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Abstract 
This study sought to demonstrate the impact of marketing audit in reducing 

the marketing crises that organizations, whether industrial or service ones, 

may be exposed to at any time and under any circumstance, given that 

organizations exist in a constantly changing environment, which calls for 

taking precautions for every change that may cause She has a state of stress 

or weakness For that, the study was selected based on the researcher’s 

readings and the supervisor’s guidance, and after an exploratory study to 

the organization in question and knowledge of some of the determinants of 

work related to marketing audit in terms of the company’s marketing 

environment and its approved marketing strategy, its organizations and 

marketing systems in dealing with and responding to its marketing crises, 

(149) were approved A questionnaire was distributed to obtain information, 

and a statistical analysis was used with a set of tools and statistical methods 

using the (SPSS.V.23) program to obtain the results. The current study 

reached several conclusions, the most prominent of which were: 

•  It shows the awareness of the researched organization of the variables 

of the study marketing audit to deal with the marketing crisis with the 

highest level of performance efficiency. 
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 المستخلص

مكن أن يزمات التسويقية التي بيان أثر التدقيق التسويقي في الحد من األ إلىسعى هذا البحث 
ن هذهِ أللخدمية في أي وقت وتحت أي ظرف، تتعرض لها المنظمات سواء الصناعية منها أو ا

المنظمات تتواجد في بيئة متغيرة بشكل متواصل، مما يستدعي أخذ االحتياط لكل تغير ممكن أن 
وبعد دراسة  نيبناًء على قراءات الباحث البحثتم اختيار يسبب لها حالة من التوتر أو الضعف. 

ت الخاصة ومعرفة بعض المحددا في الشركة العامة للسمنت الشمالية في محافظة نينوى استطالعية 
بالعمل والمرتبطة بالتدقيق التسويقي من حيث البيئة التسويقية للشركة وإستراتيجيتها المعتمدة للتسويق 

(  149ها التسويقية والتصدي لها، تم اعتماد ) أزماتوتنظيماتها وأنظمتها التسويقية بتعاملها مع 
صائي بمجموعة من األدوات استمارة إستبانة وزعت للحصول على المعلومات، واستخدم تحليل اح

( للحصول على النتائج، وتوصلت الدراسة  SPSS.V.23 واألساليب االحصائية باعتماد برنامج )
 استنتاجات عديدة كان أبرزها : إلىالحالية 

دراك المنظمة المبحوثة لمتغيري الدراسة التدقيق التسويقي لغرض التعامل مع األزمة التسويقية إ ظهر
 قدر من الكفاءة األدائية. أعلىب

 من المقترحات المنسجمة مع هذه االستنتاجات. اً وبناًء على ذلك قدمت عدد
 

 الكلمات المفتاحية
 التدقيق التسويقي، األزمة التسويقية
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 المقدمة 
صرة مهما كانت طبيعة يعد موضوع التدقيق من المواضيع التي تمثل مفتاحا الستمرارية المنظمات المعا

ك  لذل  ،ن عمليات التدقيق التسويقي هي المحرك األساس لنجاح المنظمات على المستويات كافةإذ إعملها.  
البيئة، االستراتيجية، التنظيم، االنظمة، التدقيق التسويقي )    أبعادمة بين  ءتسعى المنظمات إلى تحقيق الموا

)قبل حدوثها، وأثناء حدوثها، وبعد حدوثها( في ضوء دراسة النشاط التسويقي   زماتالمزيج( ومراحل حدوث األ
تحسين   في  وتقديم  للمساهمة  التسويقي  التدقيق  للوصول  أعمليات  ممكنة  مستوى   إلىفضل طريقة  أفضل 

في ميدان العمل من خالل استجابتها للتطورات والتغييرات في البيئة الخارجية  تسويقي، ومن ثّم بقاء المنظمات  
 ويتضمن المبحث الحالي المحاور اآلتية:  ،من خالل تجنبها أو التصدي لها زماتوتحقيق التفاعل مع األ

 المحور االول: منهجية البحث
 وال: مشكلة البحثأ

  ،من سنة ونصف  أكثريمر بها العالم وبلدنا العزيز مع انتشار وباء كورونا ومنذ    التي في ظل الظروف
األ منظمات  تواجه  التي  االقتصادية  المنتجات   عمالفضال عن األوضاع  وتواجد  المبحوثة  المنظمة  ومنها 

وفي   ،ظماتالتسويقية حالها حال بقية المن  زمات األجنبية في السوق المحلي، فتعاني المنظمة المبحوثة من األ
 المنظمات،  نشطةالوقت نفسه تبرز أهمية التدقيق التسويقي أل 

 يمكن عرض مشكلة البحث من خالل التساؤالت االتية:
 عن التدقيق التسويقي؟ ا واضحً  اهل تمتلك المنظمة المبحوثة تصورً  -1

 التسويقية؟   زماتعن األ ا واضحً  اهل تمتلك المنظمة المبحوثة تصورً  -2

 التسويقية؟  زماتارتباط معنوية بين التدقيق التسويقي واألهل هناك عالقة  -3

 ؟ التسويقية زماتهل هناك تأثير معنوي للتدقيق التسويقي في األ -4
 ثانيا: اهمية البحث

موضوع معاصر ومهم جدًا ُيعد كالشريان الحّيوي في الشركات العالمّية ل  هرقتطمن  البحث  أهمّية    تبرز
بعامة والحاجة الماسة لُه في الشركات العراقّية منها بخاصة لفهم ممارسة وتطبيق التدقيق التسويقي كوسيلة 

 .ق التسويقية أو الحد منها للمنظمة في السو  زماتمتمّيز ومتفّوق نحو مواجهة األ أداءحتمّية لتحقيق 
 هداف البحثثالثا: أ

التعّرف على االنعكاسات التي يحدثها التدقيق التسويقي في الحد من    إلىبصورة رئيسة    يهدف البحث
ن دور  أعلى فلسفة فكرّية نظرّية تفترض بعملي إحصائي محكم مبني    إطارالتسويقية من خالل    زماتاأل

نها األهداف  عقبل المنظمات المعاصرة، وتتفّرع  التدقيق التسويقي يعتمد على استخدام المداخل الحديثة من  
 الفرعّية اآلتية: 

 التسويقية. زماتاأل من الحد في التسويقي التدقيق تأثير على التعرف -1

 األزمة التسويقية( في المنظمة المبحوثة.تحديد وتحليل طبيعة ومستوى متغّيرات الدراسة )التدقيق التسويقي،   -2
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األزمة  -3 التسويقي،  )التدقيق  الحالّية  الدراسة  متغّيرات  بين  والتأثير  االرتباط  عالقات  ونوع  طبيعة  تحديد 
 التسويقية( للتأكد من صّحة العالقات السببّية والمنطقّية بين هذه المتغّيرات. 

