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 دور التوجه التسويقي كمتغيـر وسيط 
 في العالقة بيـن استـراتيجية النمو واألداء التسويقي 

بالتطبيق على شركات التأميـن املصرية

د. زينب عدلي الداغر

 مدرس إدارة األعمال 
 املعهد العالي لتكنولوجيا اإلدارة واملعلومات

جمهورية مصر العربية
امللخص 1

تناول البحث التعرف على دور التوجه التســويقي كمتغيـــر وســيط في العالقة بيـــن استـــراتيجية النمو واألداء التســويقي 
بالتطبيق على شركات التأميـن املصرية، حيث سعى لإلجابة على التساؤل التالي: »ما هو تأثيـر دور التوجه التسويقي كمتغيـر 
وســيط علــى عالقــة استـــراتيجية النمــو واألداء التســويقي بشــركات التأميـــن املصريــة؟«. ولإلجابــة هــذا التســاؤل قامــت الباحثــة 
بتصميــم قائمــة اســتقصاء شــملت )44( فقــرة لجمــع املعلومــات األوليــة مــن عينــة الدراســة املكونــة مــن )280( مفــردة، وفــي ضــوء 

.SPSS ذلــك يتــم جمــع وتحليــل البيانــات واختبــارات فــروض البحــث باســتخدام الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة
وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات البحث وفرضياته، توصل البحث إلى عدة نتائج أبـرزها: -

وجــود تأثيـــر ذي داللــة معنويــة الستـــراتيجية النمــو )استـــراتيجية التكامــل، استـــراتيجية التنويــع، استـــراتيجية التـركيـــز( 	- 
.)α≤0.05( لشــركات التأميـــن املصريــة عنــد مســتوي داللــة )علــى األداء التســويقي )الربحيــة، الحصــة الســوقية

وجــود تأثيـــر ذي داللــة معنويــة الستـــراتيجية التـركيـــز علــى األداء التســويقي بوجــود التوجــه التســويقي فــي شــركات 2- 
.)α≤0.05( التأميـــن املصريــة عنــد مســتوى داللــة

الكلمات املفتاحية: التوجه التسويقي، استـراتيجية النمو، األداء التسويقي.

املقدمة
ــًرا بيـــن صناعــة التأميـــن والتســويق فــي البلــدان املتطــورة مــن خــالل مــا تضيفــه مــن درة  ــا كبيـ

ً
يشــهد العالــم اليــوم ارتباط

أمــان كبيـــرة تســاعد املنظمــات علــى اتخــاذ قــرارات إيجابيــة تجعلهــا قــادرة علــى القيــام بأنشــطة ذات درجــة عاليــة مــن الخطــورة، 
وعندمــا يتوفــر األمــان لــدي املنظمــات يتولــد األمــان االقتصــادي ملصــر. كمــا يعمــل التأميـــن علــى تطويـــر عناصــر اإلنتــاج عــن طريــق 
تـــزويد الوحــدات اإلنتاجيــة باســتخدام اآلالت األكثـــر تطــوًرا واملــزودة بوســائل الحمايــة املانعــة لإلخطــار وهــذا يــؤدي إلــى زيــادة القــدرة 
اإلنتاجيــة مــع تقديــم منتــج بأحســن املواصفــات، وهــذا يــؤدي إلــى رفــع حــدة املنافســة وتوســع جغرافيــة التســويق وبذلــك يتــم دعــم 

املركــز املالــي للمنظمــات. )مرابطــي وبــن عبــد الرحمــان، 6	20(

وأصبحــت املنظمــات تواجــه تحديــات كبيـــرة نتيجــة للتغيـــرات الســريعة الحاصلــة فــي بيئتهــا، ممــا يضطرهــا إلعــادة النظــر 
فــي االستـــراتيجيات التــي تتبعهــا والعمــل علــى تطويـــرها لتحقيــق أهدافهــا ملواكبــة التطــورات الحاصلــة ولزيــادة قوتهــا التنافســية 
واملحافظــة علــى البقــاء واالســتمرار، وتعــد استـــراتيجية النمــو مــن البدائــل االستـــراتيجية علــى املســتوى الكلــي للمنظمــة وهــي 
مرتبطــة بأنــواع االستـــراتيجية والتوســعات فــي مجــال نشــاطها الحالــي )Daft, 2002(. املنظمــات التــي تتبنــي استـــراتيجية النمــو 
وجــب عليهــا مراقبــة أثـــرها علــى أداء املنظمــة بشــكل عــام واألداء التســويقي بشــكل خــاص )الشــوابكة والنســور، 9	20(. ولقــد 
أصبــح التوجــه نحــو الســوق مركــز اهتمــام االقتصادييـــن فــي ميــدان إدارة األعمــال، حيــث إنــه يســتخدم كتطبيــق استـــراتيجي بهــدف 
والســوق   .)Qasem,  20	4( ونظــر عمالئهــا  نظرهــا  مــن وجهــة  متميـــز  أداء  املنظمــة  مــن خاللهــا  تحقــق  تنافســية  مزايــا  تحقيــق 
املصــري لديــه شــركات تأميـــن متعــددة منهــا املصريــة واألجنبيــة، تتنافــس فيمــا بينهــا وذلــك لتحقيــق البقــاء والنمــو، أو اإلفــالس 
أو االنحــدار أو االنســحاب أو البحــث عــن االندمــاج، وهــذه املنافســة تحتــاج إلــى وســائل متعــددة مــن أجــل البقــاء أو معالجــة 

 *  تم استالم البحث في أغسطس 	202، وقبل للنشر في سبتمبر 	202، وسيتم نشره في ديسمبـر 2024.
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فــي العالقــة بيـــن استـــراتيجية النمــو واألداء التســويقي  تنــاول البحــث التعــرف علــى دور التوجــه التســويقي كمتغيـــر وســيط 
بالتطبيــق علــى شــركات التأميـــن املصريــة، حيــث ســعي لإلجابــة علــى التســاؤل التالــي: »مــا هــو تأثيـــر دور التوجــه التســويقي كمتغيـــر 
الباحثــة  قامــت  التســاؤل  هــذا  ولإلجابــة  املصريــة؟«.  التأميـــن  بشــركات  التســويقي  واألداء  النمــو  استـــراتيجية  عالقــة  علــى  وســيط 
بتصميــم قائمــة اســتقصاء شــملت )44( فقــرة لجمــع املعلومــات األوليــة مــن عينــة الدراســة املكونــة مــن )280( مفــردة، وفــي ضــوء 
ذلــك يتــم جمــع وتحليــل البيانــات واختبــارات فــروض البحــث باســتخدام الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة SPSS. وبعــد إجــراء 
عمليــة التحليــل لبيانــات البحــث وفرضياتــه، توصــل البحــث إلــى عــدة نتائــج أبـــرزها: وجــود تأثيـــر ذي داللــة معنويــة الستـــراتيجية النمــو 
)استـــراتيجية التكامــل، استـــراتيجية التنويــع، استـــراتيجية التـركيـــز( علــى األداء التســويقي )الربحيــة، الحصــة الســوقية( لشــركات 
التأميـــن املصريــة عنــد مســتوي داللــة )α≤0.05(، وجــود تأثيـــر ذي داللــة معنويــة الستـــراتيجية التـركيـــز علــى األداء التســويقي بوجــود 

.)α≤0.05( التوجــه التســويقي فــي شــركات التأميـــن املصريــة عنــد مســتوي داللــة
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أســباب االنحــدار وهــذا يتطلــب مــن الشــركات بــذل جهــود غيـــر عاديــة مــن أجــل تســويق خدماتهــا بطــرق مختلفــة تهــدف إلــى 
تلبيــة حاجــات ورغبــات العمــالء التــي تتصــف باملتغيـــر الدائــم. األمــر الــذي يفــرض علــى شــركات التأميـــن تبنــي استـــراتيجيات 

تســويقية جديــدة نظــًرا ملــا يتمتــع بــه ســوق التأميـــن مــن تســابق نحــو اســتقطاب العمــالء مــن مختلــف بلــدان العالــم.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
اإلطار النظري ملتغيـرات البحث

أغلــب  أجمــع  التســويقي، حيــث  الســوقي واألداء  والتوجــه  النمــو  استـــراتيجية  عــن  نتحــدث  البحــث  مــن  الجــزء  هــذا  فــي 
الباحثيـــن علــى أن اســتخدام استـــراتيجية النمــو هــو حاصــل عمليــة متسلســلة ومتـــرابطة الخطــوات، حيــث يتــم التفاضــل بيـــن 
 للمعاييـــر التي تفرضها عملية االختيار االستـــراتيجي، حيث 

ً
البدائل االستـــراتيجية ومن ثم تحديد البديل األمثل واألفضل وفقا

تعتمــد علــى نتائــج التحليــل االستـــراتيجي، وأن الخيــار االستـــراتيجي علــى مســتوي الوحــدات التنظيميــة يؤثـــر علــى أداء املنظمــة.

املتغيـر املستقل )استـراتيجية النمو(

تعتبـــر استـــراتيجية النمــو مــن االستـــراتيجيات الشــمولية الجذابــة واملرغوبــة للمنظمــات، فهــي تمكــن منظمــة األعمــال 
مــن تغطيــة أخطائهــا وأي قصــور فــي كفائتهــا بشــكل يسيـــر، كمــا يــؤدي النمــو إلــى زيــادة القيمــة الذاتيــة للقائميـــن علــى املنظمــات، 
وتســعي املنظمــات إلــى التوســع فــي األســواق الجديــدة وزيــادة املبيعــات واالســتفادة مــن منحنــي الخبـــرة ومــن ثــم زيــادة األربــاح، 
ويمكــن القــول إن استـــراتيجية النمــو هــي االستـــراتيجية التــي تتبعهــا املنظمــة لتحقيــق أهدافهــا الحديثــة عــن أهدافهــا القديمــة 

.)Wheelen & Hunger, 20		( وبمســتوى أعلــى كتقديــم ســلع وخدمــات، أو التوســع فــي أســواق جديــدة

تعــرف استـــراتيجية النمــو: بأنهــا استـــراتيجية تتبعهــا املنظمــة عندمــا تســعي لتحقيــق أهــداف حديثــة بمســتوى أعلــى مــن 
مســتوى أهدافهــا القديمــة مــن خــالل خدمــة املتعامليـــن واألســواق بتقديــم ســلع وخدمــات جديــدة، أو التوســع فــي أســواق جديــدة 
بسلع وخدمات جديدة، وهي تـركز في قراراتها االستـراتيجية على الزيادات الرئيسة في مجال عملها الحالي، وتـرتبط استـراتيجية 

.)Lynch, 2006( النمــو فــي الغالــب بتوســعات أو اســتثمارات تمــر بهــا منظمــة األعمــال فــي قطاعــات أعمالهــا الحاليــة أو الجديــدة

أنواع استـراتيجية النمو:

استـراتيجية التكامل: تعد من أكثـر استـراتيجيات النمو املفضلة لدى منظمات األعمال وذلك ألنها تدر على منظمات أ- 
.)Thompson, Strickland & Thompson, 	999( األعمال أرباًحا إذا ما وضعت موضع تنفيذ فعال

