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 ر ـدي ــوتق  كر ــش

 

شكككهلل    ا والصككك    به أاكككنعفي كل شئ إككك   نو نه وتعهلللى  الحمد والشكككوا والء هلل  ح و دب اككك حهلل
 .والماالفي محمد والس م على افد األولفي واآلخايي خهللتم األنبيهلل  

بعد اننههللئل مي  عداد هذا الجهد المنواضك  سسكانل كل البد  أأ أتو ه بعمفش إكواخ وخهلللم امن هللنل  
ا كقد بذله مي  هد ورعهللسة واهنمهللم خهللص  لمهلل درمهللأ اككليمهللأ دككهللد د.ا.  وتقدياخ  لى األاككنهللا الفهللضككئ

لدرااككككككة وأع هلل   عداد ة خ ل مد  اكل  بدا  الم  ظهللت والنو فههللت القّيم  وأمف هلل    مخلصككككككهلل   هلل  كهللأ مشككككككاك
 مي عوأ منوادئ وتشجي . أبداب لمهلل  . أتم ى له الموكقيةطاو ةهذب اال

كمهلل أتقدم بهلللشكككككككوا لائيع الجهللمعة النق ية كل دهوو الدشنور عدنهللأ محسكككككككي عبدالعليلا وعمفد ال لية 
الدشنور خفاخ علل اواككككككككككككو  اإككككككككككككوا  أأ  أسضككككككككككككهلل    انسككككككككككككلوال  النق ية اإلدارية الدشنور ارخ محمد علل.

 اكعد كهللضكئ راكنهللا المسكهللعد الدشنو االو االاكنهللا المسكهللعد الدشنور عبد  اوشااو  )المشكا  الخهللر ل و
 ههلل وم  ظهللتهم القيمة.و للمسهللعد  المسنما  النل قدم

ل  كمهلل اتقدم بهلللشكككوا الجليئ لل لية النق ية االدارية  واسضكككهلل  اتقدم بهلللشكككوا ألاكككاتل واخم بهلللذشا عهللئلن 
 لمهلل تحملوب مي اع هلل  اع هلل  دراانل ولمهلل بذلوب مي مسهللعد  و هد. 

ا   االاكككن هللنة  كقاات وأتقدم بجليئ الشكككوا للعهللملفي كل الم ظمهللت الم حوعة لنعهللونهم كل االاكككنجهللبة على 
اي  أو بعفد كل  خااج هذب َمي اككككككككككككككهللهم مي قوشئ  اشهللكة اللم   واإلخو   لىالشككككككككككككككوا وا    وأخفاا

  هلل الحهلللل.بشوله طاو ةاال
 

 الباحثة 
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 المستخلص 

  كفل   النسويقلا  األدا   كل  النسويقل  الندقفش  موونهللت ومحددات  دور  لمعاكة  محهللولة  الدرااة  هذب  تعد 
  كل   تطبيقه  م  ضاور   ظملحو   بشوئ  النسويقل  الندقفش  بموضوع  الم ظمهللت   اهنمهللم  زاد   خفا األ  ونةاآل

  بهلللم ظمة  النسويقل  الندقفش  وكهللعلية  شفهلل    على  تؤعا  النل  المحددات   مي  العديد   كنو د   االم ظمهللت    مي 
 المه يةالمحددات  و   الف يةالمحددات  و   الن ظيميةالمحددات  و   االدارية  المحددات )  الى  تص يفههلل  تم  وقد 

الم ظمة   ا   النسويقيةالمحددات  و   البفئيةالمحددات  و   القهللنونية المحددات  و  ادا   على  عؤعا  النل 
 وهذب   المخنلفة  النسويقية  المواقف  تعوع  مجهللالت   انة  هللريبهللخن   النسويقل  الندقفش   نظهللم  يقومالنسويقل.و 

ا تدقفش  النسويقية  االانااتيجية  تدقفش  هل) تدقفش البفئة النسويقيةا تدقفش الن ظيم النسويقلا   ت وونهللالم
االنظمة النسويقيةا تدقفش االننهلل ية النسويقيةا تدقفش الوظيفة النسويقية .كنظها اهمية الندقفش النسويقل  

  أوضح   تحديد   األهمية كل  كمهلل وتظها.الحهلللية  والنشطنههلل   المهللضل  الم ظمة كل  دا أل  موضوعل  تقفيمكل  
النو ه نحو تب ل عدد مي معهلليفا االدا    وتاى العديد مي الم ظمهللت اأ  .المسنقبلية  والنهديدات   للفاص 

النسويقل النل تحقش للم ظمة ال فهلل   كل االدا ا قد تحولت مي مقهللييع مهلللية وغفا مهلللية  لى مقهللييع  
 الع قة   يوضح  اكنااضل   نمواج   الى  الدرااة  اان دت منعدد  األبعهللد كل قيهللس األدا  النسويقل.وقد  

 الندقفش  وموونهللت   مسنقئ   شمنغفا  النسويقل  الندقفش  بمحددات   منمءلة  الدرااة  منغفاات   بفي  النهللعفاية
  والفاعية  الائيسة  الفاضيهللت   مي  مجموعة  ووكش  ا  تهللب   شمنغفا  النسويقل   واالدا   وايط  شمنغفا  النسويقل 