 رابعا: المخطط االفتراضي 
 .فتراضي للبحثالمخطط اال فيما يأتي
 االفتراضي البحثمخطط : (1الشكل )

 نيعداد الباحثإ المصدر : من 
 

 خامسا: فرضيات البحث 
 .ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين التدقيق التسويقي واألزمة التسويقية الفرضية الرئيسة األولى :
 .ال توجد عالقة تأثير معنوية للتدقيق التسويقي واألزمة التسويقية.  الفرضية الرئيسة الثانية :

 
 : األساليب المستخدمة في جمع البيانات دساسا

 تركزت أدوات جمع البيانات على:
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 الجانب النظري: -1

 يحإطار اعتمد الجانب النظري على مجموعة من المصادر العربية واألجنبية من كتب ودوريات ورسائل و  
فضال عن الدراسات والبحوث المتوافرة في الشبكة العالمية للمعلومات    ،وبحوث ذات عالقة بطبيعة الدراسة

 (.االنترنت)
 الجانب الميداني: -2

والتي تض االستبيان(  )استمارة  اسلوب  على  الميداني  الجانب  جميع  استند  الدراسة    أبعادمنت  متغيري 
 – محايد    – اتفق    –استخدام مقياس ليكرت الخماسي )اتفق تماما    التدقيق التسويقي، األزمة التسويقية( عبر)

ين  ي( على التوالي، وتضمنت االستمارة محورين أساس  1  إلى  5ال اتفق تماما( وأخذ األوزان من )    –ال أتفق  
 ( اآلتي:6كما موضح في الجدول ) 

 ور استمارة االستبيان امح: (6الجدول )
المحور  
 األول 

الجنس، الفئات العمرية، التحصيل   العامة المعلومات 
 الدراسي، عدد سنوات الخدمة 

 من إعداد الباحث  المصدر 

المحور  
 الثاني 

المستقل   – المتغير 
 التدقيق التسويقي

 تدقيق البيئة التسويقية •
 تدقيق االستراتيجية التسويقية  •
 تدقيق التنظيم التسويقي  •
 تدقيق االنظمة التسويقية  •
 التسويقي تدقيق المزيج  •

 2018/ أحمد،2015الزيادات، المصدر 

المعتمد     – المتغير 
 األزمة التسويقية

 األزمة التسويقية قبل حدوثها  •
 األزمة التسويقية أثناء حدوثها •
 األزمة التسويقية بعد حدوثها •

 المصدر 
  نوري،  / 2011  زينات،
2017 

 ين المصدر: من إعداد الباحث
 المستخدمة: األساليب اإلحصائية سابعا
اليب االحصائية، التي  استند تحليل البيانات الخاصة بمتغيرات البحث على استخدام مجموعة من األس 

 (. واألساليب االحصائية هي:SPSSنتائجها بواسطة البرنامج االحصائي الجاهز ) إلى تم الوصول  
 العينة وتحديد نسبها.   أفراد إجاباتلتحليل  النسبة المئوية والتكرارات: -1

 عن متغيرات الدراسة.  جاباتلتحديد متوسط اإل الوسط الحسابي: -2

العينة حول الوسط الحسابي والذي يبين مدى    أفراد  إجاباتلمعرفة مستوى تشتت    االنحراف المعياري: -3
 عينة الدراسة.  إجاباتاالنحراف أو االنسجام في 

 م في بيان قوة العالقة بين المتغيرات أحد المقاييس التي تستخدمقياس شدة االجابة:  -4
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والمتعدد: -5 البسيط  االرتباط  )   معامل  البسيط  االرتباط  بين معامل  العالقة  قوة  لبيان  يستخدم  بيرسون( 
المتعدد لقياس قوة العالقة بين    أبعادومتغيرات و  من   أكثرالدراسة، في حين يستخدم معامل االرتباط 

 لتوزيع.وهي متغيرات عشوائية متصلة ا ،متغيرين

يل أثر متغير كمي على متغير كمي دراسة وتحل   الغرض منهمعامل االنحدار الخطي البسيط والمتعدد:   -6
خر، حيث يعد من األساليب االحصائية المتقدمة والتي تضمن دقة االستدالل من أجل تحسين نتائج آ

 يجاد عالقات سببية بين ظواهر موضوع الدراسة. إق االستخدام األمثل للبيانات في البحث عن طري

 يستخدم لقياس مدى الترابط الكلي بين المتغيرات.االنحدار المتدرج:  -7

 : حدود الدراسةثامنا
محدد لضمان عدم تشتت الوقت والجهد   إطار لكي يتمكن الباحث من التحرك في جهوده البحثية ضمن   

ن يكون له حدود محددة وواضحة. لذلك  من أ  النتائج وتحقيق أهداف الدراسة، البد  إلى للوصول    الذي يبذله
 حدد الباحث حدود دراسته من خالل اآلتي:

 جراء الدراسة في المنظمة العامة للسمنت الشمالية في محافظة نينوى. إتم  الحدود المكانية: -1

نجاز الدراسة والتي كانت مع بداية الجهد البحثي إلت بالمدة التي قضاها الباحث في  تمث  الحدود الزمانية: -2
والمتمثل بعملية جمع البيانات والمعلومات وتحديد مشكلة الدراسة وكذلك الزيارة    انالذي قام به الباحث

استغرق التي  والمدة  واستالمها  االستبيان  استمارات  وتوزيع  المبحوثة،  للمنظمة  تفريغ الميدانية  في  ت 
 البيانات وتحليلها. 

 تهوعين : وصف مجتمع الدراسةتاسعا
ولي الشعب والوحدات واإلداريين والعمال التشغيليين في المنظمة العامة للسمنت  ؤ ة مسشملت عينة الدراس 

مجتمع الدراسة عددها    الشمالية في محافظة نينوى، وقد تم توزيع استمارة االستبيان على عينة منتخبة من
 استمارة من االستمارات الموزعة. 149( وتم استرداد  فرداً  150)

 الشركة العامة لسمنت الشمالية في محافظة نينوى 
العراقيةإهي    والمعادن  الصناعة  وزارة  تشكيالت  وتتمتع   ،حدى  ذاتيا  ممولة  اقتصادية  وحدة  وهي 

واإلد  المالي  واالسـتقالل  المعنويـة  الداخلي،  بالشـخصية  النظام  بموجب  لها  المرسومة  األهداف  لتحقيق  اري 
 . 1997لسنة   22ويحكمها قانون الشركات العامة رقم 

الجنوبية(  -العراقية-)الشمالية  بعد اندماج شركات اإلسمنت الثالثأسست الشركة العامة للسمنت العراقية  
 . 2015( لسنة  360حسب قرار مجلس الوزراء المرقم ) ب 1/2016/ 1في 

  1953ونية السـمنت الشمالية بعد اندماج شركة إسمنت الرافدين األهلية التي أسست سنة  اوأسست مع
  1965/  4/20وأطلق عليها اسم شـركة إسـمنت الموصل بتاريخ    ،بمصلحة إسمنت حمام العليل الحكومية

بعدة تغيرات إدارية نتيجة   ونتيجة التغيرات اإلدارية والسياسية واالقتصادية طيلة العقود الماضية مرت الشـركة 
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الشركة تبعا لذلك إضافة خطوط انتاجية أو إلحاق أو فصل معامل انتاجية أخرى من إدارتها. وقد تغير اسم  
 ي: أتوكما ي

 مراحل تطور معأونية السمنت الشمالية:
 1964  – 1953. شركة سمنت الرافدين المحدودة 1
 1970 – 1965. شركة سمنت الموصل المؤممة 2
 1975 – 1970لشركة العامة للسمنت في الموصل . ا3
 1978 –  1975.الشركة العامة للمواد البنائية في الموصل  4
 1981 –  1978. المنشأة العامة للمواد البنائية في الموصل  5
 1986 – 1982. المنشأة العامة للسمنت في نينوى 6
 1997  – 1987ة العامة للسمنت الشمالية أ. المنش7
 2015  – 1997عامة للسمنت الشمالية . الشركة ال8
 لحد اآلن   – 2016ونية السمنت الشمالية ا. مع9

 الرؤية
الشركة رائدة و أ  الوطني واإلأمن  ن تكون  المستوى  يمي ومتميزة  قلكفأ شركات صناعة االسمنت على 

األ منتجها  يكون  وأن  التشغيل  أساليب  أحدث  وإتباع  انتاجها  الزبائن وجودة  على  في    كثربتركيزها  تفضيال 
 األسواق التي تتواجد فيها.

