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 أهمية المعرفة التفصيلية بالعوامل البيئية التنظيمية
 يات اإلدارية والتسويقيةستراتيجفي صياغة اال

 * )دراسة تطبيقية على الجامعات والمنظمات األردنية(

 باسم عناقرة د. د. فتحي الشرع
 قسم التسويــق

 جامعة جـدارا
 المملكة األردنية الهاشمية

 :ملخص البحث
ــ بعض أهميــة العوامــب البيايــة الت ويميــة يمــدع ى ايعهــا  لــا العمليــاي اةداريــة يالتســوي ية   تــا   اجــ  ربمــا ي رــدر  ال

مدرع التسويق ياةدارة العليا بمجمو ة المتغيعاي التي ىخعج الم ومة من األسواق. هذا الخطـع م أـ ا ال رـور اللافـب  ـي 
ذة الجـامعيين يببـعاء الموجهـة لسسـاى سـتبانة  يقد اىضـ  للـم مـن ايالكا ي ايهتمامالمعاجع العلمية بعدم إرالء هذا الجانب 

المــدراء )ا  لــا قــدرة الطلبــة ا ســلبي  إن ىجاهــب مرــطل  البياــة الخارجيــة  ــي المعاجــع العلميــة الععبيــة قــد رتــع  أاــع  . التســويق
يالموافـالي اللدرةـة  اييايىرـ ي ى درع المخاطع التـي  منـن أن ىتعـعه لهـا م ومـاىهم  بافـة مـع سـع ة  (المست بليين

ـا  رتمةـبلمتغيعاي البيايـة. إن منمـن الخطـع لرومية مدراء التسويق متابعة  التي ى عه  لا  ـي سـع ة متابعـة المسـتهلم أ ض 
إن ال هـم الرـلي  لم ـاهيم  التي رتمتع بها  بـع التسـويق اةلكتعينـي. ايستهالكية اينت ائيةن سه للمتغيعاي البياية من بالل 

 المتعىبـة  لـا المتغيـعاي البيايـة مأـناليلجة الة الت ويمية  مهد الطعيق يبتيار أ ضب ايستعاىيجياي التسوي ية  ي معاالبيا
 :ن  ي التعامب مع هذا الموضوع اللساسين مختل ين ى ويمييبأتا أشنالها   يث رعع البا ةان أن ه ا  مدبل

إدارة الم ومــاي المختل ــة لت بيههــا  ــول الاــار الســلبية لتجاهــب  تم مخاطبــةىــ   يــث ةمــن يجهــة نوــع ى ويميــ األولالمددل ل 
 .ت ويميةم هوم البياة ال

مخاطبة جمهور الطلبة  لا نطاق جـامعي لتعميـق م هـوم البياـة ال يام بللم من بالل ي   ىعليميةبوجهة نوع  لثانيالمل ل ا
 منـن ىوقـع الضـغ    بهـذا بالم تجـاي المععيضـةالمستهلم المستهدف كذلم لدع يزيادة الو ي البياي   لد هالت ويمية 

كوســيلة ضــغ   الكيةالمختل ــة مــن بــالل اينت ائيــة ايســتهيالمــواطن  لــا إدارة الم ومــاي  المعــاكم مــن قبــب الطالــب
بياة المليطـة  يهـذا مـا اسـتدركته المجتمعـاي الغعبيـة بـدليب زهـور أ ـ ا  لالهتمام باينعناساي البياية السلبية  لا ال

ما  سعا إليه البا ةان ك  د أهم   ي البياي يايجتما ي  يهذاأساس  كعها الو ي ريادها الطلبة أن سهم  ة مختل ة سياسي
 أهداف هذا البلث.

ألن الخبيــع األج بــي ميــع م هــب   ج بيــة  ــي  هـم المتغيــعاي البيايــة الخارجيــة لــا المعاجــع األ اي تمــادي  منــن ا أبيـع  
ج ة الةوراي الععبيـة أ ـد الـدريس التـي ي ربما ىكون م اي   األمع بمتغيعاي ا ا ية ي كعية ىعلقلا ل هم البياة الععبية  بافة إ

 المتغيعاي ال كعية يالة ا ية للعالم الععبي. م الإ  مدراء الم وماي بضعيرة  دم لكةيع من ى سا
                                                 

 .2012  يُقبب لل أع  ي روليو 2011ىم ىسلم البلث  ي أكتوبع    *
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 مقلمة:
مــن بــالل   أــاا البياــة الدابليــةضــمن ن ا مــع لتين: األيلــا لــ ى ــع  ــي أ مــال الم ومــةن مأــاركة مــدرع التســويق إ

ضـمن نأـاا  يالةانيـة ألسـواق كسـب ميـ ة ى ا سـية  ـي اي  أ ضب ك اءة إنتاجية لتل يقتاجية ىخطي  العملية اةنالمأاركة  ي 
 .يم سسـاي المجتمـع المللـي ياألج بـيالمستهلم المستهدف  قبب الم ومة  ي البياة الخارجية لضمان رديد  عب إ جابية من

مــن التغذ ــة العنســية الدابليــة   القتــه بنــبمرــطل  البياــة الت ويميــة ي  اء م يــد مــن الضــوء  لــاإل ــ نعيــد لبلــث ــي هــذا اي 
الم رـود  ىوضـي  ي  أي . لذا سـ ت ايل ىل يق أهدا هاياي الم ومة ي استعاىيج  لا فيامة هذا اةاعاء المعع ييأاع  يالخارجية 

ضــمن هينلهــا الت ويمــي  اــم المع ــي مــن البياــة لتــي ى ــع دابــب الم ومــة ا نأــطةمــن البياــة الدابليــة  التــي ىتضــمن جميــع األ
مــن  عئيملهــدف الــأي الســيطعة  لــا متغيعاىهــا.  ــ ىي ا  ومــةى ــع بــارج نطــاق  مــب المي  ي ىلــتكم ألنومتهــا  التــي  الخارجيـة

الم رــود الأــامب مــن  ــي ىوضــي   الععبيــةالمعاجــع العلميــة  اســتكمال جوانــب الت رــيع التــي ىعتــع  ســياق  هــذا الدراســة  ــي
 لم وماي ىجاا المت لباي السوقية.األاع البالغ  ي زيادة ي ي مدراء ا ذ  لهلمرطل  البياة الت ويمية يالتسوي ية  ا

 اإلطار النظري لللراسة: -الا أو 

 :اللراسةوهلف أهمية  -1
البيايــة الدابليــة يالخارجيــة ىوضــي  ال ــعق بــين العوامــب اةاــعاء المعع ــي مــن  يــث  ــي  ال وــع   الطــع  ى ــع أهميــة هــذا

ة المــ اعة  لــا أ مــال الم ومــة  اــم ى رــيب مجمو ــة العوامـــب البيايــة الخارجيــة مــن بــالل مجمو ــة مــن األمةلــة التوضـــيلي
 لــوم وانــب الــ  ت التــي ىعتــع  معاجــع  ــي اســتكمال بعــض ج امــن ي ــي أهميتهــ هــذا الدراســة ياألشــنال البيانيــة. ى بةــق ر يــة

طــع  هــذا الجانــب لــدع البــا ةين  ــي  اكبيــع   اأن ه ــا  ى ايى ــ لــو   ــايل هــذا الجانــب العلمــي   يــث ى د  ــ قالتســوياةدارة ي 
إدارة  الم ومـــة بأـــنب  ـــام ي لـــا أنأـــطة لـــا ا تســـوي ية  ممـــا رــ عنم ســـلب  ىلدرـــد الم رـــود مـــن مرـــطل  البياـــة الالعلمــي ي 
 ة بريامة بططها المست بلية.بافة المع ي  التسويق

 ة اللراسة:أسئل
 :ست دي هذا الدراسة إلا األسالة البلةية التاليةا

  لا العملياي التسوي ية؟ للم عيدرجة ى اي  مرطل  البياة الت ويميةلالمعاجع العلمية الععبية  اهتمامما مدع   السؤال األول

 رة المدراء  ي مواجهة الم ا سة السوقية؟ىجاهب المعاجع العلمية الععبية لمرطل  البياة الت ويمية يالتسوي ية  لا قداع أ ما  السؤال الثاني

 فـيامة  ـن سـلو   لمـي بـدربك  لدراسةان  لا ىأنيب أسالة لا للتكعار اقترع البا ةيىج ب    لتسهيب التوفب لل تائج
كــذلم ىــم أســالة الدراســة ك يلــة بتغطيــة األهــداف الم أــودة. ل ــد يبافــة أن هــذا الدراســة لاي طــابع نوــع  ي  عضــياي بلــث  

من بالل استبانة ىوزع  لا كـب مـن األسـاىذة الجـامعيين  ـي بعـض الجامعـاي األردنيـة يمـدراء لا بياناي رقمية اللرول  
مـــن أســـاىذة  100أبضـــع البا ةـــان ل ـــد  كمـــا هـــو موضـــ   ـــي   ـــعة التلليـــب اة رـــائي.يم اقأـــة ال تـــائج بعـــض الم ومـــاي 

كعي ـة بلـث لمجتمـع بلةـي كامـب هـو  مـن كـب مـ هم( 50) الجامعاي األردنيـة يمـدراء م وـاي يشـعكاي أردنيـة بأـنب متسـاي
 .مجمو ة األساىذة الجامعيين يمدراء الم وماي يالأعكاي األردنية بأنب باص يالععبية بأنب  ام
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 مشكلة اللراسة:
لمرـــطل  البياــة الت ويميــة بالم ـــدار  ىجاهـــب المعاجــع العلميــة الععبيــة ىلدرــد أبعــادة  ــي عئيســـالىكمــن مأــنلة الدراســة 

 ــول الم رــود مــن بأــنب  ــام  ــي المعاجــع العلميــة  ةالت ــاقض اللافــل ى رــي جوانــباــم   ز  ألهميــة هــذا الموضــوعالمــوا
ن ــت البيانــاي العقميـة يالأــنلية الموضــلة للم ــاهيم زــاهعة  ـن  ال   ضــ  بأـ يه الــدابلي يالخــارجي يميــةمرـطل  البياــة الت و

منونــاي البياـة الخارجيــة  بـين  المختل ــة بافـة الم ـاهيم البيايـة ينبــ الخلـ يقـوع بعـض المعاجــع  ـي  كــذلمالمتدايلـة. البيايـة 
 ة  يموقـــع الوضـــع الرـــلي للســـنان  يمســـتوع التعلـــيم  ـــي قترـــادعـــدم الت عيـــق الواضـــ  بـــين   افـــع البياـــة الســـنانية يايك

 اطق المع ية بالعملياي التسوي ية.الم 

 ــي  العلميــة طلبــةال رــ عنم  لــا قــدرايمــي يالتســوي ي الت وي البــا ةين العــع  ألهميــة هــذا المرــطل  انتبــااإن  ــدم 
بافـة أن موضـوع ي عىيجياي المسـت بلية  سـتفـيامة اي   ـدمسـت بليين إداريين ك ا سلبية  ليهميتع  آاار  ي   الجامعاي الععبية

 عـدم إدرا  م ل يهـايـة أن ىسـد هـذا الـ  ت ليي  منن للم ل ـاي األج ب اي أب اء البياة الجغعا ية لاىها بترافاالبياة هو من 
 .بأنب باصية جتما  ا ية يايالةبأنب  ام ي الععبية البياية لكةيع من األبعاد 

ىجاهب المعاجع الععبيـة لم ـاهيم البياـة الت ويميـة يالتسـوي ية بأـنب  سبا  ال رور أيلم ىتطعق الدراسة بأنب مباشع أل
هــذا الدراســة ىةيــع مــدار  األيســاا العلميــة  ــي الجامعــاي ى رــيلي  ألن هــذا الموضــوع  لتــاج لدراســة م رــلة ىكميليــة  لكــن 

ألهميـة البلـث  ـي هـذا المجــال يالتعكيـ   ليـه أا ـاء العمليـاي التدريسـية  لمــا لـه مـن مـعديد إ جـابي  لـا أداء مــدراء الععبيـة 
 الم وماي الععبية  ي األسواق المللية يالديلية.