ال    اال صهللئية  االاهلللف    مي  عدد   بهللعنمهللد   ل خن هللر  اخضعت   النل   مي    معت   النل  بيهللنهللت لمعهلللجة 
  المعدنية   الميهللب  اننهللج  مصهللن   كل  االقسهللم   ورؤاهلل   المدرا   على  توزيعههلل  تم   النل   االان هللنة   اانمهللر   خ ل
   197)  لمعهللد ا  االانمهللرات   عدد   أهللوش   مهللال     اانمهللر    220)  توزي   تم  اا   العاا   شوردانهللأ  بهللقليم

  الجهللن    تحلفئ  كل  ننهللئج  مي   اليه   مهللتودلت   على   واعنمهللدا  ا %85.65)  اانجهللبة اخ ب س ة  اانمهللر 
 : االان نهلل هللت  اهم اشا ضو ههلل  على سموي المفدانل

تبفي أأ الم ظمهللت المسنجف ة لديههلل مسنويهللت عهلللية مي ال فهللسة كل البيهللنهللت والمعلومهللت ال زمة   -1
لعمليهللت الندقفش النسويقلا وأأ هذا ال سشوئ محددا  أو معوقهلل  تجهللب تطبفش الندقفش النسويقل  

 لديهم.
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و د  ت ظيمية تنولى مههللم الندقفش النسويقل وأإلإاا  عليه كل الم ظمهللت المسنجف ة  تبفي و ود   -2
 ممهلل سشفا الى و ود بعض المحددات الن ظيمية النل تعفش تطبفش الندقفش النسويقل لديههلل.

 

 : أبازههلل هللت مقنا  عد  تقدسم تم وقد 

  والنل   السنة   النسويقل  الندقفش  موونهللت   بنوكفا  اهنمهللمههلل  زيهللد   على  المسنجف ة  الم ظمهللت   أأ تعمئ-1
  ألنشطنههلل   والماا عة  الندقفش  بعمليهللت   الم ظمهللت   تلك  لقيهللم  ضاورية  شونههلل   أنموا ههلل  كل  دراان هلل   اعنمدتههلل 

 . النسويقية

  النسويقل   الندقفش  موونهللت   تواكا  يؤدسه  الذخ  للدور  الم هللا    الوعل  المسنجف ة  الم ظمهللت   تمنلك  أأ  -2
 . النسويقل أدائههلل تحسفي  خ لههلل مي تهد  أنشطة مي به تقوم  مهلل تجهللب لديههلل
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 المقدمة
 هللهد   لى تطويا أاهلللف  الم ظمهللت  اعت   فث  سعد النسويش مي الوظهللئف االاهللاية كل الم ظمهللت    

ومحهللولة تحديءههلل بهللانماار ا شمهلل اعت  لى    اوطاائش أدا  أعمهلللههلل وخهللدة كل مجهللل الندقفش النسويقل 
ال حث عي شئ مهلل هو  ديد ومبن ا اوا   على الصعفد المحلل أو الدولل ومحهللولة  دخهللله كل عمليهللت  
الندقفش النسويقل النل تجايههلل مي أ ئ الحفهللظ على موهللننههلل وموقعههلل بهلللسو  اضهللكة للبهللئ ههلل والمنعهللملفي  

كل او  وااعة مناامية األطاا .وتحديد الفهللئد  الم نقهلل  مي اانخدام    معههلل والقدر  على ال مو وال قهلل 
الندقفش النسويقل كل قيهللس ادا  ونمو وانفهلل  الم ظمة بهللعن هللرب وافلة سموي أأ تسهللعد كل  قهللمة وديهللنة  
وإدار  اانااتيجية النو ه نحو السو . ومي الجديا بهلللذشا اأ نظم تقفيم األدا  النسويقل هل إوئ مي  

تغففا   أإو )أو  للحفهللظ على  المعلومهللت  تسنخدم  النل  اإل اا ات  تنضمي  النل  الن ظيمية  الاقهللبة  هللل 
 األنمهللط المو هة نحو األهدا  الاامية كل ال شهللط النسويقل بهلللم ظمة. 

النسويشا وال فهلل  ا والقدر    كهللعلية لذا تاشل هذب الدرااة على مجموعة مي مقهللييع األدا  النل تعوع 
النسويقل بطايقة م ئمة  على الن يف   تقفيم األدا   القدر  على  النسويقل.علمهلل بهللأ  قل مجهللل العمئ 

األدا    كهللعلية  زيهللد   وتنوقف  شهللكة.  الم ظمهللت  كل  النسويقية   االعمهللل  )خهللدة  االعمهللل  أدا   تعلز 
هللا  النسويقل كل الم ظمة على  لمهللمههلل بمخنلف ماا ئ الن ففذ والسيطا  على أخ انحاا  قد سحدثا واتخ