 الرسالة
المثابرة بثبات على انتاج االسمنت بأحدث التقنيات وبكوادر مؤهلة وبأسعار منافسة وصديقة مع البيئة  

لتغطية الطلب المحلي وتحقيق مستوى عال للقيمة المضافة بما يعود بالفائدة على زبائن ومنتسبي الشركة,  
 امة على المجتمع.وبالمنفعة المستد

فائدة له من خالل توفير أسمنت عالي الجودة بأسعار   أعلىالتركيز على خدمة الزبون وتحقيق    الزبون: •
 تنافسية وتوفير الدعم الفني.

تس  الموظف: • عمل  بيئة  عليهاتوفير  والمحافظة  الكفاءات  جذب  في  التفوق    ،هم  من  موظفينا  وتمكن 
 والمساهمة في تطور ونمو الشركة. 

 توفير بيئة عمل صالحة تشجع وتكافئ على العمل الجماعي بروح الفريق الواحد.  :دارةاإل •
 إيجاد عالقة عمل طويلة األجل بين الشركة والمورد مبنية على الثقة وتوازن المصالح.  المورد: •
العاملين وتمويل عمليات   إلىالربح ليتسنى تقديم عائدات مجزية    تحقيق المستوى المنشود من  الربحية: •

 نمو الشركة ودعم االقتصاد الوطني.
هم طوير انظمة عمل تسالمعايير البيئية وت  أعلىاالستغالل األمثل للموارد الطبيعية والعمل ضمن    البيئة: •

 في التقليل من االضرار على البيئة.
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ة للشركة من خالل تطوير القوى العاملة الوطنية والمساهمة في خدمة  إثراء المكانة االجتماعي   المجتمع: •
 وتنمية المجتمع. 

 المبحوثين فراد: وصف األعاشرا
المبحوثين من العاملين في المركز ميدان الدراسة    فراد( أهم الخصائص المميزة لأل7يوضح الجدول رقم )  

 وكما يأتي: 
( بان النسبة الكبيرة من المبحوثين الذين تم اختيارهم بحسب الجنس كانوا  3يتضح من الشكل )   الجنس: -أ

ن المنظمة المبحوثة أمؤشرا يؤكد    عد(، مما ي%36ناث فكانت نسبتهم )ما اإلأ(  %64من الذكور وبنسبة )
 نجاز المهام.الذكور إل على اهأعمالعتمد في أغلب ت

 الجنس :(3الشكل )

 
 الفئات العمرية: - ب

والفئة العمرية    ( 39  –  30نسبة مثلتها عينة الدراسة للفئة العمرية )  أعلىن  أب  ( 4)يتضح من الشكل   
  ( 29- 20) والفئة العمرية    (%  19)بنسبة    ( 59- 50) تليها الفئة العمرية    (%   30)حيث بلغت    ( 49- 40)

، مما يفسر لنا اعتماد المنظمة (%  8)بنسبة    (أكثرف  - 60)نسبة فهي للفئة العمرية    أقل أما   (%  13)بنسبة  
 تحمل أعباء العمل.  على مع القدرة عمالعلى الفئات العمرية التي تمتلك خبرة في تنفيذ األ

 
 
 
 
 
 

64%

36%

الذكور

االناث
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 الفئات العمرية : (4الشكل )
 

 

  التحصيل الدراسي: - ت

المبحوثين بحسب التحصيل العلمي هي    فرادن النسبة الكبيرة من األأ( ب5نالحظ من معطيات الشكل ) 
نسبة والتي بلغت    أقل، أما أصحاب شهادة الدكتوراه فقد كانت  (%  52)فقد بلغت نسبتهم    ،لحملة البكالوريوس

   ( %  14واالعدادية )  (%  11)، والدبلوم العالي  (%  6)، وبلغت نسبة كل من حملة شهادة الماجستير  (%  1)
 

 التحصيل الدراسي : (5الشكل )

 
 عدد سنوات الخدمة: - ث

سنة(   20-10المبحوثين لهم عدد سنوات خدمة )  فرادمن األ  (%  40) ( بأن  6يتضح لنا من الشكل )
  ( سنوات  10من    أقل)( سنة خدمة، أما نسبة من لهم سنوات خدمة  30  –  21العينة لهم )   أفراد %( من    29و)
 %(.  10و) ( % 21)فهم على التوالي   (أكثرف  31)و 

13%

30%

30%

19%

8%
20 -29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

فاكثر 60

1% 6%

11%

52%

16%

14%
دكتوراه

ماجستير

دبلوم عالي

بكالوريوس

دبلوم فني

أعدادية
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 عدد سنوات الخدمة : (6الشكل )

 
 المبحوثين  فرادوصف األ: (7الجدول )

 الجنس بحسب 
 انثى  ذكر

 %  العدد %  العدد
96 64 53 36 

 بحسب الفئات العمرية 
 أكثرف – 60 59 – 50 49 - 40 39 - 30 29 - 20

 %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد
20 13 44 30 45 30 28 19 12 8 

 بحسب التحصيل الدراسي 
 إعدادية فما دون  دبلوم فني بكالوريوس دبلوم عالي  ماجستير دكتوراه 

 %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد
2 1 9 6 16 11 78 52 24 16 20 14 

 بحسب عدد سنوات الخدمة 
 أكثرف 31 سنة 30 – 21 سنة 20 – 10 سنة  10من  أقل
 %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد
31 21 59 40 44 29 15 10 

 على نتائج الحاسبة االلكترونيةباالعتماد  ينالباحثعداد إ المصدر: من 
 صدق االختبار الظاهري والثبات -

واالقتصاد    دارةعلى عدد من أعضاء الهيأة التدريسية في كلية اإل  (2الملحق  )تم عرض استمارة االستبيان   
متها  ءاالستمارة ومدى مالهم حول فقرات  رائآلتدريسيين، بهدف استطالع  ( من ا11جامعة الموصل وبواقع )  /

21%

40%

29%

10%
سنوات10أقل من 

سنة20-11من 

سنة30-21من 

فأكثر31من 
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الحظات التي قدمها السادة  الم  إلىالدراسة، واستنادا    أبعادلفرضيات الدراسة وأهدافها ومدى قدرتها على قياس  
 Cronbachجراء الحذف والتحويل واإلضافة عليها، وقد تم استخدام معامل كرونباخ الفا  إن، تم  و المحكم

