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Abstract 
The aim of the current study is to define the strategies of sustainable manufacturing 

and its impact on supporting marketing opportunities in the state Company for 

Leather and Textile Industries / Baghdad. 

Hence, the problem of the study has identified by questions concerning the 

possibility of adopting the strategies of sustainable manufacturing and the impact 

of its to marketing opportunities as follows: 

Is there a significant correlation between strategies of sustainable manufacturing 

and marketing opportunities in the state company for textile and leather industries? 

Is there a significant influence of strategies of sustainable manufacturing in 

marketing opportunities in the state company for textile and leather industries? 

The study concluded with a number of conclusions, most notably the existence of a 

strong positive correlation between the variables of the study at the macro level, 

which indicates the importance of the strategies of sustainable manufacturing  in 

marketing opportunities in the surveyed company, and Is there a significant 

influence of strategies of sustainable manufacturing in marketing opportunities in 

the company surveyed collectively , and this indicates that the strategies of 

sustainable manufacturing  enhance the activation of marketing opportunities in 

the company surveyed 

the study presented a number of suggestions, the most important of which is the 

increasing interest by management of the company surveyed with the contents of 

managerial thought in the strategies of sustainable manufacturing and marketing 

opportunities of the  managers and enhancing its in staff to contribute to the 

survival of the business world and increasing the interest by management of the 

company in the study of the strategies of sustainable manufacturing and marketing 

opportunities  its in good way to implement it by conferences and training courses 

for managers  to improve performance in the strategies of sustainable 

manufacturing and marketing opportunities 
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  المستخلص
الحالي إلى تحديد إســتراتيجيات التصــنيع المســتدام وأيرها في تعفيف الفرو التســويقية في الشــركة العامة  البحثا ىســع

، إذ تبذل الشـركة جوودا ثييية لتلبية اثتياجات الفاان  م  خالل إنتا  تشـكيلة واسـعة بغداد/ النسـي  والجلود اتلصـنا 
 دة تســـا الت تتعلإ بامكانية ا تماد إســـتراتيجيات التصـــنيع  م  خالل إيارة وقد تمحورت مشـــكلة البحث،المنتجات م  

 :"تياآل لى النحو و الشركة المبحوية  فيالمستدام في تعفيف الفرو التسويقية 
يقية في الشـــركة هل توجد  القة ارتباط ذات داللة معنوية بي  إســـتراتيجيات التصـــنيع المســـتدام والفرو التســـو -1

 العامة لصنا ات النسي  والجلود؟
هل يوجد تأيير ذو داللة معنوية إلســــــتراتيجيات التصــــــنيع المســــــتدام في الفرو التســــــويقية في الشــــــركة العامة  -2

 لصنا ات النسي  والجلود؟
وايان مدى إســــواموا في  وتتجلى أهمية البحث في دراســــة واقع إســــتراتيجيات التصــــنيع المســــتدام في الشــــركة المبحوية

 تعفيف الفرو التسويقية، األمر الذي يمك ِّ  الشركة في تعفيف موقفوا التنافسي.
وهدف البحث إلى تقديم إطار نظري و ملي يمك ِّ  الشـــركة م  معرفة مســـتوى توجووا لتطبيإ المتغيرات البحيية، وم  

تطوير هذا التوجه  بر منو  وصــــــــــــفي وتحليلي ، وقد يم تحليل الواقع الميداني للتوصـــــــــــــل إلى النتان  ذات العالقة ب
اختيرت الشــــركة العامة لصــــنا ات النســــي  والجلود مجتمعا بحيياد لتوافر العديد م  المتغيرات قيد البحث فيوا ،  يما تم 
اة اختيار  ينة قصــدية م  المدري  في الشــركة بوصــفوا  ينة بحيية ، واموجب ذلد ا تمدت الدراســة  لى االســتبانة أد

رنيســــــة للحصــــــول  لى المعلومات مع اســــــتخدام  دد م  األســــــاليب اإلثصــــــانية الختبار الفر ــــــيات با تماد برنام  
SPSS.v.19 

وقد توصــــــــل البحث إلى جملة م  االســــــــتنتاجات لعل أبرزها وجود  القة معنوية بي  متغيري البحث  لى المســــــــتوى 
 يع المستدام في الفرو التسويقية الكلي، فضال    وجود تأيير معنوي إلستراتيجيات التصن

وقدم البحث  دداد م  المقترثات أهموا زيادة اهتمام إدارة الشــــــــــــركة المبحوية بمضـــــــــــــامي  الفكر اإلداري في مجالي 
إستراتيجيات التصنيع المستدام والفرو التسويقية وتعفيفها لدى المدري  لما لوا م  إسوام في البقاء في  الم اال مال، 

دة اهتمام إدارة الشـركة المبحوية باسـتراتيجيات التصـنيع المسـتدام والفرو التسـويقية والعمل  لى تطبيقوا فضـال    زيا
بشـكل سـليم م  خالل  قد الممتمرات والدورات التدراية للمدري  بودف تحسـي  األداء في مجالي إسـتراتيجيات التصـنيع 

 المستدام والفرو التسويقية.
 الكلمات المفتاحية

 التصنيع المستدام ، إستراتيجيات التصنيع المستدام ، الفرص التسويقية 
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 مقدمة
فضالد  ،والخدماتيناء  مليات التصنيع للسلع أستنفاف الكبير للموارد الطبيعية واالقتصادية االفي ظل 

 مو عبقاء االنسان  لى كوكب األرض  صبح أ   ما ينبعث    التصنيع م  غازات  ارة بالبيئة الطبيعية 
خطر دانم ، االمر الذي دفع الجوات المعنية ومنوا الحكومات ومنظمات ثماية البيئة ومنظمات ثقوق 

    توجيه الشركات  موماد  فراد والمجتمع ، فضالد  رورة زيادة الو ي واالهتمام بالبيئة لدى األإلى االنسان 
ميل ومغادرة العمليات التقليدية لتقليل استوالك الطاقة أبشكل  تالتقاناتحسي  نحو والصناعية بشكل خاو 

ميفة لتحسي  أداء مثد الوسانل الأوالموارد وتحسي  دورة ثياة المنت  ، وتميل إستراتيجيات التصنيع المستدام 
 أسبقيةتحقيإ و  السوق  في متميف موقع اثتالل م  سيمك ِّنوا ه البيئة وثمايتوا م  التلوث ، مماالشركات تجا

 معرفة الضروري  البيئة، واالتالي يكون م  واي  بينوا الموجودة العالقة بفوم مطالبة فوي هو لي ،المنافسي   لى

 الفرو م  جل االفادةأالسلبية م   آيارها وتحديد فيوا التأيير يمك  ثتى المستقبلية واتجاهاتوا مكوناتوا الرنيسة

