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Abstract 

      The current research seeks to identify sustainable marketing and its 

contribution to promoting entrepreneurial marketing, an exploratory study 

in the Asia Cell Communication Company in Kirkuk Governorate. 

Accordingly, many questions were raised about the research problem, does 

sustainable marketing contribute to promoting entrepreneurial marketing 

and the importance of research emerges from the urgent need for 

sustainability in the field of marketing, as a means, that enhances the 

position of the company and its survival in turbulent environments, and 

facing challenges by moving away from the traditional marketing method, 

and this supports the importance of research to develop and improve the 

performance of Asia cell  Telecom in Iraq, and the aim of the research is to 

identify the impact of the dimensions of sustainable marketing on the 

pioneering marketing of the company. The research relied on a 

questionnaire form to obtain the data and used several statistical methods, 

including percentages and frequencies, analysis of averages, and standard 

deviation By relying on the (SPSS) program to test hypotheses and enter 

and process data, the research reached conclusions, including the 

existence of a significant correlation between sustainable marketing and 

entrepreneurial marketing. 
The research concluded with a set of proposals, including the need for the 

organization in question to take into account the importance of sustainable 

marketing and entrepreneurial marketing. 
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                                ؛5/10/2021:القبؽؿ ؛15/9/2021:التعجيل والتشقيح؛ 22/8/2021:االستالـتاةيخ المقالة: 
 .1/6/2022: الشذخ

 المدتخمص
سيامو في تعديد التدؽيق الخيادؼ تحجيج  التدؽيق السدتجاـ و إإلى يدعى البحث الحالي      

ؾ، فالتدؽيق السدتجاـ يعج سيل لالتراؿ في محافعة كخكؽ  آسيادراسة استطالعية في شخكة 
ثارة تداؤالت عجيجة حؽؿ ازدياد السشافدة، وبشاء عميو تػ إساسية في أؼ مشعسة في ظل ركيدة أ
 مؼ البحث أىسية تبخزيػ التدؽيق السدتجاـ في تعديد التدؽيق الخيادؼ, و البحث، ىل يد مذكمة

 وبقائيا الذخكة مكانة تعدز الؽسيمة التي بؽصفيا التدؽيق، مجاؿ في لالستجامة السمحة الزخورة
يجعػ  ما وىحا التقميجؼ ، اسمؽب التدؽيق عؼ باالبتعاد التحجيات ومؽاجية السزطخبة، البيئات في

 إلى , وىجؼ البحثالعخاؽ في لالتراالت سيل آسياشخكة  أداء وتحديؼ لتطؽيخالبحث  أىسية
,واعتسجت البحث  البحث لمذخكة عيشة التدؽيق الخيادؼفي  السدتجاـ أثخ التدؽيق عمى التعخؼ

ساليب احرائية مشيا الشدب حرؽؿ عمى البيانات، واستخجمت عجة أعمى  استسارة االستبياف لم
 (spss)وذلغ باالعتساد عمى بخنامج  ،ارات, تحميل متؽسطات, االنحخاؼ السعيارؼ السئؽية والتكخ 

استشتاجات مشيا وجؽد عالقة  إلىفخضيات وادخاؿ البيانات و معالجتيا, وتؽصل البحث الالختبار 
 ارتباط معشؽية بيؼ التدؽيق السدتجاـ والتدؽيق الخيادؼ.

ىسية السشعسة السبحؽثة بعيؼ االعتبار أ خح ضخورة أسجسؽعة مؼ السقتخحات مشيا واختتػ البحث ب
 التدؽيق السدتجاـ والتدؽيق الخيادؼ.

 
 

 الكممات الرئيدة
 االستدامة، التدهيق المدتدام، التدهيق الريادي.

mailto:Hanan.bap135@student.uomosul.edu.iq
mailto:Hanan.bap135@student.uomosul.edu.iq


 التسويق عسيسفي ت أساهمه التسويق المستدام       .            
  ..........الريادي

 
 والحمداوي      البرزوجي

 535 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتىمية الرافديه )

  .pp(149-133، ص. ) 2022Juneحسيران ،  .No(534، ع ) Vol(45مج )

 المقدمة
 , مؼ قبل عساؿاأل مشعسات وب مخت فأ تدبق لػ والتي ججا   الدخيع التطؽر مؼ مخحمة نحؽ اليـؽ العالػ يتجو

 ,االعتبارات االجتساعية, البيئية االعتبارات( الثالثي دنىاأل بالحج الؽاضح االىتساـ حجثت التي التطؽرات ىحه ومؼ

 مؼ سسات وسسة الحجيث العرخ صفة االستجامة مثمت إذ, السشعسات االقترادية(الستجامة واالعتبارات

يعج التدؽيق  وكسا ,الطبيعية مؽاردىا عمى والسحافعة بالبيئة االضخار عجـ عمى والتأكيج , السعاصخة االقتراديات
لغخض تحديؼ  عساؿالخيادؼ أسمؽب حجيث يرف مجسؽعة مؼ اإلجخاءات التي يسكؼ أف تؽظفيا مشعسات األ

, لكذف السبكخ عؼ الفخص واالبتكارات والسخاطخ التي يسكؼ أف تؽاجييا السشعسةعسمياتيا التدؽيقية و ا
 ربعة مباحث:أمى عػ البحث يتػ تقد البحثولتحقيق األىجاؼ 

 لمبحث السشيجي الجانب :االوؿ السبحث

 لمبحث الشعخؼ  الجانب :الثاني السبحث

 لمبحث العسمي الجانب :الثالث السبحث

 لمبحث االستشتاجي الجانب :الخابع السبحث
 السبحث األوؿ: السشيجية البحث

 البحث وال: مذكمةأ
تقجيػ  نحؽ والعؽلسة الستدارع والعسل, السشافدة شجة مؼ اليـؽ عساؿاأل عالػ يذيجه لسا البحث مذكمة تشبع