Alpha    ثبات درجة  )  أداة لتحديد  القياسي  المستوى  بلغ  اذ  الدراسة،  هذه  في  مقبوال  (%89القياس  وُعّد   ،
 . (%60)إذا زاد معامل كرونباخ الفا عن الحد المقبول وهو  داءألغراض الدراسة، وتحقق جودة األ

قياس ومن ثّم  وكخالصة فان قيمة المعامل تدل على ثبات عالي لإلستبانة مما يعطي موثوقية عالية للم
)اإلستبانة أو بطارية   داة االتساق الداخلي. ويثبت أن هناك إتساق داخلي عالي أي في حال إعادة تطبيق األ

  89اإلختبار( في ظروف مماثلة فاننا سنحصل على النتائج أو اإلستنتاجات نفسها بإحتمال مقداره حوالي  
ن قيمة معامل الثبات لمعدالت المحأور الثمانية قد %، أما عند أخذ معدالت المحأور بنظر االعتبار وجدنا ا

 ن االتساق الداخلي جيد. إومن ثمَّ ف ،وموثوقية عالية للمقياس أداء% وهو مقدار يحقق جودة  66بلغ حوالي 
 

 النظري  طارالمحور الثاني: اإل
 اوال: التدقيق التسويقي 

 مفهوم التدقيق التسويقي  .1
التدقيق   النوع من  نه مدخل منظم، وشامل، وهادف، ومستقل، يعمل على مساعدة  على أيوصف هذا 

أهدافه    دارةاإل تحقيق  نحو  الكلي  النظام  توجيه  في  المنظمة ومدى مساهمتها  أجزاء  فهم عمل مختلف  في 
س نشاطا التسويقية داخل المنظمة ولي نشطةيغطي جميع األ إذ  ،(Vana&Cerna,2012,131)التنظيمية. 

حيث يعرف    داخل العملية التسويقية،  إدارةواحدا بعينه، والمنظمة تستطيع تطبيق مفهوم آخر يتعلق بقسم أو  
الحلول المرجوة  فرة، و احسب األهداف والوسائل المتو بقياس فعالية التسويق المتبعة من طرف المنظمة،  نه  بأ

سلوب لجمع البيانات الالزمة للكشف عن  أنه  لذلك يعرف بأ  (Zanaay,2004,21)  في مجال تسويق المنتج
التسويقية للمنظمة. حيث يتم اجراؤه بشكل دوري كجزء من خطط التسويق، عندما يكون هناك اجراء    نشطةاأل

عندما ال تكون األمور   زماتللتوسع في المنظمة مطلوبا، أو توسيع في خط االنتاج، فضال عن أوقات األ
المنظمات   لىإ فالحاجة    ،جيدة داخل  الرقابة  ممارسة  في  المديرين  رغبة  من  تأتي  التسويق    تدقيق 

(Denisa,2013,28.) 
 همية التدقيق التسويقيأ .2

أهدافها واستراتيجياتها بشكل منظم، فهو بمثابة  المنظمة على تدقيق ومتابعة  التسويقي  التدقيق  يساعد 
ة للمنظمة، الالزمة لمعرفة مدى فاعلية ونجاح االستراتيجيات التسويقينظام استخبارات يساعد في جمع البيانات  

 (Alsaoody,2012,154) جمال أهمية التدقيق التسويقي باآلتي :إوعليه يمكن 
 يسهم في تشخيص االنحرافات التسويقية.  -أ
وضع الحلول المناسبة على أسس علمية وموضوعية في معالجة الحالة أو المعضلة التسويقية التي تجابه   -ب

 المنظمة.
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 التسويقية للمنظمة. نشطةيسهم في تقييم كفاءة وفاعلية األ -ج

هم جيد، ولكن تس  ألى مستوى وليات التي تؤدي بالمنظمة  يعد من األهمية ليس فقط لتحديد الواجبات والمسؤ  -د
 وتعد سمة من سمات المنظمات الفاعلة.  ،يان جوانب الفشل وعدم النجاح في المنظمةفي ب

 التدقيق التسويقي  أبعاد  .3

يبدأ التدقيق التسويقي بفحص وتحليل البيئة التسويقية بالكامل من حيث تأثيرها في األسواق، الزبائن، 
تغي بها من  يكون حدث  قد  ما  على  للوقوف  وذلك  الموزعين،  هذه  يالمنافسين،  نتج عن  قد  يكون  وما  رات 

باإلضافة   جديدة،  تسويقية  فرص  أو  مشاكل  من  االستراتيجي  إلىالتغيرات  التسويقية مراجعة  واألهداف  ات 
في   اً رئيس  دوراً   ؤديخاصة تلك التى ت  -ف التسويقية  للمنظمة، وقدرة المنظمة على تحقيقها، ثم فحص الوظائ

شكل  بو   .(Halima,2016,43تحديد الفاعلية التسويقية، وينبغي استكشاف التغييرات التي تحدث في السوق )
يتن التي  االجراءات  فإن  التسوي  ولهااعام  التدقيق  ينظام  فيما  تتمثل  والتحليل  بالفحص  ي: أتقي 

(Osama,2007,121) Loya,2011, 97) ( (Wloleta & Tomasz Dryl,2012, 137) 
 تدقيق البيئة التسويقية -1

من حيث العوامل    (الخارجية والداخلية) تتضمن تشخيص وتحليل التغيرات التي تحدث في البيئة الكلية   
اهات السائدة والتي تحصل في أي مكون من مكونات هذه البيئة، من أجل صياغة األهداف  المؤثرة واالتج

واالستفادة منها ونقاط الضعف  واالستراتيجيات، حيث يسمح تدقيق البيئة الداخلية للمنظمة من معرفة نقاط القوة  
 التهديدات ولة تصحيحيها، أما البيئة الخارجية فتساعد المنظمة في اقتناص الفرص وتجنب اومح

 تدقيق االستراتيجيات التسويقية -2

ن عملية إعداد االستراتيجية التسويقية تقوم باألساس على وضع المبادئ وتنظيم القرارات بمراعاة الموارد  إ 
غرض مقابلة حاجات  لبيقها مع تفاعالت وتقلبات السوق  الجيدة لمختلف الوسائل الموجودة، والحث على تط

الزبون   )ورغبات  مناسبة.  بتكلفة  المبيعات  من  حجم  تحقيق  على  يساعد  ( Alshanawe,1998,137بما 
ويمكن تعريف استراتيجية التسويق بانها خطة عمل لتحديد وتمكين السوق المستهدف وتطوير المزيج التسويقي 

 (Pride & Ferrell; 2006, 30)لمقابلة حاجات هذا السوق. 
 تدقيق االنظمة التسويقية -3

منظمات لديها انظمة تسويقية لجمع البيانات والسيطرة على العملية، منها : نظم المعلومات معظم ال 
المنظمة من خالله    ،التسويقية بدراسة   إلىتسعى  فتقوم  لمديري تسويقها،  التسويقية  تدفق معلوماتها  تنظيم 

الحاجة من المعلومات وتصميمها لإلجابة على هذه الحاجات، وللقيام بذلك يستوجب منها توفير نظام معلومات  
تسويقي. ويمكن تعريفه بانه عبارة عن تدفق للمعلومات بشكل مستمر ويومي لالستفادة منه في أي وقت من  