 فرو إلى وتحويلوا التسويقية التحديات تجاوز  لى مباشرة، والعمل بصورة العالقة هذه تنتجوا التي التسويقية

 وقد تناول البحث ذلد م  خالل أراعة محاور تتميل في اآلتي: .والاستغال يمك 
 اإلطار المنوجي البحث. .1

 للبحث.اإلطار النظري  .2

 اإلطار العملي. .3

 االستنتاجات والمقترثات. .4
 اإلإطار المنهجي للبحث:-1

 أوال: مشكلة البحث وتساؤالته
فرصة تسويقية  تبني  لى قدرتوا مدى في الوقت الراه  هو الشركات يواجه الذي األكبر التحدي إن
 تعمل الذي السوق  في وجودها إيبات م  مكنواي واما ،التنافس  لى قدرتوا لتنمية  لمية ونظم وفقاد ألطر مناسبة

كبيرة.  وادرجة المحلية األسواق  لى ثتى بل العالمية، األسواق  لى فقط ليس تسيطر أصبحت ، فالمنافسةافيو
التي ثظيت باهتمام واسع م  الشركات الصناعية والخدمية في جميع ن تبني إستراتيجيات التصنيع المستدام إو 

وهو ما تسعى الشركات  امة والصناعية بشكل خاو  ،ماموا  بالمحافظة  لى البيئةدول العالم المتقدمة الهت
هم القيود  لى التنمية وخاصة في الدول التي تسعى أ واالتالي الحد م  التلوث والذي يعد م   ،تحقيقه إلى

مر الذي سينعكس إيجابا  لى تمتع الشركة بميفة تنافسية إلى تحقيإ التنمية المستدامة ومنوا العراق ، األ
وهو ما سيوفر  ،ثد مصادر المفايا التنافسيةأجديدة تحاكي ما اتفإ  لية العديد م  الباثيي  في ا تبار البيئة 

واتساقا مع  ،للشركة المبحوية ثالد وفرصة تسويقية لتعفيف موقفوا التنافسي  لى الصعيدي  الداخلي والخارجي
 تي :   اآل لى النحو و  بحثالتسا الت االتية مشكلة اليمك  أن تو ح ا تقدم أ اله م

 في الشركة المبحوية؟  ي ما مدى و وح إستراتيجيات التصنيع المستدام لدى المدر  -1

 هل توجد  القة ارتباط معنوية بي  إستراتيجيات التصنيع المستدام والفرو التسويقية؟ -2
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 تيجيات التصنيع المستدام في الفرو التسويقية؟هل يوجد تأيير معنوي إلسترا -3

 تتجلى أهمية البحث باآلتي:ثانيا: أهمية البحث: 
تقديم منوجي ة نظري ة و ملي ة تسا د الشركة المبحوية  لى فوم كيفي ة توظيف إستراتيجيات التصنيع  -1

 التسويقية.المستدام في تعفيف الفرو 

للشركة وموقف هذه الشركة م  هذا المو وع الحيوي  وآهميتواالمستدام تحديد إستراتيجيات التصنيع  -2
 ساليب التي تستخدموا لتعفيف الفرو التسويقية.واأل

 ثالثا : أهداف البحث
 التعرف  لى واقع إستراتيجيات التصنيع المستدام والفرو التسويقية في الشركة المبحوية . -1

 التسويقية.التعرف  لى طبيعة العالقة بي  إستراتيجيات التصنيع المستدام والفرو  -2

 البحث.التعرف  لى دور التأيير وتحديد درجة معنويته بي  متغيرات  -3

  بحث: فرضيات الرابعا  
توجد  القة ارتباط ذات داللة معنوية بي  إستراتيجيات التصنيع المستدام مجتمعة : الفرضية الرئيسة األولى

 والفرو التسويقية مجتمعة في الشركة المبحوية.
توجد  القة ارتباط ذات داللة معنوية بي  كل إستراتيجية م  إستراتيجيات التصنيع المستدام  : الفر ية الفرعية

 المبحوية". والفرو التسويقية مجتمعة في الشركة 
هناك تأيير ذو داللة معنوية إلستراتيجيات التصنيع المستدام مجتمعة في الفرو الفرضية الرئيسة الثانية: "

 التسويقية مجتمعة في الشركة المبحوية".
الفر ية الفرعية :"هنالد تأيير ذو داللة معنوية لكل إستراتيجية م  إستراتيجيات التصنيع المستدام في الفرو 

 يقية في الشركة المبحوية".التسو 
 خامسا  : أساليب جمع البيانات والمعلومات 

الحالي  يما يتعلإ بمحتواها النظري  لى ما هو متوفر م  المراجع  بحثلا في إ دادالباثيان  ا تمد
فضال    شبكة المعلومات "، "طاريح جامعية وممتمراتأواألجنبية م  كتب ودوريات ورسانل و " "العراية

"، أما  يما يتعلإ بمحتواها الدولية )االنترنيت( كذلد المصادر المستحصل  ليوا م  المكتبة االفترا ية العراقية
 العملي، فقد تم اال تماد  لى المقابالت الشخصية ، واستمارة االستبانة.

 سادسا  : أساليب التحليل االحصائي
( SPSS. Ver-19الحفمة البرمجي ة )ا تمد الباثيان  الحالي   بحثم  ال بودف تحقيإ النتان  المطلواة

")التكرارات ، النسب مع التركيف  لى األساليب اإلثصاني ة اآلتية ""بوصفوا أداة رنيسة في التحليل اإلثصاني "
سيط، المئوية ، معامل االرتباط ، معامل التحديد ، معامل الفا كرونباخ ، معامل االنحدار الخطي الب

 (.T،اختبارFاختبار
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 سابعا : حدود البحث
ركة العامة لصنا ات النسي  والجلود في العاصمة بغداد / العراق فيُطبقت الدراسة  للفترة م   الش 

ركة العامة لصنا ات ي المدر  بحثفراد  ينة الأتشمل  ( 15/6/2020لغاية  1/10/2019)  العاملي  في الش 
 النسي  والجلود.