استـراتيجية التنويع، وتعتمد استـراتيجيتها على:ب- 

تنويع املخاطر.       - مواجهة وصول بعض املنتجات إلى مرحلة النضوج أو اإلشباع.- 

تحقق تدفقات نقدية تـزيد على احتياجات االستثمار في وحدة األعمال االستـراتيجية. - 

 -.)Coulter, 2003( زيادة املعدل اإلجمالي لنمو املنظمة

استـــراتيجية التـركيـــز: تتســم املنظمة التي تعتمد على هذه االستـــراتيجية بالتـركيـــز على منتج واحد أو خدمة واحدة أو ج- 
علــى عــدد محــدود جــًدا مــن املنتجــات أو الخدمــات التــي تمتــاز بالتقــارب، إذ تلجــأ منظمــة األعمــال إلــى هــذه االستـــراتيجية 

 لألبعاد التالية: -التـركيـز على العمالء.        - التـركيـز على املنتج.                    - التـركيـز على التكنولوجيا.
ً
وفقا

أهــم مــا تتميـــز بــه هــذه االستـــراتيجية الحصــول علــى خبـــرة وتجربــة فــي قطــاع األعمــال. ومــا ُيعــاب علــى استـــراتيجية التـركيـــز 
هو عدم التنويع الذي يؤدي لزيادة املخاطر التي تتعرض لها موارد وإمكانات املنظمة الناتجة عن الظروف البيئية والسياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والتشــريعية املفاجئة أو ظهور منافسيـــن جدد يعملون في نفس املجاالت )الغالبي وإدريس، 2009(

املتغيـر الوسيط )التوجه التسويقي(

 يعــرف التوجــه التســويقي بأنــه: قيــام كافــة وحــدات املنظمــة بتجميــع املعلومــات عــن حاجــات ورغبــات العمــالء الحاليــة 
واملســتقبلية وتبادلهــا ونشــرها عبـــر األقســام وتحقــق االســتجابة الفاعلــة لهــا. ويتكــون هــذا املتغيـــر مــن عــدة أبعــاد وهــي:
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التعرف على احتياجات ورغبات العمالء وتلبيتها وفق هذه الرغبات.	- 

يجب أن تكون املنتجات والخدمات تتوافق مع احتياجات العمالء وتلبي رغباتهم املناسبة للمنظمة.2- 

 -3.)Singh, 2009( تـزويد العمالء باملنتجات املطلوبة بأسعار مناسبة مع إنشاء قنوات خاصة بعمليات التوزيع والتسويق

ومن أهم الخصائص األساسية ملفهوم التوجه السوقي هي:

االستـــراتيجية 	-  اعتبــار صياغــة  املمكــن  فمــن  للمنظمــة،  االستـــراتيجي  الفكــر  مــن  جــزء  بالســوق  التوجــه  مفهــوم  يعتبـــر 
التنظيمية التي تعكس احتياجات العمالء، تسعى من خاللها الشركة للحصول على معلومات عن عمالئها واستخدامها 

فــي إعــداد االستـــراتيجيات الالزمــة الحتياجــات العمــالء، وتنفيذهــا بمــا يضمــن ســرعة االســتجابة لرغبــات العمــالء.

التوجه السوقي فلسفة لألجل الطويل نتيجة للتغيـرات في الظروف البيئية.2- 

التـركيـــز األسا�ســي للتوجــه الســوقي ينصــب علــى العمــالء،الن مثــل هــذا التعريــف يخلــق العديــد مــن الفــرص 3-  أن 
النجــاح. يأتــي  الفــرص  تلــك  للمنظمــة ومــن  التســويقية 

يهتــم التوجــه الســوقي اهتماًمــا خاًصــا بالعامليـــن باملنظمــة، ومــن هــذا املنطــق فــإن نجــاح املنظمــة فــي تطبيــق التوجــه 4- 
بالســوق يـــرتبط إلــى حــد كبيـــر بمــدي قــدرة اإلدارة العليــا علــى التحكــم والســيطرة علــى مواردهــا البشــرية، وذلــك مــن 
خــالل تعديــل اإلدارات العليــا فــي املنظمــات مــن نظرتهــا إلــى الســوق إذا مــا رغبــت فــي أن تكــون شــركات ذات توجــه بالســوق.

 -5.)Day, 	994( ملفهوم التوجه بالسوق 
ً
وفي هذا املجال تتأكد أهمية املعلومات وتبادلها أساسا

املتغيـر التابع )األداء التسويقي(

 متعــدد األبعــاد، وتتضمــن مؤشــرات األداء الحكميــة مثــل خدمــة العمــالء 
ً
ُيعتقــد أن األداء التســويقي يمثــل منظــورا

ووالئهــم، ومؤشــرات األداء الهدفيــة مثــل العائــد علــى االســتثمار.

ويمكــن تعريــف األداء التســويقي بأنــه مصطلــح يســتخدم مــن قبــل املتخصصيـــن فــي مجــال التســويق لوصــف وتحليــل 
كفاءة وفعالية العملية التسويقية، ويتم ذلك من خالل التـركيـز على املالءمة بيـن مخرجات أنشطة واستـراتيجيات التسويق 

)O’Sullivan & V. Abela, 2007( .وبيـــن األهــداف املطلوبــة لتلــك األنشــطة واالستـــراتيجيات وقيــاس األداء التســويقي

إن التنــوع فــي مقاييــس األداء التســويقي يجعــل املديـريـــن يواجهــون صعوبــة فــي تحديــد املجموعــة املثاليــة منهــا، واعتمــدت 
مــن  عــدد كبيـــر  نتائــج  تمثــل صافــي  الربحيــة  إن  الســوقية، وحيــث  الربحيــة والحصــة  البحــث علــى متغيـــر  هــذا  فــي  الباحثــة 
السياســات والقــرارات وتقييــس مــدى كفــاءة وفاعليــة إدارة املنظمــة فــي جنــي األربــاح عــن طريــق اســتخدام موجوداتهــا بكفــاءة.

وتتمثل مقاييس الربحية في:

هامش الربح اإلجمالي.           -    هامش الربح التشغيلي.        -   هامش الربح الصافي.                     - 

 - العائد على االستثمار.           -     العائد على حق امللكية.- 

أمــا مؤشــر الحصــة الســوقية فإنــه يشيـــر إلــى الجــزء الخــاص باملنظمــة مــن مجمــل املبيعــات فــي تلــك الســوق. ويمكــن - 
أن تقــاس الحصــة الســوقية فــي إطــار عــدد العمــالء أو القيمــة النقديــة املتحققــة مــن مبيعــات املنظمــة لــكل منتــج أو 

.)Al-Tamimi, 2020( علــى القيمــة النقديــة املتحققــة للمبيعــات الكليــة فــي الســوق 
ً
خدمــة قياســا

الدراسات السابقة املتعلقة بمتغيـرات الدراسة

من خالل االطالع على الدراسات السابقة تم التوصل إلي:

دراسات سابقة متعلقة باملتغيـر املستقل )استـراتيجية النمو( 	-

الدراســات التاليــة ودراســات أخــري تتبعــت بالتحليــل مــا هــو متعلــق باستـــراتيجية نمــو الدراســات التاليــة ودراســات أخــرى 
تتبعــت بالتحليــل مــا هــو متعلــق باستـــراتيجية النمــو، وهــي دراســات )Sabrina, 2020(، )صخــر، جديــدى، وعبــد الكريــم، 2020(، 
 ،)Ojwaka & Beya, 2018( ،)20	9 ،20(، )العيــد وكبيــش	زابــي، صالــح؛ بعيطيــش، شــعبان؛ 2020(، )الشــوابكة والنســور، 9(

)Wanjiru & George, 2015(، )رمضــان، 8	20(، )مزعــل، 994	( وأشــارت هــذه الدراســات إلــى مــا يلــي:
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تحليــل مــدى تأثيـــر استـــراتيجية النمــو علــى تنافســية املؤسســة، وذلــك مــن خــالل طــرح اإلشــكالية التاليــة: مــا هــو أثـــر - 
استـــراتيجية النمــو فــي تعزيـــز القــدرة التنافســية؟ وتبيـــن مــن خــالل الدراســات أن استـــراتيجية االســتحواذ لهــا تأثيـــر 

إيجابــي علــى نمــو املؤسســة وربحيتهــا وبالتالــي زيــادة حصتهــا الســوقية.  

تعــرف علــى أثـــر االستـــراتيجيات التنافســية والتوجــه نحــو العمــالء علــى األداء التســويقي باملؤسســات، مــن خــالل - 
وجهــة نظــر مســئولي التســويق باملؤسســات تبيـــن أن أهــم نمــاذج قيــاس األداء واملتمثلــة فــي بطاقــة األداء والتــوازن 
املــال، والعمــالء،  البعــد  فــي  األبعــاد األربعــة واملتمثلــة  مــن خــالل  النمــو،  تفعيــل وتحقيــق استـــراتيجية  فــي  ودورهــا 

 أال وهــو بعــد البيئــة واملجتمــع.
ً
العمليــات الداخليــة، التعلــم والنمــو والبعــد الخامــس املدمــج حديثــا

اختبــار تأثيـــر استـــراتيجيات تســويق الخدمــات علــى األداء التســويقي ملؤسســات الخدمــة واختبــار الــدور الوســيط - 
للمعرفــة التســويقية بيـــن استـــراتيجيات تســويق الخدمــات واألداء التســويقي فــي قطــاع الخدمات،تبيـــن وجــود ُبعديـــن 
فقط الستـراتيجيات تسويق الخدمات هما )استـراتيجية قيادة التكلفة واستـراتيجية التمييـز( لهما تأثيـر على األداء 
التســويقي وأن املعرفــة التســويقية تتوســط بيـــن استـــراتيجيات تســويق الخدمــات واألداء التســويقي بأبعــاده الخمســة.

وجــود عالقــة طرديــة بيـــن التكامــل العمــودي واملــردود املالــي، وبتحليــل استـــراتيجيات النمــو املختلفــة التــي يمكــن - 
للشركات استخدامها حتي تتمكن من التأقلم وتحسيـــن أدائها، وتوصلت الدراسات أن تطويـــر السوق واختـــراقها، 
وتطويـــر املنتجــات لهــا عالقــة إيجابيــة كبيـــرة مــع األداء التنظيمــي للشــركات، باســتثناء استـــراتيجية تطويـــر املنتجــات 

التــي كان عليهــا تأثيـــر إيجابــي ضئيــل علــى نمــو األربــاح لهــذه الشــركات. 

أثـر االستـراتيجيات التسويقية، األداء التسويقي، يتمثل في:

املنشــأة أ-  مــوارد  يعبـــر األداء عــن اســتغالل  فــي قرارتهــا وخططهــا كمــا  املنشــأة  لنجــاح  التســويقي  أهميــة األداء 
أهدافهــا. تحقيــق  فــي  ومســاعدتها 

عدم وجود مفهوم محدد لألداء إلى اختالف املعاييـر واملقاييس املتعددة في دراسة األداء وقياسه.ب- 

أن أهم مقاييس األداء التسويقي مقياس سلوك املستهلك.ج- 

وجود أثـر إيجابي طردي قوي الستـراتيجية التوزيع والتـرويج على األداء التسويقي بأبعاده الثالثة.د- 

إن استـراتيجيات التطويـر وتطويـر املنتجات والتنويع قد أثـرت بشكل إيجابي على أداء الشركات الصغيـرة واملتوسطة - 
مــن خــالل نظريــات النمــو ملصفوفــة )Penrose & Ansoff, 1995( فــي قيــاس األداء، إال أن استـــراتيجية التنويــع هــي 

أفضــل الخيــارات التــي تــؤدي إلــى األداء التســويقي املطلــوب، وهــذا مــن خــالل تحسيـــن مؤشــرات األداء التســويقي. 