اإل اا  النصحيحل الم ئم وكل الوقت الم هللا ا وهذا مهلل تقدمه الاقهللبة النسويقية الفعهلللة ومي خ ل  
أسضهلل  لى أأ     هلل ءفي كل االدار الندقفش النسويقل ل نشطة والمههللم النسويقيةا وقد ال ظ العديد مي ال

قد يؤدخ  لى عدم الاضهلل ومهللينات   أو غفا الم ئم كل نظم تقفيم االدا  النسويقية    فؤاالانخدام غفا ال  
ال نهللب   بفي  ال بفا   الفجو   سعوع  المفدانل  الواق   بهللأ  النسويقل.وعلمهلل  لألدا   البية  اعهللر  مي  عليه 
الم ظمهللتا  كل  النسويقل  المدقش  ممهللراهللت  وبفي  النسويقل  الندقفش  لمفهوم  تطبيقهم  كل  وال هلل ءفي 

ت  ليهلل كل الدول المنقدمة وشهللأ اال دى لم ظمهللت هلل  كهللل مهللاج ومفهللهيم النمفل وتطبيقهللتههلل ال هلل حة ظها 
كل دراان هلل بهللقليم شوردانهللأ العاا  االانفهللد  مي تطبيقهللت الندقفش النسويقل كل تلك الم ظمهللت وب هلل  

 تصوراتههلل وكقهلل لذلك.
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الندقفش النسويقل وع قنههلل بهللالدا  النسويقل المنمفل للم ظمهللت    محددات الدرااهللت النل ت هللولت    قلةول 
كل  ا الشهللمئ  النقفيم  ادوات  مي  النسويش  الندقفش  ويعنبا  الدرااهللت.  هذب  لمءئ  ملحة  الحهلل ة  د حت 

الم ظمة لن هللوله العديد مي اللواسهلل لعملية النسويش كل الم ظمة كنحنهللج الم ظمهللت لنقفيم م هجل ودورخ  
ذلك الدا  موظفل للخطط واألهدا  واالانااتيجيهللت النسويقيةا واسضهلل ل نشطة والهيوئ الن ظيمل وش

أأ   سموي  النل  النسويقل  الندقفش  مي  والمخنلفة  الوااعة  الجوان   على  الناشفل  للامهلل  ك هللأ  النسويشا 
لف تقفيم  وبهلللنهلللل  الخهللر ية  وشذلك  الداخلية  للبفئة   كهم  على  الم ظمة  االانااتيجيهللت  لعهلل تسهللعد  ية 

لل هج المسنقئ الذخ سموي أأ سسهللعد   وت ففذههلل.ينمفل الندقفش النسويقل بهللعن هللرب م هج إهللمئ وموضوعل
المدقش كل كهم عمئ األ لا  الفادسة للم ظمة ومسهللهمنههلل كل ال ظهللم ال لل منجههلل  كل نههللسة االما نحو  

 تحقفش األهدا  الن ظيمية. 

لسيطا  على االدا  النسويقل كل  لطايقة مقبولة ومجدسة للنقفيم وآلية    عمومهلل  الندقفش النسويقليعد  و  
وكل ظئ الم هللكسة الشديد  النل توا هههلل الم ظمهللت كل او  االعمهللل وخهللدة بنهللعفا عوامئ الم ظمة. 

البفئة الخهللر ية علفههلل دعت الحهلل ة الى اأ تولل الم ظمهللت االهنمهللم بنقفيم وتدقفش اعمهلللههلل النسويقية  
 . النل تؤعا على  ود  عملية الندقفش النسويقل كفههلل محددات وتحديد ال

كفل ضو  هذب المعطيهللت ولمحدودسة الدرااهللت المحلية شهللنت هذب الدرااة. الهد  مي هذب الدرااة   
الجهللن   امهلل كل  ال ظاخا  الدرااة كل  هللنبههلل  لمنغفاات  الفلسفل والف اخ  بهلللجدل  الخوض  ينجسد كل 

ت النواكش  العملل كهل اال هللبة على تسهللؤالت المشولة االاهللاية والمنمءلة بهلللنودئ الى مهللهية ع قهلل
ت هللول  الفصئ  .  كصولأربعة  والناابط بفي منغفاات الدرااة ولبلوغ هذب االهدا  كقد قسمت الدرااة الى  

الجهود المعافية السهللبقة   تضمي  لم حث االولع عة م هلل ثاا  ا تضميا  الم هجل   جهللن  الاالول م ههلل  
  م  البيهللنهللت ث الءهلللث أاهلللف   الم حا و الم حث الءهللنل م هجية الدرااةا و اات الصلة بموضوع الدرااة

أمهللوتحلفلههلل الءهللنل   .  ب   الفصئ  ال ظاخ كقد اخنم  الم حث  للدرااة مي خ ل ع عة م هلل ثا    هلللجهللن  
  الندقفش النسويقل   محددات   تضمي  الم حث الءهللنلا و الندقفش النسويقل ااع ومفهللهيم اولية  تضمي  االول