 عينة البحثثامنا : وصف 
و ملياتوا  "بأنشطة الشركة لماملديوم الخبرة والمعرفة واإل ذي تم اختيار  ينة قصدية تميلت باألفراد ال

إلى جانب الصالثيات التي يتمتعون بوا في "، "لضمان تحقيإ الفاندة م  المعلومات الدقيقة المقدمة منوم"
بالتالي "و" ،نشطة الشركةأجدية في مجمل " "تغييرات جذريةجراء إن تسوم في أاتخاذ القرارات التي م  الممك  

بحث، و لى هذا األساس قام الباثيان همية الأ فكار والمقترثات التي تعفز م  مكانية الحصول  لى األإ
( استمارة صالحة 66( استمارة استبانة  لى  ينة البحث في موقع  ملوم، وتم الحصول  لى )80بتوزيع )

( تفاصيل توزيع استمارة االستبانة  لى  ينة 1(، ويو ح الجدول )91.66نسبة االستجابة )للتحليل ، أي إن 
 البحث.
 خصائص األفراد المبحوثين في الشركة المبحوثة :(1جدول )

 فراد المبحوثين بحسب الجنستوزيع األ
 انيى ذكر

 % العدد % العدد
30 45.45 36 54.55 

 العمر )سنة(فراد المبحوثين بحسب توزيع األ
 فاكير -51 41-50 31-40 20-30

 % العدد % العدد % العدد % العدد
9 13.63 17 25.75 29 43.93 11 16.66 

 فراد المبحوثين بحسب التحصيل الدراسيتوزيع األ
 ا دادية دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
0 0 1 1.51 38 57.57 15 22.72 12 18.18 

 فراد المبحوثين بحسب سنوات الخدمةتوزيع األ
 فاكير -26 21-25 16-20 11-15 6-10 5-1
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
4 6.06 6 9.09 10 15.15 8 12.12 24 36.36 14 21.21 
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  بحثطار النظري لل. اإل2
 . التصنيع المستدام 2-1
ساسية لد م الصنا ة و تحديد الطريقة ثد المنطلقات األأيميل التصنيع المستدام  مفهوم التصنيع المستدام: -

جل توفير متطلبات الفاان  م  السلع والخدمات أالتي يتم بوا استيمار الموارد البيئية والمحافظة  ليوا م  
جذب الموارد  إلى جانبي التصنيع فضال    استخدام التقنيات الحديية ف ،وتشجيع النمو االقتصادي

 ,Ibrahim)شارأو  ،((Saleh,2019,1955البشرية ذات الموارات العالية  والمستوى المرتفع م  التعليم 

et al.,2019,3) نموذ  تصنيع شامل قادر  لى التعامل مع التحديات البيئية إن التصنيع المستدام هو أ
وهو فلسفة توفر طريقة جديدة إلنتا  منتجات   ،الحادي والعشري واالجتماعية  واالقتصادية  في القرن 

مستوى  م  خالل تعتمد السيطرة  لى اآليار البيئية والرفاهية االجتماعية والنمو االقتصادي  إذ  ،ممتازة
إستراتيجية أساسية لتعفيف األداء  بأنهالتصنيع المستدام  ((Abubakr,2020,2كما  رف . ونو ه  التعليم

   المالي األفضل وتلبية األهداف واللوانح االجتماعية والبيئية
م  خالل امتيال الشركات للوانح البيئية والشوادات وتبرز أهمية التصنيع المستدام  :همية التصنيع المستدامأ -

كذلد  الرغبة في الظوور   ،م  خالل استيعاب  أفضل  الممارسات  طوعياISO14001 ميل االيفو
مما يمكنوا م  الحصول  لى ميفة  تنافسية  م  خالل  ،والقيم  الشر ي والتوافإ  مع المعايير الممسسية

 (. Singh,et al.,2017,2)وهذا ما سيجعلوا تتميف  لى منافسيوا    ،اتبا وا  اإلجراءات  البيئية  البديلة
 إستراتيجيات التصنيع المستدام -
ثد  ناصر التسلسل الورمي أو  ،لإلدارة الحديية للنفايات يمفووم رنيسي ه إستراتيجية إعادة التدوير:-1

م   الغرض م  إ ادة التدوير إخرا  النفايات التي سيتم طمرها أو التخلص منوا بطريقة مافللنفايات، 
مجرى النفايات وجعلوا صالحة لالستخدام مرة اخرى كمواد وسيطة أو مواد خام للمنتجات الجديدة 

Magram,2011,692)) ، وقد  رفMwanza & Mbohwa,2017,4))  إستراتيجية إ ادة التدوير
 . دة للشركةجدي أفاقح تتقليل تكاليف اإلنتا  وف بغية ادة المواد والنفايات إلى خطوط المعالجة إ نوا أ لى 

تعرف  لى أنوا سلسلة م  العمليات التي تسمح با ادة تسويإ المنتجات  إستراتيجية إعادة التصنيع:-2
وقطع الغيار المنتوية الصالثية كمنتجات جديدة    طريإ تفكيد وتنظيف وفحص وإصالح واستبدال 

العديد م  الخيارات للشركات يوفر إ ادة التصنيع .  ( (Man Lee,et al., 2017,113وإ ادة التجميع
 ،يمك  استخدام المنتجات المعاد تصنيعوا أو يمك  دمجوا في  مليات الشركة إذ ،الصغيرة والمتوسطة

 ،وهذا يعني بالنسبة للمصنعي  انخفاض تكاليف اإلنتا  وزيادة هوامش الراح والمفايا التنافسية اإلستراتيجية
 , Ressour ceneffizienz) سات تسعير أكير مرونةفي ثي  يمك  للفاان   االستفادة م  سيا

Zentrum , 2017,11) .  
هي إستراتيجية مشتركة تعتمدها الشركات لتطوير منت  م  الجيل الياني م  إستراتيجية إعادة التصميم: -3

، يتم تصنيع منتجات الجيل الياني    طريإ تغيير شكل المنتجات الحالية غير المبا ة أو األقل طلباد 
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تعد إستراتيجية إ ادة تصميم المنت     طريإ و المنت  أو تحسي  وظيفته أو تحسي  طريقة استخدامه ، 
التي ال تحتا  إلى تقنية متقدمة أو استيمار  تحويل شكله المادي أثد األساليب األسول واألكير شيو اد 

  (.Paras,et al.,2018,18)كبير

إلنتا   أوليةجل استخدامه كمادة أو مكوناته م  أوهي إ ادة استخدام المنت   إستراتيجية إعادة االستخدام:-4
 لى التقليل م  استخدام   ادة االستخدامإ ، تعتمد إستراتيجية ( Houshyar,et al.,2014,8منت  جديد )

االستخدام في  ادة إ وتسا د إستراتيجية  ،المواد المستولكة واال تماد  لى المواد التي تستخدم لفترة طويلة
لبيئة م  خالل ثماية تأيير السلبي  لى ااستخدام النفايات وتدويرها والمحافظة  لى البيئة والتقليل م  ال

البيئة م  المواد الكيميانية الضارة ، فضال    توفير الطاقة الالزمة للتصنيع ، والتقليل م  كمية المواد 
 رفت المواصفة البريطانية وقد  ،((Al-Azawi&Al-Sabbawi,2013,92المكبالواصلة إلى 