عؼ  البحث السشعسات عمى صبحأ ، التطؽر ىحا ظل وفي , واحتياجاتيػ الدبائؼ رغبات مع تتشاسب متطؽرة خجمات
بدوغ  ذلغ عؼ فشتج ,يائأدا في التفؽؽ  ليا تزسؼ التي السجاالت اختيار عمى تعتسج ,أشسلية ورؤ  أعسق فمدفة
 بيئية ظخوؼ في ف تعسلأ لمسشعسات ممحة ضخورة أصبح والحؼ الخيادؼ التدؽيق لتطؽيخ السدتجاـ التدؽيق مفيؽـ

 والتي سؽاؽاأل في ريادية   أكثخ تكؽف  فأ مؼ تتسكؼ التي فقط لمسشعسات البقاء صار إذ الالتأكج، وحالة ديشاميكية

ىل ىؽ) عاـ تداؤؿ في البحث مذكمة تؽضيح يسكؼ ثػ   ومؼ لمدبؽف والسشعسة، العالية الفائجة تحقيق مؼ تسكشيا
 مؼ عجد يشبثق العاـ التداؤؿ ىحا ومؼ) يػ التدؽيق السدتجاـ في تعديد التدؽيق الخيادؼ في الذخكة السبحؽثةيد

 : ىي الفخعية التداؤالت
 ؟ىل تتبشى الذخكة متغيخات التدؽيق السدتجاـ 

 ؟الخيادؼ والتدؽيق السدتجاـ التدؽيق بيؼ ارتباط عالقة تؽجج ىل 

 الخيادؼ؟ التدؽيق في السدتجاـ التدؽيق يؤثخ ىل 

 بحثال أهمية ثانيا:

مؼ  تدتسجىا بسعالجتيا والتي تيشع التي والسؽاضيع الستغيخات أىسية مؼأىسيتيا  الحالية الجراسة دتسجت
 مؼ الخيادية لتطؽيخ األفكار تدعى اليـؽ فالسشعسات ،(الخيادؼ والتؽجو السدتجاـ )التدؽيق السبحؽثة متغيخاتيا خالؿ

 عمى السحافعة عمى تخكد نياأعؼ  فزال   ،نجاحيا ضساف في ساسياأ دورا  ؤدؼ ت والتي أدائيا مدتؽػ  تحديؼ أجل

 :تيةاآل الشقاط خالؿ مؼ لبحثا ىسيةأ تحجيج  يسكؼ وعميو االجتساعية، والسدؤولية الطبيعية ومؽاردىا البيئة
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 مكانة تعدز الؽسيمة التي بؽصفيا التدؽيق، مجاؿ في لالستجامة السمحة الزخورة مؼ بحثال أىسية تبخز .1

 ما وىحا التقميجؼ، اسمؽب التدؽيق عؼ باالبتعاد التحجيات ومؽاجية السزطخبة، البيئات في وبقائيا الذخكة

 .العخاؽ في لالتراالت سيل سياآشخكة  أداء وتحديؼ لتطؽيخ الجراسة يجعػ أىسية

 .البيئة والسجتسع عمى السحافعة في السبحؽثة السشعسة واىتساـ زيادة وعي في السداىسة .2

 .تدؽيق الخيادؼوال السدتجاـ التدؽيق بيؼ ثخواأل االرتباط عالقة تحميل نتائج بياف .3

 هداف البحثأثالثا: 
 .السشعسة فيلستغيخات التدؽيق السدتجاـ  العامميؼالتعخؼ عمى مجػ إدراؾ  .1
 التدؽيق السدتجاـ والتدؽيق الخيادؼ أبعادبيؼ  التخابطية قةالعال عمى التعخؼ .2

 .البحث لمذخكة عيشة التدؽيق الخيادؼ عمى السدتجاـ التدؽيق متغيخاتأثخ  مجػ عمى التعخؼ .3

 يتعمق األوؿ البحث بعجؼ بيؼ الخبط ؿخال مؼ السبحؽثة الذخكة تدتشج إلييا أف يسكؼ التي العمسية األسذ تقجيػ .4

التدؽيق  والثاني التعاوني( اجتساعي، االبتكارؼ،بستغيخاتيا )االقترادؼ، البيئي،  السدتجاـ والستسثل التدؽيق
 .الخيادؼ

 
 البحث مخظط :ةابعا

 التابعو  التدؽيق الخيادؼ، عؼ يعبخ الحؼ السدتقل ،البعجيؼ الستزسؼ الجراسة أنسؽذج (1) الذكلؽضح ي

 .اسىأبعادبالسدتجاـ التدؽيق  الستزسؼ
 
 

 التدؽيق السدتجاـ أبعاد

 التعاوني االبتكارؼ  االجتساعي البيئي االقترادؼ

 

 
 
 
 

 
 
 

 مخظط االجرائي لمبحثال :(1شكل )

 التدؽيق الخيادؼ أبعاد

يجؿ عمى التأثيخ  يجؿ عمى االرتباط فما ىحا أ   
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 ث:البح فرضيات -خامدا  
 :اآلتية الخئيدة الفخضيات مؼ البحث يشطمق 

التدؽيق الخيادؼ عمى مدتؽػ الكمي وعمى  السدتجاـ التدؽيق استخاتيجيات بيؼ معشؽية ارتباط عالقة تؽجج .1
 الفخعية. أبعادمدتؽػ 

 أبعادتؽجج عالقة تأثيخ معشؽؼ بيؼ التدؽيق السدتجاـ والتدؽيق الخيادؼ عمى مدتؽػ الكمي وعمى مدتؽػ  .2
 الفخعية.