دراسات سابقة متعلقة باملتغيـر الوسيط )التوجه التسويقي(  2-

 Mir &( التســويقي(  )التوجــه  الوســيط  باملتغيـــر  متعلــق  هــو  ممــا  بالتحليــل  تتبعــت  أخــري  ودراســات  التاليــة  الدراســات 
 Morgan,( )Morgan, Vorhies & Mason, 2009( ،)20	9 ،20(، )أبو النيل	عبده، 2020(، )املعطي، 9( ،)Berrehouma, 2020

Vorhies & Mason, 2009(، )إدريــس واملومنــي، 3	20( )هــادي وعمــر، 2020( وأشــارت هــذه الدراســات إلــى مــا يلــي:

بقيــاس أثـــر التوجيهــات االستـــراتيجية علــى األداء التســويقي للمركــب )AGRODIV(، تبيـــن وجــود عالقــة ذات داللــة - 
إحصائيــة بيـــن التوجيهــات االستـــراتيجية واألداء التســويقي فــي املركــب، لكــن درجــة االرتبــاط كانــت ضعيفــة. 

لتحديــد أثـــر التوجــه التســويقي لــدي املنظمــات وتحديــد مســتوي التوجــه فــي الســوق وفــي أي مرحلــة مــن مراحــل التســويق - 
يتبناها القطاع الخاص وتحديد الفروق الجوهرية لدي مداخل التوجه التسويقي التي تعمل لصالح املتغيـرات الوظيفية، 

تبيـــن أنــه ال توجــد عالقــة لــدى املنظمــات بالتوجــه التســويقي وال يوجــد توجــه تســويقي مجتمعــي فــي القطــاع الخــاص.

للتعــرف علــى أثـــر تطبيــق مفهــوم التوجــه نحــو الســوق علــى األداء التســويقي للمؤسســة الوطنيــة، وقيــاس مســتوي - 
ممارســة أبعــاد مفهــوم التوجــه نحــو الســوق واألداء التســويقي فــي املؤسســة واختبــار الفرضيــات لنمــوذج الدراســة 
، حيــث تمثلــت املتغيـــرات املســتقلة بمفهــوم التوجــه نحــو الســوق فــي البعــد )املعلوماتــي، واالستـــراتيجي 

ً
إحصائيــا

والعمليــات( أمــا املتغيـــرات بــاألداء التســويقي بمؤشــر )الربحيــة، والحصــة الســوقية، واملبيعــات، وحجــم املشتـــريات، 
وجذب الزبائن ورضا الزبائن (، تبيـــن وجود أثـــر قوي بيـــن أبعاد األداء التسويقي في كل الفرضيات ما يعني أنه على 

املؤسســة التـركيـــز علــى هــذه املحــاور لتحسيـــن وتطويـــر أدائهــا التســويقي.  
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للتعــرف علــى دور اســتخدام اآلليــات التســويقية فــي دعــم املشــاركة املجتمعيــة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة املحليــة - 
املســتدامة، وإلــى أي مــدى توجــد عالقــة بيـــن كل التوجــه التســويقي واملشــاركة املجتمعيــة فــي التنميــة، تبيـــن وجــود 
واالتصــال،  واالحتياجــات،  املنافــع  )دراســة  التســويقية  اآلليــات  اســتخدام  بيـــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  عالقــة 

فــي التنميــة املســتدامة.   واملصداقيــة( وبيـــن املشــاركة املجتمعيــة 

إطــار مفاهيمــي جديــد -  يعتمــد علــى  إنــه  بحيــث  التوريــد  التســويقي وإدارة سلســلة  التوجــه  بيـــن  العالقــة  لتحقيــق 
هــو التعلــم التنظيمــي، وابتــكار سلســلة التوريــد، الثقــة، واستـــراتيجية إدارة السلســة التوريــد وااللتـــزام والتعــاون 
كعوامــل وســيطة فــي العالقــة بيـــن التوجــه التســويقي وسلســلة التوريــد، واألداء التســويقي، وذلــك مــن خــالل تحديــد 
أبعــاد األداء الفعــال وتقييــم تأثيـــرها علــى بعضهــا البعــض يمكــن للقــادة التنظيميــة تعزيـــز الروابــط بيـــن الشــركاء فــي 

سلســلة التوريــد نحــو توليــد الكفــاءات التــي تعمــل علــى تحسيـــن إدارتهــا وأدائهــا. 

لتوضيــح العالقــة بيـــن التوجــه الســوقي والثقافــي والســلوكي وأثـــره علــى أداء شــركات التأميـــن أو دور نظــم املعلومــات - 
التســويقية، وتبيـــن وجــود أثـــر ذي داللــة إحصائيــة لعالقــة التوجــه الســوقي الثقافــي )التوجــه بالزبائــن، والتوجــه 
وإيصــال  الســوق،  اســتخبارات  )توليــد  الســلوكي  الســوقي  بالتوجــه  الداخلــي(  الوظيفــي  والتكامــل  باملنافسيـــن، 
اســتخبارات الســوق، االســتجابة الســتخبارات الســوق ( علــى أداء شــركات التأميـــن مــن حيــث الحصــة الســوقية 
مقارنــة باملنافسيـــن عنــد مســتوى )α≤0.005( ووجــود أثـــر ذي داللــة إحصائيــة للتوجــه الســوقي الثقافــي والســلوكي 
.)α≤0.005( علــى أداء الشــركات التأميـــن بوجــود نظــام املعلومــات التســويقية كمتغيـــر وســيط عنــد مســتوى داللــة

لتوضيح أثـر التوجه السوقي والقدرات التسويقية على أداء املؤسسة من خالل )748( مؤسسة عاملة في األسواق - 
التجارية واالستهالكية في الواليات املتحدة األمريكية تقدم الخدمات والسلع املعمرة وغيـر املعمرة..

تــم التوصــل إلــى أن التوجــه الســوقي لــه أثـــر مباشــر علــى عائــد الســوق املعتمــد علــى املوجــودات وأداء املؤسســة املتوقــع 
كمــا أن التوجــه الســوقي والقــدرات التســويقية تمثــل موجــودات تســهم فــي األداء املؤس�ســي املتميـــز.

دراسات سابقة متعلقة باملتغيـر التابع )األداء التسويقي(  3-

الدراســات التاليــة ودراســات أخــري تتبعــت بالتحليــل ملــا هــو متعلــق باملتغيـــر التابــع )األداء التســويقي( )قاســم، 2020(
)التومــي، 2020(، )حــواس، 2020(، )دنيدينــة، 9	20(، )قراريــة، 8	20(، )رمضــان، 8	20(، )مجاهــدي وزديــون، 2017(، 

)AbdWahab, Abu Hassan & Md Shahid, 2016(

تســويق -  وكفايــة  التســويق،  بحــوث  وكفايــة  املنتــج،  تطويـــر  )كفايــة  فــي   واملتمثلــة  التســويقية  الكفايــات  إليضــاح 
الخدمات، وكفاية التسعيـــر، وكفاية التـــرويج، وكفاية العالمة التجارية( على األداء التســويقي )الحصة الســوقية، 

ورضــا العمــالء( توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج منهــا:

ظهرت كفاية العالمة التجارية األكثـر تأثيـًرا على الحصة السوقية.أ- 

كانت كفاية العالمة التجارية وكفاية التـرويج هي الكفايات األكثـر تأثيـًرا على رضا العمالء.ب- 

ولهذا االرتقاء بكفاية العالمة التجارية له تأثيـر كبيـر على األداء التسويقي.

مختلــف -  مــع  للمؤسســة  بالنســية  وأهميتــه  التســويقي  األداء  مفاهيــم  ثــم  املعلومــات،  تكنولوجيــا  علــى  للتعــرف 
فــإن: القيــاس،  مؤشــرات  علــى  اســتناًدا  التســويقي  األداء  وتطويـــر  مؤشــرات 

تكنولوجيا املعلومات من أحد عوامل اإلنتاج، إذ أنها تـزيد في اإلنتاجية وفرص العمل.أ- 

أن زيــادة اإلنفــاق واالســتثمار فــي تكنولوجيــا املعلومــات يســهم فــي زيــادة اإلنتاجيــة وكفــاءة األعمــال وتحسيـــن ب- 
عمليــات اإلنتــاج والتســويق وتحسيـــن الجــودة.

يعتبـر األداء التسويقي من أكثـر أشكال األداء تأثيـًرا في قدرة املؤسسات على تحقيق أهدافها.ج- 

لتحديــد الــدور الــذي يؤديــه الــذكاء االقتصــادي فــي تحسيـــن األداء التســويقي للمؤسســات ذلــك مــن خــالل التعريــف - 
بمفاهيــم الــذكاء االقتصــادي، ومكوناتــه وأهدافــه، وباإلضافــة إلــى مراحلــه، ومــن ثــم مــدي مســاهمته فــي رفــع األداء 
إليهــا املؤسســة، أال وهــي  األهــداف التــي تصبــو  فــي تحقيــق  الــذكاء االقتصــادي يســهم  التســويقي، تبيـــن أن نظــام 

تحقيــق حصــة ســوقية متميـــزة وتحقيــق ربحيــة ومنــه أداء تســويقي متميـــز يحقــق لهــا تنافســية.
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أثـر إدارة املعرفة العمالء على األداء للشركات ارتفاع مستوى األداء في شركة االتصاالت.- 

وجود أثـر ذي داللة إحصائية إلدارة معرفة العمالء على كل من الربحية، الحصة السوقية، واالحتفاظ بالعمالء. أ- 

لوضــع نمــوذج مقتـــرح لتطبيــق استـــراتيجية التســويق بأبعــاده املختلفــة )التســويق املوجــه للعميــل، والتســويق املبنــي - 
علــى إضافــة قيمــة للعميــل، والتســويق االبتــكاري، والتســويق املبنــي علــى اإلحســاس بالرســالة، زالتســويق املجتمعــي( 

لتنميــة األداء التســويقي بهــا، وثبــت تأثيـــر معنــوي فــي تحسيـــن األداء التســويقي لألكاديميــة محــل الدراســة. 