الك  و    الفصئ الءهلللث الجهللن  المفدانلتضمي  ا كل  في  االدا  النسويقل    كنضمي  الءهلللث أمهلل الم حث  
الدخ تضمي  مي خ ل   األول  الدرااة وعف نههللا  الم حث  الءهللنل وتشخيم ودف مجنم     والم حث 
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كل  في تضمي  انمواج الدرااة وكاضيهللته. هللر  أخن والم حث الءهلللث تضمي    هللاأبعهللدهمنغفاات الدرااة و 
عاض االان نهلل هللت والمقنا هللت مي خ ل م حءفي خصم االول ل ان نهلل هللت النل    ااب الفصئ ال

 . تودلت الفههلل الدرااةا وت هللول االخا المقنا هللت النل تخم الدرااة الحهلللية
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 الفصل االول 

 االطار المنهجي 

ينطل  النمهفد لإلطهللر ال ظاخ عاض اهم  الدرااهللت الما عية اات الع قة بموضوع الدرااة وتحلفلههلل 
والنل سموي االكهللد  مي ننهللئجههلل  كل درااة منغفاات الدرااة وتحديد وتحلفئ مخططههلل شمهلل سسنللم هذا 

الدرااة وأهمفنههلل وأهداكههلل وب هلل  مخط النل تضم ت مشولة  الم هجية  طههلل وكاضيهللتههلل  النمهفد عاض 
الى   الفصئ  هذا  وعليه ايقسم  ا  وتحلفلههلل  والمعلومهللت   البيهللنهللت  كل  م   المن عة   ع ث واألاهلللف  

 : م هلل ث ااهللاية وشمهلل سهللتل

 .المبحث األول : الجهود المعرفية السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة .1
 .المبحث الثاني : منهجية الدراسة .2
 البيانات وتحليله المبحث الثالث : أساليب جمع  .3
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 المبحث االول 

الدراسة بموضوع الصلة  ذات السابقة  الجهود المعرفية  

ين هللول هذا الم حث الدرااهللت الما عية المنعلقة بمنغفاات الدرااة وكش االطا النل قدمنههلل ااههللمهللت 
و  النسويقل  الندقفش  مجهللالت  كل  النسويقل  والنل    محددات الف ا  النسويقل  واالدا   النسويقل  الندقفش 

ا ايت كل بفئهللت واوقهللت من هللي ة والك لغاض االط ع على اهم ال نهللئج والمقنا هللت النل تودلت 
الفههلل تلك الدرااهللت بغية االانفهللد  م ههلل كل اعداد مخطط الدرااة وتشخيم مشولنههلل وشذلك عاض  

فيمهلل يلل بعض الدرااهللت النل ت هللولت بعض الجوان   موقف الدرااة الحهلللية مي الدرااهللت السهللبقةا و 
 المنعلقة بدراان هلل ومي خ ل المحهللور االتية: 

 :التدقيق التسويقيبمكونات  ةتعلقالمسابقة الدراسات ال: أوالا   

 يبفي الجدول االتل بعض الدرااهللت المنعلقة بموونهللت الندقفش النسويقل: 

 المتعلقة بالتدقيق التسويقي ( الدراسات السابقة 1الجدول)

المساهمة   العنوان -1 المنظمات الصناعية األردنية  اداء  التسويقي على  التدقيق  اثر مستوى تطبيق 
 العامة.

 .2010رو لا زلوما الاواإد ا الباحث والسنة

 ة. اانط عيدرااة  نوع الدراسة

 العهللمة. الم ظمهللت الص هللعية األردنية المسهللهمة  الدراسة ميدان

 ؟  المكسهللهمة العهللمة) مهلل مسنوى تطبفش الندقفش النسويقل كل الم ظمهللت الص هللعية األردنفكة-1 مشكلة الدراسة

أدا  - 2 وبفي  النسويقل  الندقفش  تطبفش  مسنوى  بفي  داللة   صهللئية  اات  ع قة  ه هللو  هئ 
 الم ظمهللت الص هللعية األردنية المسهللهمة العهللمة؟ 
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ع قة  - 3 تخنلف  الص هللعيةهئ  الم ظمهللت  أدا   على  النسويقل  العهللمة )  الندقفش    المسهللهمة 
 بهللخن   خبا  الم ظمة؟   األردنية

تسهللهم هذب الدرااة كل تطويا قدر  الم ظمهللت الص هللعية المسهللهمة العهللمة األردنية على اانخدام   الدراسة  أهمية
 الندقفش النسويقل ش ظهللم ضاورخ لنحسفي أدائههلل. 

 تهد  هذب الدرااة  لى النعا  على اعا مسنوى تطبفش الندقفش النكسويقل علكى ادا  الدراسةاهداف 

 الم ظمهللت الص هللعية األردنية المسهللهمة العهللمة. 

المكسهللهمة  -1 اهم االستنتاجات الم ظمهللت الص هللعية األردنفكة  النسويقل كل  الندقفش  اهنمهللم بنطبفش  يو د 
 .ةعهللمال

تأعفا  ال -2 الم ظمهللت سخنلف  أدا   النكسويقل علكى  العهللمة    النكدقفش  المسهللهمة  الص هللعية 
 األردنية بهللخن   خبا  الم ظمة.