 سادسا: حدود البحث

 سيا سيل في محافعة كخكؽؾ.آيشة مؼ فخوع شخكة جخاء البحث في عإالحجود السكانية: تػ  -1

 (.2021الحجود الدمانية: خالؿ العاـ الجراسي) -2

 .سيا سيلآالذخكة ؼ والعامميؼ في ي( فخدا  مؼ السجيخ 40البذخية: عيشة مكؽنة مؼ)الحجود  -3
 اإلحرائي التحميل سابعا: أساليب

 فخضياتو، واختبار الحالي البحث أىجاؼ إلىالتؽصل  أجل مؼ اإلحرائية األساليب مؼ مجسؽعة استخجمت

 :باآلتي اإلحرائية األساليب ىحه وتسثمت لتحميل،افي  SPSS   اإلحرائية البخمجية عمى االعتساد وتػ

 .البحث لبعجؼ الحدابي والؽسط السعيارؼ  واالنحخاؼ الحدابي الؽسط .1

 الستغيخات السفدخة مؼ مجسؽعة بيؼ وطبيعتيا العمقة قؽة تحجيج لاستخجم والستعجد البديط االرتباط معامل .2

 .واحج مدتجيب ومتغيخ

 .السدتجيب البعج في السفدخة لمستغيخات التأثيخ لقياس استخجـ والستعجد البديط االنحجار .3
 

 النظري البحث الثاني: اإلطاةالمبحث 
 اواَل: التدهيق المدتدام

 مفههم التدهيق المدتدام-1
ات مؼ القخف يالتدعيش أواخخ في األخيخة اآلونة في التدؽيقية األدبيات في السدتجاـ التدؽيق ظيخ مفيـؽ

 التشسية فكخة إذ يؽضح (Rudawska, 2018:67 ) التدؽيق تطؽر في طبيعية مخحمة الساضي وىي مثابة

 الفقياء( والدبؽف  السرشعيؼ ذلغ في بسا  الفاعمة األطخاؼ جسيع سمؽؾ تفعيل إلى الحاجة تدتمـد التي السدتجامة،

 تديػ أف ويشبغي ككل، السشعسة عمى مدتؽػ  السدتجاـ تطبيق التدؽيق يتطمب و(, عمي386,  2015, والريفي

 الحاجة تتعدزأف (   (Eitiveni et al., 2018:23شاممة لالستجامة, , ويخػ  سياسة وضع في عسمياتو جسيع

 واالجتساعية البيئية اآلثار الدمبي لمجؽانب عؼ الشاشئة دارةمذكالت اإل خالؿ التدؽيق مؼ لسفيؽـ أوسع رؤية إلى

ف تبشي مفيـؽ التدؽيق السدتجاـ يحقق إو  .سؽاؽباأل والسجفؽعة العالسية األحجاث نذأت عؼ التي واالقترادية
فؽائج كبيخة، ويسكؼ أف يزع السشعسة عمى قسة اليـخ التشافدي ويسشحيا القيادة في الدؽؽ،  عساؿلسشعسات األ



 التسويق عسيسفي ت أساهمه التسويق المستدام       .            
  ..........الريادي

 
 والحمداوي      البرزوجي

 531 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتىمية الرافديه )

  .pp(149-133، ص. ) 2022Juneحسيران ،  .No(534، ع ) Vol(45مج )

فزال  عؼ السحافعة عمى البيئة وتخشيج استخجاـ السؽارد الطبيعية، ويديػ تبشي التدؽيق السدتجاـ في إرضاء 
مؼ خالؿ فتح آفاؽ ججيجة وفخص سؽقية أماـ السشعسات التي تتبشاه، وتحقيق األماف في تقجيػ حاجات السالكيؼ 

العسميات مؼ خالؿ إنتاج سمع آمشة وصجيقة لمبيئة، وتحقيق القبؽؿ االجتساعي لمسشعسة بدبب  إدارةالسشتجات و 
السشعسة الخزخاء أو  نذطةاندجاـ أىجافيا مع أىجاؼ السجتسع بخرؽص االلتداـ البيئي، مسا يحقق ديسؽمة أل

 السدتجامة وتجشبيا لمسالحقات القانؽنية
 نظر بعض الكتاب والباحثين ةمفههم التدهيق المدتدام من وجه :(1جدول)

 المفههم الباحث والدنة ت

1 Peattie, Charter.,2003,142  عؼ تحجيج، تؽقع وتمبية  مدؤولةدارية شاممة إعسمية
 احتياجات الدبائؼ والسجتسع بطخيقة مخبحة ومدتجامة

2 Philip Kotler, Gary 

Armstrong.,2010,P582 
تدسح  والتياجتساعيا وبيئيا  السدؤولة نذطةتمغ األ

بتمبية االحتياجات الحاضخة لمدبؽف والسشعسات مع 
 الحفاظ وتعديد قجرة االجياؿ القادمة عمى تمبية احتياجاتيا

3 Kinoti Mary,2011,264 تبادؿ  أؼ وتدييل لتؽليج السرسسة نذطةاأل جسيع يذسل
 بحج ولكؼ، الدبؽف  ورغبات احتياجات تمبية إلى ييجؼ

 الطبيعية. البيئة عمى التأثيخ مؼ أدنى
4 Serbanica,et al.,2015:10  مبادغ تعديد إلى السشعسات مؼ خاللو تدعى الحؼ داءاأل 

 البيئية. االجتساعية، االقترادية، االستجامة

5 Hammad, 2018, 53 مع الدبائؼ واحتياجات رغبات بيجؼ تمبية شامل نيج ىؽ 

 واالجتساعية البيئية القزايا عمى متداو   بذكل التخكيد

 االرباح تؽليج مؼ السشعسة يسكؼ مسا ورغبات الدبائؼ،

 مدؤولة. بطخيقة
 عمىجاد الباحثيؼ باعتساد عمى مرادر أ عإ مؼ 

 همية التدهيق المدتدامأ -2
 (Ben Sheikh, 2018, 28يتختب عمى مسارسة التدؽيق السدتجاـ عجة مدايا مشيا: )

 التيفاؽ ججيجة وفخص سؽقية مغخية اماـ السشعسات آسالكيؼ: يفتح التدؽيق السدتجاـ رضاء حاجات الإ .1
مسا يتيح السجاؿ لتجشب السشافدة التقميجية ومؼ ثػ زيادة تشافدية السشعسة في الدؽؽ وخاصة عشجما  ،تسارسو

 ذوؼ التؽجيات البيئية في الدؽؽ، وتدتيجؼتتؽجو نحؽ الدؽؽ بسشتجات صجيقة لمبيئة، 
مشة وصجيقة لمبيئة يجفع آف التخكيد عمى انتاج مشتجات إالعسميات:  ارةإدماف في تقجيػ السشتجات و تحقيق األ .2