لحركة السوق يمكن المنظمة من تعديل    اً متابع  اً جهاز و المسوقين في المنظمة، حيث يعد  ل المديرين أخال
 (Kalida,2018,98قراراتها وخططها التسويقية نحو السوق والزبائن والسلع. )
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 تدقيق تنظيم وظيفة التسويق -4
  نشطةالمنظمة وكفاءة تشغيلها، والتي تشمل جميع األ  أنشطةيعد التدقيق التنظيمي للتسويق أساسا لفاعلية   

الرئيسة مثل التصنيع والشراء والتمويل وكذلك البحث والتطوير، ويشمل أيضا مدى التنسيق   دارةووظائف اإل
ية تالتسويقي فحص النواحي اآلالمدقق  التسويق واإلدارات األخرى في المنظمة، ويقتضي ذلك من    إدارةبين  

لإل) التنظيمي  والوظائف    دارةالهيكل  التسويق  بين  التكامل  درجة  التنظيمية،  الفاعلية  أو  الكفاءة  التسويق، 
 والتأكد من ان المنظمة قد حققت بالفعل الفاعلية داخل المنظمة وأيضا داخل السوق.  (األخرى 

 تدقيق المزيج التسويقي  -5

المنتجات، األسعار، التوزيع، القوة البيعية، )ي  تاآل  المزيج التسويقي  سة التحليلية لعناصرتتضمن الدرا 
، وذلك بتقييم عناصر المزيج وتكاملها وتوافقها مع طبيعة نشاط المنظمة وتحقيقها األهداف  (اإلعالن والترويج

 (Halyma,2016,43المحددة. )
 زمة التسويقيةثانيا: األ 

 التسويقية زمة مفهوم اآل .1

الباحثون   فذهب  األزمة  معنى  تعريف  في  االجتهادات  وكثرت  اآلراء  اتجاهات تعددت  في  والمهتمون 
تعريف شامل، وتكمن صعوبة تحديد مفهوم لماهية األزمة في شمولية   إلىول كل منهم الوصول امختلفة، وح

نتشار في مجتمعاتنا المعاصرة  هذا المفهوم واتساع نطاقه حيث أصبح مفهوم األزمة من المفاهيم واسعة اال
ن عالم  أالدولية، كما    زماتمن األزمة الفردية وانتهاء باأل اً ءأو بآخر يمس كل جوانب الحياة بد  وأصبح بشكل

ومتفاعل له أطواره وخصائصه وأسبابه يعد جزءا حتميا من واقع الحياة البشرية    اً حي  اً بوصفه عالم  زماتاأل
  إلىالتفكير الجدي في إيجاد الوسائل المالئمة للتعامل معها بشكل فعال يؤدي   إلىوهذا مما يدفع  ،والمنظمة

عرفت على  فقد    ،من وجهات نظر مختلفة  زماتوقد عرف مجموعة من الباحثين األ  ،تقليل نتائجها السلبية
نها: لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير الكيان اإلداري الذي يصاب بها، ومشكلة تمثل صعوبة جادة أمام  أ

متخذ القرار تجعله في حيرة بالغة فيصبح أي قرار يتخذه داخل دائرة من عدم التأكد، وقصور المعرفة، واختالط  
الم درجة  يزيد  الذي  المتالحق  والتداعي  بالنتائج  األزمة.  األسباب  عن  ينجم  قد  ما  تطورات  في  جهول 

(Jadallah,2019,6) 
نه يهدد االفتراضات الرئيسة التي يقوم عليها هذا  أثيرا ماديا على النظام كله، كما  أو انها: خلل يؤثر تأ 

عوامل التهديد   ، فضاًل عنلوقت ونقص في المعلوماتالنظام، وتتسم األزمة غالبا بعناصر المفاجأة وضيق ا
 (Ragab,2000,26)المادي والبشري. 

بأنها نشاط هادف تقوم به المنظمات لتفهم طبيعة المخاطر الحاصلة    (Nory,2017,2كما ذكرتها ) 
وتخفيف حدة وآثار ما   زماتلكي يحدد ما ينبغي عمله ازاءها، وإتخاذ وتنفيذ التدابير للتحكم في مواجهة األ

 يترتب عليها.
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توقف حركة العمل   إلىنها: حالة غير عادية تخرج عن نطاق السيطرة والتحكم، وتؤدي  بأا  وعرفت أيض 
لها.   المحدد  الوقت  في  المطلوبة  األهداف  تحديد  اعاقة  ثّم  ومن  معهود،  غير  هبوطا  هبوطها  أو 

(Mahana,2008,5 ) 
عميقة التأثير  ن األزمة بصورة عامة هي حدث أو موقف أو حالة غير متوقعة واسعة أو  أوبهذا نجد   

تتعلق بمصير الفرد أو المصير اإلداري للمنظمة وتهدد بقائها واستمرارها تستدعي التدخل لمواجهتها والحد من  
 تأثيرها. 
وسمعة   أعمالنها: موقف غير اعتيادي جدا يهدد  أ  (Falkheimer & Heide, 2006,181كما يراها ) 

 وصورة وعالقات المنظمة ويضر بجمهورها. 
 زمة التسويقيةأسباب األ  .2
 أسباب األزمة التسويقية و محفزات نشوبها 

نها أحداث غير متوقعة استثنائية وذات زمن محدد، تم  أالمفاهيم التي تعرف األزمة على    على ستنادًا  ا
تحديد بعض األحداث المسببة لألزمة التسويقية والتي تعد مخاطر من الواجب على المنظمة التهيؤ لها. إذا 
المنظمة فاننا نستطيع تصنيفها ضمن   البيئة التسويقية التي تنشط فيها  أسقطنا هذه األحداث المسببة على 

أحدا أحدا مجموعتين:  و  للمؤسسة  الداخلية  البيئة  في  تنشأ  لها.    ثث  الخارجية  البيئة  في  تنشأ  أخرى 
(Alnwry,2011)  
 : األحداث الداخلية المسببة لألزمة التسويقيةأ

 ( 4Almorsy,2006,24ية : )تلمؤسسة حيث تتلخص في النقاط اآلوهي التي تتعلق بالنشاط الداخلي ل
 السلسلة االنتاجية.سوء تصميم المنتوج أو خلل في  -أ

 ضعف اإلستراتيجية التسويقية التي تتبناها المنظمة و عدم تطابقها مع قيم الجمهور العام.  -ب

 تراجع المستوى التكنولوجي. -ج

 االضرابات العمالية. -د

 نظمة األمن والحماية التابعة للمؤسسة. أنظمة التشغيل و أضعف  -ه

 األحداث الخارجية المسببة لألزمة التسويقية ب :
تحت   الخارجية  المنظمة  بعالقات  ترتبط  اآل  ،نشاطها  إطار والتي  النقاط  في  تتلخص  ية: توهي 

(3Almorsy, 2006, 23 ) 
 االستراتيجيات المعاكسة للمنافسين.  -أ

 تهديدات الموردين باالمتناع عن التعامل مع المنظمة. -ب

 نظمة. التلوث البيئي من مصانع الم -ج

 إشاعات. إلىتعرض سمعة المنظمة  -د

 تغير أذواق أهم الزبائن.  -ه
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 المحور الثالث: الجانب العملي للبحث 