التعليق على الدراسات السابقة
مــن العــرض الســابق للدراســات الســابقة نجــد أن الدراســة الحاليــة قــد تتشــابه أو تختلــف مــع الدراســات الســابقة مــن 

حيــث املتغيـــرات واملنهــج واالهتمــام واالســتفادة:

اهتمــت الدراســات الســابقة باستـــراتيجية النمــو علــى أهميــة اســتخدام املؤسســات محــل الدراســات علــى اســتخدام 	- 
 Sabrina,( ،)Mir & Berrehouma, 2020( إحــدى استـــراتيجية النمــو فــي بيئــة العمــل ومــع املنافســة الشــديدة مثــل
تبنــي  ومــدي  تأثيـــره  ومــدي  والتحليــل  بدراســته  التســويقي  بالتوجــه  الســابقة  الدراســات  اهتمــت  كمــا   ،)2020
 ،)2020 )هــادي وعمــر،   ،)2020 )عبــده،   ،)Mir & Berrehouma, 2020( دراســة  فــي  كمــا  وتطبيقــه  املؤسســات 
فــي  9	20( علــى دور التوجــه التســويقي  )Morgan, Vorhies & Mason, 2009( وكذلــك ركــزت دراســة )املعطــي، 
التنميــة، وركــزت دراســة )أبــو النيــل، 9	20( علــى قيــاس التوجــه التســويقي وأهميتــه النســبية لعناصــر املختلفــة، 
مــن  كل  تأثيـــر  علــى  كدليــل  التســويقي  األداء  مســتوى  تحسيـــن  أهميــة  علــى  الســابقة  الدراســات  اهتمــت  كمــا 
استـــراتيجية النمــو والتوجــه التســويقي كمــا فــي دراســة ) )قاســم، 2020(، )قراريــة، 8	20(، )رمضــان، 8	20((، 
وحيــث إن الدراســات الســابقة اتخــذت استـــراتيجية النمــو وتأثيـــرها علــى األداء التســويقي، والتوجــه التســويقي علــى 
األداء التســويقي أمــا الدراســة الحاليــة اتخــذت تأثيـــر استـــراتيجية النمــو علــى التوجــه التســويقي ممــا يؤثـــر علــى 

تحسيـــن مســتوي األداء التســويقي.

اتفقت الدراسة الحالية مع كل الدراسات السابقة في اتخاذ األداء التسويقي كمتغيـر تابع.2- 

 واتفقت الدراسة الحالية في أبعاد األداء التسويقي كما في دراسة )هادي وعمر، 2020(، )قرارية، 8	20(،اتفقت 3- 
مــع بعــض الدراســات فــي ُبعــد )الربحيــة( كمــا فــي دراســة )قراريــة، 8	20( وكذلــك اتفقــت مــع دراســة )قاســم، 2020( 

فــي ُبعــد الحصــة الســوقية.

اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة فــي استـــراتيجيات النمــو كمتغيـــر مســتقل ولكــن اختلفــت فــي أن 4- 
بعــض الدراســات اتخــذت إحــدى أبعادهــا )استـــراتيجية التنويــع – استـــراتيجية التـركيـــز- استـــراتيجية التكامــل( 
كمتغيـــر مســتقل، كما اختلفت مع بعض الدراســات الســابقة في اتخاذ الدراســات إحدى أبعاد استـــراتيجية النمو 

كمــا فــي دراســة )العيــد وكبيــش، 9	20(.

ركــزت جميــع الدراســات علــى املنهــج الوصفــي وكذلــك الدراســة الحاليــة فيمــا عــدا بعــض الدارســات اتخــذت املنهــج 5- 
التحليلي كدراســة )التومي، 2020(، )قرارية، 8	20(( واتخذت دراســة )أبو النيل، 9	20( املنهج املقارنة، ودراســة 
)زابي، 2020( منهج دراســة حالة ؛ وبذلك تتشــابه الدراســة الحالية مع معظم الدراســات الســابقة في التـركيـــز على 

املنهــج الوصفــي التحليلــي ملعالجــة مشــكلة البحــث.

اعتمــدت غالبيــة الدراســات املعروضــة علــى األســلوب اإلحصائــي لجمــع البيانــات واســتخدمت االســتبانة بينمــا ركــزت 6- 
الدراســة الحاليــة علــى جمــع البيانــات الكميــة والكيفيــة وتحليلهــا وتفسيـــرها ملعالجــة الدراســة.

اختلفــت الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة فــي اتخــاذ التوجــه التســويقي كمتغيـــر وســيط فــي حيـــن أغلــب 7- 
الدراســات التي تعرضت لها الباحثة - في حدود علمي - كلها أخذت متغيـــر التوجه التســويقي كمتغيـــر مســتقل كما 

فــي دراســات الســابقة الخاصــة بالتوجــه التســويقي.

اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أبعاد املتغيـر التابع األداء التسويقي )الربحية - الحصة السوقية(. 8- 

 كما تبيـن للباحث قلة الدراسات العربية التي تناولت دور التوجه التسويقي كمتغيـر وسيط في أثـر استـراتيجيات 9- 
النمو على األداء التســويقي في القطاع التأميني - في حدود علم الباحثة-.

تطبيق االستـراتيجيات التسويقية على قطاعات الصناعة والتجارة ولم تتجه إلى قطاع الخدمات التأمينية. 0	-
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 اســتفادة الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة فــي انتقــاء املراجــع ذات صلــة بموضــوع البحــث وتحديــد محــاور 		- 
وصياغــة مشــكلة الدراســة، بحيــث يأتــي فــي إطــار متكامــل.

ال توجــد دراســة تناولــت موضــوع البحــث بشــكل واضــح وصريــح وتــم تطبيقهــا علــى بيئــة األعمــال املصريــة بشــكل عــام  2	-
وقطــاع شــركات التأميـــن املصريــة بشــكل خــاص بالرغــم مــن أهميــة القطــاع فــي التنميــة االقتصاديــة املحليــة.

الدراسة االستطالعية
تعتبـــر الدراســة االســتطالعية نوًعــا مــن البحــوث االستكشــافية التــي ينظــر إليهــا - عــادة - علــى أنهــا خطــوة أولــى الزمــة لزيــادة 
املعرفــة بمشــكلة البحــث وأبعــاده، وملســاعدة الباحثــة فــي بنــاء الفــروض الخاصــة بالبحــث، والتــي - بدورهــا - تســتخدم البحــث 
الوصفــي. ولــذا، كان مــن األهميــة البــدء بإجــراء مثــل هــذه الدراســة االســتطالعية فــي مرحلــة التخطيــط للبحــث بهــدف التعــرف علــى 
العالقــة بيـــن استـــراتيجية النمــو واألداء التســويقي ودور التوجــه التســويقي بشــركات التأميـــن املصريــة، وقــد تــم إجــراء الدراســة 

مــن خــالل مقابــالت مــع )50( مفــردة مــن العامليـــن بشــركات التأميـــن موضــع الدراســة، وقــد درات املقابــالت حــول:

رؤية العامليـن لدور استخدام استـراتيجيات النمو املدركة في التأثيـر على األداء التسويقي.- 

دور استخدام التوجه التسويقي في تحسيـن مستوى األداء التسويقي.- 

الحصــة -  علــى  التأثيـــر  فــي  التســويقي  التوجــه  وجــود  فــي  النمــو  استـــراتيجية  الســتخدام  وإدراكهــم  العامليـــن  رؤيــة 
املحلــي. االقتصــاد  علــى  يؤثـــر  ممــا  واألربــاح  التســويقية 

يـــزيد مــن التوجــه  توصلــت الدراســة إلــى: أن إدراك القائميـــن بشــركات التأميـــن علــى اســتخدام استـــراتيجيات النمــو 
يـــزيد مــن االســتجابات والتطــور التســويقي ممــا يؤثـــر علــى األداء التســويقي. التســويقي بالتالــي 

مشكلة الدراسة
تتمثــل فــي أن تســويق التأميـــن يحتــاج إلــى دراســة استـــراتيجيات التســويق لتحقيــق احتياجــات ورغبــات العمــالء والباحــث 
يـــري أن تطبيــق استـــراتيجية النمــو مــن استـــراتيجيات التســويق التــي يمكــن أن تحقــق ذلــك، وفــي ضــوء مراجعــة الدراســات 

الســابقة ونتائــج الدراســة االســتطالعية يمكــن صياغــة الفجــوة البحثيــة فــي الســؤال البحثــي التالــي:-

إلى أي مدى يؤثـر استخدام استـراتيجيات النمو على األداء التسويقي في وجود التوجه التسويقي كمتغيـر وسيط؟

أهداف البحث
إلى أي مدي تؤثـر استـراتيجية النمو لدي شركات التأميـن العاملة بالسوق املصري على دور التوجه التسويقي؟	- 

إلــى أي مــدي تؤثـــر استـــراتيجية النمــو علــى السياســة التســويقية لشــركات التأميـــن العاملــة مــن خــالل استـــراتيجية 2- 
التـركيـــز وتأثيـــر ذلــك علــى األداء التســويقي مــن خــالل )الربحيــة، الخدمــة التســويقية(؟

إلــى أي مــدي تؤثـــر استـــراتيجية النمــو مــن خــالل استـــراتيجيات )التكامــل، والتنويــع، والتـركيـــز( علــى التوجــه الســوقي 3- 
مــن خــالل )توليــد اســتخبارات الســوق، توزيــع وإيصــال اســتخبارات الســوق، االســتجابة لالســتخبارات الســوق(؟

وإيصــال 4-  توزيــع  الســوق،  اســتخبارات  )توليــد  خــالل  مــن  التأميـــن  بشــركات  الســوقي  التوجــه  تأثيـــر  هــو  مــا  ســبق  وممــا 
الســوقية(؟ الحصــة  )الربحيــة،  خــالل  مــن  التســويقي  األداء  علــى  الســوق(  لالســتخبارات  االســتجابة  الســوق،  اســتخبارات 

مدي نجاح التوجه التسويقي من خالل )توليد استخبارات السوق، توزيع وإيصال استخبارات السوق، االستجابة 5- 
لالســتخبارات الســوق( كــدور وســيط إلظهــار أثـــر استـــراتيجية النمــو )تكامــل، وتنويــع، وتـركيـــز( علــى األداء التســويقي 

مــن خــالل )الربحيــة، وحصــة الســوق(؟

 أهمية البحث

تســتمد أهميــة البحــث مــن أهميــة استـــراتيجية النمــو وأثـــرها علــى األداء التســويقي ودور التوجــه الســوقي لــدى شــركات التأميـــن 
وتحديــد  التســويقي  التوســع  أن  وإلــى  املصــري،  االقتصــاد  علــى  التأميـــن  قطــاع  أهميــة  إلــى  ذلــك  ويـــرجع  وســيط،  كمتغيـــر  املصريــة 

االستـــراتيجيات التســويقية تمكــن شــركات التأميـــن مــن املحافظــة علــى مكانتهــا التنافســية وفقــا لتحديــات واحتياجــات الســوق.



دور التوجه التسويقي كمتغير وسيط في العالقة بين استراتيجية النمو واألداء التسويقي...