تو د محددات تحد مي ااكنخدام الندقفش النسويقل كل الم ظمهللت الص هللعية األردنية  -3
 الندقفش النسويقل.  هميةالمسهللهمة العهللمةا أبازهكهلل قلكة ادراو االدار  العليهلل أل

ضاور  تفعفكئ دور وظيفكة النكدقفش النكسويقل ككل المؤاسهللت وهذا بإعهللد  ال ظا كل الهيوئ  حاتاهم المقتر 
الن ظيمل وإنشهلل  مدياية خهللدة بهذب الوظيفة.وإعطكهلل  المليد مي الدورات لمدياخ الم ظمهللت  

 ورؤاهلل  األقسهللم كل مهلل ينعلش بهلللندقفش النسويقل.

 External Marketing Audit and Internal Marketing العنوان -2
Audit.comparative Study                  .التدقيق التسويقي الداخلي والخارجي 

 .  Chirla & Funar, 2010 الباحث والسنة

 درااة مقهللرنة.  نوع الدراسة

 نهللبوشهللارومهللنيهلل. -إاشهللت االعمهللل كل شلوج  الدراسة ميدان
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الفاص و / أو تلويد الم ظمة بخطة عمئ قهللبلة للنطبفش لنحسفي أدائههلل كل الندقفش  هو تحديد   مشكلة الدراسة
 النسويقل الذخ تجايه واسضهلل النحقش مي طايقة مفهوم النسويش النل تط قههلل الم ظمة. 

النعا  وتسليط الضو  على محهللاي ومسهللوئ الندقفش الداخلل والخهللر ل م  عاض لموونهللت  الدراسة  أهمية
 ويقل السنة ومهمة المدقش نس ة ل ئ مووأ. الندقفش النس

 . الندقفش النسويقل هو النحقش مي مدى تطبفش الم ظمهللت لمفهومكهلللهد   اهداف الدراسة

واالان نهلل هللت النل تم النودئ الفههلل بهللنه ه هللو منغفاات البفئة الداخلية )تدقفش االانااتيجية   اهم االستنتاجات
منغفاات   ههلل هللبلسقية والبفئة النسويقية  النل سموي النحوم بههلل  والن ظيم وال ظم والوظيفة واالننهلل 

الخهللر ل  الندقفش  واخنيهللر  السيطا  علفههلل  او  النحوم  البفئل  السموي  )تدقفش  الخهللر ية  البفئة 
 اوالداخلل . 

 بهلللندقفش الدورخ والمسنقئ وال ظهللمل ل ئ موونهللت الندقفش النسويقل. النودية   اهم المقترحات

 
 

 Mission-Objectives Matrix (MOM) as an Innovative Tool العنوان -3

of Marketing Audit االهداف( كاداة ابتكار للتدقيق التسويقي.    -مصفوفة) الرسالة 

 Djakel,2014 الباحث والسنة

 درااة تطبيقية.  نوع الدراسة

 ا ور يهلل.   Kennesaw State د هللعة المشاوبهللت الغهللزية كل الدراسة يدانم

 ديد  ومبن ا    اقنااح مصفوكةومي عم  بشوئ أكضئ. بعملية الندقفش النسويقل كيفية القيهللم   مشكلة الدراسة
   وراهلللة الم ظمةهدا  أل
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ل وأ    للم ظمة  نجهللح مسنقبللو   الدرااة كل ت هللوله الندقفش النسويقل شعهللمئ نمو   أهمية ت مي   الدراسة  أهمية
ال شهللط النسويقل قد اد ح تو ههلل  ديدا الدار  االعمهللل النههلل تسهللعد الم ظمهللت المخنلفة على  

 . اانعااض هيهللكلههلل النسويقية بطايقة تسهم كل تجديد شهللمئ االعمهللل النجهللرية

اهللال لهذب الدرااة هو تحديد واسجهللد الشاوط المطلوبة النجهللح عملية ت ففذ  كهللأ الهد  اال اهداف الدراسة
 جور ية الندقفش النسويقل كل ادار  تسويش الم ظمهللت ال

المصفوكة الم صوص علفههلل كل هذب الدرااة او  تليد مي كعهلللية عملية الندقفشا   -1 اهم االستنتاجات
 . على ننهللئج وشفهلل   الندقفش النسويقل  واتهلل ة المعلومهللت للندقفش شهللأ له تهللعفا ههللم وشبفا

هدا  الندقفش النسويقل ألخبا  المدقش واانق لية الندقفش النسويقل وقبول المسنخدمفي   -2
 .للم ظمة المدققة

عملية الندقفش   ت ففذ موي مي أأ ينم    النحسي ألدوات ونهج الندقفش النسويقل الذخ -3
 بشوئ  فد مي قبئ قسم النسويش او مي قبئ إاشهللت الندقفش االانشهللرية.    النسويقل

تهللعفا على اانخدام شفهلل   وننهللئج  اهم المقترحات لههلل  النل  العوامئ االاهللاية  المقنا هللت ك هللنت تحديد  واهم 
ال تحديد  وشذلك  النسويقل  الندقفش    محددات الندقفش  اانخدام  على  تهللعفا  لههلل  النل  االاهللاية 

الالنسويقل كل ممهللراهللت الم ظمهللت واخفاا سموي اانخدام هذب المصفوكة   على شا  ذالألنفة 
الم ظمهللت   أو  للابح  تهد   والنل  الحوومية  غفا  أو  الحوومة  الم ظمهللت  كل  واا   نطهلل  

 وال يهللنهللت غفا الههللدكة للابح.
 