(British Standard BS 7750 ) نوا العملية التي يتم بواسطتوا أ ادة االستخدام  لى إ إستراتيجية
 ,Henriques,et al.,2014).)استرجاع المنتوجات والمواد لغرض استعمالوا بعد نواية  مر المنت  

302  
و التركيف في استعمال المواد أ لى التقني   اإلستراتيجية هذهتعمل  إستراتيجية التقليل أو التخفيض:-5

كذلد يطلإ  ،ي تعني التخفيض في الكميات المشتراة ألغراض االستعمالأ ،األولية بدال م  التبذير فيوا
األكير تفضيال لتقليل النفايات م   يه، و  (Source Reduction) ليوا أثيانا التقليص في المصدر 

( Abdul Rashid,et al. ,2008,217 رف ) .(Saleh& Hussein,2017,91) وجوة النظر البيئية
، فضالد و تقليل توليد النفايات وتحسي  جودة النفايات الناتجةأنوا منع أو التخفيض بأإستراتيجية التقليل 

  الحد م  المخاطر وتشجيع إ ادة االستخدام وإ ادة التدوير واالسترجاع .   
مفووم متفوق يتضم  إ ادة االستخدام  ايتم تفسير إستراتيجية االسترجاع  لى أنو  االسترجاع:إستراتيجية -6

وإ ادة التدوير، الودف م  استرجاع المنتجات هو استرجاع القيمة األصلية للمنت   ندما ال يفي المنت  
االسترجاع   لى  ويمك  تعريف إستراتيجية. ((Lindahl,et al.,2006,2 باثتياجات المستخدم المطلواة

نوا  ملية استرجاع الوثدات أو األجفاء البالية بأكملوا م  المستخدمي  أو العمليات السابقة إلى الخدمة أ
 .( (Rosenthal,et al.,2016,318بدرجة  الية م  اليقة  

 الفرص التسويقية  2-2
جديدة م  الموارد واثتياجات إمكانية تحقيإ قيمة اقتصادية محتملة لمجمو ة  :مفهوم الفرص التسويقية -

السوق، والناشئة    التغيرات في العلوم أو التكنولوجيا أو تفضيالت الفاان  أو العالقات المتبادلة بي  
 ((Novozhilova, 2016, 4 فو ر  . (Urban & Wood,2015,981) الجوات االقتصادية الفا لة

بالحصول  لى مفايا اقتصادية م  خالل تقديم  يوب السوق التي تسمح للشركات الفرو التسويقية بأنوا 
 لى أن  (Al-Douri,2019,62) دوأك . روض جديدة أو محسنة لخدمة اثتياجات الفاان  بشكل أفضل

ن تحدث في البيئة والتي تجد فيوا الشركة أالظروف واالو اع واالثداث التي يمك   الفرو التسويقية هي
 .واكتساب ثصة سوقية والتفوق  لى المنافسي  مجاالد جذاباد للعمل ولتحقيإ أهدافواد 
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بمصير  الشركة بارتباطواتنبع األهمية التي تحتلوا الفرو التسويقية في ثياة : أهمية الفرص التسويقية -
اجوة تلد وثيث أن اغتنام الفرو هو السبيل لمو  ،الشركة  لى مستوى المنافسة التي تسود بيئة  ملوا

مصادر  إثدىال تالثظوا الشركات األخرى هي  الفرصة التين أكما  Gharaisse,2017,13)) المنافسة
 (.morris,et al.,2002, 6)السوق الشركة في الحصول  لى االستدامة والراح والنجاح في 

 أنواع الفرص التسويقية -
 كبيراد  ويختلف اختالفاد  ،م  مفووم وإستراتيجيات التسويإ يعد االبتكار التسويقي جفءاد : التسويقي االبتكار -1

تطبيإ  ويتضم  االبتكار التسويقي ،( (Ungerman,et al. 2018,133    أساليب التسويإ التقليدية
 في تصميمن تكون أتغييرات كبيرة في المفي  التسويقي والتي يمك   الجديدة المتضمنةاألساليب التسويقية 

 . (Joueid & Coenders ,2018,13)تسعير المنت   المنت ،تروي   المنت ،تعبئة  المنت ،
داء الشركة بمنافسيوا في السوق أساس اليابت في مقارنة األ هي الكفاءة التسويقية: الكفاءة التسويقية-2

 Rit 206) رف وقد  ،( Kotler & Keller ,2012, 18) لى وفإ اال تبارات المنطقية والملموسة 

الكفاءة التسويقية بأنوا نسبة الر ا    مدخالت التسويإ أو تكلفة الموارد ، زيادة هذه النسبة  ( ,2014,
والنقص يدل  لى انخفاض الكفاءة التسويقية ، كما تعرف الكفاءة التسويقية  ،تميل زيادة الكفاءة التسويقية

ر ما يمك  م  المخرجات كبأو تحقيإ أقل التكاليف ، أتحقيإ المخرجات التسويقية نفسوا بم  خالل 
  .((Beame,et al.,2017,3نفسواالتسويقية بالكلف 

نوا افضل بالمقارنة مع منافسيوا فأو الخدمات أ ندما تستطيع الشركة تقديم المنتجات  :بناء ميزة تنافسية -3
وتعتمد قدرة الشركات  (،(Chukwuemeka & Onuoha , 2018,7تتمك  م  تحقيإ الميفة التنافسية

في تحقيإ الميفة التنافسية  لى الخصانص والموارد التي تمتلكوا وقدراتوا التي تعفز ميفتوا التنافسية م  
( Heizer, et al. ,2017,36 رف )و (. (Zakaria, et al.,2012,140 خالل تطبيقوا بشكل الصحيح

فر  يه ميفة تنافسية فريدة م  نو وا والتي تفوق اتتو نوا قدرة الشركة  لى بناء نظام أالميفة التنافسية  لى 
  .فر لدى المنافسي اما يتو 

 اختيار هو التسويإ مصدر الفرو الراجحة والمتاثة إلدارة إن التركيز على خدمة شريحة من السوق:-4
 المورد هي الشركةتكون  أن  لى والعمل ،واثتياجاتوا رغباتوا تلبية والتركيف  لى السوق  شرانح م  شريحة

 شرانحه م  شريحة  لى التركيف يم ،السوق  بتقسيم السياسة هذه وتعرف ، الشريحة هذه خدمة في الساند
 ملية تقسيم السوق الكلي إلى نه أويعرف تقسيم السوق  لى ، ( (Ahmed & Ali, 2010,107المختلفة

