تضريف قيمرة إت التع ولص (44 ,2005
ظهررت تلرك النترائا أيسهم اع تعزيز الكفاءة التسويقية، كمرا بما   هديدة ليتسنم استبعاديا

بعراد التسرويق الرشريق والكفراءة التسرويقية أوهود عالقة ارتبرا  معنويرة موهبرة برين بقيرة 
 اق اآلتع :( والكفاءة التسويقية وعلم و)انفراداً 

قرررل مرررن ال اقرررة والكفررراءة التسرررويقية بليرررت قيمتهرررا كثرررر / اساسرررتبعاد العررراملين اس -
(0.310.) 

 (.0.560كثر تعقيدا  والكفاءة التسويقية بليت قيمتها )النشا  اس -

 (.0.321ضعف االتصاالت والكفاءة التسويقية بليت قيمتها ) -

 (.0.022ت قيمتها )االارا  اع كلف االتصاالت والكفاءة التسويقية بلي -

 ( .0.351التهربة والو أ والكفاءة التسويقية بليت قيمتها ) -



 [111]محدي ورؤوف

 

 ( .0.011االارا  اع الكلف الرئيسة والكفاءة التسويقية بليت قيمتها ) -

( والكفراءة التسرويقية ن أبعاد التسويق الرشريق )انفرراداً من والل متابعة قيم االرتبا  بي
وعلررم واررق ذلررك يررتم قبررول  ،اررع ااتراضررات البحرر ليررب إنهررا ترردعم مررا تررم الت رررق أيتضررح 

التسرويق الرشريق وبداللرة متييراترب  أبعراد)يناك عالقرة ارتبرا  معنويرة برين ولم الفرضية اس
 .والكفاءة التسويقية 

 
 3الهدول 

 بعاد التسويق الرشيق والكفاءة التسويقية اع الشركة المبحوثةأنتائا عالقات االرتبا  بين 

 
N=40                     * p≤ 0.05 

 (SPSSن باالعتماد علم مورهات البرمهية االحصائية )يعداد الباحثإمن  :المصدر
 

بداللتة وبعاد التستويق الرشتيق أهنا  تأنير  و داللة معنوية بي  اختبار الفرعية النانية:  -
 والكفاءة التسويقية.مت يرات  

ذو داللررة معنويررة اررع تعزيررز  اً ثيرالتسررويق الرشرريق تررأ  سبعررادن أ( 0يوضررح الهرردول )
كبر مرن قيمتهرا أ( ويع 52.100( المحسوبة والبالية )Fويدعم ذلك قيمة ) ،الكفاءة التسويقية
( ويسررتدل 0.05( ومسررتوا معنويرة )32،2( عنررد درهترع حريرة )2.216الهدوليرة الباليرة )

بعراد أ يقية ُتفسرر%( من التبراين ارع تعزيرز الكفراءة التسرو26.2ن )أ( R²من معامل التحديد )
بعراد التسرويق أمستوا ترأثير  موبيية التحقق من صحة الفرضية الثانية عل، التسويق الرشيق

داللرة معنويرة  زلم وهود ترأثير ذإ( 0يشير الهدول ) الرشيق )انفراداً( اع الكفاءة التسويقية،
 :عاآلتعلم النحو وبعاد التسويق الرشيق )انفرادا ( والكفاءة التسويقية أبين 
 (t) التررأثير المعنرروز الموهررط لبعررد توفرري  االنشرر ة اررع الكفرراءة التسررويقية بداللررة قيمررة -1

( عنررد مسررتوا 2.511كبررر مررن قيمتهررا الهدوليررة )أ( ويررع 0.312المحسرروبة والباليررة )
( مما يدل علم سعع الشركة المبحوثرة السرتبعاد وتوفري  االنشر ة الترع 0.05معنوية )

 علم الكفاءة التسويقية . لزبون وبما ينعكس إيهاباً   قية إلم االتضيف قيمة حقي
( tبداللررة قيمررة ) التررأثير المعنرروز الموهررط لبعررد اسررتبعاد العرراملين اررع الكفرراءة التسررويقية -2

 ( 0.05( عند مستوا معنوية )2.511المحسوبة البالية )
( tيقية بداللة قيمرة )التأثير المعنوز الموهط لبعد النشا ات االكثر تعقيداً اع الكفاءة التسو -3

( عنرررد 2.511كبرررر مرررن قيمتهرررا الهدوليرررة الباليرررة )أ( ويرررع 2.123المحسررروبة الباليرررة )
 ( .0.05مستوا معنوية )

( tالتررأثير المعنرروز الموهررط لبعررد ضررعف االتصرراالت اررع الكفرراءة التسررويقية بداللررة قيمررة ) -0
( عنررد 2.511ليررة )البا ةالهررد وليررمررن قيمتهررا  كبرررأ( ويررع 5.122المحسرروبة الباليررة )
اسمر الرذز يؤشرر ايتمرام الشرركة المبحوثرة بتفعيرل االتصراالت ( 0.05مستوا معنوية )

 مع الزبائن عبر وسائلها المتعددة والمتمثلة بالرسائل االلكترونية والعرو  المتكررة . 
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لرة التأثير المعنوز الموهرط لبعرد االاررا  ارع كلرف االتصراالت ارع الكفراءة التسرويقية بدال -5
( 2.511كبرر مررن قيمتهرا الهدوليرة الباليررة )أ( ويرع 12.01( المحسروبة الباليررة )tقيمرة )

 (0.05عند مستوا معنوية )
( tالتررأثير المعنرروز الموهررط لبعررد التهربررة والو ررأ اررع الكفرراءة التسررويقية بداللررة قيمررة ) -6