 اللراسات السابقة: -2
أجمعـوا  لـا ضـعل المعاجـع الععبيـة  ـي طـع  هـذا الت ويميـة  ي  ا ةين العـع  مرـطل  البياـةل د ى ـايل  ـدد قليـب مـن البـ

بلغـة أج بيــة  نجوانـب الضـعل هـذا.  يمــا قـدم  دراسـتان ىونسـيتاقــد  رـل  ( 2004دراسـة كمـال رييـب  )  يـث إن الموضـوع 
ــ ب الم ومــاي الععبيــة لتلرــيب المعلومــة   يأشــارىا إلــا ضــعل مــا  عــعف بالمســ  البياــي  ــي  مــا لم هــوم البياــةا ى رــيلي   عض 

 (.Chellouf I. Ouattara O. (1999) & Chouk-Kamoun and Salles M. (1998)) يةستعاىيجاي

أن   يـث بي ـ   مرـطل  البياـة التسـوي ية Abdallah and Sammy (1995)مرـعية  –دراسـة أردنيـة كما ى ايلـ  
  دم اهتمام مـن قبـب ممي ة  لكن أيضل  بأنب  ام أن ه ا رياد ة ي ها الم وماي التي ىهتم بالمس  البياي ىر ل  لا أن

 ية للم ومة.ستعاىيجهميتها  ي ىغذ ة ال عاراي ايأل نتباا دم ايالتي ىجمعها ي  الم وماي الععبية ب و ية المعلومة

هــا  لــا الأــعكاي ية يأاع ســتعاىيجى ايلــ  أهميــة الخرــائت البيايــة  ــي العولمــة اي  (2006) أبــعع لعامــ دراســة  ــي 
يلية  مما لمجمو ة البياناي البياية الد ية التسويق المو د ي  ا  ستعاىيجاألردنية   يث أشاري إلا ى ضيب الأعكاي األردنية ي

 بعض الم وماي بالبياة التسوي ية بأنب  ام يالديلية بأنب باص. هتماما  أيع إلا 

 يـث أكـدي  لـا أن الأـعكاي الكبـعع هـي التـي  Groom and David (2001)أمـا أهـم األبلـاأل األج بيـة  كانـ  
ــاها ىبــد   أن معلومــاي المســ  البياــي ىســا د  لــا د ــم فــادراي الأــعكاي التــي عىيجية  ي ســتلمعلومــاي ايأكبــع بجمــع ا تمام 

 ية.جتما ىهتم بالبياة التسوي ية  بافة الة ا ية ياي
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أهميــة المعلومـاي البيايــة  Herring J. (1998) & Moore G. (2000)لــم ىغ ـب المعاجــع األج بيـة بأـنب  ـام 
 .  م ارنة بالمعاجع الععبيةية للم ومايستعاىيجية  ي ىغذ ة ال عاراي اياستعاىيجالخارجية يالدابلية كمعلومة 

ع األج بيـــة اللدرةـــة التـــي ى ايلـــ  بالت رـــيب م هـــوم البياـــة الت ويميـــة يالتســـوي ية يأاعهـــا  لـــا فـــيامة جـــمـــن أهـــم المعا
ـ Lee, Ruby P. (2010) كانـ  دراسـة  يجية التسـوي يةسـتعاىاي للأـعكاي الديليـة  ـي  ال  ا م رـا بياي ـ يـث  ـعه نمولج 

 فــي ية شــعكة 140ث  يــث أبضــع البا ــ  ية الســوقية يكي يــة التعامــب مــع الم تجــاي المطــورة ياللدرةــةســاولالم إدرا أهميــة 
 .ىطويع الم تجاي بأنب مستمعالبياة المتغيعة  لا  فيامة ايستعاىيجياي التسوي ية الموا  ة لعوامباع أ لبلث

 Brentani, Ulrike de , Elko j. Kleinschmidt, and Soeren Salomoمجمو ة با ةينل   دراسةكما ى ايل

ا  ممـــا ر كـــد اهتمـــام المعاجـــع الغعبيـــة ب بعـــاد ي للســـلو  البياـــي  لـــا ىطـــويع الم تجـــاي  المي ـــجالبعـــد ايســـتعاىياـــع أ (2010)
شـــعكة  432 إبضـــاع   يـــث أابتـــوا مـــن بـــالل هيم البيايـــة الت ويميـــة يالتســـوي ية  لـــا أداء الم ومـــاي الملليـــة يالديليـــةالم ـــا

ــ ا للســلو  البياــي الــذ  ى ايلــه الم ومــة  مــن  يــث مــدع معا اىهــا للدراســة أن ال ــعص التســوي ية ىتبــارن مــن ديلــة ألبــعع ي   
 .  كامب للم رود من هذا الع افعمن دين شع  للع افع المختل ة للبياة الت ويمية 

 :إطار عمل اللراسة -3
ليـــة الداب البياـــة التســـوي يةالم رـــود مـــن ألهميـــة معع ـــة  نتبـــاا لـــا أربـــع معا ـــب ىبـــدأ بضـــعيرة اي  أـــتمب هـــذا اةطـــار

رـ عنم  لـا  معع ـة جميـع   افـع البياـة التسـوي ية  ممـا ي  أي ي  ي مـدرع التسـويق المعع ة ى م   يالخارجية للم ومة  يأن هذا
قدرة ر مي ع افع البياة الخارجية الو ي المت ارد ل ن هذاإيق  ام إدارة التسويق  ي إ ادة ىأنيب الهينب الت ويمي ل سم التسو 

ـــســـتعاىيجالمـــدرع  لـــا فـــيامة الخطـــ  ياي  أنأـــطةا  لـــا رـــ عنم إ جاب ـــلمتغيـــعاي البيايـــة المتوقعـــة  ممـــا ل اياي الم اســـبة ي   
 (:1موض  بالأنب رقم ) هذا اةطار . ومة المست بليةالم

 
 .المردر: ىرميم البا ةين

 (: مراحل تحليل البيئية التنظيمية والتسويقية )إطار عمل(1شكل رقم )

 فة البيئة الداخلية والخارجية للمنظمةاالنتباه ألهمية معر

 تحديد عناصر البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة

زيادة الوعي البيئي إلدارة التسويق: المسح البيئي، الذكاء التجاري، اليقظة االستراتيجية، نظم 

 العلومات التسويقية، نظام اإلنذار المبكر

 للمراحل القادمة فعالية أكثر لألنشطة التسويقية وتخطيط أدق
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 :اإلطار الفكري لللراسة -اثانيا 
 :في البيئة التنظيميةاللا لية والخارجية  التغذية العكسية -1

تجـاي  مـع كـب المتغيعاي البياية الدابلية يالخارجية لل عافع   تعه التعامب بأنب در اميني معلمالم هوم التسوي ي ا
 ا ك اءة إنتاجية يإدارية  يبارجيرتضمن العمب ب  ل أساسيين  دابلي  لا مدرع التسويق ال يام بديرين عفة ىسوي ية  لذا 

  اجاي يرمباي المستهلكين.باع من بالل التجاي  مع المتغيعاي البياية الخارجية يأهمها إش

  ع ضمن البياة الدابلية  ييعمـب  لـا ضـمان نجـا  العمليـة اةنتاجيـة  مـن  يـث شـعيا ىل يـق الك ـاءة  الدير األيل
 Positive Internal Feedback يضــمان التغذ ــة العنســية الدابليــة اة جابيــة Efficient Productivityاةنتاجيــة

يــة ى ــع ضــمن التغذ ــة العنســية الدابل.   ــي  مــب الم ومــة يالمخعجــاي المــدبالي ممن ــة بــين المع يــة بتــو يع أ ضــب  القــة
 .أهم معيار أي م شع  لا درجة إ جابيتهااةنتاجية  البياة الدابلية  يالك اءة

ن اىخـال ال ـعار المتعلـق بةليـة طـع  الم تجـاي  ـي األسـواق  للـم أل  ـع بـارج نطـاق الم ومـة  مـن بـالل الدير الةـاني 
 Positive مدرع التسويق هو األ لم بلاجاي يرمباي المستهلكين  ياألقدر  لا ضمان التغذ ة العنسية الخارجية اة جابية

External Feedback  هذا  ع ي أنه  ـي  الـة (12-10 :2009)  اقعا   المستهلم يكسب ييئه اىل يق رضمن بالل .
 بــب ل عاليــاي الم ومــة  ــي البياــة الخارجيــة  يى كيــد  لــا مبــدأ  ا ليــة ى ه ــا  نــون  رــول ىغذ ــة  نســية بارجيــة إ جابيــة  

ور الجمهــ ا ــن ىل يــق رضــ ال   ضــنجــا  م تجاىهــا  ــي األســواق   ــي ي ىل يــق أهــدا ها المتمةلــة  ــ Effectiveness الم ومـة
 للم ومة. يهذا ر كد أهمية الت ا ب بأنب سليم يمدريس مع البياة الخارجيةيىعويم األربا   يالعنم فلي   

 :التغذية العكسية الخارجية ونظرية النظام المفتوح -2

اينسـجام التـام بـين نأـاا الم ومـة يبياتهـا الخارجيـة  التـي  Open System Theory ى تـعه نوعيـة ال وـام الم تـو 
ذلم  ـإن ال ـعد البأعية يالمالية يالمعلوماىية  قبب أن ىكون الجهة الم رودة بالمخعجاي. كـ Inputs ىعتبع مردر المدبالي

الذ  ىةيع الم رود من هذا العملية  ي  Consumer مستهلممن جهة أبعع ال هوالذ  هو أ د مدبالي العملية اةنتاجية  
الم تجـــاي  يمـــدع انســـجامها مـــع  اجاىـــه  Quality ينو يـــة Quantity اهتمامـــه نتـــائج أ مـــال الم ومـــة  مـــن  يـــث كميـــة

 (2  كما هو موض   ي شنب رقم )يرمباىه

مـعىب  بمـدع  ن ب ـاء الم ومـة  لـا قيـد الليـاة بـ ى يدإن درجة اينسجام يالتوا ق بين مخعجاي الم ومة يبياتها الخارجية  
معطيـــاي التغذ ـــة العنســـية  ا ليـــة الم ومـــة  ـــي ىل يـــق أهـــدا ها مـــن بـــالل ى ا ـــب الم ومـــة مـــع بياتهـــا الخارجيـــة  ممـــا  ضـــمن 

 اس من بالل مجمو ة المعاريع التالية:  التي ى (16 -12: 2009الخارجية )  اقعا  
 .ل و ية يالكمية المطلوبة من قبب المستهلمل ا  جودة المخعجاي ي   -1

 .هذا اللالةبليس  المعيار األساسي  جودة الم تج إل إنكون الم ومة  امة أي  نومية أي إنسانية   المواطن  ي  ال ارض -2
 .بية  لا البياة الرلية أي ايجتما ية للمستهلم المستهدفآاار سلأ   درجة بلو الم تجاي أي ال أاا الخدمي من -3

 .المللية ياألج بيةدرجة التوا ق ياينسجام مع التأعيعاي يال وانين  -4



 أهمية المعرفة التفصيلية بالعوامل البيئية التنظيمية...