 السشعسة لخفع كفاءة عسمياتيا االنتاجية
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ف السشعسات التي تتبشى فمدفة التدؽيق السدتجاـ تخطى بجعػ قؽؼ مؼ إالقبؽؿ االجتساعي لمسشعسة:  .3
االلتداـ البيئي واالجتساعي والتي ىجاؼ السجتسع بخرؽص أ ىجافيا مع أ فئاتو، بدب اندجاـ  السجتسع بذتئ

 يداعج السشعسة عمى تؽطيج عالقاتيا مع زبائشيا الحالييؼ وكدب زبائؼ ججد في السدتقبل.
ع ليا و السدتجامة التي تتجب السالحقات القانؽنية وتأييج السجتسأف السشعسة الخزخاء إ: نذطةديسؽمة األ .4

ىجافيا وفمدفتيا، يسكشيا مؼ االستسخار في تقجيػ مشتجاتيا الرجيقة لمبيئة، ودعػ بدبب القبؽؿ العاـ أل
 التدؽيقية. طتياوأنذعسمياتيا 

 التدهيق المدتدام أبعاد-3
 السشعسة قجرة مجػ ف البعج االقترادؼ السدتجاـ ىيأ( Muhammad,2018,261)يخػ االقترادؼ:  البعج .1

 السخكد تعديد مثل لمسؽارد،األ االستخجاـ خالؿ مؼ باستسخار رباحاأل وتحقيق االنتاجية مؤشخات عمى تحديؼ

 تذجيع الطؽيل، السجػ عمى السزافة القيسة االقترادية تعديد السبيعات، نسؽ زيادة والتشافدي، السالي

, كسا يخػ التشافدية والقجرة الججيجة، االستثسارات مع السؽرديؼ، الذخاكة خالؿ مؼ االبتكارات
(Uysal,2012:690)السؽرديؼ، مع الذخاكات خالؿ مؼ تشذأ التي االبتكارات ف البعج اقترادؼ مدتجاـ ىؽأ 

 الزخائب إجسالي ججيجة، عسل فخص إيجاد الججيجة، االستثسارات تذجيع األسيػ، حسمة عجد السبيعات، إجسالي

 .السدتجاـ االقترادؼ داءاأل لتقييػ عساؿلأل الفخعية السعاييخ استخجاـ مع التشافدية القجرة السجفؽعة،
 

 البيئة، عمى الدمبية التأثيخات مؼ بالحج الخاصة القخارات تزع التي عساؿباأل البيئي البعج البيئي: ييتػ البعج .2

 مخحمة أثشاء إما يكؽف  أف يسكؼ البيئة عمى األكبخ فالتأثيخ ككل، بالسشتج الخاصة الحياة دورة ويتػ تخكيد عمى

 واستخجاـ السؽارد، مؼ كل االعتبار في األخح ويتػ الدؽؽ، في السشتج طخح مخحمة أو االستيالؾأو  اإلنتاج

 الحرؽؿ بيجؼ التؽزيع، وكحلغ والتغميف والتعبئة والشفايات، اإلنتاج، عسمية خالؿ والسادة، واالنبعاثات الطاقة

 عقب تشتيي ال السشعسة مدؤولية فإف ذلغ مؼ الخغػ وعمى .السخاحل كل في البيئة مسكؼ عمى تأثيخ أقل ىمع

 وإذا حياتو دورة نياية في وكحلغ استخجامو فتخة خالؿ البيئة عمى السشتج تأثيخ أف نقيذ السيػ فسؼ السشتج، شخاء

 (Abdel-Zaher,et al , 2017, 160) .السيسالت سمة في بو الحاؿ أـ يشتيي ترشيعو إعادة يسكؼ كاف ما
ومتطمبات  الدبؽف  باحتياجات األخح خالؿ مؼ االجتساعية التدؽيقية قخارات السشعسات تتخح :االجتساعي البعج .3

ودمج  تطؽيخ إلى االجتساعي التدؽيق يدعى لحا الطؽيل، السجػ عمى والسجتسع الدبائؼ واىتسامات السشعسة
 عمى الدمؽكيات التأثيخ إلى االجتساعي التدؽيق وييجؼ الدمؽؾ، لمتغييخ األخخػ  األساليب مع التدؽيق مفاهيػ

 بخامج لمتغييخ يقجـ وكحلغ األكبخ، االجتساعي الرالح أجل مؼ والسجتسعات األفخاد عمى بالشفع تعؽد التي

 ,Al-Yasiri and Kamelواالستجامة ) واإلنراؼ والفعالية بالكفاءة تتدػ التي لمسشافدة حداسة االجتساعي

2015, 100) 
 الباحثيؼ باىتساـ يحعى حيث التدؽيقية، التطبيقات الجسيع االبتكارؼ  التدؽيق مفيـؽ يذسل :البعج االبتكارؼ  .4

السدتجاـ  التدؽيق أبعاد أحج فيؽ وتسيدىا، السشعسة نجاح في يجابيإ تأثيخ مؼ لو لسا في التدؽيق واألكاديسييؼ
 فإف لحا .التدؽيقية التحديشات وإجخاء وججيج حقيقي مشتج تطؽيخ بعسمية السشعسة خاللو مؼ قـؽت والحؼ الخئيدة،
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 االنفتاح عمى خالؿ مؼ ججيجة مشتجات ابتكار أو تقميجية مشتجات تطؽيخ أو تحديؼ ىؽ االبتكارؼ  التدؽيق

 وضعيا في بعج فخاداأل لىإ األفكار تمغ إيراؿ جلأ مؼ االبتكار حؽؿ متعجدة نعخ ووجيات ججيجة أفكار

 أفزل الدبؽف بذكل إرضاء إلى التدؽيق ىحا وييجؼ حيث مقجمة، خجمة وأ مشتجا تربح حتى مفيؽمة صيغة

 بذكل ورغباتيػ الدبائؼ حاجاتيػ متطمبات وتمبية تحجيج في البخاعة او التسيد خالؿ مؼ خخيؼاآل السشافديؼ مؼ

 (Al-Yasiri and Kamel, 2015, 100 (السشعسة عمييا تقؽـ التي قجرات وبيؼ بيشيا مةءوالسؽا دقيق