 Dolnicar,et)لوا خصانص أو اثتياجات أو سلوكيات متشابوة ( شرانح)مجمو ات فرعية أصغر 

al.,2018,6 ). 
إلى زيادة مبيعات منتجاتوا أو خدماتوا في أسواقوا   ملية اختراق السوق تسعى الشركة م   اختراق السوق:-5

تعريف فرصة ، وقد تم ((Şener,2014,151 في السوق  كبرأالحالية م  أجل الحصول  لى ثصة 
نوا  ملية التركيف  لى المنتجات الحالية أب ((Kukartsev,et al. ,2019,3اختراق السوق م  قبل  
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وقد  في السوق ، وهي األكير بساطة واألكير شيو اد  ،واألسواق الحالية م  أجل زيادة ثصتوا في السوق 
اختراق السوق بانه  ملية  تتضم  بيع المفيد م  المنتجات أو الخدمات   (Murguiyia,2018,4 ) رف 

توفر ت إذي تغيير جذري في إستراتيجية الشركة ، أ، مع  دم وجود ةالمستودف ةالحالية إلى السوق الحالي
 فرصة مومة لفيادة اإليرادات واالرااح

تطوير وطرح  دثيث يع ،ن تحديد وتطوير المنتجات هو  صب الحياة بالنسبة للشركاتإ :تطوير المنتج-6
الشركات في األسواق الحديية في جل بناء واستمرار  مل هذه أم   جداد  و رورياد  منتجات جديدة أساسياد 

يعرف تطوير المنتجات م  وجوة و  ،Salih,2014,185) ) ظل نمو وانتشار العولمة وزيادة شدة المنافسة
نه مجمو ة م  األنشطة التي تسعى إلى تحسي  أ( بVazirzanjani & Hooshmand,2016,66نظر )

 ،لألبداع في الصنا ة اد موم وتكون مصدراد  ،المنتجات الحالية التي تودف إلى استمرارية ونجاح الشركة
 .وتعد نقطة أساسية للتنافس العالمي في العديد م  المجاالت الصناعية

لنظام السوق وتحديد المنافسي  الحاليي   الد أكير شمو  ماد تتطلب  ملية تطوير السوق تقيي :تطوير السوق -7
في السوق وتحديد نقاط القوة والضعف لديوم وأدوارهم في سلسلة القيمة ، كما يتطلب تقييم المنافسي  

 Mbithi,et) رف (. Şener,2014,152) مر  روري أيناء  ملية اتخاذ القرارأوهو  ،الجدد في السوق 

al.,2015,312 )،وإيجاد أسواق جديدة والتي تمدي  ،المنتجات الحالية تأخذ اتطوير السوق  لى أنو
وهذا يمدي  ،، وذلد م  خالل قنوات التسويإ والتوزيع الجديدةقاد إلى فتح قطا ات السوق المستبعدة ساب
 .إلى الدخول في أسواق جغرا ية جديدة 

الدفاعية هو انتشار خطر انكماش ، وم  أسباب التنويع أوقد يكون هجومياد ياد قد يكون التنويع دفاع :التنويع-8
ما أوفر المفيد م  فرو النمو، تال  ةالسوق، أو  ندما يبدو أن االتجاه الحالي للمنت  أو السوق الحالي

سباب التنويع الوجومي هو فتح مراكف جديدة، أو استغالل الفرو التي تعد مراحة أكير م  خالل فرو أ
التنويع ببساطة  لى أنه بداية نشاط تجاري جديد م   تعريف كما يمك  ، .(Kerub,2009,10)التوسع 

  .((Scur & Queiroz,2017,207خالل الشركة أو وثدة األ مال الحالية 
 :االطار العملي للدراسة-3

 :اختبار العالقة بي  متغيري الدراسة 
اختبار الفر ية الرنيسة األولى والفر ية المنبيقة  نوا: تنص هذه الفر ية  لى وجود  القة ارتباط 
ذات داللة معنوية بي  إستراتيجيات التصنيع المستدام مجتمعةد والفرو التسويقية مجتمعةد والفر ية الفرعية 

بي  كل إستراتيجية م  إستراتيجيات  التي انبيقت  نوا والمتميلة في وجود  القة ارتباط ذات داللة معنوية
 لى  تم تحليل هذه العالقة  لى مستوى الشركة المبحوية إذالتصنيع المستدام والفرو التسويقية مجتمعةد. 

 .النحو اآلتي
 .العالقة بي  إستراتيجيات التصنيع المستدام مجتمعة والفرو التسويقية مجتمعة في الشركة قيد الدراسة
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نتائج عالقة االرتباط بين إستراتيجيات التصنيع المستدام والفرص التسويقية مجتمعة  في  :(2الجدول )
 الشركة المبحوثة

 المتغير المعتمد                       
 الفرص التسويقية المتغير المستقل

 0.931* إ ادة التدوير 

 0.847* إ ادة التصنيع
 0.931* إ ادة التصميم
 0.938* إ ادة االستخدام

 0.944* التقليل او التخفيض
 0.909* االسترجاع
 0.907* الممشر الكلي

N = 66             P ≤ 0.05       

 
( وجود  القة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بي  إستراتيجيات التصنيع 2يالثظ م  الجدول )

( مما يدل 0.907الكلي لُمعامل االرتباط )*المستدام مجتمعة والفرو التسويقية مجتمعة، فقد بلغ الممشر 
 لى قوة العالقة بي  المتغيري ، إذ تشير هذه النتيجة إلى أنه كلما زادت إدارة الشركة م  إهتماموا باستراتيجيات 

يمكن قبول الفرضية  وبناء  على ما تقدم الفرو التسويقية. تحسي  وتعفيفالتصنيع المستدام أدى ذلد إلى 
 . ى على مستوى الشركة المبحوثةالرئيسة األول

أما بصدد بيان العالقة بي  كل إستراتيجية م  إستراتيجيات التصنيع المستدام المعتمدة في الدراسة 
( و لى النحو 2فقد تم تو يحوا في الجدول ) ،والفرو التسويقية مجتمعةد  لى مستوى الشركة المبحوية

  :اآلتي
( إلى وجود  القة 2ُيشير الجدول )تدوير والفرص التسويقية مجتمعة: . العالقة بين إستراتيجية إعادة ال1

ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بي  إستراتيجية إ ادة التدوير بوصفوا متغيراد مستقالد والفرو التسويقية 
(. وتفسر هذه 0.05(  ند مستوى معنوية )0.931إذ بلغت قيمة االرتباط )* معتمداد،بوصفوا متغيراد 

قامت إدارة الشركة بتطبيإ إستراتيجية إ ادة التدوير سوف تسوم في تعفيف الفرو التسويقية  إذاقة أنه العال
 مجتمعة. 