42

نموذج البحث

  املتغير املستقل

استراتيجية النمو

 املتغير الوسيط

التوجه التسويقي 
 التابعاملتغير 

االداء التسويقي 

توليد استخبارات السوق

توزيع استخبارات السوق

استجابة استخبارات السوق

1ف 

3ف2ف 

4ف 

    املتغير املستقل

 استراتيجية النمو

استراتيجية التكامل

استراتيجية التنويع

الحصة السوقيةاستراتيجية التركيز

 املتغير الوسيط

 التوجه التسويقي 
 التابعاملتغير 

 األداء التسويقي 
      املتغير املستقل

 استراتيجية النمو

الربحية

املصدر:- من إعداد الباحثة
الشكل )1( نموذج البحث

فروض البحث:
إحصائيــة -  داللــة  ذي  تأثيـــر  يوجــد  أال  املتوقــع  مــن  األول:  الفــرض 

الســتخدام استـــراتيجية النمــو )تكامــل، وتنويــع، وتوزيــع( علــى األداء 
الســوق(. وحصــة  )الربحيــة،  التســويقي 

إحصائيــة -  داللــة  ذي  تأثيـــر  يوجــد  أال  املتوقــع  مــن  الثانــي:  الفــرض 
الســتخدام استـــراتيجية النمــو )تكامــل، وتنويــع، وتوزيــع( علــى التوجــه 

واســتجابة(.  وتوزيــع،  )توليــد،  التســويقي 

تأثيـــر ذي داللــة إحصائيــة -  أال يوجــد  املتوقــع  مــن  الثالــث:  الفــرض 
للتوجــه الســوقي )توليــد، وتوزيــع، واســتجابة(، علــى األداء التســويقي 

الســوق(.  )الربحيــة، وحصــة 

داللــة إحصائيــة -  تأثيـــر ذي  يوجــد  أال  املتوقــع  مــن  الرابــع:  الفــرض 
الســتخدام استـــراتيجية النمــو )تكامــل، وتنويــع، وتوزيــع( علــى األداء 

التســويقي كمتغيـــر وســيط. التوجــه  بوجــود  الســوق(  )الربحيــة، وحصــة  التســويقي 

وحتي نصل بالتحليل اإلحصائي لصحة الفرض من عدمه، ال بد من فروض فرعية على النحو التالي: 

الفــرض الفرعــي األول: مــن املتوقــع أال يوجــد تأثيـــر ذي داللــة إحصائيــة الســتخدام استـــراتيجية التكامــل علــى األداء - 
التســويقي )الربحيــة، وحصــة الســوق( بوجــود التوجــه التســويقي كمتغيـــر وســيط.

الفــرض الفرعــي الثانــي: مــن املتوقــع أال يوجــد تأثيـــر ذي داللــة إحصائيــة الســتخدام استـــراتيجية التنويــع علــى األداء - 
التســويقي )الربحيــة، وحصــة الســوق( بوجــود التوجــه التســويقي كمتغيـــر وســيط.

الفــرض الفرعــي الثالــث: مــن املتوقــع أال يوجــد تأثيـــر ذي داللــة إحصائيــة الســتخدام استـــراتيجية التوزيــع علــى األداء - 
التســويقي )الربحية، وحصة الســوق( بوجود التوجه التســويقي كمتغيـــر وســيط.

حدود الدراسة
تقــوم الدراســة علــى دراســة اســتطالعية مــن خــالل اســتبانة ســبق اســتخدامها وإجــراء بعــض التعديــالت عليهــا، وهــذه 
االســتبانة موجهــة إلــى مديـــري ورؤســاء األقســام العامليـــن فــي جميــع شــركات التاميـــن املصريــة وعددهــم )280( واســتخدام 
التحليــل اإلحصائــي فــي تحقيــق أهــداف البحــث، واالســتبانة تشــتمل علــى عــدد مــن العبــارات تعكــس أهــداف الدراســة وأســئلتها 
مــن قبــل املديـريـــن ورؤســاء األقســام، وسيســتخدم مقيــاس Liker الخما�ســي بحيــث تأخــذ كل إجابــة أهميــة نســبية مــن )	-5( 

متغيـرات البحث

جدول )1(
متغيـرات البحث وأبعادها

أبعاد املتغيـر سيتم النوع 
استخدامها في القياس

استـراتيجية 
مستقلالنمو

استـراتيجية التكامل
استـراتيجية التـركيـز
استـراتيجية التنويع

التوجه 
وسيطالسوقي

توليد استخبارات السوق
توزيع استخبارات السوق
استجابة استخبارات السوق

األداء 
الربحيةتابعالتسويقي

الحصة السوقية
  املصدر : من إعداد الباحثة
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والتحليــل ســيتم باســتخدام بـــرنامج SPSS وبتحليــل املســار باســتخدام بـــرنامج تحليــل املســار Amos، وذلــك لبيــان األثـــر غيـــر 
املباشــر الستـــراتيجية النمــو )مســتقل( علــى األداء التســويقي )املتغيـــر التابــع( مــع وجــود التوجــه الســوقي )كمتغيـــر وســيط(.

وبأهمية نسبية: 
طول الفئة = )الحد األعلى للبديل – الحد األدنى للبديل( عدد املستويات = 1.33 

وقــد أشــرنا إلــى أن االســتبانة للصــدق والثبــات، وكان ثبــات االســتبانة ككل 0.922 وهــو معــدل مرتفــع يدلــل علــى قــدرة 
االســتبانة فــي تحقيــق أغــراض الدراســة.

التحليل الوصفي ملتغيـرات الدراسة

y : وتهدف إلى قيام شركات التاميـن بتكييف جهودها لكي تنمو وتتوسع في كل اتجاه وذلك لتحقيق:
	
استـراتيجية النمو

زيادة عدد الوثائق )نمو اإلنتاج( مما يؤدي إلى زيادة األرباح. 	-

دعم فرص النجاح للشركات في األجل البعيد، والنمو يتم من خالل عدة استـراتيجيات منها: 2-

X.أ- 
1
استـراتيجية التكامل  

 وهذه االستـراتيجية تشيـر إلى النمو والتوسع عن طريق االندماج بيـن شركتيـن وذلك لتحقيق أهداف منها:

توزيع التكاليف بيـن الشركات واالستفادة من خبـرات املوارد البشرية في هذه الشركات.- 

االستفادة من خبـرات املوارد البشرية في هذه الشركات.- 

التكامل يساعد على االستفادة من مزايا كل شركة بما تتمتع به من نقاط قوي وتجنب نقاط الضعف لكل شركة.- 

X.ب- 
2
استـراتيجية التنويع  

وهذه االستـراتيجية تتيح الفرصة للشركات لالنتشار وفتح مياديـن عمل جديدة والتنويع، ومن أشكال التنويع:

التنويــع املرتبــط والتنويــع غيـــر املرتبــط: والتنويــع املرتبــط يعنــي تســويق منتــج لــه عالقــة بنشــاطها الحالــي وهــو املتبــع - 
بشــركات التأميـــن محــل الدراســة، والتنويــع فيـــر املرتبــط يعنــي إنتــاج منتجــات ليــس لــه عالقــة بنشــاط الشــركة.

التنويــع األفقــي والرأ�ســي: والتنويــع األفقــي إضافــة الشــركات خدمــات جديــدة للعمــالء الحالييـــن، مســتفيدة مــن - 
مركزهــا ومواردهــا الحاليــة املتاحــة. وهنــاك تنويــع أفقــي غيـــر مرتبــط.

ج- 
.
X

3
استـراتيجية التـركيـز 

وهذه االستـــراتيجية تعني تـركيـــز الشركات في مجال واحد لكي تتخصص فيه، وقد تم ذلك بالفعل بالسوق املصري فأصبحت 
هناك شركات تمارس تأمينات حياة فقط، وشركات تمارس التأمينات العامة فقط، وتـرجع أهمية استـراتيجية التـركيـز في:

االســتفادة مــن مزايــا التخصيــص مــن مزايــا تخفيــض التكاليــف، وإشــباع حاجــات العمــالء، واتقــان أســاليب الدعايــة - 
ومتابعــة التطــور فــي هــذا املجــال واالســتجابة لــه.

القدرة على التجديد والتطويـر.- 

اكتساب الخبـرة العالية في املجال الذي تتخصص فيه الشركات.- 

التحليل اإلحصائي
وتســتخدم فيــه املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة واختبــار T للتحقــق مــن معنويــة الفقــرات وذلــك بجــداول مجمعــة 
y ومتغيـــراتها 

	
لــكل متغيـــر مــن املتغيـــرات الثالثــة مــع املتغيـــرات الفرعيــة لــكل متغيـــر. وبالتحليــل الوصفــي الستـــراتيجية النمــو 

X( باســتخدام املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة، واختبــار T للتحقــق 
3
X، التـركيـــز 

2
X، التنويــع 

	
الثــالث )التكامــل 

مــن معنويــة كل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة وأهميتهــا وتــم تجميــع نتائــج بـــرنامج الـــ SPSS فــي الجــدول رقــم )	(.

يشيـــر جــدول )	( إلــى أن إجابــات العينــة مــن خــالل عبــارات االســتبيان الستـــراتيجية النمــو ومتغيـــراتها الثــالث، توضــح 
أن املتوســط العــام الستـــراتيجية التكامــل 4.2 ومتوســطات جميــع الفقــرات أعلــى فــي متوســطاتها، ويشيـــر إلــى أن املتوســط 
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العــام الستـــراتيجية التنويــع 3.86 ومتوســطات جميــع الفقــرات أعلــى 
يكــون  التأميـــن  )تنويــه خدمــات شــركات  الفقــرة  فــي متوســطاتها،إال 
مــن خــالل تقديــم خدمــات متنوعــة( متوســطها الحســابي3.2 وهــو 
أدنــي مــن املتوســط العــام وانحــراف معيــاري 1.19 وأهميتهــا النســبية 
 3.83 التـركيـــز  الستـــراتيجية  العــام  املتوســط  وأن  متوســطة، 
ومتوســطات جميــع الفقــرات أعلــى فــي متوســطاتها،إال الفقــرة )تـــركز 
شــركات التأميـــن علــى تقديــم خدماتهــا داخــل الســوق املصــري فقــط( 
متوســطها الحســابي 3.42 وهــو أدنــي مــن املتوســط العــام وانحــراف 

معيــاري 0.85 وأهميتهــا النســبية متوســطة.

y .د- 
2
استـراتيجية التوجه السوقي 

وهــي مجموعــة األنشــطة التنظيميــة املرتبطــة بتوليــد وتوزيــع 
واســتجابة اســتخبارات الســوق وتبادلهــا واالســتفادة منهــا.

• 	
.
X

4
توليد استخبارات السوق 

تخصيص قسم أو أكثـر في شركات التأميـن لتفهم حاجات العمالء الحالييـن واملستقبليـن والعوامل املؤثـرة فيها.

X: وتعني اشتـراك األقسام املختلفة لشركات التأميـن للقيام بهذه االستخبارات.- 
5
توزيع وإيصال استخبارات السوق 

االســتخبارات -  لهــذه  االســتجابة  يجــب  االســتخبارات،  هــذه  علــى  التعــرف  بعــد   :X
6

الســوق  الســتخبارات  االســتجابة 
 ،X

4
y ومتغيـــراتها الثــالث )التوليــد 

2
لتحقيــق رغبــات وميــول العمــالء ؛ وبالتحليــل الوصفــي الستـــراتيجية التوجــه الســوقي 

X( باســتخدام املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة، واختبــار T للتحقــق مــن معنويــة 
6
X، االســتجابة 

5
التوزيــع 

كل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة وأهميتهــا وتــم تجميــع نتائــج بـــرنامج الـــ SPSS فــي الجــدول )2(.