 في الدبائؼ فاعمية زيادة في لمسداعجة اإلنتخنت عبخ تقشيات استخجاـ التعاوني التدؽيق التعاوني يتزسؼ البعج .5

والسشعسات  األشخاص مؼ مجسؽعة مع الدبائؼ بيؼ الذبكي الخبط خالؿ مؼ ذلغ تحقيق يتػ لحا عسميات الذخاء،
 إلى يؤدؼ بجوره ىحا االستجامة، تحقيق إلى تيجؼ التي السحادثة عمى القائسة العالقات مؼ مجسؽعة إلنذاء
 (Muhammad,2018,261) وزبائشيا لمسشعسة تفاعمية افتخاضية مجتسعات إنذاء

 ثانيا: التدهيق الريادي
 وتعجدت السشعسات، قبل مؼ الخيادؼ مفيـؽ التدؽيق استخجاـ نطاؽ اتدع ي:مفههم التدهيق الرياد -1

استخجاـ  وتطؽر بو، السختبطة بعاداأل بسختمف ويلإ اإلشارة يشبغي ا  حيؽي ا  عشرخ  تفدخه، باعتباره التي التؽجيات
دمج  خالؿ مؼ الخيادؼ والشذاط التدؽيق إدارة بيؼ التجاخل ظيخ لحلغ التدؽيق، حقل الخيادؼ ليذسل التدؽيق

 ,Al-Malawani,2020 ).لمسشعسات التشافدية السدايا تعدز التي الخيادية بالسسارسات التدؽيقية نذطةاأل

 قيسة لتؽليج عسمية طخيقة يسثل الخيادؼ التدؽيق ( بأفMiles & Darroch,2006, 485ويخػ )  (13

 العسميات واالستخاتيجيات مؼ مجسؽعة فزال  عؼ مشتجات، لتطؽيخ اإلبجاع دعػ خالؿ مؼ الدؽؽ  متفؽقة في

 الدبائؼ. حاجات مع ـءيتال بسا

 نظر بعض الكتاب والباحثين ةوجه من الرياديمفههم التدهيق  :(2جدول)
 التعريف اسم الباحث والدنة ت
1 Bjerke& 

Hultman,2004, 87 
تشسؽ مؼ خالليا الخيادة وخرؽصا  التيالسشعسات في التدؽيق 

تيتػ بتذجيع  التي نذطةويتزسؼ مجسؽعة مؼ األ ،السشتعسات الرغيخة
 واالبتكاريةفخاد السشعسة الستاحة وتطؽيخ السيارات االبجاعية أوتحفيد 

 السشعسة.لجػ 

2 Daoud and Hassan, 

2016, 46 
 .واالبتكار اإلبجاع إلى التي تقؽد الحيؽية نذطةاأل مؼ مجسؽعة

3 Hoque et al.,2019,1  خالؿ مؼ االستخاتيجية الخيادة ومدايا فخص الستكذاؼ تدؽيقي تكتيغ 

 .اقترادية مشتجات إلنتاج اإلبجاع والستاحة  الفخص تقجيخ

4 morris schindehutt 

and laforg,2020, 19  
 الدبائؼ عمى والسحافعة االمكانات الكتداب واستثسار دعػ عسميات 

 ورفع السخاطخ مع التعامل ألجل السبجعة الفخؽ  خالؿ مؼ وذلغ، القيسيؼ

 أفزل. قيسة وخمقالسرادر  قيسة
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 التعريف اسم الباحث والدنة ت
5 Malawani,2020, 15 ججيجة قائبطخ  الدبائؼ ورغبات حاجات تمبية عمى التدؽيق القائػ ىؽ 

 حاجاتيػ يمبي بسا لمدبؽف  ذات قيسة ججيجة ريادية أفكار خالؿ مؼ ومبتكخة

وكفاءة  جؽدة ذات وخجمات مشتجات إيجاد عمى والعسل ،ورغباتيػ
 .وريادية

 عجاد الباحثيؼ إ السرجر 
 بذكل سيػأ إذ لمتدؽيق، الحجيثة التؽجيات نتيجة الخيادؼ التدؽيق ظيخ :وخرائره الريادي التدهيق أهمية -2

العسل  في التقميجؼ اإِلطار مؼ الخخوج إلى السشعسات وتذجيع لمتدؽيق، االستخاتيجي ِإبخاز الجور في كبيخ
أشار  لحلغ ووفقا   .الحجيثة االستخاتيجية التؽجيات مع تتالءـ بدمؽكيات االلتداـ إلى التدؽيقي

(Malawani,2020, 17) باآلتي الخيادؼ التدؽيق أىسية إلى: 
 معجالت عالية وذات تكشؽلؽجيا عمى تعتسج مشعسات خالؿ مؼ ججيجة أسؽاؽ ابتكار مؼ تسكؼ معخفة بشاء .1

 .مختفعة

 استخجاـ السشتج يتطمب تقجيػ مخحمة في نوإ إذ السشعسة، تطؽر مخاحل ضسؼ مختمفة استخاتيجيات استخجاـ .2

 .التدؽيقية بالخيادة التؽجو

 .السدتقبمية والالتاكج بالعخوؼ والتعقيج الستدارع التغييخ ظل في التدؽيق مفيـؽ لرياغة وتشاسق بتكامل العسل .3

 .لمسشعسة الخئيدة الشجاح عشاصخ مؼ سا  يم عشرخا   التدؽيقية الخيادة نحؽ التؽجو اعتبار .4

 ىي الخرائص، مؼ بالعجيج يتسيد الخيادؼ التدؽيق بأف (Hoque et al.,2019,21) ويخػ 
 .اتشعسالس وانتذار نسؽ في يداىساف المحاف واإلبجاع االبتكار .1

 إليو لمؽصؽؿ معيؼ ىجؼ عمى يختكد ثحي والؽضؽح البداطة .2

 .بيا السحيطة البيئة في أو ةشعسالس داخل تشذأالتي  تغيخاتال امع التكيف عمى القجرة .3

 .مبتكخة ليػ وبرؽرة الجاذبة الطخائق كافة باستخجاـ ورضاىػ وتحقيق حاجاتيػ بتمبية الدبائؼ عمى التاـ التخكيد .4