-100- 

 
 .ىرميم البا ةينالمردر: 

 (: نظرية النظام المفتوح والتغذية العكسية الخارجية2)رقم شكل 

 مفهوم البيئة التسويقية: -3
ياي مـــدرع التســـويق معع ـــة يىلدرـــد   افــع البياـــة الت ويميـــة   علـــا مســـتوع البياـــة الدابليـــة  جـــب ســـاولإن مــن أهـــم م

ضمان أ لا ك اءة إنتاجية  ي لا مستوع البياة الخارجية ضمان التغذ ة العنسية الخارجية اة جابية. مـن ي ـي هـذا التوجـه 
ا ا سـلبي  الت ويمية الدابلية يمجمو ة المتغيعاي البياية الخارجية  التي ىتـع  أاـع   نأطةنعع ف البياة التسوي ية ب نها مجمو ة األ

 .ال  ا يمست بتاجية يالتسوي ية  اضع  ا  لا أ مال الم ومة اةني إ جابي  أ
الم ومــة  مــن  يــث ىكــعيم يزــائل  نأــطةالمتغيــعاي الدابليــة أل تميــة متابعــة إن ىععيــا البياــة التســوي ية  أــيع إلــا 

لة للهينــب الت ويمــي  يمجمو ــة  التخطــي  يالت وــيم يالتوجيــه يالعقابــة  ــي جميــع المســتوياي اةداريــة  إضــا ة للعالقــاي المأــن 
ـ األطع ال لس ية ا ن ـاا قـوة أي ضـعل  ـي مواجهـة الم ا سـين البـعين  لك هـا ىب ـا باضـعة للة ا ة الت ويمية  التي ىأـنب مع 

 .(Kiniki , 2006:  8 & 140) سهداف يالخط  الموضو ةها ي   ا ل يلسيطعة اةدارة  بمع ا أنه  منن التلنم 
يمتغيـعاي بيايـة بـارج نطـاق السـيطعة  كايقترـاد ة   نأـطةأما المتغيـعاي البيايـة الخارجيـة  هـي معىبطـة بأـنب يايـق ب

لما زادي درجة التغيع يالتك ولوجية يميعها  يهي  وامب معىبطة بالمجهول  يمرلوبة بالمخاطع أي بلالة  دم الت كد. لذا ك
 ه   ـدالتخطـي  لـه  يالعنـم فـلي   بمع ـا أنـضـعيرة  ي البياية الخارجية  زادي اللاجة لجمع المعلوماي  ن المسـت بب ي 

نـوع مـن أ   شنب من أشنال المتغيعاي البيايـة لـن ىكـون ه ـا   اجـة للتخطـي   ألن المسـت بب معـعيف يي  عتعيـهأ   انت اء
 .(84: 1998)الأيخ سالم   التغييع

ـا  منـن  ـا ل أـاا ىسـوي ي أي  عفــة ىسـوي ية جدرــدة.  اجالب ــ ي  ا تبــار كـب ىغييــع  ـي البياـة الخارجيــة مجـاأ ض  كــب  أ ض 
. لـــذا ىبـــعز ه ـــا أهميـــة قســـم البلـــوأل يالتطـــويع (54: 2006)ســـويدان   ىغييـــع  ـــي البياـــة الخارجيـــة هـــو إلغـــاء لســـوق قد مـــة

Research & Development Department  قسم نوم المعلومـاي التسـوي يةي Marketing Information System 
 ي ىلريب المعلوماي التي ىعمب  لا ىطويع بط  الم ومة ايستعاىيجية  أي ىلم التـي ىلـذر مـن بطـورة يضـع مسـت بلي 

ـــدريجي لكـــب مـــا  يمعـــين.  ـــالتغ ـــا   عمـــب  لـــا إلغـــاء ى عـــعف يع اللافـــب  ـــي طب ـــاي الجـــو العليـــا يمـــدع ىـــ ايعا  لـــا الم 
بالر ا اي البتعيلية  لا المدع البعيد  يكذلم ف ا ة السياراي ياليي المعتمدة  لا البتعيل  بمع ا إلغاء يجود أسواق 

  درةة للطاقة. ي  هذا السلع يم شع  لا زهور أسواق ي عص ىسوي ية جدردة ىعتمد ف ا اي يأشنا

 البيئة الداخلية:  كل ما هو متعلق بالعمليتين اإلنتاجية واإلدارية

البيئة 
(O) 

الخارجية 
(I) المخرجات المدخالت 

 العملية اإلنتاجية

 التغذية العكسية الداخلية

 سواق(التغذية العكسية الخارجية )األ
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 ـول المســتهلكين  Internal Dataالأــعكة الدابليـة  الــواردة مـن سـجاليادر المعلومــاي التسـوي ية  هـي أمـا أهـم مرـ
الدراســاي يبلــوأل التســويق يمــن نتــائج  Marketing Intelligence ةيالمــوز ين يالم ــديبين أي مــن ايســتخباراي التســوي ي

Marketing Research (  30: 2009العبدلي) 
ملـي   لـذا البياـة ىع ـي البافـة أن كلمـة ي ي ية  بأنب  ام أقع  لم هوم البياـة التسـو  المتغيعاي البياية الخارجيةىعتبع 

لمباشـعة ا مـن  يـث المسـتوع بـين البياـة الخارجيـةنعيد التعكي   لا البياة الخارجية   يث رتعـين  لـا إدارة التسـويق الت عيـق 
 يايـة الخارجيـةمـن المـ اعاي الب نـو ين بـينالتـ ايع  لـا أ مـال الم ومـة طبيعـة  يـث  . بدا ـة نعيـد الت عيـق مـنيميع المباشـعة

(Woll, 1992: 192)  :هما 

  يالتـي مـن الم تـعه الت بـ  بهـا يالتعامـب أي الت ا ـب Positive External Effectsالمـ اعاي الخارجيـة اة جابيـة  -األول
 أي التسهيالي الجمعكية. ايقتراد معها بأنب إ جابي  يايست ادة من معطياىها ب در المستطاع  كاينتعاش 

التــي مــن الم تــعه الت بــ  بهــا يمواجهتهــا باســتعاىيجياي  Negative External Effectsلمــ اعاي الخارجيــة الســلبية ا -الثدداني
 . دااارها السلبية  لا أ مال الم ومة  كالم ا سة السوقية  يالعكود ايقترآمعاكسة  ىلد  من 

بعـين    مـع األبـذطويب األجب  عمب  لـا مواجهتهـاا م ارنة بالمتغيعاي البياية الدابلية  إن الخارجية م ها ىتطلب ىخطيط  
 :(48: 2001)معال   اي تبار منانة الم ومة السوقية يقدرىها  لا المواجهة  يللم  ي اىجاهين

مــع األســواق  ــي  الــة الضــعل يالأــعور بعــدم ال ــدرة  لــا التغييــع أي الســيطعة  لــا  Integrationايىجــاا نلــو التكيــل يالتــ قلم  -أ
ق.  ــي هــذا اللالــة ىلجــ  إدارة التســويق إلــا فــيامة الخطــ  بمــا رتماشــا مــع معطيــاي البياــة الخارجيــة  لتســتطيع مجعيــاي األســوا

 الم ومة الب اء  ي األسواق  يليتس ا لها ال درة  لا التغييع بما ر اسب مراللها.
سوي ية ال ادرة  لا ىغييـع   بمع ا أن الم ومة ى وم بريامة الخط  التيىطويع األسواق Change ايىجاا نلو التغييع - 

قي  ـــة مـــن ســـطوة ن ولهـــا المـــالي يالســـو يااة ىكـــون مرـــاللها  ألن الم ومـــة  ـــي هـــذا اللالـــ مئـــرالالبياـــة التســـوي ية بمـــا 
 يايجتما ي يالسياسي  يا تها بالتغييع  الية.

 الجزئية: القريبة أو تسويقية الخارجيةالبيئة ال -4
   همـا العوامـب البيايـة الخارجيـة الج ئيـة أي المباشـعةرئيسـين سـم إلـا قسـمين ى  وامب البياـة الخارجيـة  إن   بأنب  ام

( 3رقــم )التــالي الأــنب كمــا هــو موضــ   ــي لـم لي  أي البعيــدة   يالعوامــب البيايــة الخارجيــة الكليــة أي ميــع المباشــعةأي ال عيبـة
 :(16 :2009 )  اقعا 
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 البيئية الخارجية الكلية غير المباشرة والجزئية المباشرةالعوامل  :(3شكل رقم )
مجمو ـة ال ـوع يالمـ اعاي التـي ىكــون  أي المباشـعة ب نهـا Microenvironmentىعـع ف العوامـب البيايـة الخارجيـة الج ئيـة 

ز ين يالمــوردرن مــن جمهــور المسـتهلكين يالمــو  ال  الم ومــة التسـوي ية  يىأــمب كـ أنأــطة لـا ا تكــا  رـومي يمباشــع مــع أ مـال ي 
يالم ديبين يرجال البيع يجمعياي  ما ـة المسـتهلم ي ما ـة البياـة   يـث ىجـد إدارة التسـويق ن سـها م خعطـة  ـي التعامـب اليـومي 

ـ إل ى اعمعها   بعـين اي تبـار ةنجـا  ال أـاا  أبـذ مرـال  هـذا الجهـاي مبـدأ الت ا ـب المتبـادل  إل ي م ـع مـنل ايىت اع بهـا ي   
 :(47 :1999) بيداي   يهيالتسوي ي  

ــConsumers مســتهلكون  -أ ة ىكــون  لــا اىرــال مســتمع بالم ومــة  يهــم المســتهلكون اللــاليون أي   يهــم أهــم يأقــع   ا
 الذرن  منن للم ومة أن ىلبي  اجاىهم يرمباىهم. Potential الملتملون 

يالم سســـاي  بـــادل كـــالب و م ومـــة مرـــال  أي أيجـــه ن ـــع متكـــب األطـــعاف التـــي ىل ـــق لل يهـــم  Public  ـــامجمهـــور  - 
العياضية   دااة المية يالديائع اللنومية يالوزاراي يالهيااي الخافة يالعامة يالم سساي العامة يشعكاي الت مين يال و 

من أهم هذا الم وماي جمعيـاي  ما ـة البياـة ي ما ـة المسـتهلم الملليـة ياألج بيـة  يهـي مجمو ـة  يالمساجد يالك ائم.
التــي ىســت يد إن إدارة التســويق الذكيــة هــي  .يالــد اع  ــن   ــوقهم هــمئآرايىمةيــب بمرــال  المســتهلكين  الم ومــاي المع يــة

مـن مجمو ـة المعلومــاي الـواردة مــن قبـب هــذا الجمعيـاي  يىعتبعهـا أ ــد أهـم مــدبالىها  ـي العمليــاي اةنتاجيـة ياةداريــة 
 غذ ة العنسية الخارجية.ا للتا مةالي  مةب هذا المعلوماي ىعتبع ىجسيد   إل إنالال  ة  

هــم مجمو ــة الم ومــاي التــي ى ــوم بال أــاا اةنتــاجي يالتســوي ي للم ومــة المع يــة  يىطــع    ي Competitorsم ا ســون  -ج
يجــود الم ا ســـين   ــعه  لـــا إدارة التســـويق إن لم ومـــة  ــي الســـوق. ا لبدرلــة  بليـــث ىأــنب ىهدرـــد   م تجــاي شـــبيهة أي

ه الم ا ســـون  مـــن  يـــث الجـــودة  يبـــدماي مـــا قبـــب يبعـــد البيـــع  أي  ـــع   ـــعه م تجـــاي بم ا ـــا أ ضـــب ممـــا  ععضـــه
 .الم تجاي ب سعار م ا سة

  إل ىبــدأ الم ا ســة  لــا المــوارد األيليــة الماد ــة  يالماليــة كــال عيه  ي لــا بــين الم ومــاي  هــو ياســع أمــا مرــطل  الم ا ســة

 السياسية

 القانونية

 الديموغرافية

 غير المباشرة رجيةالبيئة الخا

 المباشرة البيئة الخارجية

 البيئة الداخلية

 المنافسون المستهلكون

 حماية المستهلك

 الثقافية

 االجتماعية
 التكنولوجية

 الطبيعية

 االقتصادية
 الموزعون الموزعون الموردون الجمهور

 حماية البيئة
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األسـاىذة  يىسـابق الأـعكاي  لـا ايسـتعانة ب  ضـب  المعلوماي يالخبعاي يالم هالي كتسابق الجامعاي  لـا اسـت طا  أ ضـب
المدراء. أما أهم أشنال الم ا سة  هي الم ا سة  لا  جـم المبيعـاي ياللرـة السـوقية يال بـائن يالم ـديبين يب يـة أ ضـاء ق ـواي 

 التوزيع.  الم ا سة السوقية ي ى ترع  لا الم تجاي.
بنــب مــا ىلتاجــه  ــي  ملياىهــا اةنتاجيــة د الم ومــة ي التــي ىــ ي  المجمو ــاي يالم ومــا جميــعيهــم   Suppliersمــوردين  -د

ــا يالتســوي ية  مــن مــدبالي ماد ــة مرــ عة أي ميــع مرــ عة.  ه ــا  م ومــاي مخترــة بت ييــد المعلومــاي  يه ــا  أ ض 
 مناىب  مب لت ييد الم وماي بالكوادر العلمية يالموز ين يالعمال.

 كتجار الجملة يالتج ئة. ن من أ ضاء ق واي التوزيعيم ديبء ي يكال جميعيهم   Intermediariesمسوقون يسطاء  -ه
 يــث ازدادي أهميتهــا  ــي   Facilitating Functionsىســهيلية ىخــ ين أي م ومــاي لاي الوزــائل ن ــب ي م سســاي  -ي

عـض ال تعاي األبيعة  يللم ل  ا ة كةيع من الم وماي ب دراىها التخررية  يايسـتعانة بهـا للعجـ  المـالي ي ـدم قـدرة ب
 الم وماي  لا ىلمب المخاطع المختل ة.