 أوال : وصف متغير التدقيق التسويقي وتشخيصه 
 تدقيق البيئة التسويقية .1

 ( الجدول  نتائج  ب(  1تشير  التسويقية    فراد األ  إجاباتالمتعلقة  البيئة  لتدقيق    إلى  5X-1(X(المبحوثين 
البيئة التسويقية، ويدعم ذلك قيمة الوسط الحسابي    فرادمن األ  (%96)اتفاق   المبحوثين على أهمية تدقيق 
نسبيًا من غيرها في إيجابية   أكبرن العبارة التي أسهمت بدرجة  أ، و (0.83)وبانحراف معياري    (4.408)البالغة  

ن )تهتم المنظمة بدراسة التحوالت التي تحصل في نمط الحياة(  أوالتي تنص على    (X2)متمثلة بـِ  هذا البعد ال
ن المنظمة المبحوثة كانت مهتمة بالتحوالت  أ ، وهذا يؤشر ب(0.731)وبانحراف معياري    (4.48)بوسط حسابي  

 التي تحصل في نمط الحياة.
 

 تدقيق االستراتيجية التسويقية .2

  10X-6(X(المبحوثين لتدقيق االستراتيجية التسويقية    فراداأل  إجاباتالمتعلقة ب(  1تشير نتائج الجدول ) 
المبحوثين على أهمية تدقيق االستراتيجية التسويقية، ويدعم ذلك قيمة الوسط    فراد من األ  (%92)اتفاق    إلى

نسبيًا من غيرها   أكبرن العبارة التي أسهمت بدرجة  أ، و (0.9998)بانحراف معياري    (3.96)الحسابي البالغة  
ول المنظمة أن تكون اهدافها التسويقية قابلة ا)تح  هنأوالتي تنص على    X)7(في إيجابية هذا البعد المتمثلة بـِ  

ول عند  ان المنظمة المبحوثة تحأذا يؤشر ب، وه(0.924)وبانحراف معياري   (4.11)للتطبيق( بوسط حسابي  
 راتيجية التسويقية انتخاب أهداف قابلة للتطبيق.تحديد االست

 
 تدقيق التنظيم التسويقي .3

  إلى   15X-11(X(المبحوثين لتدقيق التنظيم التسويقي    فراد األ  إجاباتالمتعلقة ب(  1تشير نتائج الجدول ) 
المبحوثين على أهمية تدقيق التنظيم التسويقي، ويدعم ذلك قيمة الوسط الحسابي   فرادمن األ  (%83)اتفاق  
نسبيًا من غيرها في إيجابية   أكبرالعبارة التي أسهمت بدرجة  ، و (1.1534)بانحراف معياري    (3.632)البالغة  

العاملين في قسم    التسويقية من قبل  نشطة)تمارس جميع األ  هنأوالتي تنص على    X)11(هذا البعد المتمثلة بـِ  
التسويقية تتم    نشطةن جميع األأ، وهذا يؤشر ب(1.018)وبانحراف معياري    (3.9)التسويق( بوسط حسابي  

 ممارستها من قبل العاملين في قسم التسويق.
 

 تدقيق االنظمة التسويقية .4

  إلى   20X-16(X(المبحوثين لتدقيق التنظيم التسويقي    فراد األ  إجاباتالمتعلقة ب(  1تشير نتائج الجدول ) 
المبحوثين على تدقيق االنظمة التسويقية، ويدعم ذلك قيمة الوسط الحسابي البالغة   فرادمن األ (%83)اتفاق 
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نسبيًا من غيرها في إيجابية    أكبرن العبارة التي أسهمت بدرجة  أ ، و (1.1956)بانحراف معياري    (3.606)
)يتوافر في المنظمة نظام معلومات تسويقي يقدم معلومات    ه نأوالتي تنص على    X)16(هذا البعد المتمثلة ب  

، وهذا يؤشر  (1.094)وبانحراف معياري    (3.73)دقيقة عن المنتجات المنافسة في السوق( بوسط حسابي  
ات تسويقي يقدم معلومات دقيقة عن المنتجات المنافسة في  ن المنظمة المبحوثة تحتوي على نظام معلومأب

 السوق.
 

 تدقيق المزيج التسويقي  .5

 إلى   (X21-X25) تشير نتائج الجدول )1( الخاصة بإجابات األفراد  المبحوثين لتدقيق التنظيم التسويقي 
(%81)اتفاق   نظمة التسويقية، ويدعم ذلك قيمة الوسط الحسابي البالغة  المبحوثين على تدقيق األ  فرادمن األ  
(3.496) بانحراف معياري     (1.1534) نسبيًا من غيرها في إيجابية   أكبرن العبارة التي أسهمت بدرجة  أ، و 
  والتي تنص على  أنه  )تحدد المنظمة أهداف خطوط االنتاج( بوسط حسابي  (X21)هذا البعد المتمثلة ب  
(3.69) اري  وبانحراف معي   (1.033) ن المنظمة المبحوثة تهتم بتحديد أهداف خطوط االنتاج. أ، وهذا يؤشر ب  
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 وصف متغير التدقيق التسويقي وتشخيصه : (1الجدول )

 
 مخرجات الحاسبة االلكترونية إلىاستنادا  ينالمصدر : من اعداد الباحث
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 ا وصف متغير األزمة التسويقية وتشخيصه ثانيا :
 األزمة التسويقية قبل حدوثها  .1

اتفاق   إلى  30X-26(X(المبحوثين لتدقيق التنظيم التسويقي    فراداأل  إجاباتالخاصة ب(  2تشير نتائج الجدول ) 
 (4.138)المبحوثين على تدقيق االنظمة التسويقية، ويدعم ذلك قيمة الوسط الحسابي البالغة    فرادمن األ  (93%)

نسبيًا من غيرها في إيجابية هذا البعد المتمثلة ب   أكبرالعبارة التي أسهمت بدرجة  ، و (0.93)بانحراف معياري  
)26(X    (4.58)ويقية( بوسط حسابي  التس  زماتشارات حدوث األإ)تهتم المنظمة بتحديد    هنأوالتي تنص على 

 التسويقية.  زماتشارات حدوث األإاهتمام المنظمة المبحوثة بتحديد ، وهذا يؤشر (0.745)وبانحراف معياري 
 

 األزمة التسويقية اثناء حدوثها  .2

اتفاق   إلى  35X-31(X(المبحوثين لتدقيق التنظيم التسويقي    فراداأل  إجاباتالخاصة ب(  2تشير نتائج الجدول ) 
 (3.588)المبحوثين على تدقيق االنظمة التسويقية، ويدعم ذلك قيمة الوسط الحسابي البالغة    فرادمن األ  (88%)

  X)31(نسبيًا من غيرها في إيجابية هذا البعد المتمثلة ب    أكبرالعبارة التي أسهمت بدرجة  ، و (1)بانحراف معياري  
  (3.66)التسويقية للحد من تداعياتها( بوسط حسابي  زمات)تتعامل المنظمة بسرعة مع األ هنأوالتي تنص على 