 .والئيػ وكدب الدبائؼ مع السجػ طؽيمة عالقات إنذاء .5

التؽجو نحؽ االبتكار، التخكيد عمى مؼ  الخيادؼ لمتدؽيق ساسيةاال بعاداأل تتكؽف  :الريادي التدهيق أبعاد -3
: عمى الشحؽالفخص، كثافة الدبؽف، االستخجاـ األمثل لمسؽارد وخمق قيسة لمدبؽف والتي تعتسجىا وتؽضيحيا 

(Becherer et al,2012() Kurgun et al., 2011() Hacioglu el al,2012) 
التدؽيق نحؽ االبتكار عبخ تؽظيف  أنذطةمجسؽعة مؼ العسميات التي تدسح بتؽجيو  االبتكار:التؽجو نحؽ  -1

مشتجات مبتكخة وأسؽاؽ ججيجة وعسميات كفؽءة تسكؼ السشعسة مؼ تحقيق  إلىاألفكار الستسيدة التي تؤدؼ 
 (Becherer et al., 2012:8) .ىجافياأ 



 التسويق عسيسفي ت أساهمه التسويق المستدام       .            
  ..........الريادي

 
 والحمداوي      البرزوجي

 542 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتىمية الرافديه )

  .pp(149-133، ص. ) 2022Juneحسيران ،  .No(534، ع ) Vol(45مج )

التجارية يخكد تخشيح وتقييػ الفخص التدؽيقية  عساؿعبارة عؼ مشعؽر مشعػ لأل الفخص:التخكيد عمى  -۲
الستاحة بسا يتساشى مع االستخاتيجيات والسخاكد الحالية بالدؽؽ تسييجا الستثسارىا بطخيقة متسيدة 

((Kurgun et al., 2011,349 
االف وفي  عساؿتعبخ عؼ مقجر الدبائؼ الحؼ مؼ السحتسل أف تتعامل معيػ مشعسة األ الدبائؼ:كثافة  -3

برؽرة مباشخة والتأثيخ فييػ واقشاعيػ بذخاء مشتجاتيا التي تتشاسب  لسدتقبل بطخيقة تدتطيع التؽاصل معيػا
 مج القريخ.عمى األ ونؽعا   كسا   مع احتياجاتيػ

مق قيسة لمدبؽف تؽظيف مؽاردىا الشادرة لغخض خ مجػ قجرة السشعسة عمىأؼ مؼ السؽارد:  االستفادة -4 
 التشعيسية والتدؽيقية.  ىجافياأ والسشعسة وتحقيق 

االستخاتيجية تدتخجميا  السشعسة ومكانتيا التي تشدجػ مع نؽايا نذطةقيسة لمدبؽف: مجسؽعة مؼ األ خمق-5
السشعسة لغخض انتاج مشتجات تكؽف ذا فائجة وقيسة لمدبؽف، تشدجػ مع احتياجاتو الحالية والسدتقبمية عمى 

  ((Becherer et al, 2012, 9 حج سؽاء
 

 المبحث الثالث
 اإلطاة العممي لمبحث

 الدةاسة وتذخيرها أبعادوصف اوال: 
 التدهيق المدتدام وتذخيره: أبعادوصف  .1

 (بجاللة البحث لعيشة السدتجاـ التدؽيق بعادأل الؽصفي اإلحرائي التحميل نتائجإلى  (3ؿ)الججو  يذيخ

إلى وجؽد ندبة اتفاؽ يذيخ  اذ (واالنحخافات السعياريةالتؽزيعات التكخارية والشدب السئؽية واألوساط الحدابية 
 (x1-x4)االقترادؼ وؿ األ ستغيخفخاد السبحؽثيؼ حؽؿ فقخات التدؽيق السدتجاـ الستسثمة بعالية بيؼ إجابات األ

، فخاد السبؽحثيؼ اتجاه ىحا الستغيخعالية مؼ االندجاـ مؼ الجانب األ ندبة ( مسا يؽحي بؽجؽد%91.88بشدبة )
 ستغيخالندبة اتفاؽ  في حيؼ كانت(, 0.611) معيارؼ  انحخاؼو  (4.33) الحدابي لمؽسط العاـ السعجؿذ بمغ  إ

 معيارؼ  بانحخاؼ(و 4.14) الحدابي لمؽسط العاـ السعجؿ (,وبمغ83.13%)( x5-x8)السبحؽثة لمعيشة بيئيال

 لمؽسط العاـ السعجؿ (وبمغ83.75%) (x9-x12)السبحؽثة لمعيشةندبة اتفاؽ  الستغيخ االجتساعيحقق ،و (0.707)

-x13)السبحؽثة لمعيشة االبتكارؼ  ستغيخلم تفاؽ العاـاال تءوجا  ،(0.680)بمغ معيارؼ  بانحخاؼ (4.20) الحدابي

x16) ق، وحق (0.629) بمغ معيارؼ  انحخاؼ( و 4.44)  حدابيال لمؽسط العاـ السعجؿ وبمغ ,(%92.5)بشدبة 
  قجره الحدابي لمؽسط العاـ لسعجؿ( بمغ ا%80) وبشدبة (x17-x20)السبحؽثة لمعيشة اتفاقاعاما يتعاونال تغيخلسا

 لمعيشة السدتجاـ التدؽيق بعج حقق فقج الكمي السدتؽػ  عمى أما واالخيخ،  (0.675)   بمغ معيارؼ  بانحخاؼ (4.14)

 (0.660).  معيارؼ  بانحخاؼ ،(4.25) قجره الحدابي لمؽسط العاـ السعجؿ السبحؽثة

 .لمتحميل االحرائي ف جسيع إجابات العيشة كانت متجاندة ومتؽافقة وصالحةبذكل عاـ تجؿ الشتائج عمى أ

 البحث، قيج السشعسة في العامميؼ قبل مؼ بذكل واضح مجركة ف متغيخات التدؽيق السدتجاـ ىيبأ ذلغ مؼ ندتشتج

 البحث قيج السشعسة في العامميؼإدراؾ  بسجػ يتعمق الحؼ وؿاأل راسة الج ىجؼ يتحقق وبيحا
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 التدهيق المدتدام أبعادوصف  :(3الجدول)