 :Macro-Environmentالبيئية الخارجية الكلية  -5
بأــنب  ىــ اعأبــذي اشــعة  التــي ســع نجــا  العمليــاي التســوي ية  ــي مواجهــة المتغيــعاي البيايــة الخارجيــة ميــع المب نمــن 

 هـا ن طـة قـوة ي هـذا المتغيـعاي ييجعـب م مـدرع التسـويق الـذكي هـو الـذ   سـت يد مـن   متسارع  لا أ مال الم ومـة اليوميـة
يرــعب ىلدرــد ي ميــع ملــددة  يميــع معئيــة  ي أهــم مــا ىتميــ  بــه العوامــب البيايــة الخارجيــة  أنهــا بعيــدة المــدع   ن طــة ضــعل.

لــذا  منــن ىععيــا العوامــب البيايــة  ىكــون إ جابيـة أي ســلبية الم عــول. معالمهـا بأــنب كامــب  قابلــة للت لــب المســتمع  ييمنــن أن
 رـعب ىلدرـد ي ى ع بارج نطاق سيطعة الم ومة  بليـث التميع المباشعة الخارجية ميع المباشعة  ب نها مجمو ة المتغيعاي 

 معالمها  لا المدع ال ريع  يىعىب  معع ة آاارها بالبلوأل يالدراساي التسوي ية المعم  ة.

سـويق متابعـة هـذا المتغيـعاي يرفـد كـب معلومـة ن المطلـو  مـن مـدرع التإ ـ جدرـدة  لـذا بياي  ع ـي سـوقا  المتغيع إن ال
. لـذلم ارىـب  ا لا يشم انتهاء ديرة  ياىه وق  أي ىج ب ايستمعار بععه م تجايمتعل ة بها  ألبذ سبق الدبول لهذا الس

ا  مرطل  التسويق بنلمة م اسبة  "بعض  لماء التسويق مرطل  "در امينيـة التسـويق    يث ا تمد"در امينية" كلمة يهيجد 
Marketing Dynamic لمــا لهــذا العلــم مــن ارىبــاا للوــي بــالمتغيعاي البيايــة المليطــةلــم لي لتســويق  مرــطل  اكبــدرب ل 

س ســتععه  يمــا رلــي بالت رــيب مجمو ــة العوامــب البيايــة الخارجيــة ميــع المباشــعة  يهــي الد مومعا يــة   (19: 2001)معــال  
 .(Pride & Ferrel, 2005: 4-20)  الطبيعيةي التك ولوجية  ي  ايقتراد ة ي السياسية يال انونية  ي ايجتما ية يالة ا ية  ي 
 :(الليموغرافية)السكانية العوامل  -أ

مجمو ــة المتغيـعاي اللافــلة  ـي التعكيبــة الســنانية  مـن  يــث  جـم الســنان يال مــو  الد مومعا يـة ب نهــا ف العوامــبىعـع 
عيـة  يالهجـعاي الدابليـة يالخارجيـة.نسـب ي  السناني يالكةا ة السـنانية  ينسـبة الـذكور إلـا اةنـاأل   بالـذكعع رجـد ال اـاي الُعمر

مةب الوضع الرلي يالتعليمـي يمتوسـ  دبـب   رىباا الوايق بالعوامب السنانيةأن ه ا  مجمو ة أبعع من العوامب لاي اي
 هي:   العامب الد مومعا ي أهم   افعأما  .لك ها ي ىعتبع  وامب د مومعا ية ال عد 

معــين. رال ــ  أن مجمو ــة العــاملين يالم يمــين األجانــب ُ  بــذيا بعــين بلــد لســنان  يهــو العــدد الل ي ــي لمــواط ي  جــم ا -
  يمأــاركة  ـــي د ـــع  اــاي  املـــة ة  ألنهـــابعـــض اللســاباي ايقترـــاد ة يالتســوي ي ـــي ىعــداد الســـنان لتل يــق اي تبــار 
 .(Jarchow, 1981:  15) الضعائب
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طعد ـة  بليـث ىعى ـع نسـبة نجـا  العمليـاي التسـوي ية ىكون بأـنب  ـام ينجا  العملياي التسوي ية العالقة بين  جم السنان إن 
 جـــم الســـنان بالعامــــب ة اءاي  يللـــم يرىبــــاا تســـاا. لكـــن هـــذا ال ا ـــدة ي ىســــع  مـــن دين الموجهـــة للم ـــاطق األكةـــع ســــنان  

ال طــاع الــذ  ىعمــب  يــه الم ومــة  ع  ســبمتوســ  دبــب ال ــعد  ي وامــب أبــع مــن  يــث مجمــوع الــدبب ال ــومي ي   ايقترــاد 
 – ال  مـــة –م ومــة ىعليميـــة  إن نجـــا إل   المع يــة  كـــالو ي الرــلي ينســـبة األميـــة  أي نســبة اللافـــلين  لـــا الةانويــة العامـــة

 يالو ي العلمي لدع ال اة السنانية المستهد ة. ايهتمام لا درجة  عتمد 
 ــدد الو يــاي  يال مــو ميــع الــويدة ي  بيعــي  المعتمــد  لــا  ــدد  ــاييالطر  ســم إلــا ال مــو   الــذ  نســبة ال مــو الســناني -

كــب مــا  ث  ــن العمــب  أيالهجــعاي الخارجيــة نتيجــة الكــوارأل الطبيعيــة ياللــعي  يالبلــ ــي الطبيعــي للســنان  المتمةــب 
ةا ـــة رـــ د  إلـــا زـــاهعة الك اقترـــاد يـــع دائـــم لمـــوطن اةنســـان. ال مـــو الســـناني الـــذ  ي  رـــا به ىطـــور رـــ د  إلـــا ىغ

السنانية  لضعل ال وة الأعائية لدع المواط ين  ي التوسعة يالعمعان.  علا سـبيب المةـال ىعـادل مسـا ة ال ـاهعة مسـا ة 
 د سنان مدر ة ميونخ األلمانية.  مع ال ارق ب ن  دد سنان ال اهعة   وق  أعة أضعاف  دن سها مدر ة ميونخ

مجمـب المدر ـة إلـا العيـا  أي  ا إلا المدر ـة  أي الهجـعة المعاكسـة مـنالهجعاي الدابلية  يالمتمةلة  ي الهجعة من العي -
أن ىـوا ع الب يـة التلتيـة  لالنتبـاامن المل ـ   الت  الي السنانية من م ط ة ألبعع ضمن اللديد السياسية للديلة الوا دة.

 اد ــع  ــدد   ــي المــدن  ايجتما يــة مأــناليىج ــب الالعمبــة  ــي يالموافــالي إضــا ة إلــا  ايىرــايييمعطيــاي اــورىي 
 أ ق العملياي التسوي ية  ي ال عع ي   ب أهمية   ه  ي المدن.السنان إلا الهجعة المعاكسة  ي ليه  إن من  اكبيع  

ب لمجمو ة نيةالتعكيبة السنا -  ااي سنانية مختل ة  نسـبة إلـا مجمـوع السـنان  ـي قطـع معـين  ي ـي : هي الهينب المأن 
عية  ياأل عاق  يالطب اي ايجتما ية  ياللالـة ايجتما يـة  ينسـبة المتعلمـين   ام ملدد  من  يث الج م يال  ااي الُعمر

هــو   ((Albach, 2002: 62 الهــعم الســناني أمــا .لية يالتعليميــةيميعهـا مــن المعــاريع ايجتما يــة يايقترــاد ة يالرــ
 يث نسبة الذكور إلـا اةنـاأل ينسـبة كـب  ُ وهع التعكيبة السنانية ل طع معين   ي  ام ملدد  منالذ  بياني الأنب ال

عية لمجموع السنان.   أنـه   ـدم لملـة سـعيعة  ـن التعكيبـة السـنانية بمجـعد ال وـع ـي ميـ ة الهـعم السـناني يىكمن  اة ُ مر
 ىلدرد األمور التالية:من بالله   إل  منن إليه
 نسبة الذكور إلا اةناأل ينسبة كب  اة  معية. 
 اا أم م  عض  سناني   ع نامي  معع ة ما إلا كان المجتم. 

 لخدماي المست بلية لهذا المجتمع.ىلدرد اللاجاي يا 

  ا ىلدرد ال عص التسوي ية المست بلية  ة.لمعلوماي الواردلاست اد 

يكـذلم الهـعم السـناني   2010( الهـعم السـناني لـسردن لعـام 4نسـتععه  ـي الأـنب رقـم ) بهدف الم يـد مـن التوضـي 
يللــم بســبب ى ــاقت   ردنالواضــ   ــي مســت بب التعكيبــة الســنانية لــس ايبــتالف ــ     يــث نال2020المتوقــع لــسردن  ــام 

 6.2إلـا  1952للعام  5.0ارى ع  دد السنان  ي األردن من لرب  ي السابق   يث نسبة ال مو السناني م ارنة بما كان  
دائـعة اة رـاءاي ) 2009لعـام  %2.4إلـا  1970لعـام  %3.6بي ما نسبة ال مو السناني ى اقر  من  2009مليون للعام 

 العامة األردنية   مان(
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Jordan Population Pyramid for 2010 
Age and sex distribution for the year 2010: 

 

Jordan Population Pyramid for 2020 
Predicted age and sex distribution for the year 2020: 

 
                    Source: WWW.nationmaster.com & WWW. Wikipedia.org 

 2020و 2010 (: الهرم السكاني لألردن لعامي4شكل رقم )
 :العوامل االجتماعية والثقافية - 

مــا لبةــ   ة ىاريخيــةلتميــكــان مــعدا ل الخارجيــة تهــابياي   ــي ال رــب بــين نأــاا الم ومــةالكالســيني   ن التوجــه ال كــع إ
اــم  مبــادح   ــوق اةنســان  باي تبــاربل ــوق العمــال ياألبــذ  ايهتمــاممــن بــالل  درســة الســلوكية أن  ملــ   لــا ىجايزهــاالم

ملــي  ا يــة الســائدة لأهميــة التكيــل مــع البياــة الة   ي  ــن بياتهــا الخارجيــةلالة  ــ ل الم ومــة اســتنوعيــة ال وــام الم تــو  أكـدي 
ســمعة   ــن ال   ضــلمــا لــذلم مــن انعنــاس إ جــابي  لــا أ مــال الم ومــة الدابليــة ي ملياىهــا اةنتاجيــة   الم ومــة ايجتمــا ي 

 التسوي ية.بالعملياي  عئيمالمستهدف ال ها الملليمجتمعلم ومة  ي ا

تما يـة يالبياـة الة ا يـة يايج للم ومـة( 295: 2000الأـماع  ) "الة ا ـة الت ويميـة"ي بد من اينسجام الكامب بين  ليهي 
بياــة الة ا يــة ف الىعــع لــذا . لة ا ــة الم ومــةنهــا ىأــنب اةطــار ال كــع    لكو أ مــال الم ومــةا  للمجتمــع الملــي   لضــمان نجــ

http://www.nationmaster.com/
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مجمو ة ال ـيم يايىجاهـاي يالعـاداي يالت اليـد  التـي ىلـدد سـلو  الجما ـاي ياأل ـعاد  يىـ اع  لـا مـداركهم  يايجتما ية ب نها
أهــم مــا  ميــ  البياــة الة ا يــة يايجتما يــة هــو ابتال هــا مــن م ط ــة ألبــعع  يإمنانيــة إن . الكيةايســتهالســلوكية ي يىرــوراىهم 

 هي:  ة يايجتما يةالع افع المنونة للبياة الة ا يأما أهم  .ن سها للتلول يالتغييع  ي الم ط ة الجغعا يةهي ن سها ىععضها 

 ـي   علـه مـن سـلوكياي  عد ـة ياجتما يـة  نهـا كـب مـا ا تـاد ال ـاساليـد بالعاداي يالت اليد ياأل عاف: ىععف العـاداي يالت  -
العــاداي يىتعــعه أي شــع.    كت ليــد متــوارأل  بي مــا العــعف هــو كــب مــا ىعــارف  ليــه ال ــاس مــن بيــعن اللياىيــةأــاو ال

ــعع الطويــب أ يان ــي ىســيع بأــنب متــوازل مــع المبــادح    ــد للتغييــع  ألنهــا  يالت اليــد ن  ــي فــدر كــا كمــا – اُ ستلســن الأر
 ـــي المـــدن المنتوـــة  ـــي  ب شـــنال متعـــارف  ليهـــا ي ُ ستلســـن  ـــي الوقـــ  اللاضـــع  يى ـــام األ ـــعاس لك ـــه – اةســـالم

مـــدرع التســـويق معع ـــة ابـــتالف  لـــا جـــب يبي مـــا ى ـــام  ـــي ســـا اي الم ـــازل  ـــي م ـــاطق العيـــا يالباد ـــة. ي   الرـــايي
ي لــا مــعار للــم ىتغيــع العــعيه  ن ســها   ــي الم ط ــة الوا ــدة العـاداي يالت اليــد  يأبــذها بعــين اي تبــار  يىوقــع ىغيعهــا

كأــيم الرــدق يالكــعم   لمبــادح اةنســانيةأمــا األ ــعاف  هــي أقــع  ل الم دمــة للمســتهلكين مــن ســلع يبــدماي يمعلومــاي.
 ي سن الجوار.