إلــى أن إجابــات العينــة مــن خــالل عبــارات  يشيـــر جــدول )2( 
الثــالث،  ومتغيـــراتها  الســوقي  التوجــه  الستـــراتيجية  االســتبانة 
وانحــراف   4.05 التوليــد  الستـــراتيجية  العــام  املتوســط  أن  توضــح 
املتوســط  فــي  أعلــى  الفقــرات  جميــع  ومتوســطات   0.82 معيــاري 
التغيـــرات  بتقييــم  التأميـــن  شــركات  )تقــوم  الفقــرة  إال  العــام، 
بذليلهــا ومواكبــي  للعمــل علــى  أثـــرها علــى أنشــطتها  البيئيــة وتحليــل 
املتوســط  مــن  أدنــي  وهــو   3.68 الحســابي  متوســطها  التحديــات( 
العــام وانحــراف معيــاري 0.95 وأهميتهــا النســبية متوســطة. ويشيـــر 
إلى أن املتوســط العام الستـــراتيجية التوزيع 4.68 وانحراف معياري 
إال  العــام،  املتوســط  مــن  أعلــى  الفقــرات  0.81 ومتوســطات جميــع 
الفقــرة )فــي شــركات التأميـــن يوجــد حــد أدنــي مــن التواصــل بيـــن إدارة 
التســويق واإلدارات األخــرى بشــأن التغيـــرات التســويقية( متوســطها 
معيــاري  وانحــراف  العــام  املتوســط  مــن  أدنــي  وهــو  الحســابي3.86 

0.75 وأهميتهــا النســبية متوســطة، وأن املتوســط العــام الستـــراتيجية االســتجابة 3.93 وانحــراف معيــاري 0.85ومتوســطات 
جميــع الفقــرات أعلــى فــي متوســطاتها، إال الفقــرة )خطــط األعمــال فــي شــركات التأميـــن موجهــه بفعــل التقــدم التكنولوجــي( 

متوســطة. النســبية  وأهميتهــا   0.84 معيــاري  وانحــراف  العــام  املتوســط  مــن  أدنــي  وهــو   3.48 الحســابي  متوســطها 

 -  y
3
استـراتيجية األداء التسويقي 

ويتـركز األداء التسويقي في املوازنة بيـن األهداف املطلوبة واألنشطة املختلفة واستـراتيجيات السوق ومتغيـراتها:

X: مدي كفاءة شركات التأميـن في استخدام موجوداتها بتوليد األرباح.- 
7
الربحية 

X: نسبة ما تمثله مبيعات شركات التأميـن بالنسبة لألسواق املناظرة.- 
8
الحصة السوقية 

جدول )1(
افات املعيارية وقيم  املتوسطات الحسابية واالنحر
T ومستوي األهمية الستـراتيجية النمو ومتغيـراتها 

الثالث )التكامل، التنويع، التـركيـز(
االستـراتيجية

املقياس
التكامل  

X
	

X
2
التـركيـز التنويع 

X
3

4.23.863.83املتوسط الحسابي
0.820.910.81االنحراف املعياري

15.3 - 6.125.2 - 6.216.2 -17.3قيمة T املحسوبة تتـراوح بيـن
قيمة T الجدولية عند 
1.67مستوى معنوية) 0.05(

مرتفعةاألهمية النسبية
.SPSS املصدر: إعداد الباحثة، تجميع مستخرجات التحليل اإلحصائي ببـرنامج 

جدول )2(
افات املعيارية وقيم  املتوسطات الحسابية واالنحر
T ومستوي األهمية الستـراتيجية التوجه السوقي 

ومتغيـراتها الثالث )التكامل، التنويع، التـركيـز(
االستـراتيجية

املقياس
التوليد  

X
4

X
5
االستجابة التوزيع 

X
6

4.054.683.92املتوسط الحسابي
0.820.810.85االنحراف املعياري

17.33 - 10.324.2 - 9.0117.3 -22.13قيمة T املحسوبة تتـراوح بيـن
قيمة T الجدولية عند 
1.67مستوي معنوية) 0.05(

مرتفعةاألهمية النسبية
.SPSS املصدر: الباحثة، تجميع مستخرجات التحليل اإلحصائي ببـرنامج 
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 y
3
وبالتحليل الوصفي الستـراتيجية األداء التسويقي 

الربحيــة   ( ومتغيـــراتها   y
3

الســوقي  التوجــه  الستـــراتيجية  الوصفــي  وبالتحليــل 
X( باســتخدام املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة، 

8
X، الحصــة الســوقية 

7

واختبــار T للتحقــق مــن معنويــة كل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة وأهميتهــا وتــم تجميــع 
نتائــج بـــرنامج SPSS فــي جــدول )3(.

االســتبانة  عبــارات  خــالل  مــن  العينــة  إجابــات  أن  إلــى  يشيـــر   )3( الجــدول 
الستـــراتيجية األداء التســويقي ومتغيـــراتها، توضــح أن املتوســط العــام الستـــراتيجية 
 باملنافسيـن 

ً
الربحية 4.66 وانحراف معياري0.82 وكانت فقرة معدل الربحية قياسا

الثانيــة  املرتبــة  وفــي  قــدره 4.96 وانحــراف معيــاري0.80  بمتوســط  األولــي  املرتبــة  فــي 
فقــرة معــدل نمــو الحصــة الســوقية بمتوســط 4.36 وانحــراف معيــاري 0.83.

ومــن الجــداول )	، 2، 3( تقــارب املتوســطات الحســابية وانخفــاض التشــتت 
فــي إجابــات الفقــرات وكذلــك ال توجــد اختالفــات فــي مســتويات الداللــة حيــث كانــت 

جميعهــا أقــل مــن 0.05 وأن األهميــة النســبية للجميــع مرتفعــة.

 اختبارات الفروض
فــي  النتائــج  وصياغــة  املتعــدد  االنحــدار  تحليــل  اســتخدام  تــم 
جــداول إحصائيــة إلثبــات الفــروض الثالثــة األولــي، والســتخدام التوجــه 
 Path Analysis الســوقي كمتغيـــر وســيط تــم اســتخدام تحليــل املســار
 ،SPSS اإلحصائــي  البـــرنامج  باســتخدام   Amos بـــرنامج  باســتخدام 
ولتفهــم الجــداول ال بــد مــن معرفــة املصطلحــات املوضحــة فــي الجــدول 

.)4( رقــم 

الفرض األول: من املتوقع ال يوجد تأثيـر ذي داللة إحصائية الستخدام 
استـراتيجية النمو )تكامل،تنويع، توزيع( على األداء التسويقي )الربحية، 

حصة السوق(«. والختبار هذه الفرضية تم إعداد الجدول )5(: 

R2 عنــد مســتوي داللــة   ،R يوضــح جــدول )5( مــن خــالل قيمــة
)α ≤ 0.05(، وأن مــا قيمتــه 0.218 مــن التغيـــرات فــي األداء التســويقي 
معامــل  أن  كمــا  بمتغيـــراتها،  النمــو  استـــراتيجية  فــي  التغيـــر  عــن  ناتــج 
ويوضحــان  التأثيـــر،  معنويــة  يؤكــدان  املحســوبة   F وقيمــة  االنحــدار، 

التأميـــن. لشــركات  التســويقي  األداء  علــى  النمــو  استـــراتيجية  تأثيـــر 

الستـــراتيجية  إحصائيــة  داللــه  ذي  تأثيـــر  وجــود  يتبيـــن  وبذلــك 
النمــو علــى األداء التســويقي وكذلــك وجــود نفــس الداللــة الستـــراتيجية 
الســوقية.  والحصــة  الربحيــة  حيــث  مــن  التســويقي  األداء  علــى  النمــو 

الغــرض العدمــي.  البديــل ورفــض  الفــرض  وهــذا يؤكــد قبــول 

جدول )5(
 تحليل االنحدار املتعدد لتأثيـر استـراتيجية النمو

على األداء التسويقي لشركات التأميـن

Sig* مستوي الداللةT محسوبةمعامل االنحدار FDF*Sigβ محسوبةRR2املتغيـر التابع

األداء 
O5020.2187.129التسويقي

2	االنحدار
0.00

0.0850.1140.288استـراتيجية التكامل
0.1961.3330.325استـراتيجية التنويع268البواقي

0.2450.3400.019استـراتيجية التوزيع280املجموع

جدول )3(
افات  املتوسطات الحسابية واالنحر

املعيارية وقيم T ومستوى األهمية 
األداء التسويقي ومتغيـراته الربحية، 

الحصة السوقية
االستـراتيجية

املقياس
الربحية 

X
7

التوزيع 
X

8

4.664.66املتوسط الحسابي
0.800.82االنحراف املعياري

18.4216.61قيمة T املحسوبة تتـراوح بيـن
قيمة T الجدولية عند 

)α ≤  0.05( 1.67مستوي معنوية

مرتفعةاألهمية النسبية
مســتخرجات  تجميــع  الباحثــة،  إعــداد  املصــدر: 

.SPSS ببـــرنامج  اإلحصائــي  التحليــل 

جدول)4(
بعض املصطلحات املستخدمة في التحليل اإلحصائي

الرمزاملصطلح
Rمعامل االرتباط
R2معامل التحديد

Fاملحسوبة
Dfدرجات الحرية
Sigمستوي الداللة
βمعامل االنحدار

Tاملحسوبة
Sig*مستوي الداللة املحسوبة

X2Chi   املحسوبة
X2Chi2   الجدولية

Goodness of Fit Index
مدي مالءمة الجودة ومن الدقة اقتـراب قيمتها 

من الواحد الصحيح
Gfi

Comparatire Fit Index
 مؤثـر املالءمة املقارن ومن الدقة اقتـراب قيمتها 

من الواحد الصحيح 
Cfi

Rot Mean Square Error of Approximation
الجذر التـربيعي ملتوسطات الخطأ التقريبي 

ويجب االقتـراب من الواحد الصحيح
RMSEA

Confirmatory Factor Analysis معامل التأكيد
Indirect Effect

التأثيـر غيـر املباشر هو حاصل ضرب معامالت 
قيم التأثيـرات املباشرة من املتغيـرات.
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Sig* مستوي الداللةT محسوبةمعامل االنحدار FDF*Sigβ محسوبةRR2املتغيـر التابع

0.4120.31911.212الربحية
2	االنحدار

0.00
0.2891.7150.119استـراتيجية التكامل

0.3471.8380.088استـراتيجية التنويع268البواقي
0.6773.3900.005استـراتيجية التوزيع280املجموع

الحصة 
0.4240.1655.817السوقية

2	االنحدار
0.00

0.4321.7570.131استـراتيجية التكامل
0.1190.4690.088استـراتيجية التنويع368البواقي

0.2741.5850.178استـراتيجية التوزيع280املجموع
.SPSS املصدر: إعداد الباحثة، تجميع مستخرجات التحليل اإلحصائي ببـرنامج

الفرض الثاني: »من املتوقع أال يوجد تأثيـر ذي داللة إحصائية الستخدام استـراتيجية النمو )تكامل، وتنويع، وتوزيع( على 
التوجه التسويقي )توليد، وتوزيع، واستجابة(«. والختبار هذه الفرضية تم إعداد جدول )6(:

جدول )6(
تحليل االنحدار املتعدد التأثيـر استـراتيجية النمو على التوجه السوقي لشركات التأميـن املصري

Sig* مستوي الداللةT محسوبةمعامل االنحدار F*SigDFβ محسوبةRR2املتغيـر الوسيط

0.8230.60259.7950.00التوجه السوقي
0.2534.2700.000استـراتيجية التكامل2	االنحدار
0.3173.4860.004استـراتيجية التوزيع268البواقي

0.4935.3700.000استـراتيجية التـركيـز280املجموع

توليد استخبارات 
0.8310.63555.5440.00السوق

0.5226.0030.000استـراتيجية التكامل2	االنحدار
0.61224.4980.000استـراتيجية التوزيع268البواقي

0.3122.8190.066استـراتيجية التـركيـز280املجموع

توزيع وإيصال 
0.6020.44428.1910.00استخبارات السوق

0.3291.7790.100استـراتيجية التكامل2	االنحدار
0.0050.0030.772استـراتيجية التوزيع268البواقي

0.4585.0130.000استـراتيجية التـركيـز280املجموع

االستجابة 
0.7650.51926.2330.00الستخبارات السوق

0.2032.5530.020استـراتيجية التكامل2	االنحدار
0.1513.3070.019استـراتيجية التوزيع268البواقي

0.4333.5730.022استـراتيجية التـركيـز280املجموع
.SPSS املصدر: إعداد الباحثة، تجميع مستخرجات التحليل اإلحصائي ببـرنامج

وحتــي ال يكــون هنــاك تكــرار فــي الشــرح بيانــات الجــدول، فالتحليــل كمــا بالجــدول )6(، وبذلــك يســتنتج: يوجــد تأثيـــر ذي 
داللــة إحصائيــة الســتخدام استـــراتيجية النمــو )تكامــل، وتنويــع، وتوزيــع( علــى التوجــه التســويقي )توليــد، وتوزيــع، واســتجابة(، 

وهــو مــا يؤكــد عــدم صحــة قبــول الفرضيــة الرئيســية، وعليــه نـــرفض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل الفــرض البديــل. 

الفرضيــة الثالثــة: »مــن املتوقــع أال يوجــد تأثيـــر ذي داللــة إحصائية للتوجه الســوقي )توليد، وتوزيع، واســتجابة(، على األداء 
التسويقي )الربحية، وحصة السوق(«، والختبار هذه الفرضية تم إعداد جدول )7(: 

جدول )7(
 تحليل االنحدار املتعدد لتأثيـر استـراتيجية التوجه السوقي على األداء التسويقي لشركات التأميـن املصري

املتغيـر 
Sig* مستوي الداللةT محسوبةمعامل االنحدارFDF*Sig محسوبةRR2التابع

األداء 
0.5590.3138.349التسويقي

2	االنحدار
0.00

0.1161.2000.233توليد استخبارات السوق
0.4033.0100.003توزيع استخبارات السوق268البواقي

0.8040.0000.000االستجابة الستخبارات السوق280املجموع

0.5240.25513.297الربحية
2	االنحدار

0.00
0.0600.5250.600توليد استخبارات السوق

0.4442.7940.006توزيع استخبارات السوق268البواقي
0.9235.9080.000االستجابة الستخبارات السوق280املجموع

الحصة 
0.6360.1909.490السوقية

2	االنحدار
0.00

0.1721.3800.170توليد استخبارات السوق
0.3622.1010.038توزيع استخبارات السوق368البواقي

0.6484.0160.000االستجابة الستخبارات السوق280املجموع
SPSS املصدر: إعداد الباحثة، تجميع مستخرجات التحليل اإلحصائي ببـرنامج
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وحتــى ال يكــون هنــاك تكــرار فــي شــرح بيانــات الجــدول، فالتحليــل كمــا بجــدول 7، وبذلــك يســتنتج: يوجــد تأثيـــر ذي داللــة 
إحصائيــة الســتخدام استـــراتيجية التوجــه الســوقي ) )توليــد، وتوزيــع، واســتجابة( علــى استـــراتيجية األداء التســويقي )الربحيــة، 
والحصة السوقية( وهو ما يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة، وعليه نـرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرض البديل.

الفرض الرابع: من املتوقع أال يوجد تأثيـر ذي داللة إحصائية الستخدام استـراتيجية النمو )تكامل تنويع، وتوزيع( على 
األداء التسويقي )الربحية، وحصة السوق( بوجود التوجه التسويقي كمتغيـر وسيط.

وحتى نصل بالتحليل اإلحصائي لصحة الفرض من عدمه، ال بد من فروض فرعية على النحو التالي: 

الفــرض الفرعــي األول: مــن املتوقــع أال يوجــد تأثيـــر ذي داللــة إحصائيــة الســتخدام استـــراتيجية التكامــل علــى األداء - 
التســويقي )الربحيــة، وحصــة الســوق( بوجــود التوجــه التســويقي كمتغيـــر وســيط.

الفــرض الفرعــي الثانــي: مــن املتوقــع أال يوجــد تأثيـــر ذي داللــة إحصائيــة الســتخدام استـــراتيجية التنويــع علــى األداء - 
لتســويقي )الربحيــة، وحصــة الســوق( بوجــود التوجــه التســويقي كمتغيـــر وســيط.

الفــرض الفرعــي الثالــث: مــن املتوقــع أال يوجــد تأثيـــر ذي داللــة إحصائيــة الســتخدام استـــراتيجية التوزيــع علــى األداء - 
التســويقي )الربحية، وحصة الســوق( بوجود التوجه التســويقي كمتغيـــر وســيط، والختبار هذه الفرضية وفروعها 
تــم إعــداد جــدول )8(: حتــي يمكننــا اختبــار هــذه الفرضيــة تــم اتبــاع البـــرنامج اإلحصائــي Amos باتبــاع البـــرنامج 

اإلحصائــي SPSS وتــم تجميــع الفرضيــات الفرعيــة داخــل جــدول واحــد هــو رقــم )8(. 

تبيـــن مــن جــدول )8( وجــود أثـــر ذي داللــة إحصائيــة الستـــراتيجية النمــو بمتغيـــراتها الثــالث ) التكامــل: التنويــع، والتوزيــع( 
علــى األداء التســويقي مــع وجــود التوجــه الســوقي، إذ بلغــت قيمــة X2 املحســوبة للمتغيـــرات الثالثــة بالتـــرتيب )4.656، 6.002، 
مالءمــة  مؤشــر  وهــو   )  0.973  ،0.993  ،0.867(  GFI قيمــة  وبلغــت   ،)0.05( داللــة  مســتوي  عنــد  داللــة  ذات  وهــي   ،)8.130
الجــودة وهــو يقتـــرب مــن الواحــد الصحيــح، كمــا بلغــت قيمــة مؤشــرات املواءمــة CFI للمتغيـــرات )0.062،0.988،0.988( وهــو 
يقتـــرب أيًضــا مــن الواحــد الصحيــح، كمــا بلــغ الجــذر التـــربيعي )RMSEA( ملتوســطات الخطــأ مســاوي للصفــر وهــذا يعكــس 
التحليل العاملي التوكيدي أي املواءمة العامة بينما بلغ التأثيـــر املباشر على التوجيه التسويقي ملتغيـــرات استـــراتيجية النمو 
بالتـــرتيب علــى النحــو التالــي )0.702، 0.534، 0.754( وذلــك يشيـــر إلــى تأثيـــر استـــراتيجية النمــو علــى استـــراتيجية التوجــه 
الســوقي، وباملثــل التأثيـــر املباشــر علــى التوجيــه التســويقي علــى أداء التســويق ملتغيـــرات استـــراتيجية النمــو )0.444، 0.534، 
0.512(، وقــد بلــغ التأثيـــر غيـــر املباشــر ملتغيـــرات استـــراتيجية النمــو علــى استـــراتيجية األداء التســويقي مــع وجــود التوجيــه 
التسويقي كمتغيـر وسيط بالتـرتيب على النحو التالي )0.41، 0.754، 0.512 ( وهذا يؤكد تأثيـر استـراتيجية النمو بمتغيـراتها 

) التكامــل، والتنويــع، والتـركيـــز( علــى األداء التســويقي لشــركات التأميـــن فــي ظــل وجــود التوجــه التســويقي كمتغيـــر وســيط.

جدول )8(
أثـر االستـراتيجيات املختلفة 

على األداء التسويقي مع 
وجود التوجه السوقي 

كوسيط

Chi2
X2 

املحسوبة

Chi2
X2

الجدولية
GFICFIRMSFADirect Effect

التأثيـر املباشر

 Ind1irect
Effect

التأثيـر غيـر 
املباشر

 *Sig
مستوي 
الداللة

أثـر استـراتيجية التكامل على 
األداء التسويقي مع وجود 

التوجه السوقي كوسيط
4.6564.1200.8670.988000

استـراتيجية التكامل على
0.702استـراتيجية التوجه التسويقي

0.410.066
استـراتيجية التوجه التسويقي 

0.444على األداء التسويقي

أثـر استـراتيجية التنويع على 
األداء التسويقي مع وجود 

التوجه السوقي كوسيط
6.0024.1200.9930.990000

استـراتيجية التنويع على
0.876استـراتيجية التوجه التسويقي

0.3450.102
استـراتيجية التوجه التسويقي 

0.534على األداء التسويقي

أثـر استـراتيجية التـركيـز على 
األداء التسويقي مع وجود 
التوجه السوقي كوسيط 

8.1334.1200.9730.062000

استـراتيجية التـركيـز على
0.754استـراتيجية األداء التسويقي

0.2870.012
استـراتيجية التوجه التسويقي 

0.512على األداء التسويقي

SPSS املصدر: إعداد الباحثة، تجميع مستخرجات التحليل اإلحصائي ببـرنامج
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وبذلك فزيادة اهتمام شركات التأميـن باستـراتيجية النمو في ظل التوجه السوقي من شأنه التأثيـر على األداء التسويقي، 
وعليه نـرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل، ويكون البحث قد حقق جميع أهدافه من خالل الفروض املحددة.