 
 . SPSS Ver. 21باالعتساد عمى نتائج البخنامج اإلحرائي  يؼالسرجر: مؼ إعجاد الباحث

 
 :وصف بعد التدهيق الريادي وتذخيره .2
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 واالنحخافات السعيارية( التؽزيعات التكخارية والشدب السئؽية واألوساط الحدابية 4يعخض الججوؿ )
 الحدابي لمؽسط العاـ السعجؿ السبحؽثة لمعيشة الخيادؼ التدؽيق بعج حقق فقج الكمي السدتؽػ  عمىلمتدؽيق الخيادؼ 

, بذكل عاـ تجؿ الشتائج عمى اف جسيع إجابات العيشة كانت متجاندة (0.731)معيارؼ  بانحخاؼ ،(4.22)قجره
 بذكل واضح مجركة باف متغيخات التدؽيق الخيادؼ ىي ذلغ مؼ وندتشتج .لمتحميل االحرائي ومتؽافقة وصالحة

 البحث. قيج السشعسة في العامميؼ قبل مؼ
 وصف البعد التدهيق الريادي :(4الجدول )

 
 . SPSS Ver. 21باالعتساد عمى نتائج البخنامج اإلحرائي  يؼمؼ إعجاد الباحث المردة:

 
 ثانيا: اختباة فرضيات البحث

 تحميل نتائج عالقات االةتباط بين متغيري البحث  .1
أوضحت  ، إذعمى السدتؽػ الكمي التدؽيق السدتجاـ والتدؽيق الخيادؼ. تحميل نتائج عالقات االرتباط بيؼ  أ

بمغت  التدؽيق السدتجاـ والتدؽيق الخيادؼ( أف قيسة ُمعامل االرتباط بيؼ 5الشتائج السبيشة في الججوؿ )
بالتدؽيق السدتجاـ زادت  السشعسة اىتساـ زاد كمسا أنو إلى يذيخ ىحاو  ،قة ارتباط معشؽيةوىي عال( 0.657)

 قجرتيا عمى الخيادة في الدؽؽ.
 معامل االةتباط بين بعد التدهق المدتدام والتدهيق الريادي :(5الجدول )

Correlations التدهيق الريادي 

 التدهيق المدتدام

Pearson Correlation 0.657 

P-Value 0.000 

N 40 

 . SPSS Ver. 21باالعتساد عمى نتائج البخنامج اإلحرائي  يؼمؼ إعجاد الباحث المردة:
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 متغيرات التدهيق المدتدام والتدهيق الرياديتحميل عالقة االةتباط بين  ب.

طخدية  قيسة(، وىي 0.714)  متغيخ االقترادؼ وبعج قيسة الدبؽف قيسة معامل االرتباط بيؼ بمغت  (1
 (.0.05( وىي اقل مؼ القيسة )0.000ومعشؽية عشج مدتؽػ معشؽية بمغ )

(، وىي قيسة طخدية ومعشؽية عشج 0.595) قيسة الدبؽف بعج البيئي و متغيخ قيسة معامل االرتباط بيؼ بمغت  (2
 (.0.05( وىي اقل مؼ القيسة )0.000مدتؽػ معشؽية بمغ )

(، وىي قيسة طخدية 0.455) قيسة الدبؽف بعج االجتساعي و ستغيخ ال معامل االرتباط بيؼ قيسةبمغت  (3
 (.0.05( وىي اقل مؼ القيسة )0.000ومعشؽية عشج مدتؽػ معشؽية بمغ )

(، وىي قيسة طخدية 0.484) ما قيستو قيسة الدبؽف بعج االبتكارؼ و ستغيخ القيسة معامل االرتباط بيؼ بمغت  (4
 (.0.05مؼ القيسة )( وىي اقل 0.000ومعشؽية عشج مدتؽػ معشؽية بمغ )

(، وىي قيسة طخدية 0.569قيسة الدبؽف ما قيستيا ) بعجالتعاوني و  ستغيخالقيسة معامل االرتباط بيؼ بمغت  (5
 (.0.05قل مؼ القيسة )أ( وىي 0.000ومعشؽية عشج مدتؽػ معشؽية بمغ )

ت داللة معشؽية الفخضية الخئيدة التي مفادىا )تؽجج عالقة ارتباط ذا نقبل إذااعاله  ذكخنا ووفق ما
 (.وبعج التدؽيق السدتجاـ التدؽيق السدتجاـمتغيخات بعج 

 
 معامل االةتباط بين متغيرات بعد التدهيق المدتدام وبعد التدهيق الريادي :(6جدول )

 
 SPSS Ver. 21مؼ إعجاد الباحثيؼ باالعتساد عمى نتائج البخنامج اإلحرائي  المردة:

 
 اختباة عالقات االثر بين متغيرات الدةاسة ثالثا:

أشارت نتائج العالقة التأثيرية بين التدهيق المدتدام في التدهيق الريادي عمى المدتهى الكمي :  - أ
عمى  لمتدؽيق السدتجاـ في التدؽيق الخيادؼ( وجؽد تأثيخ ذؼ داللة معشؽية 7الشتائج السبيشة في الججوؿ )
( وىي أعمى بكثيخ مؼ (28.933 ( السحدؽبةFحيث كانت قيسة ) ؽثة،السبحالسدتؽػ الكمي لمسشعسات 

فيسا بمغ ُمعامل  ((39ة( ودرجتي حخي0.000( عشج مدتؽػ معشؽية )4.08القيسة الججولية ليا والبالغة )
متغيخات  فزال عؼ مؼ تعديد التدؽيق الخيادؼ يفدخه البعج التدؽيق السدتجاـ، R²  (0.432 )التحجيج
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ومؼ متابعة قيسة  ،مؼ األساس االنحجارفي أنسؽذج  داخمةعذؽائية ال يسكؼ الديطخة عمييا أو أنيا غيخ 
( وىي قيسة 5.379( السحدؽبة بمغت )tأف قيسة ) ( ليا تبيؼt)واختبار (0.345البالغة ) β1 معامل 

 .( 0.05)( عشج مدتؽػ معشؽية 1.684معشؽية وأكبخ مؼ قيستيا الججولية البالغة)