ا ســلعة أي بدمــة أي يــة  ىجــات دة للخل يــاي الة ا يــة يال كع الترــوراي ايســتهالكية: هــي مجمو ــة المــدار  الذه يــة المســ -
السـع ة  ـي ى ـد م الخدمـة  أي اللجـم  أي الـوزن  أي بـاللون  ىتعلـق مختل ة   ي  معلومة معي ة. هذا التروراي ى بذ أشنا

ايلت ام بالمو د. إل من المال   أن بعض ال ااي ايجتما ية ى ضب اللون األ مع  لك ـه ُمسـتهجن يميـع معمـو  لـدع 
ب نـه  لـا ال را ـة   عـعف   ـه  ـي ديل أبـعع   ال  ع اللـون األبضـع  ـي بعـض الـديل دلـيالبعض البع  ي ي  ين  عتبـ

 رم  لموي الغابة.

رىها إلا األسواق اة عي يـة  لكـن مـا لبةـ  أن   : قام  إ دع الأعكاي المرعية بإنتاج مالبم قط ية  ابعةمةال ام فدر
ذا (. لـ79: 2005  ) جـاز   ىجلـب األريا  الأـعيعة.أ يدي المالبم بسبب ر ـض المسـتهلم اة عي ـي لهـا  ألن ألوانهـا 

 لاجة يرمبة كب  اة استهالكية.ل ا هم هذا ايبتال اي  ي التروراي ايستهالكية  يمعا اىها ي     لي ا 
اىجاهــاي قــيم العمــب: هــي مجمو ــة التوجهــاي ايجتما يــة المتعل ــة بالعمــب  مــن  يــث ال ــوع يكي يــة األداء يبياــة ييقــ   -

ن المععيف أن بعض الأعو  ىميب إلا المهن ياللعف اليديية  بي ما ى ضب  ااي سنانية أبعع الوزائل العمب. إل م
أن بعـــض الأـــعو  ى ضـــب العمـــب الجمـــا ي  ييغلـــب  ليهـــا ري  ال عيـــق الوا ـــد  بي مـــا ىميـــب  اـــاي ينال ـــ   .اةداريـــة

مــا كــب  المــعأة بعــين اي تبــار يىهيــ  مــببــذ   ه ــا  شــعو  ىين عاد ــة ي ــب الواجبــاي ال عد ــة  ي يشــعو  أبــعع إلــا ا
 ـن ضـمان اللضـانة الم اسـبة يال عيبـة ألط الهـا   ال   ضـ   ـاة  اداىهـا يى اليـدهايمعا  لا ىل يق للم من ى وـيم سا د  

معاي بار ة باألنواة.  ـي الم ابـب ه ـا  مجتمعـاي  غلـب  ليهـا تتعتبع مج مة ل تعة العمب التي ى اسبها   يى وع بعين الع 
للخـعيج مـن البيـ    هـي  ايضـطعارقدر اةمنان إ  ـاء المـعأة مـن   ي ىلبية مهام العمب  يىلايل اد  لا العجال تماي

 يما رتعلق بلب السـيطعة   ـد ىلمـب  ه ا  ىبارن لدع الأعو  كذلم األمع .ا األلمانية يالععبيةمجتمعاي رجولية  يم ه
 .(248: 2002 ) اسين  ية العمب كعئيم قسم أي مدرعساولم

اليي بـ العمـب ىوجهاي للعمب  لا اللة كما هو  افب لدع شعو  ج و  شعق آسـيا  يشـعو  أبـعع ى ضـبيه ا  
الدقي ة يأجه ة الكمبيوىع كاليابانيين يالكوريين  بي ما ي ى ضب شعو  أبعع  مـب اللـة كـبعض الأـعو  الععبيـة. ىميـب 

ا  بـدع  ـي ال يـام بواجـب م ـدي  مبيعـاي  بي مـا ي ى ضـب أبـعع بعض الأعو  يال اـاي السـنانية للعمـب التجـار  يىأ ض 
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الواسع  لا كب ما  سا دا  ي  ملياىـه التسـوي ية  مـن  يـث ابتيـار المنـان  طالعىلم المهام. ياجب مدرع التسويق اي
هلهـا ا لتوجهاي قـيم العمـب السـائدة  إل مـن المسـتليب ب ـاء مرـ ع  ـي م ط ـة ي  لـب أ الم اسب يالأخت الم اسب ي    

 العمب  ي المرانع.
يم شع  لا ا ا ة ال وم.  إجادة لغة قوم ىع ي  هم ا ا تهم  ي ليه  منن  ياةىرال اللهجة: اللغة يسيلة التخاطبي اللغة  -

لغة رتعامب  يما  ةمن المهم أن  عي مدرع التسويق ب   معع ة طعي ة التعامب معهم  يمن  عف لغة قوم   د أمن شعهم.
 ـــي لو اىـــه  لسميـــين ســـتخدم الرـــورةليـــه مخاطبـــة المســـتهلكين بهـــا  ـــي رســـالته اة النيـــة  يمتـــا  هـــي اللهجـــة التـــي  

 اة النية.
ـا  ةالمذهب: هذا الم اهيم الةالاـي الوط ية ي الدرن  -  ه ـا   اـاي اسـتهالكية  مـا  عـعف بالمعجعيـة الذاىيـة لل ـعد المسـتهلم ىأـنب مع 

المــذهب الــذ  مالمــ  الوط يــة  أي العأــائعية أي ال وميــة أي  ممأــا عه ملــيهالمأــا ع الدر يــة  يه ــا  مــن ىغلــب   ىغلــب  ليهــا
ايســـتهالكية الســـلوكية رتبعـــه.  المعجعيـــة الذاىيـــة هـــي مجمو ـــة الخل يـــاي ال كعيـــة يالع ائد ـــة التـــي ىأـــنب مجمو ـــة الترـــوراي 

ـــدرن  ـــديل الج يـــعة الععبيـــة معجعيتهـــا الذ ع اللنـــم  لـــا األشـــياء.ييمعـــار الرـــبغة الغالبـــة  لـــا الســـلوكياي اىيـــة در يـــة  ألن ال
ـــة  يمرـــع معجعيتهـــا  ـــة ي الأخرـــية يايجتما ي ـــدر ي ـــه ييلـــب مرـــع  ب  ا  ا كبيـــع  يط يـــة  ألن الأـــعب المرـــع   خـــور بوط 

 ئعية ي تــ از أــادر يــة ي عجعيــة الذاىيــة للأــعب األردنــي المكةــعة المــذاهب ياألد ــان  ــي اله ــد  ي يالمعجعيــة الذاىيــة لله ــد مذهبيــة ل
 المواطن األردني ب سبه ي أيعىه.

من هذا العأيعة أي ا  رع  بال سب أمع طبيعي  لكن أن  ون ال عد أنه أ ضب من ميعا لكونه  اي تخارمن المال   أن 
 ازاي تـ  ن يأ( 13 آ ـة :اللجـعايسـورة   قـعآن كـعيم)"إن أكـعمنم   ـد أ أى ـاكم"  نلـعافاي   هـذا  ـين أي ال طع ال عية

ا.أنسا    تخعين بها  ل سب مد اة ي تعام البعين   له يءبا  أ ض 
مـا  ييـب بـين جميـع أ ـعد المجتمـع   تـا  كع المجتمع ىجاا الرلة يالبياة: ل د ازداد الـو ي ايسـتهالكي بأـنب لـم  سـبق لـه مة -

ــذ  ــ  انتأــار موــاهع الــو ي البياــي ا نالرتعلــق بالخــدماي الطبيــة  ينو يــة األدييــة المســتخدمة  يالاــار الجانبيــة لكــب دياء. ل
المــدبالي المســتخدمة  ــي العمليــاي اةنتاجيــة. كــب  هــا  يجــودةكي يــة إنتاج  ي مععيضــةال الســلع يالخــدمايىجــاا كــب يالرــلي 

هذا الجوانب الرلية يالبياية  جب أن ى بذ  لا ملمب الجد  ي العمليـاي اةنتاجيـة يالتسـوي ية  لتج ـب   ـدان ا ـة المسـتهلم 
 .(98-82: 2006)سويدان   لم ومة يم تجاىهابا

ي عكـاي ىغييـع  اجتما يـةاةداريـين بت لبـاي   يالة ا يـة رـ د  إلـا ى ـاج ايجتما يـةبأنب  ام  إن  دم  هم المتغيعاي 
ء   يهذا ما يقع  به كةيع من الم سساي العامة يالديائع اللنومية أا ا مما رعبم أ مال الم ومة بأنب م اج  ميع متوقعة

الخبعاء التســـوي يين بـــ ايســـتعانةيبعـــد  عكـــاي التغييـــع  ـــي العـــالم الععبـــي بمـــا يفـــل بعبيـــع الةـــوراي الععبيـــة  يللـــم لـــ  ت 
  ياألهـم اللدرةـة ايىرـاييانتأـار اـورة مـن عمم بـال ععبيـةهم  لا م شـعاي التغييـع  ـي المجتمعـاي الاطال ياةداريين يقلة 
يالديلية المت اعة بهذا التلويي ي  لا جميع الديائع السياسية ي عكة األسواق المللية هذا المتغيعااع أ دراسة من للم أهمية

 .الجذرية
 :العوامل السياسة والقانونية -ج

اللنوماي الذكية هـي التـي ىعمـب بنـب جهـدها  إل إنبين األيضاع السياسية يالعملياي التسوي ية   ه ا  ارىباا ياض 
ـــ مين كـــب مســـتل ماي ايســـت عار ا ـــق التعـــاي  لـــا ى ـــة  لسياســـي مـــن بـــالل ىعمي ـــين الســـلطاي المختل  التأـــعيعية ن يالتكامـــب ب
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 ن ىعميق قوا د الت ـاهم بـين التجمعـاي الرـ ا ية  ال   ض من البعلمان يالرلا ة  ال  ية  بافة كالعقابال ضائية ي لت  يذ ة ي يا
ي المجتمـع المللـي. هـذا الخطـواي ىعسـخ يىعميـق ري  اللـوار بـين الجمعيـاي ياأل ـ ا  السياسـية يم سسـا ين اباي العمال 

الـذ    ايقترـاد األمـن ما  ععف باألمن السياسي  الذ   عد العكي ة األساسية لسمن ايجتمـا ي  يكالهمـا  أـنالن أ مـدة 
 التالية: دلةالمعل ا ي إنعاش ايقتراد الوط ي  ي     ىساهم ة  التيايستةماراي المللية ياألج بي  ضمن

ـــة اســـتةماراي             اقترـــاد أمـــن              أمـــن اجتمـــا ي            اســـت عار سياســـي  ـــة يأج بي        مللي
      اقتراد انتعاش          نأاا ىسوي ي أكةع. 