 المراجعة التسويقية وأهميتها في تحسين األداء التسويقي للمؤسسة الخدمية.  العنوان -4

  .2015إ هللخا) الباحث والسنة

 درااة  هلللة.  نوع الدراسة

 مؤاسة اتصهللالت الجلائا الو د  العلمية ل تصهللالت كل محهللكظة ورقلة. الدراسة يدانم

 األدا  النسويقل كل المؤاسة الخدمية ؟ أهميةمهلل مدى -1 مشكلة الدراسة
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-3مهلل هو مفهوم الماا عة النسويقية ؟ ومهلل أعاههلل على األدا  النسويقل للمؤاسة الخدمية ؟  -2
 هلل هو اعا الماا عة النسويقية على األدا  النسويقل لمؤاسة اتصهللالت الجلائا و د  ورقلة ؟م

 المؤاسهللت الخدمية بهللعن هللرههلل عهللمئ أاهللال ومنحوم كل الاك  مي أدائههلل. -1 الدراسة  أهمية

لمفهوم  و   -2 منمفل  وكلسفل  علمل  ب هلل   له  الذخ  للماا عة  الحديث  المفهوم   على  الناشفل 
 الماا عة النسويقية. 

تطبيقههلل ومخنلف الع هللدا    أهميةحهللولة تعمفش الفهم الصحيح لمفهوم الماا عة النسويقية و م اهداف الدراسة
الك. النسويقل  واسضهلل  المسهللعد  كل  النسويقية كل تحسٌي األدا   الماا عة  معاكة وإبااز دور 
 للمؤاسة الخدمية .

و ود ع قة ضعيفة بفٌي الماا عة النسويقية واألدا  النسويقل كل مؤاسة اتصهللالت الجلائا   اهم االستنتاجات
والماا عة النسويقية تسهللهم كل تحسٌي األدا  النسويقل ل ي  الو د  العملية ل تصهللالت ورقلة  

 بدر ة ضعيفة كل مؤاسة اتصهللالت الجلائا الو د  العملية ل تصهللالت ورقلة.

 نشهلل   دار  للماا عة النسويقية تهللبعة لإلدار  العليهلل وغفا مات طة بهللدار  النسويش .   -1 اهم المقترحات

بنقدسم- 2 القيهللكم  النسويش  بجهللن     على  دار   ا وية  وتقهللريا  وم نظمة  دورية  مسنما   تقهللريا 
 النقهللريا الطهللرئة النل قد ينطل  تقدسمههلل كل الظاو  الغفا اعنيهللدسة . 

المؤاسة - 3 النسويقية مي خهللرج  بهلللماا عة  المخنصفٌي  أ د  الا وع  لى  العليهلل  اإلدار   على 
 للمؤاسة .لنقدسم تقايا ماا عة ا وخ عي األدا  النسويقل العهللم 

 المصدر اعداد ال هلل ءة بهللالعنمهللد على المصهللدر الوارد  بهلللجداول 
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 التدقيق التسويقي  محدداتب  ةتعلقالم سابقةالدراسات الثانيا : 

 ( الدراسات السابقة المتعلقة بمحددات التدقيق التسويقي 2الجدول)
 نجوم فـي األردنمدى تطبيق المراجعة التسويقية في فنادق الخمس   العنوان -1

 . 2007قااعا الباحث والسنة

 .درااة ودفية نوع الدراسة

 ك هللد  الخمع نجوم بهللالردأ. الدراسة ميدان

 هئ تطبش ك هللد  الخمع نجوم األردنية عملية الماا عة النَّسويقية ؟ - 1 مشكلة الدراسة

 النَّسويقية؟ مهللهل العوامئ المؤعّ ا  كل تطبفش أاهلللف  الماا عة -2

 مهللهل المشهللكئ النل توا هههلل هذب الَف هللد   كل تطبفش أاهلللف  الماا عة النَّسويقية؟ -3

 مهللهو الحلول المقنا ة لموا هة المشهللكئ النل تحد مي عملية تطبفش الماا عة النَّسويقية؟ -4

األدا  النسويقل اقبئ وأع كهلل  ى اعن هللر الماا عة النسويقية أ د أاهلللف  الاقهللبة على  د م -1 الدراسة  أهمية
المليد  سسنن    ممهلل  الّن ففذ  النسويش  وبعد  ااكنااتيجيهللت  ككل  والمهللل   الوقت  اانءمهللر  مي 

 .المخنلفة
بكدوأ  تج -2 ُتنَّخكذ  النل  القاارات  ننيجة  تحدث  قد  النل  النَّسويقية  األزمهللت  ال ءفا مي     