( إلى وجود  القة 2ُيشير الجدول ). العالقة بين إستراتيجية إعادة التصنيع والفرص التسويقية مجتمعة: 2
إذ بلغت قيمة  مجتمعة،صنيع والفرو التسويقية ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بي  إستراتيجية إ ادة الت

بتطبيإ قامت إدارة الشركة  أنه إذا(. وتفسر هذه العالقة 0.05(  ند مستوى معنوية )0.847االرتباط )*
 إ ادة التصنيع سوف تسوم في تعفيف الفرو التسويقية مجتمعة.  إستراتيجية
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( إلى وجود  القة 2ُيشير الجدول ) التسويقية مجتمعة:. العالقة بين إستراتيجية إعادة التصميم والفرص 3
إذ بلغت قيمة  مجتمعة،ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بي  إستراتيجية إ ادة التصميم والفرو التسويقية 

قامت إدارة الشركة بتطبيإ  أنه إذا(. وتفسر هذه العالقة 0.05(  ند مستوى معنوية )0.931االرتباط )*
 ة التصميم سوف تسوم في تعفيف الفرو التسويقية مجتمعة.إستراتيجية إ اد

( إلى وجود  القة 2ُيشير الجدول ). العالقة بين إستراتيجية إعادة االستخدام والفرص التسويقية مجتمعة: 4
إذ بلغت  مجتمعة،ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بي  إستراتيجية إ ادة االستخدام والفرو التسويقية 

قامت إدارة الشركة  إذاأنه (. وتفسر هذه العالقة 0.05(  ند مستوى معنوية )0.938اط )*قيمة االرتب
  بتطبيإ إستراتيجية إ ادة االستخدام سوف تسوم في تعفيف الفرو التسويقية مجتمعة.

( إلى وجود 2ُيشير الجدول ) مجتمعة:و التخفيض والفرص التسويقية أ. العالقة بين إستراتيجية التقليل 5
 مجتمعة،و التخفيض والفرو التسويقية أ القة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بي  إستراتيجية التقليل 

قامت إدارة الشركة  إذاوتفسر هذه العالقة  .(0.05(  ند مستوى معنوية )0.944إذ بلغت قيمة االرتباط )*
 الفرو التسويقية مجتمعة.  و التخفيض سوف تسوم في تعفيفأبتطبيإ إستراتيجية التقليل 

( إلى وجود  القة 2ُيشير الجدول ) مجتمعة:. العالقة بين إستراتيجية االسترجاع والفرص التسويقية 6
إذ بلغت قيمة  مجتمعة،ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بي  إستراتيجية االسترجاع والفرو التسويقية 

قامت إدارة الشركة بتطبيإ  إذاوتفسر هذه العالقة  .(0.05(  ند مستوى معنوية )0.909االرتباط )*
يمكن قبول  وبناء  على ما تقدم إستراتيجية االسترجاع سوف تسوم في تعفيف الفرو التسويقية مجتمعة.

 الفرضية الرئيسة األولى والفرضية الفرعية المنبثقة عنها على مستوى الشركة المبحوثة.
ر ية المنبيقة  نوا: وتنص هذه الفر ية  لى وجود  القة تأيير اختبار الفر ية الرنيسة اليانية والف

معنوية إلستراتيجيات التصنيع المستدام مجتمعةد في الفرو التسويقية مجتمعةد والفر ية الفرعية المنبيقة  نوا 
تسويقية والمتميلة في وجود  القة تأيير معنوية لكل إستراتيجية م  إستراتيجيات التصنيع المستدام في الفرو ال

 مجتمعةد. وتم تحليل هذه العالقة  لى مستوى الشركة المبحوية.

 تأيير إستراتيجيات التصنيع المستدام مجتمعةد في الفرو التسويقية مجتمعةد في الشركة المبحوية
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تأثير إستراتيجيات التصنيع المستدام مجتمعة  في الفرص التسويقية مجتمعة  في الشركة  :(3الجدول )

 المبحوثة

 المتغير المستقل
 المتغير المعتمد

 إستراتيجيات التصنيع المستدام
 R2 مجتمعة

 Fاختبار

0 1 الجدولية المحسوبة 

الفرص التسويقية 
   62.322قيم معامالت مجتمعة

(3.773)* 
0.709 

(4.269)* 0.822 18.228 3.994 

   t =(   1.998)        ,  df=(1 ,  64)      P≤0.05,    N=66, 
 

يتبي  م  الجدول الخاو بنتان  تحليل االنحدار وجود تأيير معنوي موجب لمتغيرات إستراتيجيات 
 معتمدة.مجتمعة بوصفوا متغيرات مستقلة في الفرو التسويقية مجتمعة بوصفوا متغيرات  التصنيع المستدام
(  ند درجتي ثرية 3.994الجدولية البالغة )( وهي أكبر م  قيمتوا 18.228( المحسواة )Fإذ بلغت قيمة )

%( 82.2) ( وهذا يعني أن2R( )0.822والغت قيمة معامل التحديد ) (.0.05( وامستوى معنوية )1  ,64)
 ،م  االختالفات المفسرة في الفرو التسويقية مجتمعة تعود إلى تأيير إستراتيجيات التصنيع المستدام مجتمعة

 أصالد.رات  شوانية ال يمك  السيطرة  ليوا أو أنوا غير داخلة في أنموذ  االنحدار ما الباقي  يعود إلى متغيأ
( 4.269( المحسواة )*T( لوا تبي  أن قيمة )T( واختبار )0.709( البالغة )1Bوم  خالل متابعة معامل )

 1جة ثرية )( ودر 0.05(  ند مستوى معنوية )1.998م  قيمتوا الجدولية البالغة ) وأكبروهي قيمة معنوية 

 يمكن قبول الفرضية الرئيسة الثانية على مستوى الشركة المبحوثة. ناء  على ما تقدمب. (64 ,
واودف تو يح  القة التأيير بي  كل إستراتيجية م  إستراتيجيات التصنيع المستدام في الفرو 

وفي  وء الفر ية الفرعية المنبيقة م  الفر ية الرنيسة  التسويقية مجتمعةد  لى مستوى الشركة المبحوية
اليانية، فقد تم تحليل  القات التأيير بي  كل إستراتيجية م  إستراتيجيات التصنيع المستدام في الفرو 

 (.4التسويقية مجتمعةد وكما في الجدول )
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تأثير كل إستراتيجية من إستراتيجيات التصنيع المستدام في الفرص التسويقية مجتمعة  على  :(4الجدول )