ألهمية هذا الموضوع ىلعص األنومة السياسية  لا ابتيار الدستور  الـذ   ضـمن الل ـوق ييـو ع األجـواء المةاليـة نوع ا 
يشم أن ال وام السياسي ال ائم  لا الأورع يالتمةيـب البعلمـاني هـو األنسـب للسـلطة الت  يذ ـة  ـي ي اللعكة ايقتراد ة. ةنعاش 

ىل يـــق الـــع ع المختل ـــة لجميـــع األيســـاا الرـــ ا ية يالتجاريـــة يال  ابيـــة يايجتما يـــة. مـــن جهـــة أبـــعع  جـــب أن رتمتـــع ال وـــام 
لكـــب األنومـــة  ايقانوني ـــ اأبالقي ـــ اب إطـــار  د يقـــيم المجتمـــع الـــذ   مةلـــه  ليأـــنيى اليـــ السياســـي بعفـــيد ياضـــ  مـــن ايلتـــ ام بعـــاداي

 Conflict ر بوادر الرعاع يالت اقضو زه مب الم وماي يىج ب  ضمان نجا لمعمول بها  ي المجايي المختل ة ي يال وانين ا

and Paradox  .لا المستويين الج ئي يالكلي  
أـنب ميـع مباشـع بالبياـة السياسـية  يكـذلم هـو معهـون بالتأـعيعاي ال انونيـة ي ي رتـ اع بب ن ال أـاا التسـو   منن ال ول

ا  اانعناس  التي ىعتبع    بافـة ىلـم ال ـوانين التـي ىـ اع  لـا هينـب الم ا سـة د معـين لـلب ةردرولوجيـياألللع ية السياسـية ياضل 
ن م ـع  مالـة األط ـال  قـانون  ما ـة الط ـب يالمـعأة مـن   قـانو اي تكـار ما ة المستةمع  م ـع :  ما ة المستهلم  نوانيق مةب

ايستغالل  قانون ىلدرد سا اي العمب  قانون ىأجيع ايستةمار  قـانون  ما ـة البياـة  قـانون م ـع التهـع  الضـعيبي  قـانون 
 يميعها..منا لة ال ساد األبالقي

 :العوامل االقتصادية -د

الم ــاهيم ايقترــاد ة  لــا مجعيــاي العمليــة اــع أ ن ىوضــي إي  ة يالماليــة  عتبــع بلــق ســ ل العلــوم اةداريــ إن  لــم ايقترــاد
الأـــغب الأـــامب لكةيـــع مـــن أفـــلا  األ مـــال   لـــا الخطـــ  المســـت بلية ىكـــاد ىكـــون إدرا  مخـــاطع ســـوء  همهـــا كـــذلم التســـوي ية  ي 

مأــعيع أ   فـلة مباشــعة ب جـا  لايهــا  ألنهـا  أـععين بــ نهم مع يـين بمتابعت التســويق  الـذرن   يكــذلم لمـدرع  يالرـ ا يين يالتجـار
 هي:   ايقتراد اسية للعامب أما أهم الع افع األس أي  أله.

 لـــا نجـــا  العمليـــاي  امجمـــوع الـــدبب ال ـــومي   يـــث  عتبـــع ارى ـــاع الـــدبب ال ـــومي للـــديل المختل ـــة بأـــنب  ـــام م شـــع   -
 التسوي ية  يالعنم فلي .

الدبب ال ومي هو م شع  ام      أما األاع البالغ للـدبب ال ـومي  لـا  دالة ىوزيع الدبب ال ومي  كما أشعنا  إن مجموع  -
 (Woll,1992:  453) م ل ـا لـورنمي العملياي التسوي ية  ينمن  ي  دالة ىوزيع هذا الدبب  لا مجموع سنان ال طـع. 

 ربين مدع  دالة ىوزيع الدبب ال ومي  ي قطع معين  بالم ارنة مع أقطار أبعع   لا ال لو التالي:
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Source: Woll, 1992: 454. 

منحنى لورنس وعلالة توزيع الل ل القومي (:5شكل رقم )  

 Horizontalدراسـة لاي بعـدرن  األ  ـي  Pareto & Lorenzلمجمو ـة مـن العلمـاء مـ هم  م ل ا لورنم الم سـو 
( 1التعاكمية للدبب ال ومي. ب  العدالة رقم )  مةب ال سب Vertical مةب ال سب التعاكمية لمجموع السنان  البعد العمود  

(  مةــب ىوزيــع أقــب 2الــدبب ال ــومي رــوزع بأــنب متســاي لكــب ال اــاي الســنانية  بي مــا م ل ــا رقــم ) مةــب العدالــة المطل ــة  ألن 
% 5 لرــلون  لــا % مـن الســنان 25الــدبب ال ـومي  ــي هــذا ال طــع رـوزع  لــا ال لــو التــالي:  إل إن  (1رقــم )  دالـة مــن

 لرــلون  لــا % مــن الســنان 75% مــن الــدبب ال ــومي  20 لرــلون  لــا % مــن الســنان 50مــن الــدبب ال ــومي    ــ  
هذا  ع ـي أنـه كلمـا ىلـع  م ل ـا ي  % من الدبب ال ومي.70 ستلول  لا  الدبب ال ومي  يأن العبع البيعمن     % 30

التسـوي ية  يالعنـم  نأـطة دالـة أكةـع  ـي التوزيـع ينسـبة نجـا  أ لـا لسه ـا    لورنم إلا اليسار باىجاا ب  العدالة  كان
  يهذا  سـا دنا  لـا معع ـة الـديل التـي ىتمتـع ن سه ا  منن ىمةيب مجمو ة كبيعة من الديل  لا الأنب السابقفلي . أبيع  

 بعدالة التوزيع من الديل التي ىعيش  ااي سنانية  يها اللعمان.

مــن الــدبب يالعبــع البــاقي   ــ  % 25 لرــلون  لــا % مــن الســنان 75إل إنوأ اللــايي  (  مةــب أســ3الم ل ــا رقــم )
ا  اا ســلبي  % مــن الــدبب  ممــب  أــنب م شــع  75 لــا  لرــب  قبــب لــذا  التســوي ية م ارنــة بالةــاني. مأــعي اي لــا نجــا  الجــد 

ي  ــي آن يا ــد هــي مجمــوع بب ال ــومدلديلــة   جــب أبــذ  ــدة م شــعاي متعل ــة بالــ ايقترــاد اللنــم ال هــائي  لــا الوضــع 
 ا.ليها ي    ب ال عد ي دالة التوزيع  إضا ة لع افع أبعع س  ىي  الدبب يمتوس  دب

إن باسـتة اء  ـايي ال مـو الطـارح.   هو ال يادة الل ي يـة لمتوسـ  دبـب ال ـعد ل تـعاي متعاقبـة يطويلـة :ايقتراد ال مو  -
 لــا ىلســن األيضــاع  م شــع – دبــب ال ــعد يبأــنب متوافــبارى ــاع متوســ  يبالتــالي  – ارى ــاع  جــم الــدبب ال ــومي

 (Woll,1992:  720) ايقتراد ة  يمدلب  لا نجا  العملياي التسوي ية  ي بلد معين. يالعنم فلي .

هــي مــن ياجبــاي الديلــة  يىتمةــب  ــي ىــ مين بــدماي ىوفــيب الميــاا يالكهعبــاء  يىــ مين شــبناي  :بــدماي الب يــة التلتيــة -
ــا يايىرــايي.  منــن يالموافــالي  الطــعق  يبــدماي الــديائع اللنوميــة  مــن   ةيــا تبــار الخــدماي الرــلية يالتعليمأ ض 

اي الملليـة ياألج بيـة  ألنهـا ىسـهب ستةمار استةماراي أساسية جالبة لال بدماي الب ية التلتية. ىعد بدماي الب ية التلتية
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 ه استلالة نجا  العملياي التسوي ية.ي لي  اقتراد انتعاش أ    مب المستةمعين  ييرعب من دينها ىرور

ال   ـاي اللنوميـة   يـث ىأـنب العسـوم الجمعكيـة ي السياسـة الضـعيبية  ي العسـوم الجمعكيـة   يهـي :السياسة المالية للديلة -
ــا  الم تجــاي الوط يــة. بي مــا ىأــنب الضــعائب  الوقــ  ن ســها أمــام ىرــدرع الم تجــاي يىســوي ها  لك  هــا ىلمــي  ــي كبيــع   ائ  
أمام است طا  الأعكاي األج بية  لذلم ى ـدم بعـض الـديل ىسـهيالي جمعكيـة يإ  ـاءاي ضـعيبية للأـعكاي الديليـة   ائ  ا

 (81صي  50: 2010را   )أبـــو  ـــ ها المتعةـــعة. أمـــا ال   ـــاي اللنوميـــةاقترـــاداىالتـــي ى ـــدم اســـتةماراي مجد ـــة  ةنعـــاش 
ا  تعتبع     إن هـذا ُ عتبـع ال   م   نومة معي ة مادة مذائية كاللليب مةا ل جا  العملياي التسوي ية   إلا ما دم شع  أ ض 

 ا  لا نجا  إنتاج يىسويق هذا المادة الغذائية  ي للم البلد.م شع  

ىلدرد سعع ال ائدة  قيمة العملة المللية   يث ىلعص اللنوماي  لا اسـت عار قيمـة  ىتمةب  ي :السياسة ال  د ة للديلة -
انخ ـاه أي ارى ـاع كبيـع ل يمـة  ملتهـا  للـم ألن ارى ـاع قيمـة العملـة أ   ىتج ـب   ن سـهالوقـالعملة المللية  لكـن  ـي 

رـ اع سـلبا  لـا ال ـوة الأـعائية  ي مـا انخ ـاه قيمـة العملـة الملليـةالمللية  عيـق الترـدرع ييـ اع  لـا  عكـة السـيا ة  ب
ارى ا هــا  لجــب ايســتةماراي  ي ليــه ىعى ــع  إل إنمــن األســواق األج بيــة ـ ايســتيعاد ـ يهنــذا  يمــا رتعلــق بســعع ال ائــدة  

 .(Jarchow, 1991: 214-2537) نسبة البطالة  يالعنم فلي 

العام يالأامب يالمستمع  ي أسعار الم تجاي  ييتم قياسه من بـالل ىلدرـد معـدل التغيـع ال سـبي  ايرى اعهو  :مـالتضخ -
م اللــالي لســلة م تجــاي مــع مســتوع أســعار ســ ة أســاس الماــو   ــي المســتوع العــام لسســعار بم ارنــة مســتوع أســعار العــا

أما أهم أسبا  التضخم  ت ـع  ـي ىعاجـع  جـم اةنتـاج الـوط ي م ارنـة   (106: 2010   ارة أبو)ن سها ساب ة للم تجاي 
الل ي ـي يمـا رـ جم   ـه مـن بنمية ال  د المعتمدة من قبب الب ـم المعكـ   التـي  جـب أن ىكـون متوازيـة مـع  جـم اةنتـاج 

 زيادة  ي أرفدة العمالي األج بية التي ىعمب  لا ر ع قيمة العملة المللية.

  يــث إنأطل  ــا  ليهــا اســم المتغيــعاي  كــون هــذا الرــ ة هــي المعا  ــة لكلمــة ىك ولوجيــا   التــي :المتغيــعاي التك ولوجيــة -ه
العامـب  الم سساي التي ي ى بـذ هـذابنةيع من   تم التغيع هو الر ة البارزة لهذا العالم الت  ي المتغيع كب روم  يالذ  

 ن سها ىتعامب مع آلة قد مة أي أجه ة بطياة العمب م ارنة بالم ا سين البعين.ىجد ي  البياي بعين اي تبار

ىجـــاهين مختل ــين  األيل  ـــي التــ ايع  لـــا جــودة يســـع ة ا ــي م ومـــاي إن المتغيــعاي التك ولوجيـــة ىــ اع  ـــي أ مــال ال
ا مـع يأبذ الليطة  ي ىغييـع يسـائب اةنتـاج الليـة ىماشـي  غيعاي التك ولوجية ى به اةدار  إلا المبادرة اةنتاج  يأن معع ة المت

الم ا ســة الســوقية. مــن جهــة أبــعع  ــإن المتغيــعاي التك ولوجيــة هــي ن ســها ملــ   مليــاي ىجاريــة لكةيــع مــن الم ومــاي التــي 
بافـة أن ي بـه لسـع ة التغيـع يالتجدرـد الـذ   منـن أن  طـعأ  ليهـا  بيع يشعاء هذا األجه ة يالمعداي  إل  ليها الت  ي ىعمب 

مـاي التجاريـة ميـع ممـا  عـعه الم و  كب ىغيع ىك ولوجي  عمـب  لـا ب ـض أسـعار المعـداي ياألجهـ ة ال د مـة بأـنب كبيـع
عاي التك ولوجية المتغيكما إن    الأخرية.تاجع ب جه ة اللاسو  اد ة  يهذا ر طبق  لا الم وماي التي ى المطلعة لخسائع
  لا زهور أسواق ىجارية يإنتاجية جدردة. اىعتبع بلق م شع  

ىعتبـع مـن أيضـ  األمةلـة التـي  منـن أن ىغيـع جميـع الخطـ  اةنتاجيـة يالتسـوي ية لكةيـع  التـي :العوامب الطبيعيـة يالم ابيـة -ي
 لــا إدبـال المني ــاي بأـنب كامــب ي مـن الم ومــاي   ارى ـاع اللــعارة المترـا د  ــي أيريبـا أجبــع شـعكاي فــ ا ة السـيارا
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كبيعة اللجم  يكذلم ى ارد زواهع الـ يزل يالبـعاكين ميـع مـن يجهـاي الم ومـاي السـيا ية يأ أـب لجميع األف اف فغيعة ي 
رهــدد الن بــ يال كةيــع مــن الأــواط   ســيا  يأن ارى ــاع م ســو  البلــار آق ا مــن الم تجعــاي الســيا ية  ــي ج ــو  يشــع كةيــع  