النتائج والتوصيات
النتائج:

نتائج متعلقة بالجانب النظري: من خالل قيامنا بالدراسة امليدانية في شركات التأميـن املصرية خلصنا إلى النتائج التالية:
، وتســعي مــن خاللهــا املنظمــة إلــى تعظيــم األربــاح وتوســيع 	- 

ً
تعتبـــر استـــراتيجية النمــو مــن أهــم االستـــراتيجيات شــيوعا

حصتهــا الســوقية مــن خــالل املحافظــة علــى النشــاط األصلــي وإضافــة خدمــات جديــدة.
الهدف من وراء نمو املنظمة اختـراق البحث عن خدمات وأسواق جديدة.2- 
تســاعد استـــراتيجية النمو املؤسســة املتبعة على تحقيق أهداف متمثلة في الربح والبقاء وضمان اســتمرارية وبناء 3- 

حصة ســوقية.
تســاعد استـــراتيجية النمــو املؤسســة مــن خــالل استـــراتيجية التنويــع وتوزيــع املخاطــر الناتجــة عــن خاصيــة عــدم 4- 

التأكــد التــي تســود محيطهــا الــذي تعمــل فيــه.
تســاعد استـــراتيجية النمــو املؤسســة خــالل استـــراتيجية التكامــل علــى الدخــول إلــى جــزء جديــد مــن أجــزاء الســوق 5- 

أو توســيع نشــاط املنظمــة إلــى مواقــع جغرافيــة أخــرى مــن خــالل زيــادة الخدمــات املقدمــة لســوق.
تســاعد استـــراتيجية النمــو املؤسســة مــن خــالل استـــراتيجية التـركيـــز مــن االســتفادة علــى ميـــزة تنافســية فــي قطــاع 6- 

الســوق املســتهدف مــن خــالل تقديــم خدمــات مســتمرة مــن حيــث الجــودة واملواصفــات.
يســاعد التوجــه التســويقي ملؤسســة إلــى توليــد االســتخبارات التــي تعنــى توجيــه أهــداف واستـــراتيجيات وأنشــطة 7- 

وخدمــات شــركات التأميـــن ومتطلبــات عمالئهــا واملستفيديـــن مــن خدماتهــا ســواء داخلهــا أو خارجهــا.
يســاعد التوجــه التســويقي ملؤسســة علــى توزيــع االســتخبارات التســويقية إلــى جيــل واســع مــن معلومــات الســوق 8- 

التأمينيــة. التأميـــن وخدمــات  بشــركات 
الحاليــة 9-  العمــالء  احتياجــات  معرفــة  خــالل  مــن  لالســتخبارات  االســتجابة  علــى  التســويقي  التوجــه  يســاعد 

واملســتقبلية، والنشــر األفقــي والرأ�ســي لتلــك املعلومــات واالســتخبارية داخلهــا، والقــدرة علــى اتخــاذ إجــراء واســع أو 
الســوق.  ذلــك  ملعلومــات  االســتجابة 

 يعنــي األداء التســويقي فــي املخرجــات أو النتائــج التســويقية التــي تســعي الوظيفــة التســويق لتحقيقهــا خــالل فتـــرة  0	-
زمنيــة معينــة.

 يـرتبط مفهوم األداء بكل من الكفاءة، الفعالية،اإلنتاجية، واألهداف. 		-
 نستطيع من خالل األداء التسويقي استخدام موارد بشكل جيد واالستفادة من الفرص املتاحة في السوق. 2	-
 تـــرجع أهمية األداء التســويقي من خالل أداء املؤسســة مع املنافسيـــن ويتم معرفة املؤسســة في الســوق إما بالبقاء  3	-

أو االنسحاب.

نتائــج متعلقــة بالجانــب التطبيقــي: متغيـــرات االستـــراتيجيات )النمــو، التوجــه الســوقي، األداء التســويقي( مــن خــالل 
االســتبانة وإجابــات عينــة الدراســة مــن حيــث األهميــة النســبية مرتفعــة وذلــك خــالل متوســطاتها التــي جــاءت أكثـــرها أعلــى مــن 

املتوســط الحســابي العــام، والفقــرات التــي كانــت متوســطاتها أقــل مــن املتوســط الحســابي العــام هــي:

بالنسبة الستـراتيجية النمو: الفقرة )تقوم شركات التأميـن بتخفيض تكلفة الخدمة الواحدة من خالل زيادة املبيعات 	- 
للخدمات تجاه عمالئها( متوسطها الحسابي3.56 وهو أدني من املتوسط العام 1.13 وأهميتها النسبية متوسطة 

التغيـــرات 2-  بتقييــم  التأميـــن  شــركات  )تقــوم  الفقــرة  االســتخبارات  توليــد  فمتغيـــرات  التســويقي:  التوجــه  بالنســبة 
البيئيــة وتحليــل أثـــرها علــى أنشــطتها للعمــل علــى تطويـــر ومواكبــة التحديــات( متوســطها الحســابي3.68 وهــو أدنــي 
مــن املتوســط العــام وانحــراف معيــاري 0.95 وأهميتهــا النســبية متوســطة، فمتغيـــرات التوزيــع ففقــرة )فــي شــركات 
التســويقية(  التغيـــرات  بشــأن  األخــرى  واإلدارات  التســويق  إدارة  بيـــن  التواصــل  مــن  أدنــي  حــد  يوجــد  التأميـــن 
النســبية متوســطة،  العــام وانحــراف معيــاري 0.75 وأهميتهــا  املتوســط  مــن  أدنــي  الحســابي3.86 وهــو  متوســطها 
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فمتغيـــرات االســتجابة ففقــرة )لخطــط األعمــال فــي شــركات التأميـــن موجهــه بفعــل التقــدم التكنولوجــي( متوســطها 
الحســابي3.48 وهــو أدنــي مــن املتوســط العــام وانحــراف معيــاري 0.84 وأهميتهــا النســبية متوســطة.

املتوســط العــام لربحيــة 4.66 وانحــراف معيــاري 0.82 وكانــت فقــرة معــدل الربحيــة قياســا باملنافسيـــن فــي املرتبــة 3- 
الســوقية  الحصــة  نمــو  معــدل  فقــرة  الثانيــة  املرتبــة  وفــي   0.80 معيــاري  وانحــراف   4.96 قــدره  بمتوســط  األولــي 

.0.83 معيــاري  وانحــراف   4.36 بمتوســط 

مــن خــالل النمــوذج اإلحصائــي وتحليــالت البيانــات باالنحــدار املتعــدد، تبيـــن أن الفرضيــات الثالثــة األولــي وجــود 4- 
تأثيـــر ذي داللــة معنويــة الستـــراتيجيات النمــو بمتغيـــراتها الثالثــة )التكامــل، والتنويــع، والتـركيـــز( علــى استـــراتيجية 
التوجــه الســوقي بمتغيـــراتها )التوليــد، والتوزيــع، واالســتجابة(، واستـــراتيجية األداء التســويقي بمتغيـــريها )الربحيــة، 

وحصــة الســوق( عنــد مســتوي داللــة )0.05(.

وجــود تأثيـــر ذي داللــة معنويــة الستـــراتيجية التوجــه الســوقي بمتغيـــراتها )التوليــد، والتوزيــع، واالســتجابة(، علــى 5- 
استـــراتيجية األداء التســويقي بمتغيـــريها )الربحيــة، وحصــة الســوق(، عنــد مســتوي داللــة )0.05(.

علــى 6-  والتـركيـــز(  والتنويــع،  )التكامــل،  الثــالث  بمتغيـــراتها  النمــو  الستـــراتيجيات  معنويــة  داللــة  ذي  تأثيـــر  وجــود 
الســوقي  التوجــه  استـــراتيجية  بوجــود  الســوق(،  وحصــة  )الربحيــة،  بمتغيـــريها  التســويقي  األداء  استـــراتيجية 

.)0.05( داللــة  مســتوي  عنــد  واالســتجابة(،  والتوزيــع،  )التوليــد،  بمتغيـــراتها 

التوصيات:

في ظل النتائج التي تم التوصل إليها بخصوص موضوع البحث وجب تقديم بعض التوصيات، وهي كالتالي:-

االهتمــام باتخــاذ إحــدى استـــراتيجيات النمــو محــل الدراســة والتــي تســاعد شــركات التأميـــن علــى تقديــم خدماتهــا 	- 
بشــكل جديــد مــع تقليــل املخاطــر التــي مــن املمكــن التعــرض لهــا فــي ظــروف البيئــة املحيطــة بهــا.

اتخــاذ استـــراتيجية أو اثنيـــن مــن استـــراتيجيات النمــو مــع االعتمــاد علــى التوجــه التســويقي مــن خــالل توليــد وتوزيــع 2- 
االســتخبارات التســويقية لتحقيــق نمــو فــي الحصــة الســوقية وزيــادة فــي رقــم األعمــال.

مــن خــالل االهتمــام باالســتخبارات التســويقية املتبعــة مــن خــالل البحــث وتطويـــر املعلومــات وتحليلهــا وتوزيعهــا 3- 
فــي  الربحيــة وزيــادة  فــي  نمــو  التأميـــن علــى تحقيــق  التــي تســاعد شــركات  املتبعــة  فــي اختيــار االستـــراتيجية  يســاعد 

الســوقية. الحصــة 

البديــل 4-  تبنــي  الداخليــة والخارجيــة لتحديــد قدراتهــا وإمكانياتهــا بقصــد  للبيئــة  ضــرورة االهتمــام وبدراســة دوريــة 
املناســب. الوقــت  وفــي  املناســب  االستـــراتيجي 

االهتمام باحتياجات العمالء الحالييـن واملستقبلييـن من خالل إصدار وثائق متعددة بخدمات متنوعة.5- 

يجب تطويـر آليات تسويق الخدمات التأمينية من خالل التسويق اإللكتـروني.6- 

االهتمام بالخطط املستقبلية في شركات التأميـــن املصرية بما يحقق كفاءة األداء التسويقي في ظل وجود التوجه 7- 
التسويقي.

االهتمــام بالوعــي والثقافــة التأمينيــة مــن خــالل تطويـــر األبحــاث وتعددهــا والبحــث فــي الســعر التأمينــي الــذي يحقــق 8- 
العدالــة بيـــن تكلفــة الخدمــة واملزايــا املقدمــة للعمــالء.

دراسات املستقبلية

مــن خــالل دراســتنا لــدور التوجــه التســويقي كمتغيـــر وســيط فــي العالقــة بيـــن استـــراتيجية النمــو واألداء التســويقي، 
تبــادر إلــى ذهننــا عــدة مواضيــع يمكــن أن تكــون دراســات مســتقبلية فــي هــذا املجــال أبـــرزها: 

دراسة نفس موضوع البحث ولكن بتغييـر القطاع إلى القطاع الصناعي أو التجاري.	- 

استخدام دراسة في قطاعات خدمية أخرى مثال قطاع التعليم والجامعات الخاصة والحكومية.2- 

دراسة تغيـر مساهمة استـراتيجية التنويع في توزيع املخاطر.3- 

أثـر استخدام استـراتيجية التكامل على أداء التسويقي.4- 
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 ABSTRACT

The research dealt with identifying the role of marketing orientation as a mediating variable in the 
relationship between growth strategy and marketing performance by applying to Egyptian insurance com-
panies, as it sought to answer the following question: “What is the impact of the role of marketing orienta-
tion as a mediating variable on the relationship of growth strategy and marketing performance in Egyptian 
insurance companies”.

In order to answer this question, the researcher designed a survey list that included )44( items to col-
lect primary information from the study sample consisting of )280( individuals, and in light of this, data is 
collected and analyzed and research hypotheses tested using the SPSS statistical package for social sciences.

After conducting the analysis of the research data and its hypotheses, the research reached several 
results, the most important of which are:-

1. There is a significant effect of the growth strategy )integration strategy, diversification strategy, fo-
cus strategy( on the marketing performance )profitability, market share( of Egyptian insurance com-
panies at the level of significance )α≤0.05(.

2. There is a significant effect of the strategy of focusing on the marketing performance in the pres-
ence of the marketing orientation in the Egyptian insurance companies at the level of significance 
)α≤0.05(.
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