 مستوى الشركة المبحوثة

 المتغير المعتمد          
 

  المتغيرات المستقلة

 الفرص التسويقية

0β 1β R² 
F 

 الجدولية المحسوبة

إستراتيجيات التصنيع المستدام
 31.134 عادة التدويرإ 

(5.274)* 
0.299 

(2.154)* 0.867 8.024 3.994 

 14.006 عادة التصنيعإ

(7.990)* 
1.134 

(2.815)* 0.717 4.293 3.994 

 99.776 عادة التصميمإ

(11.035)* 
1.932 

(3.662)* 0.866 13.411 3.994 

 10.489 عادة االستخدامإ

(7.226)* 
1.786 

(2.902)* 0.879 8.422 3.994 

 98.190 التخفيضالتقليل أو 
(10.963)* 

2.036 

(3.875)* 0.892 15.013 3.994 

 28.538 االسترجاع

(11.635)* 
0.269 

(3.551)* 0.827 7.304 3.994 

( 1.998) P≤ 0.05  , N=66  df = ( 1 , 64 ) , t =      
 

 ةالمستدام منفرد( يتضح وجود تأيير معنوي لكل إستراتيجية م  إستراتيجيات التصنيع 4م  الجدول )
)تفسيرياد( في الفرو التسويقية مجتمعة بوصفوا متغيراد معتمداد )مستجيباد(. و يما يأتي  بوصفوا متغيراد مستقال

 تو يح لتأيير إستراتيجيات التصنيع المستدام بشكل منفرد مع الفرو التسويقية مجتمعة.

( يتضح وجود تأيير ذي 4م  الجدول ) معة:تأثير إستراتيجية إعادة التدوير في الفرص التسويقية مجت-1
( وهي أكبر م  قيمتوا 8.024المحسواة البالغة )  Fمتغيراد معتمداد )مستجيباد(. ويد م هذا التأيير قيمة

بلغت قيمة  (. إذ(0.05( و م  مستوى معنوية 64 ,1(  ند درجتي ثرية )3.994الجدولية البالغة )
%( م  اإلختالفات المفسرة في إستراتيجية 86.7يشير إلى أن )(. وهذا 2R( )0.867معامل التحديد )

ما الباقي  يعود إلى متغيرات  شوانية ال يمك  السيطرة أإ ادة التدوير تفسرها الفرو التسويقية مجتمعة، 
( T( واختبار )B1 ليوا، أو أنوا قد تكون غير داخلة في ُأنموذ  االنحدار أصالد. وم  متابعة معامل )

أن هنالد تاييراد معنوياد إلستراتيجية إ ادة التدوير في الفرو التسويقية مجتمعة، إذ بلغت قيمة لوا وجد 
(B1( المحسواة )( وقيمة )0.299T*) ( وهي أكبر م  قيمتوا الجدولية البالغة *2.154المحسواة )
 (.0.05(  ند مستوى معنوية )1.998)

( يتضح وجود تأيير ذي 4م  الجدول ) سويقية مجتمعة:تأثير إستراتيجية إعادة التصنيع في الفرص الت-2
داللة معنوية إلستراتيجية إ ادة التصنيع بوصفوا متغيراد مستقالد )تفسيرياد( في الفرو التسويقية مجتمعة 

( وهي أكبر م  4.293المحسواة البالغة )  Fبوصفوا متغيراد معتمداد )مستجيباد(. ويد م هذا التأيير قيمة
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بلغت  ث(. ثي(0.05( و م  مستوى معنوية 64 ,1(  ند درجتي ثرية )3.994الجدولية البالغة )قيمتوا 
( م  اإلختالفات المفسرة في إستراتيجية %71.7(. وهذا يشير إلى أن )2R( )0.717قيمة معامل التحديد )

ية ال يمك  السيطرة ما الباقي  يعود إلى متغيرات  شوانأإ ادة التصنيع تفسرها الفرو التسويقية مجتمعة، 
( T( واختبار )B1 ليوا، أو أنوا قد تكون غير داخلة في ُأنموذ  االنحدار أصالد. وم  متابعة معامل )

لوا وجد أن هنالد تاييراد معنوياد إلستراتيجية إ ادة التصنيع في الفرو التسويقية مجتمعة، إذ بلغت قيمة 
(B1( المحسواة )( وقيمة )1.134T*) ( وهي أكبر م  قيمتوا الجدولية البالغة *2.815المحسواة )
 (.0.05(  ند مستوى معنوية )1.998)

( يتضح وجود تأيير ذي 4م  الجدول ) تأثير إستراتيجية إعادة التصميم في الفرص التسويقية مجتمعة:-3
يقية مجتمعة داللة معنوية إلستراتيجية إ ادة التصميم بوصفوا متغيراد مستقالد )تفسيرياد( في الفرو التسو 

( وهي أكبر م  13.411المحسواة البالغة ) F بوصفوا متغيراد معتمداد )مستجيباد(. ويد م هذا التأيير قيمة
بلغت  ث(. ثي(0.05( و م  مستوى معنوية 64 ,1(  ند درجتي ثرية )3.994قيمتوا الجدولية البالغة )
( م  اإلختالفات المفسرة في إستراتيجية %86.6(. وهذا يشير إلى أن )2R( )0.866قيمة معامل التحديد )

ما الباقي  يعود إلى متغيرات  شوانية ال يمك  السيطرة أإ ادة التصميم تفسرها الفرو التسويقية مجتمعة، 
( Tبار )( واختB1 ليوا، أو أنوا قد تكون غير داخلة في ُأنموذ  االنحدار أصالد. وم  متابعة معامل )

لوا وجد أن هنالد تاييراد معنوياد إلستراتيجية إ ادة التصميم في الفرو التسويقية مجتمعة، إذ بلغت قيمة 
(B1( المحسواة )( وقيمة )1.932T*) ( وهي أكبر م  قيمتوا الجدولية البالغة *3.662المحسواة )
 (.0.05(  ند مستوى معنوية )1.998)

( يتضح وجود تأيير 4م  الجدول ) تخدام في الفرص التسويقية مجتمعة:تأثير إستراتيجية إعادة االس-4
ذي داللة معنوية إلستراتيجية إ ادة االستخدام بوصفوا متغيراد مستقالد )تفسيرياد( في الفرو التسويقية 

( وهي 8.422المحسواة البالغة )  Fمجتمعة بوصفوا متغيراد معتمداد )مستجيباد(. ويد م هذا التأيير قيمة
(. (0.05( و م  مستوى معنوية 64 ,1(  ند درجتي ثرية )3.994أكبر م  قيمتوا الجدولية البالغة )

( م  اإلختالفات المفسرة %87.9(. وهذا يشير إلى أن )2R( )0.879بلغت قيمة معامل التحديد ) ثثي
إلى متغيرات  شوانية ما الباقي  يعود أفي إستراتيجية إ ادة االستخدام تفسرها الفرو التسويقية مجتمعة، 