ع ا من التعدرالي  لا بعامج يبطـ  كةيـندرة المياا يالترلع  ي بعض م اطق الأعق األيس  أدبب كةيع   العالمية  يكذلم
قعيــب أنهــا آم ــة  عضــ   لــا الم ــا الي ال وييــة التــي ا تبــعي إلــا يقــ  المعىبطــة بلــوادأل الا  ــإن   يأبيــع  مــن اللنومــاي

هـــذا المتغيـــعاي الطبيعيـــة يالم ابيـــة ي بـــد مـــن  ة البدرلـــة.الطاقـــرـــ يع لتالم ومـــاي التك ولوجيـــة التوجـــه اللنومـــة اليابانيـــة ي 
 ي للم وماي الخافة ياللنومية.ستعاىيج ي التخطي  اي اي تبارمعع تها يأبذها بعين 

 التحليل اإلحصائي: -اثالثا 
مـا شـعكاي. أ  مـن مجتمـع الدراسـة المنـون مـن أسـاىذة جـامعيين يمـدراء  لمـي اسـتطالعإجـعاء لتعميق  كعة البلث ىـم 

م هـا  يقـد ىبـين  ـدم  90   يـث ىـم اسـتعجاع  أـوائيا  ىـم ابتيـارهم  اجامعي ـ ا  أستال 50ي  ا  مدرع  50تكون  من الدراسة   ي ة 
 %.80م ها يستكمال إجعاءاي الدراسة اة رائية  يكان  ال سبة الم بولة لغا اي التلليب اة رائي  10فال ية 

 ثبات األداة: -1

 :( روض  للم1اباي أداة الدراسة  جديل ) (  لا   عاي مجايي الدراسة ياألداة كنب للتل ق منأل ا)كعينبا   دلةاىم ىطبيق مع
 (1جلول )

 معامالت الثبات لمجاالت اللراسة واألداة ككل
 معامل الثبات علد الفقرات الدالمج

ي  لا العمليـا للم ة بمرطل  البياة الت ويمية يأاعالمعاجع العلمية الععبي اهتماممدع 
 0.69 5 .التسوي ية

أاــع ىجاهــب المعاجـــع العلميــة الععبيـــة لمرــطل  البياـــة الت ويميــة يالتســـوي ية  لــا قـــدرة 
 0.87 5 .المدراء  ي مواجهة الم ا سة السوقية

 0.84 10 األداة ككل

ة الت ويميــة ة بمرــطل  البياــالمعاجــع العلميــة الععبيــ اهتمــاممــب الةبــاي لمجــال "مــدع رتبــين مــن الجــديل الســابق أن معا
ىجاهــب المعاجـــع العلميــة الععبيـــة اـــع أ (  بي مــا بلـــغ معامــب الةبـــاي لمجــال "0.69 لــا العمليـــاي التســوي ية" بلـــغ ) للـــم يأاــع

(  يبلـغ معامـب الةبـاي لـسداة 0.87لمرطل  البياـة الت ويميـة يالتسـوي ية  لـا قـدرة المـدراء  ـي مواجهـة الم ا سـة السـوقية " )
 عاه ىطبيق الدراسة.ميم معى عة يم بولة أل( يجمعيها ق0.84كنب )

 عن أسئلة اللراسة: جابةنتائج اإل -2

 لــا العمليــاي  للــم عي ادرجــة ىــبمرــطل  البياــة الت ويميــة ي الســ ال األيل: مــا مــدع اهتمــام المعاجــع العلميــة الععبيــة 
 التسوي ية؟

أ عاد العي ة  ن   عاي مجال  جابايرية ةاي المعيانلعا ىم  سا  المتوسطاي اللسابية ياي  هذا الس ال ن  جابةلإل
"  كمـا ىـم ىطبيـق ابتبـار  لـا العمليـاي التسـوي ية للـم ة بمرـطل  البياـة الت ويميـة يأاـعمدع اهتمام المعاجـع العلميـة الععبيـ"
(One Sample T-test( لا المجال الكلي  جدايل  )ىوض  للم:3-2 ) 
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 (2جلول )
 أفراد العينة عن فقرات مجال  جاباتمعيارية إلات النحرافالمتوسطات الحسابية واال 
 على العمليات التسويقية" ذلك ة بمصطلح البيئة التنظيمية وأثر"ملى اهتمام المراجع العلمية العربي

 درجة التقييم الرتبة المعياري  نحرافاال  المتوسط الحسابي الفقرة رقم

ـــــب بافـــــة  1 ـــــا كت ـــــة إل ـــــع المعاجـــــع الععبي ى ت 
 معى عة 4 0.73 4.65 .ة أي البياة التسوي يةة الت ويميبالبيا

ىخرــــت المعاجــــع الععبيــــة أجــــ اء مخترــــعة  2
 معى عة 3 0.48 4.66  . ن البياة الت ويمية يالتسوي ية

ـــــا ىوضـــــيلاي  3 ى ترـــــع المعاجـــــع الععبيـــــة  ل
 معى عة 5 0.58 4.37  .البياية مأناليسطلية  ن ال

ى ت ــــــــع المعاجــــــــع الععبيــــــــة لسمةلــــــــة العمليــــــــة  4
 معى عة 1 0.29 4.91  .يالبياناي العقمية  ن المتغيعاي البياية

ىتجاهب المعاجع الععبية الـعب  بـين المتغيـعاي  5
 معى عة 2 0.36 4.85 .يايجتما ي ايقتراد البياية يالتطور 

مــــدع اهتمـــــام المعاجــــع العلميــــة الععبيـــــة  /المجــــال الكلــــي
 معى عة  0.34 4.69 التسوي ية بمرطل  البياة الت ويمية يأاعها  لا العملياي

مـــدع اهتمـــام  أ ـــعاد  ي ـــة الدراســـة  ـــن   ـــعاي مجـــال " جابـــايرتبـــين مـــن الجـــديل الســـابق أن أ لـــا متوســـ   ســـابي ة
ى ت ـــع  ( "4( لل  ـــعة )4.91" بلـــغ )  لـــا العمليـــاي التســـوي ية للـــم عالمعاجـــع العلميـــة الععبيـــة بمرـــطل  البياـــة الت ويميـــة يأاـــ

ىتجاهــب  ( "5" يبدرجــة ى يــيم معى عــة  ىليهــا ال  ــعة )سمةلــة العمليــة يالبيانــاي العقميــة  ــن المتغيــعاي البيايــة المعاجــع الععبيــة ل
( يدرجـــة ى يـــيم 4.85" بمتوســـ   ســـابي ) يايجتمـــا ي ايقترـــاد المعاجـــع الععبيـــة الـــعب  بـــين المتغيـــعاي البيايـــة يالتطـــور 

ى ترــــع المعاجــــع الععبيــــة  لــــا ىوضــــيلاي ســــطلية  ــــن  ( "3عة )( لل  ــــ4.37معى عــــة  بي مــــا بلــــغ أدنــــا متوســــ   ســــابي )
مــدع اهتمــام المعاجــع العلميــة الععبيــة " يبدرجــة ى يــيم معى عــة  كمــا بلــغ المتوســ  اللســابي للمجــال الكلــي/ البيايــة  مأــناليال

 ( يدرجة ى ييم معى عة.4.69)  لا العملياي التسوي ية للم ت ويمية يأاعبمرطل  البياة ال
 (3جلول )

 لى مجالع( One Sample T-testنتائج تطبيق ا تبار )
 "ملى اهتمام المراجع العلمية العربية بمصطلح البيئة التنظيمية وأثرها على العمليات التسويقية ككل"

المتوسط  المجال
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

درجة 
 T التقييم

درجات 
 الحرية

اللاللة 
 اإلحصائية

ـــة الععبيـــمـــدع اهتمـــام المعاجـــع العلم ة ي
 لـــا  ابمرـــطل  البياـــة الت ويميـــة يأاـــع 

 العملياي التسوي ية
 0.00 99 49.259 معى عة 0.34 4.69

يبلـغ   (α=0.05  ـد مسـتوع الديلـة ) ا( يهي قيمة دالـة إ رـائي  49.259( بلغ  )Tأن قيمة ) (3)جديل رتبين من 
لــا  ـدم يجـود اهتمــام مـن قبـب المعاجــع العلميـة الععبيــة رـدل   ممـا( بدرجـة ى يـيم معى عــة  4.69المتوسـ  اللسـابي للمجــال )

أمـا بال سـبة  مرـطل  البياـة الت ويميـة.ل ى ت ـعالمعاجـع الععبيـة ن أ لـا ىتلـدأل ال  ـعاي   يـث إن  بمرطل  البياة الت ويمية
 يالجديل التالي روض  للم.ي     د ىم ىطبيق ىلليب اينلدار البس لا العملياي التسوي ية   للم اعأل
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 ( 4جلول )
 ( Simple Linear Regressionنتائج تطبيق تحليل االنحلار البسيط )

 .على العمليات التسويقية "اهتمام المراجع العلمية العربية بمصطلح البيئة التنظيمية"ثر أ للكشف عن
 β R R المتغير

Square F النتيجة اللاللة اإلحصائية 
هتمدددددددام بمصدددددددطلح البيئدددددددة أثدددددددر اال

 العمليات التسويقية التنظيمية على
 روجد أاع 0,00 167,67 0,63 0,794 0,80

( بـين مـدع اهتمـام المعاجـع α = 0.05( يجـود  القـة لاي ديلـة إ رـائية   ـد مسـتوع الديلـة )4 وهع من جـديل )
ـــة يأاعهـــا  لـــا العمليـــاي التســـوي ية ـــة الت ويمي ـــة بمرـــطل  البيا ـــة الععبي ة لـــدييب( F( )167.67 يـــث بلغـــ  قيمـــة )  العلمي

(  يبلغـ  0.794( التي ىدل  لا درجة ارىباا بين المتغيع المست ب بالمتغيع التابع )R  كما بلغ  قيمة )(0.00ة )إ رائي
(  β) بيتـا ( يهـي قيمـة ى سـيع قـدرة المتغيـع المسـت ب بالتـ ايع  لـا المتغيـع التـابع  كمـا بلغـ  قـيمR Square( )0.62قيمة )

اهتمـــام كلمــا زاد أ    زاد المتغيــع التــابع بم ــدار بيتــا  زاد المتغيــع المســت ب ي ــدة يا ــدة يهــذا رــدل  لــا أنــه كلمــا  (0.80)
  ـد مسـتوع  اإ رـائي   ةدالـاـع أ ه ـا  يبالتـالي  العمليـاي التسـوي ية زاديالمعاجع العلميـة الععبيـة بمرـطل  البياـة الت ويميـة 

 .العملياي التسوي يةي البياة الت ويمية هتمام المعاجع العلمية الععبية بمرطل  ي( α =0.05الديلة )

دراء  ـي مواجهـة ىجاهب المعاجع العلمية الععبية لمرـطل  البياـة الت ويميـة يالتسـوي ية  لـا قـدرة المـاع أ الس ال الةاني: ما
العي ـة  ـن  أ ـعاد جابـاياي المعياريـة ةنلعا ـهـذا السـ ال ىـم  سـا  المتوسـطاي اللسـابية ياي ن ـ جابـةلإلي . ؟الم ا سة السوقية

مواجهـة الم ا سـة   لـاىجاهب المعاجع العلمية الععبية لمرطل  البياـة الت ويميـة يالتسـوي ية  لـا قـدرة المـدراء اع أ  عاي مجال "
 .يىطبيق ىلليب اينلدار البسي (  لا المجال الكلي  One Sample T-test"  كما ىم ىطبيق ابتبار )السوقية

 (5جلول )
 أفراد العينة عن فقرات مجال جاباتات المعيارية إلنحرافاال المتوسطات الحسابية و 

 مواجهة المنافسة السوقية" علىتجاهل المراجع العلمية العربية لمصطلح البيئة التنظيمية والتسويقية على قلرة الملراء ثر أ"
 درجة التقييم الرتبة المعياري  نحرافاال  المتوسط الحسابي الفقرة رقم
ا الخل يـة العلميــة الكاملـة  ــول   ت ـع المـدراء إلــ 1

 معى عة 4 0.68 4.19  .البياة الت ويمية يالتسوي ية

ىــ  ت الخــعيجين يالمــدراء الدرا ــة الكاملــة بع افــع  2
 معى عة 5 0.66 4.15 .البياة الدابلية يالخارجية بأنلها الت ريلي