التسويقية   زماتن المنظمة المبحوثة مهتمة بالتعامل بسرعة مع األأ، وهذا يؤشر ب(0.957)وبانحراف معياري  
 من تداعياتها.للحد 

 
 األزمة التسويقية بعد حدوثها  .3

اتفاق   إلى  40X-36(X(المبحوثين لتدقيق التنظيم التسويقي    فراداأل  إجاباتب  الخاصة (  2تشير نتائج الجدول ) 
 (3.538)المبحوثين على تدقيق االنظمة التسويقية، ويدعم ذلك قيمة الوسط الحسابي البالغة    فرادمن األ  (85%)

نسبيًا من غيرها في إيجابية هذا البعد المتمثلة   أكبرالعبارة التي أسهمت بدرجة  ، و (1.0892)بانحراف معياري  
على    X)38(ب   تنص  الكافية   ه نأوالتي  بالموارد  التسويقية  باألزمة  تأثرت  التي  المختلفة  االدارات  تزويد  )يتم 

، وهذا يؤشر بان المنظمة المبحوثة تقوم (1.032)وبانحراف معياري    (3.60)الستعادة نشاطها( بوسط حسابي  
 ها. بتزويد االدارات المختلفة التي تأثرت باألزمة التسويقية بالموارد الكافية الستعادة نشاط 
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 األزمة التسويقيةوصف متغير : (2الجدول )

 
 مخرجات الحاسبة االلكترونية إلىاستنادا  ينعداد الباحثإ من المصدر : 
 البحث: اختبار فرضيات 

 عالقات االرتباط بين التدقيق التسويقي واألزمة التسويقية أوال :
 عالقات االرتباط بين التدقيق التسويقي واألزمة التسويقية على المستوى الكلي -1

التسويقية   زماتوجود عالقة ارتباط معنوية موجبة مقبولة بين التدقيق التسويقي واأل  إلى(  3يشير الجدول )
وبهذا تم رفض   (0.05)وبمستوى معنوية    (0.43)في المنظمة المبحوثة، يوضحها معامل االرتباط البالغة قيمته  

وقبول   (يقي واألزمة التسويقيةال توجد عالقة ارتباط معنوية بين التدقيق التسو )الفرضية الرئيسة األولى التي تنص  
  زماتمدى اعتماد المنظمة المبحوثة للتدقيق التسويقي وعالقته في الحد من األ إلىويشير هذا    ،الفرضية البديلة

 التسويقية.
 

 التسويقية على المستوى الكلي زماتنتائج عالقات االرتباط بين التدقيق التسويقي واأل : (3الجدول )
 التدقيق التسويقي  

 

 التسويقية زماتاأل 

 االرتباط معامل

0.443 

𝑃 ≤ 0.05 , 𝑁 = 149 
 مخرجات الحاسبة االلكترونية إلىاستنادا  ينمن إعداد الباحثالمصدر : 
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 عالقات االرتباط بين التدقيق التسويقي واألزمة التسويقية على المستوى الجزئي  .1

 عالقة ارتباط بين تدقيق البيئة التسويقية واألزمة التسويقية   .أ
الجدول )  التحليل في  التسويقية واألأ   إلى(  4تشير نتائج  البيئة  ارتباط معنوية بين    زماتن هناك عالقة 

، وبذلك يتم رفض الفرضية الفرعية بالتدقيق  (0.05)وبمستوى معنوية    (0.253)التسويقية وبمعامل ارتباط قدره  
وقبول الفرضية    (ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين البيئة التسويقية و األزمة التسويقية)لتسويقي والتي تنص على  ا

 البديلة. 
 عالقة ارتباط بين تدقيق االستراتيجية التسويقية و األزمة التسويقية  .ب

تدقيق االستراتيجية التسويقية ن هناك عالقة ارتباط معنوية بين  أ  إلى(  4تشير نتائج التحليل في الجدول ) 
، وبذلك يتم رفض الفرضية الفرعية  (0.05)وبمستوى معنوية    (0.322)التسويقية وبمعامل ارتباط قدره    زماتواأل

وقبول   (ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين تدقيق االستراتيجيات التسويقية واألزمة التسويقية)والتي تنص على  
 الفرضية البديلة. 

 تباط بين تدقيق التنظيم التسويقي واألزمة التسويقية  عالقة ار  .ج

  زمات ن هناك عالقة ارتباط معنوية بين تدقيق التنظيم التسويقي واألأ   إلى(  4تشير نتائج التحليل في الجدول )  
، وبذلك يتم رفض الفرضية الفرعية والتي  (0.05)وبمستوى معنوية    (0.266)التسويقية وبمعامل ارتباط قدره  

 وقبول الفرضية البديلة.   (على )ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين تدقيق التنظيم التسويقي واألزمة التسويقيةتنص  
 عالقة ارتباط بين تدقيق االنظمة التسويقية واألزمة التسويقية   .د

 ( الجدول  في  التحليل  نتائج  التسويقية أ   إلى(  4تشير  االنظمة  تدقيق  بين  معنوية  ارتباط  هناك عالقة  ن 
، وبذلك يتم رفض الفرضية الفرعية  (0.05)وبمستوى معنوية    (0.266)التسويقية وبمعامل ارتباط قدره    زماتواأل

وقبول الفرضية    (ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين تدقيق االنظمة التسويقية واألزمة التسويقية)والتي تنص على  
 البديلة. 

 عالقة ارتباط بين تدقيق المزيج التسويقي واألزمة التسويقية  .ه

ن هناك عالقة ارتباط معنوية بين تدقيق المزيج التسويقي ومعدل أ   إلى(  4تشير نتائج التحليل في الجدول ) 
، وبذلك يتم رفض الفرضية الفرعية (0.05)وبمستوى معنوية    (0.242)التسويقية وبمعامل ارتباط قدره    زماتاأل
وقبول   (التسويقية  زماتال توجد عالقة ارتباط معنوية بين تدقيق المزيج التسويقي ومعدل األ)التي تنص على  و 

 الفرضية البديلة. 
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 نتائج عالقة االرتباط بين التدقيق التسويقي واألزمة التسويقية على المستوى الجزئي  : (4الجدول )

 معامل 
 االرتباط 

 معدل األزمة التسويقية   
 التدقيق التسويقي  أبعاد

 تدقيق البيئة التسويقية 0.253

 تدقيق االستراتيجية التسويقية   0.322

 تدقيق التنظيم التسويقي  0.266

 تدقيق االنظمة التسويقية  0.242

 تدقيق المزيج التسويقي  0.221

 مخرجات الحاسبة االلكترونية إلىاستنادا  ين: من إعداد الباحث المصدر
 

 التدقيق التسويقي واألزمة التسويقية أبعادثانيا : عالقات األثر بين 
 أثر التدقيق التسويقي في األزمة التسويقية على المستوى الكلي  -1

للتدقيق التسويقي في األزمة التسويقية، ويدعم    امعنويً   ان هناك تأثيرً أ  إلى(  5نتائج التحليل في الجدول ) تشير  
من    أعلى(  0,05( ومستوى معنوية )1,149( عند درجتي حرية )33.967( المحسوبة البالغة )Fذلك قيمة )