ال يمك  السيطرة  ليوا، أو أنوا قد تكون غير داخلة في ُأنموذ  االنحدار أصالد. وم  متابعة معامل 
(B1( واختبار )T لوا وجد أن هنالد تاييراد معنوياد إلستراتيجية إ ادة االستخدام في الفرو التسويقية )

( وهي أكبر م  *2.902المحسواة ) (*Tمة )( وقي1.786( المحسواة )B1مجتمعة، إذ بلغت قيمة )
 (.0.05(  ند مستوى معنوية )1.998قيمتوا الجدولية البالغة )

( يتضح وجود 4م  الجدول ) و التخفيض في الفرص التسويقية مجتمعة:أتأثير إستراتيجية التقليل -5
الد )تفسيرياد( في الفرو و التخفيض بوصفوا متغيراد مستقأتأيير ذي داللة معنوية إلستراتيجية التقليل 

المحسواة البالغة   Fالتسويقية مجتمعة بوصفوا متغيراد معتمداد )مستجيباد(. ويد م هذا التأيير قيمة
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( و م  مستوى 64 ,1(  ند درجتي ثرية )3.994( وهي أكبر م  قيمتوا الجدولية البالغة )15.013)
( م  %89.2(. وهذا يشير إلى أن )2R( )0.892بلغت قيمة معامل التحديد ) ث(. ثي0.05(معنوية 

ما الباقي  يعود أو التخفيض تفسرها الفرو التسويقية مجتمعة، أاإلختالفات المفسرة في إستراتيجية التقليل 
إلى متغيرات  شوانية ال يمك  السيطرة  ليوا، أو أنوا قد تكون غير داخلة في ُأنموذ  االنحدار أصالد. 

و التخفيض أ( لوا وجد أن هنالد تاييراد معنوياد إلستراتيجية التقليل Tواختبار ) (B1وم  متابعة معامل )
المحسواة  (*T( وقيمة )2.036( المحسواة )B1في الفرو التسويقية مجتمعة، إذ بلغت قيمة )

 (.0.05(  ند مستوى معنوية )1.998( وهي أكبر م  قيمتوا الجدولية البالغة )*3.875)

( يتضح وجود تأيير ذي 4م  الجدول ) االسترجاع في الفرص التسويقية مجتمعة:تأثير إستراتيجية -6
داللة معنوية إلستراتيجية االسترجاع بوصفوا متغيراد مستقالد )تفسيرياد( في الفرو التسويقية مجتمعة 

( وهي أكبر م  7.304البالغة ) المحسواة  Fبوصفوا متغيراد معتمداد )مستجيباد(. ويد م هذا التأيير قيمة
بلغت  ث(. ثي(0.05( و م  مستوى معنوية 64 ,1(  ند درجتي ثرية )3.994قيمتوا الجدولية البالغة )
( م  اإلختالفات المفسرة في إستراتيجية %82.7(. وهذا يشير إلى أن )2R( )0.827قيمة معامل التحديد )

ا الباقي  يعود إلى متغيرات  شوانية ال يمك  السيطرة مأاالسترجاع تفسرها الفرو التسويقية مجتمعة، 
( T( واختبار )B1 ليوا، أو أنوا قد تكون غير داخلة في ُأنموذ  االنحدار أصالد. وم  متابعة معامل )

( B1لوا وجد أن هنالد تاييراد معنوياد إلستراتيجية االسترجاع في الفرو التسويقية مجتمعة، إذ بلغت قيمة )
( 1.998( وهي أكبر م  قيمتوا الجدولية البالغة )*3.551المحسواة ) (*T( وقيمة )0.269المحسواة )

يمكن قبول الفرضية الرئيسة الثانية والفرضية الفرعية  وبناء  على ما تقدم (.0.05 ند مستوى معنوية )
 المنبثقة عنها على مستوى الشركة المبحوثة .

 
 االستنتاجات والمقترحات-4

 االستنتاجات:
تحقإ وجود  القة ارتباط ذات داللة معنوية بي  إستراتيجيات التصنيع المستدام مجتمعة والفرو التسويقية -1

ن زيادة اهتمام إدارة الشركة باستراتيجيات التصنيع المستدام أمجتمعة في الشركة المبحوية. وهذا يشير إلى 
 سيسوم في تعفيف الفرو التسويقية لوا. 

 ةد تباط ذات داللة معنوية بي  كل إستراتيجية م  إستراتيجيات التصنيع المستدام منفردتحقإ وجود  القة ار  -2
 .مع الفرو التسويقية  لى مستوى الشركة المبحوية

يدل  لى  في  وء قيمة معامل االرتباط إلستراتيجية التقليل أو التخفيض والتي تعد القيمة األكبر، مما -3
في ثي  ثققت إستراتيجية إ ادة التصنيع أقل  القة  اإلستراتيجية،ه الشركة المبحوية بوذاهتمام  زيادة

 ادة إ وهذا يدل  لى  عف العالقة بي  إستراتيجية  ،ارتباط ذات داللة معنوية مع الفرو التسويقية
 التصنيع والفرو التسويقية.
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فرو التسويقية مجتمعة تحقإ وجود تأيير ذي داللة معنوية إلستراتيجيات التصنيع المستدام مجتمعة في ال -4
ا تماد إستراتيجيات التصنيع المستدام لتعفيف الفرو مكانية إفي الشركة المبحوية، وهذا يشير إلى 

 .التسويقية
في  ةد تحقإ وجود تأيير ذي داللة معنوية بي  كل إستراتيجية م  إستراتيجيات التصنيع المستدام منفرد -5

و أ لى تأيير معنوي كان إلستراتيجية التقليل أ ن إالمبحوية . و الفرو التسويقية مجتمعة في الشركة 
 قل تأيير هو إلستراتيجية إ ادة التصنيع.أالتخفيض في ثي  كان 

 
 المقترحات

" رورة إدراك إدارة الشركة المبحوية أهمية إستراتيجيات التصنيع المستدام، فضالد    تعفيف تصوراتوا -1
 . نوا و   تأييراتوا  لى الشركة"

" رورة إيالء إدارة الشركة المبحوية األهمية للفرو التسويقية واالهتمام بوا، ألنوا مصدراد موماد لبقانوا -2
 واستمرارها ونموها ونجاثوا وتفوقوا  لى المنافسي ".

"نشر مفاهيم إستراتيجيات التصنيع المستدام والفرو التسويقية بي  األفراد العاملي  في الشركة المبحوية -3
ي كافة المستويات اإلدارية م  خالل إقامة الدورات التدريبية والنشرات واإل النات م  أجل ترسيخ وتعفيف ف

 إستراتيجيات التصنيع المستدام والفرو التسويقية".
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