 ماا عةا  فث تعنبا  ههللز  نذاٍر دائم.
 .ليةهللعك مي توظيف الموارد النَّسويقية بصور  أكءا تسهللعد كل الّنأكد  -3
 الماا عة النَّسويقية الخطو  النل تسبش عملية اّلنخطيط الّنسويقل.  تعد   -4

تحديد مدى معاكة الَف هللد   األردنية لعملية الماا عة النَّسويقيةا وتطبيقهكهلل  الهد  مي الدرااة هو   اهداف الدراسة
النعا  على المعوقهللت النل توا هههلل ك هللد  الخمع و .لية تطبيقههلللهكهللا والعوامئ المؤع ا  كل عم

اقنااح عدد مي المقنا هللت الاامية لنطويا نظهللم  وشدلك  .نجوم كل األردأ كل تطبفكش هكذا المفهوم
 الماا عة النسويقية كل الف هللد  األردنية. 
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األردنية عملية الماا عة النسويقية خهللر يهلل أكءكا  تطبش ك هللد  الخمع نجوم  اهم االان نهلل هللت هل   اهم االستنتاجات
بف ت ننهللئج الدرااة أأ ه هللو  واسضهلل  مكي تطبيقهكهلل داخليهللا وهذا مهلل أعبننه ننهللئج النحلفئ الودفل.

الم هللكسة    مءئ:  الخهللر ية  البفئة  ومنغفاات  النسويقيةا  الماا عة  عملية  تطبفش  بفي  قوية  ع قة 
السيهللال اوهذا أما بمهلل    واانقاار الوض   تنأعا وبشوئ شبفا كل أعمهلللههلل  الف هللد   م طقل ألأ 

أوضهللٍع. بههلل مي  أأكدلك  سحيط  أقسهللم   تبفي  بفي  والَن سفش  شهلللندري ا  الن ظيمية  البفئة  ظاو  
 اإلدار  تؤعا علكى تطبفكش عملية الماا عة النسويقيةا والك مي الع قة القوية النل أظهاتههلل ننهللئج

 هذا العهللمئ ضعيف مقهللرنة م  العوامئ األخاى. اخن هللر الفاضكيهللت ول ي تأعفا 

ضاور  تطويا نظهللم  هللاوب سسهئ عملية  م  المعلومهللت الخهللدة بندقفش الَ شهللطهللت  -1 اهم المقترحات
دورخ  بكشوئ  األاكلوب  هذا  بنطبفش  سسمح  ممهلل  الخهللر يةا  البفئة  وتحاشهللت  النسويقيةا 

مي   تموي  النل  ال مبفوتا  باامج  بنوكفا  والك  بساعة  وم ظما  ال بفا   البيهللنكهللت  تحلفئ 
 .عهللليةا و ود  تحلفئ كعهلللةا سصع  الودول  لفههلل بهلللنشغفئ الفدوخ 

االهنمهللم بن ويي منخصصفي كل مجهللل الماا عة النسويقيةا والعمئ على  عداد البكاامج   -2
وشيفية تطبيقها مي خ ل ت ظكيم ورش عمئا  الندريبيةا لنوضيح مفهوم الندقفش الَنسويقل

 والقيهللم بدورات داخئ الم ظمةا عي طايش خباا  كل هكذا المجكهللل. 
 Marketing Audit and Factors Influencing Its Use in practice of .العنوان2

Companies (From an Expert Point of View)   

 التدقيق التسويقي والعوامل المؤثرة على تطبيقه في المنظمات.

  Denisa, Jaroslv,2013 الباحث والسنة

 درااة تطبيقية.  نوع الدراسة

 القطهللع النجهللرخ ) الوشهللالت النسويقية كل الوكهللكيهلل . الدراسة يدانم

مهللهل العوامئ النل لههلل تهللعفا على شفهلل   وننهللئج الندقفش النسويقل ع د ممهللرانههلل كل الم ظمهللت -1 مشكلة الدراسة
 ؟
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ال-2 اهم  كل    محددات مهللهل  ممهللرانههلل  ع د  النسويقل  الندقفش  اانخدام  على  تهللعفا  لههلل  النل 
 الم ظمهللت؟ 

الدرااة كل ت هللوله الندقفش النسويقل شعهللمئ نمو وال جهللح المسنقبلل للم ظمة ل وأ   أهميةت مي   الدراسة  أهمية
اليه قد اد ح م حى او تو ههلل  ديدا الدار  االعمهللل النههلل   تم النطا   ال شهللط النسويقل الذخ 
شهللمئ  تجديد  كل  تسهم  بطايقة  النسويقية  هيهللكلههلل  اانعااض  على  المخنلفة  الم ظمهللت  تسهللعد 

 ية. االعمهللل النجهللر 

كهللأ الهد  االاهللال لهذب الدرااة هو تحديد واسجهللد الشاوط المطلوبة النجهللح عملية ت ففذ الندقفش   اهداف الدراسة
 النسويقل كل ادار  تسويش الم ظمهللت السلوكهللكية. 