 ذات داللة معشؽية بيؼ ثيختأالفخضية الخئيدة التي مفادىا )تؽجج عالقة  نقبل آنفا   هذكخنا سالووفق 
 (.ـ والتدؽيق الخيادؼالتدؽيق السدتجا

 

 ثير بين البعد التدهيق المدتدام والتدهيق الرياديعالقة التأ :(7الجدول)

 
 SPSS Ver. 21مؼ إعجاد الباحثيؼ باالعتساد عمى نتائج البخنامج اإلحرائي  المردة:
 

 إلى( 8) الججوؿ معطيات تذيخبين متغيرات بعد التدهيق المدتدام والتدهيق الريادي: العالقة التأثيرية  - ب

البيئي،  االقترادؼ، (ؤثخي إذ ،لتدؽيق الخيادؼا في السدتجاـ التدؽيق لستغيخات معشؽية تأثيخ قةعال وجؽد
 البالغة السحدؽبة (F) قيػ التأثيخ ىحا ويجعػ ،التدؽيق الخيادؼ في االجتساعي، االبتكارؼ، التعاوني(

 الججولية (F) قيسة مؼ أكبخ وىي التؽالي ،عمى(18.236 (,)11.595 (,)9.918 (,)20.780 (,.)39.484)

 الخسدة بعادلأل R²( التحجيج معامل وبمغ (34)  حخية ودرجتي (0.05)معشؽية مدتؽػ  عشج (4.08 ) البالغة

  ؼلتدؽيق الخيادا في لسفدخةا فاتاالختال إف التؽالي، عمى(0.324 ()0.234 )(0.207) )(0.510)(0.354)
 ومؼ عمييا، الديطخة يسكؼ ال عذؽائية متغيخات إلى الباقي ويعؽد السدتجاـ، التدؽيق متغيخات تأثيخ إلى تعؽد

 بعادلأل السحدؽبة (t) أف تبيؼ ، (t) (وقيسة1.265 )(1.069) (B1)(1.800)(1.199)(1.026) تحميل
 الججولية قيستيا مؼ أكبخ وىي معشؽية(4.559) ),(3.149 ),(3.405),(4.270) ), (6.284)والبالغة الخسدة

  (1.684)البالغة

متغيخات  ذات داللة معشؽية بيؼ تأثيخالفخضية الخئيدة التي مفادىا )تؽجج عالقة  نقبل آنفا   هذكخنا سالووفق 
 (.ـ والتدؽيق الخيادؼالتدؽيق السدتجا
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  ( عالقة التأثير بين متغيرات البعد التدهيق المدتدام والتدهيق الريادي8الجدول)

 
 . SPSS Ver. 21باالعتساد عمى نتائج البخنامج اإلحرائي  يؼالسرجر: مؼ إعجاد الباحث

 

 االستنتاجات والتهصياتالمبحث الرابع: 

 االستنتاجاتوال : أ

االقترادؼ، البيئي، االجتساعي، االبتكارؼ، ) ػتتبشى الذخكة السبحؽثة متغيخات التدؽيق السدتجاـ الستسثمة ب .1
 التعاوني(

 عاؿ   إدراؾىشاؾ التدؽيق السدتجاـ  أبعادندتشتج مؼ خالؿ التحميل االحرائي الخاص بؽصف وتذخيص  .2
 قجرة مجػكج األولى، مسا يؤ بالسختبة  االبتكارؼ بعج الوجاء  ،بعجىحا ال متغيخاتمؼ قبل األفخاد السبحؽثيؼ عؼ 

 .أو تطؽيخ مشتجات التقميجية عمى تحديؼ السشعسة

عمى السدتؽػ التدؽيق السدتجاـ والتدؽيق الخيادؼ  وجؽد عالقة ارتباط معشؽية بيؼ أوضحت نتائج التحميل .3
 وتعديد تطؽيخضخورة  متغيخ االقترادؼ والتدؽيق الخيادؼ ليؤشخوكانت أقؽػ عالقة ارتباط بيؼ  ،الكمي

 .باستسخار االرباح وتحقيق تحديؼ مؤشخات االنتاجية في ةالسشعس قجرة

عمى السدتؽػ  تدؽيق السدتجاـمعشؽؼ مؽجب يعدز ال لمتدؽيق السدتجاـأسفخت نتائج التحميل عؼ وجؽد تأثيخ  .4
ىحا يتؽافق مع عالقة االرتباط كسا  تدؽيق الخيادؼفي ال لستغيخ االقترادؼالكمي، فكانت أقؽػ عالقة تأثيخ 

 الدابقة.ذكخ في الشقطة 

 السقتخحاتثانيا : 

 .تدؽيق الخيادؼليرب في تحقيق ال لتدؽيق السدتجاـااىسية تعديد وتحديؼ  .1

 مسشعسة.ل تحقيق الخيادةفي  ا  وكبيخ  ا  ميس ا  دور  لمتدؽيق السدتجاـ، إذ إف بالتدؽيق السدتجاـتعديد االىتساـ  .2

لتي تقجميا لمدبائؼ، والعسل وذلغ مؼ خالؿ زيادة االىتساـ بالخجمات ا ،رسػ صؽرة ذىشية جيجة عؼ السشعسة .3
 خطة التدؽيقية السدتجامة لتعديد مكانة السشعسة في اذىاف الدبائؼ.العجاد عمى إ 



 التسويق عسيسفي ت أساهمه التسويق المستدام       .            
  ..........الريادي

 
 والحمداوي      البرزوجي

 541 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتىمية الرافديه )

  .pp(149-133، ص. ) 2022Juneحسيران ،  .No(534، ع ) Vol(45مج )

 ججيجة ريادية أفكار خالؿ مؼ ومبتكخة ججيجة قائبطخ  الدبائؼ ورغبات حاجات تمبيةعمى الذخكة العسل عمى  .4

 لمدبؽف. ذات قيسة

 خيادية.ال ىجافياأ مق قيسة لمدبؽف والسشعسة وتحقيق تؽظيف مؽاردىا الشادرة لغخض خ عمى لسشعسةيجب  .5
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