عنرد مسرتوا ( 2.511( ويع اكبر من قيمتها الهدولية البالية )2.510المحسوبة البالية 
 (0.05معنوية )

التررأثير المعنرروز الموهررط لبعررد االارررا  اررع الكلررف الرئيسررة اررع الكفرراءة التسررويقية بداللررة  -2
( 2.511) ( ويرع اكبرر مرن قيمتهرا الهدوليرة الباليرة16.221) ( المحسوبة الباليرةtقيمة)

 (.0.05) عند مستوا معنوية
)يناك تأثير ذو داللة معنوية برين  نيةوعلم واق ما سبق يتم قبول الفرضية البحثية الثا

 بداللة متييراتب والكفاءة التسويقية( .وأبعاد التسويق الرشيق 
 

 0الهدول 
 العالمة التأثيرية بين متييرات البح  باستودام اوتبار تحليل االنحدار

 
   (16.278)  =  t       0.05المحسوبة ≥ p*             (7-32 = )df        00=N 
    (SPSS)ن اع ضوء نتائا البرمهة اإلحصائيةيالباحث إعدادمن  :مصدرال

 
 االستنتايات والمقترحات

 االستنتايات -اوال  
 لم مهموعة من االستنتاهات ويع:إتوصل البح  

يتسرم بالديمومرة  اً الرؤية المعاصرة للمنظمات التسويقية اع اعتماد التسويق الرئيس منههر .1
داة ااعلررة اررع تحقيررق أوبمررا يعررد  ،لررم الزبررون المسررتهدفإة ضررااة قيمررة هديرردإسررعيا نحررو 

 العديد من االيداف يبرز اع مقدمتها تفعيل الكفاءة التسويقة.
ليرة آايتمرام الشرركة المبحوثرة بت روير المبحروثين  إلهابراتكشف نتائا التحليرل الوصرفع  .2

واصرل مرع سراليط االتصرال مسرتهداة التألم الزبون من والل تفعيل العديد من إالوصول 
نترائا التحليرل الوصرفع ضرعف قناعرة  تكشرفكمرا ، الزبون وبما يسرهم ارع تحقيرق رضراه

و الرذين ال يمتلكرون مرن أالشركة المبحوثة باستبعاد العاملين الفائضين عن حاهة الشرركة 
لررم إمنهررا بتميررز كوادريررا وحاهتهررا الماسررة  المهررارة مررا يررؤيلهم لتقررديم قيمررة هديرردة،ايماناً 

 اتهم.وبراتهم ومهار

اوضحت نتائا التحليرل ايتمرام الشرركة المبحوثرة بالكفراءة التسرويقية  ذاتب واع المسعم
اكرار المبدعرة ارع واع سبيل ذلك تتبنم الشركة اس ،واعتباريا معيارا دقيقا للنهاح التسوسقع

 منها لدعم الكفاءة التسويقية. النشا  التسويقع سعياً 
  والتأثير وهود عالقات ارتبا  وتأثير لمهمرل كما أوضحت نتائا تحليل عالقات االرتبا .3

 البح  وبالتالع تحقق الفرضيات والتع تم تبنيها . أبعاد



 [111]محدي ورؤوف

 

أوضررحت نترررائا تحليررل االنحررردار أن أكثررر اسبعررراد تررأثيرا ارررع الكفرراءة التسرررويقية يتمثرررل  .0
ارع اعتمراد بعر  الميراالة باإلارا  بالكلف الرئيسة التع تتحملها الشركة المبحوثة نتيهة 

   . سنش ة الترويهية التع ال تهدز نفعاً ا
 المقترحات -نانيا  

اررع ضرروء االسررتنتاهات السررابقة وبييررة نهرراح الشررركة المبحوثررة اررع تقريررر كفاءتهررا 
 تع:التسويقية يقترح البح  اآل

ضرورة تبنع الشركة المبحوثة االاكار التسويقية الحديثة ومسايرة شرركات االتصرال ارع  .1
هرل المؤمرل دورول العديرد أو مرن أاكار تسرويقية ووردمات متميرزة، أالعالم وما تقدمب من 
علرم الشرركة  هديداً  لم سوق االتصاالت العراقية وبما يمثل تحدياً إمن الشركات العالمية 

 .المبحوثة
ضرااة قيمرة هديردة إت وير الكوادر العاملة اع النشا  التسويقع وبمرا يهعلهرا قرادرة علرم  .2

نشرر ثقاارة الترشريق برين كروادر الشرركة  دمات االتصرالمضااة لما تقدمب الشرركة مرن ور
 اسسررعارتوفرري   إمكانيررة وبمررا يررنعكس علررم ،بمررا يسررهم اررع ترشرريد النفقررات ،المبحوثررة

 .الذز سيسهم حتما اع تعزيز الكفاءة التسويقية اسمر ،المقدمة للزبائن

التركيرز علرم نشر تها التسرويقية وأوهرب الهردر ارع موتلرف أقيام الشركة المبحوثة بتحديد  .3
ضااة القيمة وبالتالع يتسنم لهرا اسرتبعاد تلرك االنشر ة الترع ال تقرع إاالنش ة القادرة علم 
الكلرررف الرئيسرررة   وعلرررم وهررب الوصررروص ايمررا يتعلرررق بتوفرري ضررمن يرررذا التوصرريف

وضرررورة تقرردير ااعليررة أوهررب اإلنفرراق ومرردا تأثيريررا وقرردرتها علررم تحقيررق اسيررداف 
توفرري  اسسررعار المقدمررة للزبررون وبالتررالع تعزيررز الوضررع  المرهرروة بمررا يترريح إمكانيررة

 . التنااسع للشركة .
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