ان التدقيق    إلى( يشير  0.19البالغة )  R^2(، ومن خالل قيمة معامل التحديد  3.904قيمتها الجدولية البالغة )
( من المتغيرات لم  %81التسويقية وان حوالي )  زمات( من التأثيرات الحاصلة في األ% 19) التسويقي أسهم في  

ا لمتغيرات عشوائية ال يمكن  تعود  انها  أو  النموذج  المعلمة  يتضمنها  ( β_1)لسيطرة عليها، ويدعم ذلك قيمة 
( عند مستوى 1.96من قيمتها الجدولية )  أكبر( وهي  5.83( المحسوبة )T(، وتعززها قيمة )0.528البالغة )
ال يوجد تأثير معنوي  )( وبهذا يتم رفض الفرضية الرئيسة والتي تنص  1,147( ودرجتي حرية ) 0.05معنوية )

 وقبول الفرضية البديلة.  (زمة التسويقيةللتدقيق التسويقي في األ
 

 نتائج عالقات األثر بين التدقيق التسويقي واألزمة التسويقية على المستوى الكلي : (5الجدول )
 األزمة التسويقية

 
 لتدقيق التسويقيا

مستوى  2R F التأثير
 الجدولية  المحسوبة 0ß 1ß المعنوية 

1.739 

(0.349)* 
0.528 

(0.091)* 0.19 33.967 3.904 0.000 

P ≤ 0.05 , N = 149 
 مخرجات الحاسبة االلكترونية إلىاستنادا  ينمن إعداد الباحث المصدر :
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 االستنتاجات والتوصيات 

للنتائج الرئيسة التي تم الحصول   الدراسة من استنتاجات وفقا  اليه  يعد هذا المبحث خالصة لما توصلت 
األساسعليها   الركيزة  االستنتاجات  تمثل  حيث  االحصائية،  واألساليب  االدوات  مجموعة  لوضع    يةباستعمال 

 المقترحات وصياغتها، التي يراها الباحث مناسبة للمنظمات المبحوثة.
 واالستنتاجات هي:

حياتها  التسويقية وفي مختلف مراحل دورة    زماتأنواعها وطبيعة نشاطها األ  فالمنظمات بمختل  تواجهلقد   -1
 . والتي تختلف بشدتها وأثرها تبعا للمؤثرات البيئية الداخلية والخارجية

نستنتج من خالل التحليل االحصائي الخاص بوصف وتشخيص متغير التدقيق التسويقي هناك ادراك عالي   -2
هذا المتغير، وجاء ُبعد تدقيق البيئة التسويقية بالمرتبة األولى، وهذا    أبعادالمبحوثين عن    فرادمن قبل األ

 يؤكد مدى اهتمام المنظمة بالتدقيق والحصول على المعلومات الكافية عن بيئة المنظمة الخارجية والداخلية. 

 من خالل وصف وتشخيص متغير األزمة التسويقية، نجد بأن المنظمات المبحوثة ذات ادراك ووعي تجاه  -3
يبين مدى   وهذا  األولى،  بالمرتبة  قبل حدوثها  التسويقية  األزمة  ُبعد  عاٍل، حيث جاء  بشكل  المتغير  هذا 

قبل حدوثها والتعرض لها، مما يقلل من المعوقات التي قد تضع المنظمة   زماتاستعداد المنظمة لمواجهة األ
 في وضع الخطر. 

التسويقية   زماتة بين متغيري التدقيق التسويقي واألأظهرت نتائج التحليل وجود عالقة ارتباط معنوية موجب -4
على المستوى الكلي، وكانت أقوى عالقة ارتباط بين تدقيق االستراتيجية التسويقية واألزمة التسويقية قبل 

 التسويقية   زماتحدوثها، وهذا يؤكد مدى أهمية تدقيق االستراتيجية التسويقية وأثرها في الحد من األ

ليل وجود عالقة أثر معنوية بين التدقيق التسويقي واألزمة التسويقية على المستوى الكلي،  فسرت نتائج التح -5
وهذا يتوافق مع عالقات االرتباط   ،وأقوى عالقة كانت بين تدقيق االستراتيجية التسويقية و األزمة التسويقية

 كما ذكر في النقطة السابقة. 

وتبين   ،التسويقية  زماتمن قبل متغير التدقيق التسويقي في األبينت نتائج التباين من وجود تباين في التأثير   -6
ا أثبتته التحليالت وهذا م  ،أهمية  بعاداأل  أكثرن تدقيق االستراتيجية التسويقية في المرتبة األولى كونه من  أ
 ، بينما دخل تدقيق التنظيم التسويقي في المرتبة الثانية.مذكورة آنًفاال

 أوال: المقترحات
اليه الدراسة من استنتاجات، وجد أنه البد من استكماال    للمتطلبات المنهجية، واعتمادًا على ما توصلت 

 ي: أتالجهد البحثي، وقدمت كما ي تقديم مجموعة من المقترحات الستكمال هذا
ن تعمل بشكل متزايد على االهتمام بمتغير التدقيق التسويقي لكي تتمكن من  أيتطلب من المنظمة المبحوثة   -1

 التي قد تعترضها خالل دورة حياتها.  زماتالتصدي ألنواع األ
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البيانات والمعلومات عنها سواء   -2 التسويقية وجمع  للبيئة  بالتدقيق  أو  )ينبغي زيادة االهتمام  الداخلية  البيئة 
ن تكون قادرة  أي السوق، حيث يتوجب على المنظمة أهمية كبيرة للمنظمة ووضعها فمن لما لها  (الخارجية

 االستجابة السريعة ألي ظروف طارئة تتعرض لها.على 

العاملين بصورة مستمرة من خالل زيادة االهتمام بالتدقيق لالنظمة   فراديستوجب العمل على لفت انتباه األ -3
 التسويقية والتدقيق للمزيج التسويقي، بوضع برامج تدقيق تالقي اهتمام العاملين.

التواصل االجتماعي في ضوء عمل مواقع خاصة بالمنظمة لما   ضرورة زيادة العمل والتوسع بوساطة مواقع -4
 أهمية في التعرف على الوضع الحالي لألسواق، وموقع المنظمة منها. من لها 

أنظمة  ن تعمل المنظمة المبحوثة على زيادة تطوير كفاءة العاملين في البيع والتسويق والتعامل مع  أ  جبيتو  -5
ستفادة منها في عملياتها التدقيقية التسويقية، وإقامة دورات خاصة  مكانية االإوبرامج الحاسوب التي تعطي  

 في هذا الجانب.

ن تعمل على زيادة االهتمام بالتدقيق التنظيمي لما له أهمية كبيرة بالنسبة إلدارات أالمنظمة المبحوثة    على -6
ل من الجهد والوقت ووحدات المنظمة عال كلما قل   إدارةالمنظمات، حيث كلما كان التنظيم والتنسيق بين  

 ن. و لعمل التدقيقي الذي يبذله المدققإلجراءات ا

 ثانيا: الدراسات المستقبلية 
 التسويقي المستدام  داءدور التدقيق التسويقي في تعزيز األ -1

 أثر التدقيق التسويقي في تميز الخدمة المصرفية  -2

 التسويقية في تعزيز ابتكار المنتج زماتدور األ -3

 التسويقية  زماتاأل إدارةدور الفحص البيئي في  -4
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