ىـــــــ  ت المـــــــدراء الدرا ـــــــة بمرـــــــطللاي البياـــــــة  3
 معى عة 3 0.68 4.20  .ى ريليالت ويمية يالتسوي ية بأنب 

ن ـــت المعلومـــاي البيايـــة ىضـــعل قـــدرة اةدار   4
 معى عة 1 0.43 4.76  . ي فيامة الخط  التسوي ية

ن ـــت المعلومـــاي البيايـــة ىضـــعل قـــدرة المـــدراء  5
 معى عة 2 0.47 4.43 . ي مواجهة الم ا سة السوقية

ىجاهـــب المعاجــــع العلميــــة الععبيــــة اــــع أ /المجـــال الكلــــي
لمرطل  البياة الت ويمية يالتسوي ية  لـا قـدرة المـدراء 

 . ي مواجهة الم ا سة السوقية
 معى عة  0.68 4.19

ىجاهـب المعاجـع اـع أأ عاد  ي ة الدراسة  ن   ـعاي مجـال " جابايرتبين من الجديل السابق أن أ لا متوس   سابي ة
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( 4( لل  ـعة )4.76سـوقية" بلـغ )قدرة المدراء  ي مواجهـة الم ا سـة ال العلمية الععبية لمرطل  البياة الت ويمية يالتسوي ية  لا
ن ـت ( "5" يبدرجـة ى يـيم معى عـة  ىليهـا ال  ـعة )ةدار   ـي فـيامة الخطـ  التسـوي يةن ت المعلوماي البياية ىضعل قـدرة ا"

( يدرجـة ى يـيم معى عـة  بي مـا 4.43مواجهة الم ا سـة السـوقية" بمتوسـ   سـابي )  لاالمعلوماي البياية ىضعل قدرة المدراء 
ابليــة يالخارجيــة ىــ  ت الخــعيجين يالمــدراء الدرا ــة الكاملــة بع افــع البياــة الد( "2( لل  ــعة )4.15متوســ   ســابي )بلــغ أدنــا 

ىجاهــب المعاجــع العلميــة الععبيــة اــع أ " يبدرجــة ى يــيم معى عــة  كمــا بلــغ المتوســ  اللســابي للمجــال الكلــي/بأــنلها الت رــيلي
 ( يدرجة ى ييم معى عة.4.19مواجهة الم ا سة السوقية )  لا  البياة الت ويمية يالتسوي ية  لا قدرة المدراء لمرطل

 (6جلول )
 أثر تجاهل المراجع العلمية العربية ككل "( على المجال One Sample T-testنتائج تطبيق ا تبار )

  "مواجهة المنافسة السوقية علىلمصطلح البيئة التنظيمية والتسويقية على قلرة الملراء 

المتوسط  المجال
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري 

درجة 
 T التقييم

درجات 
 الحرية

اللاللة 
 اإلحصائية

تجاهددددددل المراجددددددع العلميددددددة العربيددددددة 
 0.00 99 30.45 معى عة 0.68 4.19 لمصطلح البيئة التنظيمية والتسويقية 

يبلـغ   (α=0.05  ـد مسـتوع الديلـة ) ايهي قيمة دالة إ رـائي    (30.45( بلغ  )Tرتبين من الجديل السابق أن قيمة )
لتجاهـب المعاجـع العلميـة الععبيـة لمرـطل   درجـة كبيـعة( بدرجـة ى يـيم معى عـة  يهـذا رـدل  لـا 4.19المتوس  اللسابي للمجـال )
يللكأــل بياــة الت ويميــة يالتســوي ية. مرــطل  اللا ت ــار المعاجــع الععبيــة   ــنال  ــعاي ىتلــدأل  يــث  .البياــة الت ويميــة يالتســوي ية

 .(7جديل )الموض  بىم ىطبيق ىلليب اينلدار البسي    مواجهة الم ا سة السوقية  لاقدرة المدراء للم  لا اع أ  ن
 (7جلول )

تجاهل المراجع العلمية "أثر  ( للكشف عنSimple Linear Regressionنتائج تطبيق تحليل االنحلار البسيط )
 مواجهة المنافسة السوقية علىعلى قلرة الملراء  "صطلح البيئة التنظيمية والتسويقيةالعربية لم

 β R R المتغير
Square 

F 
اللاللة 
 اإلحصائية

 النتيجة

أثددددددر تجاهددددددل المراجددددددع العلميددددددة العربيددددددة 
لمصطلح البيئدة التنظيميدة والتسدويقية علدى 
 .قلرة الملراء في مواجهة المنافسة السوقية

 روجد أاع 0.00 402.41 0.80 0.897  0.66 -

( بـين مـدع ىجاهـب المعاجـع α = 0.05( يجود  القة لاي ديلـة إ رـائية   ـد مسـتوع الديلـة )4 وهع من جديل )
( F يــث بلغــ  قيمــة )  مواجهــة الم ا ســة الســوقية  لــاقــدرة المــدراء ي  العلميــة الععبيــة لمرــطل  البياــة الت ويميــة يالتســوي ية

( التي ىدل  لا درجة ارىباا بين المتغيع المست ب بالمتغيع التـابع R  كما بلغ  قيمة )(0.00ة )ائية إ رلديب( 402.41)
( يهــي قيمــة ى ســع قــدرة المتغيــع المســت ب بالتــ ايع  لــا المتغيــع التــابع  كمــا R Square( )0.80(  يبلغــ  قيمــة )0.897)

قـب المتغيـع التـابع   كلما زاد المتغيع المسـت ب ي ـدة يا ـدة يهذا ردل  لا أنه يهي قيمة سالبة  (-β( )0.66) بيتا بلغ  قيم
مواجهـــة  لـــا قـــدرة المـــدراء  ضـــع  مرـــطل  البياـــة الت ويميـــة لالمعاجـــع العلميـــة الععبيـــة  كلمـــا زاد ىجاهـــبأ    بم ـــدار بيتـــا

المعاجـع العلميـة الععبيـة  اهـبلتج( α =0.05  د مستوع الديلـة ) اإ رائي   ةدالي  اسلبي   اه ا  أاع    يبالتالي  الم ا سة السوقية
 .مواجهة الم ا سة السوقية لا مرطل  البياة الت ويمية  لا قدرة المدراء ل
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 :نتائجال -ارابعا 
  م يـــدة لـــذلم ة كانــ  ال تـــائجمرـــطل  البياـــة التســـوي ية  ــي المعاجـــع الععبيـــألهميــة  نتبـــااي ـــي  كـــعة البلــث بضـــعيرة ايمــن 

لكـون البلـث بمجملـه  رـب . بية  لا ب ية المـدراء المسـت بلية  ـي مواجهـة المخـاطع السـوقيةىدا ياىه السل لهذا الضعلبافة أن ي 
 :  يهييالعلمي بتلدرد الم رود من البياة الت ويمية ال وع   بذي الطابعأ مادة العلمية  إن مجمب ال تائج ي إ ادة فيامة ال

  :ارجية كليةببارجية ج ئية  ي ي دابلية  االاة أجواء بياية   ي الم ومة ىعمب  -1

بالعـالم الخـارجي  أي كـب مـا رـدير  ا تكـا أ   الم ومة الدابلية  التـي لـيم لهـا أنأطةالبياة الدابلية كب ىتضمن  -
 لســ ة المدرســة الكالســينية المغل ــة  يكــذلم مــع ال كــع الت ويمــي للبياــة الدابليــة مــع ييت ــق  دابــب أســوار الم ومــة.

  بتلويب المدبالي إلا مخعجاي. ىععيا مرطل  الك اءة اةنتاجية المتعلق

يىكون ميع قابلة للسيطعة  لكن   الم ومة من الخارجكب ما ر اع  لا  لا الج ئية يالكلية البياة الخارجية ىأتمب  -
  منن الت ايع  ليها.

ا تـع  أاـع  التـي  منـن أن ىميـع المتغيـعاي البيايـة الخارجيـة  ىت ق مدرسة ال وام الم تو  مـع التوجـه ال ائـب بضـعيرة  هـم ج -2
  لا أ مال الم ومة.ا ا أي سلبي   جابي  إ

مهـور مجمو ـة الم ومـاي التـي لج   يـث رتضـمن مرـطل  اايستهالكيةال اة ي  ي الجمهورىوضي  اللبم بين مرطلل -3
 رومي بالم ومة. ا تكا ىكون  لا 

بالعامــب  ةشــع مبا فــلةمرــطللاي لهــا    هــيمرــطللاي الــدبب ال ــومي يالوضــع الرــلي يمســتوع التعلــيمأن ىوضــي   -4
 .(د مومعا يةسنانية )يلك ها ليس    افع   السناني

 :ثانيا: التوصيات
التعكيــ  ألهميــة  همنتبــاهال ــ  إاــارة مــدار  البــا ةين ياألســاىذة الجــامعيين ي  ــي  ى بــع مــن هــدف البلــث لتوفــيايأهــم ا

ذا فـيامة ايسـتعاىيجياي التسـوي ية. هـ  لـاللـم  لـا قـدرة المـدراء    يأاـعالعلميـةالت ويمية  ي معاجع ـا  اهيم البيايةم  لا 
لك ها ىأنب د امة أساسية لعمب إدار   ست د إلا البياناي العقمية يالمعطياي الواقعيـة  ـن البياـة التوفية ىبدي أنها نوعية  

 :   هي ومة. أما أهم التوفياي بأنب م ربالت ويمية للم
 ارجية لتعميق  هم الطالب لمجمب المتغيعاي البياية الخارجية بأنب  ام.بالبياناي ياة رائياي البياية الخ ايستعانةىوسيع  -1
قدرىـــه  لـــا   هـــم مرـــطللاي البياـــة الت ويميـــة لمـــا لهـــا مـــن أاـــع ياضـــ   لـــا التعكيـــ   لـــا ىعميـــق مهـــارة الطالـــب  ـــي -2

 ي من بالل  هم أ ضب للمتغيعاي المست بلية.ستعاىيجالتخطي  اي
كــالهعم السـناني يم ل ــا لـورنم يميعهــا  ـي المعاجــع   ل ـة بالبياــة الخارجيـةضـعيرة اســتععه جميـع المرــطللاي المتع -3

 العلمية الععبية.
ال مولج المةالي  ـي ىل يـق م افـد البياـة الت ويميـة هـو البـدء  ـي التـ ايع  لـا المـواطن يالمسـتهلم بنـب مـا هـو متعلـق  -4

جـــه إلـــا   يلـــيم العنـــم بالتو تهالكيةايســـ اينت ائيـــةبـــالو ي البياـــي يجعـــب للـــم  امـــب ضـــغ   لـــا الم ومـــاي بـــو ي 
 الم ومة.بام  البدء بال عدي الم وماي 
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ABSTRACT 

Some may not realize the importance of the environmental factors and their effect on the 

managerial and marketing process, so that marketing directors sometimes get surprised with a 

set of variables that lead the organization to get out of markets. This danger stems from the lack 

of scientific literature that doesn’t pay enough attention to this aspect, and this becomes clear in 

the results of our questionnaire that was addressed to professors and marketing experts. 

Ignoring the external environmental terms in the Arabic scientific literature may leave a 

negative impact on the future director's (students) ability in assessing the risks that their 

organizations can be exposed to, especially with the speed of communication, modern 

transportation that impose marketing directors to a daily follow up for the whole 

environmental variables. The danger lies also in the quick pursuit of the consumer towards the 

same variables through their consumption selectivity due to modern e-marketing. 

The correct understanding of organizational environment enables us to choose the best 

marketing strategies in solving the problems of environmental variables in various forms, where 

the researchers see that there are two different organizational approaches in dealing with this 

sensitive subject. First, from the organizational point of view, organizations are addressed to 

alert about the negative effect of ignoring the concepts of organizational environment. 

Second, the scientific point of view is through addressing students to deepen the concept 

of organizational environment and increase environmental awareness among targeted 

consumers about offered products, so that the expected pressure from students and citizens on 

management throughout their selectivity that can be used as a means of pressure to pay 

attention to the negative environmental impacts on the surrounded environment. And this is 

what the Western Societies recognized, by appearing different political parties by students 

themselves based on environmental and social awareness. 
Finally, foreign references cannot be relied on in understanding the external environmental 

variables, because they are not qualified to describe the Arab environment, especially if it is 

related to the compression of cultural and intellectual variables. Moreover, Arab revolutions 

could be an unforgettable lesson to many directors who ignore these variables. 