   تدقفش  النأعفا على ننهللئج وشفهلل   عهللم ش اتهلل ية المعلومهللت للندقفو   تواكا الموارد المهللليةاعن هللر   اهم االستنتاجات
  )كهل محددات للندقفش أسضهلل    مهلل له تهللعفا ههللم وشبفا على ننهللئج وشفهلل   الندقفش النسويقلالنسويش  

اضهللكة الى خبا  المدقش واانق لية الندقفش النسويقل وقبول المسنخدمفي اهدا  الندقفش النسويقل  
 للم ظمة المدققة.

العوامئ االاهللاية النل لههلل تهللعفا على اانخدام شفهلل   وننهللئج الندقفش  واهم المقنا هللت ك هللنت تحديد   اهم المقترحات
االاهللاية النل لههلل تهللعفا على اانخدام الندقفش النسويقل كل    محددات النسويقل وشذلك تحديد ال

 ممهللراهللت الم ظمهللت.

 المصدر اعداد الباحثة باالعتماد على المصادر الواردة بالجداول
 

 المتعلقة باالداء التسويقي ثالثا: الدراسات 
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 ( الدراسات المتعلقة باالداء التسويقي 3الجدول)
انعكاسات التجارة اإللكترونية على األداء التسويقي  للمنظمات الخدمية دراسة على مجموعة مختارة  العنوان -1

 من المنظمات الخدمية في محافظة نينوى.

 .2004الليوانلا الباحث والسنة

 درااة اانط عية .  الدراسةنوع 

 عدد مي الم ظمهللت الخدمية كل محهللكظة نف وى.  الدراسة يدانم

 هئ تحقش األدا  النسويقل الم هللا  كل الم ظمهللت الخدمية مي واق  النجهللر  اإلل ناونية؟  مشكلة الدراسة

األطاا  وال ايمهلل على األدا  النسويقل كل  واق  ظهللها  النجهللر  اإلل ناونية وتأعفااتههلل المخنلفة   -1 الدراسة  أهمية
الذخ  ال بفا  الدور  عي  كض    خهللدة   بصور   الخدمية  والم ظمهللت  عهللمة  بصور   الم ظمهللت 
تحظى به كل دنيهلل االعمهللل شونههلل مو ت عددا  مي م ظمهللت األعمهللل مي النعا  بهلللشوئ الم هللإا  

 على واق   هلل هللت الم ظمهللت واللبهللئي. 
محهللولة تقدسم االاع العلمية النل سموي أأ تسن د  لفههلل الم ظمهللت الخدمية المخنهللر  كل تحديد    -2

 الع قة بفي النجهللر  االل ناونية واالدا  النسويقل كل محهللكظة نف وى. 
بيهللأ انعوهللاهللت النجهللر  اإلل ناونية على واق  األدا  النسويقل كل قطهللع األعمهللل ا وال ايمهلل    -1 اهداف الدراسة

الم ظمهللت الخدمية  ومهلل تاشنه مي ننهللئج دعت بدورههلل  لى  عهللد  ال ظا كل شيفية تقفيم األدا  
 .وكش م ظور قد ال سسن د على المخا هللت كقط

النحقش مي أأ الم ظمهللت الخدمية قد اان  دت كل اخنيهللراتههلل لمنطل هللت النجهللر  اإلل ناونية على  -2
 األاع النسويقية وكش المفهللهيم الحديءة . 

وتحقفش اانجهللبة   -1 م االستنتاجاتاه يوكاب اإلننانت مي خدمهللت وأك هللر  ال ءفا مي م ظمهللت االعمهللل مهلل  أدرشت 
اايعة كنسهللبقت للحصول عليه وعلى مهلل يات ط به مي تق يهللت  ديءة ا ل ي قد سعهللب على قسم  

النجهللر  العملية  كل  الواق   لدورب  مااعهلل   دوأ  والنافيه  النسلية  ألغااض  الانخدامههلل  ية  م ههلل 
  .وانعوهللاهللته على أدا  الم ظمة النسويقل

ه هللو تأعفا مع وخ للنجهللر  اإلل ناونية كل منغفاات األدا  النسويقل مجنمعة ا ممهلل يؤشد وبشوئ  -2
 .واضح تأعفا النجهللر  اإلل ناونية على األدا  النسويقل للم ظمهللت المخنهللر 
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حة ممو ة القيهللس ا بغض ال ظا صالم ظمة  لى   اا ات واضب هلل  نظهللم لقيهللس األدا  ينا م أهدا    اهم المقترحات
عي زيهللد   عداد هذب المقهللييع وأأ تمنهللز المقهللييع بهللل سهللطة والوضوح ومؤهلة ألأ ت وأ ممو ة االانخدام  

 . وإهللملة وتعطل تقفيمهلل  دحيحهلل  لألدا 

 التسويقي.دور العمليات التسويقية المبنية على المعرفة في األداء  العنوان -2

 . 2010ال قشب دخا الباحث والسنة

 درااة اانط عية .  نوع الدراسة

 مدياخ مصهللن   ننهللج الميهللب المعدنية كل اقليم شوردانهللأ العاا . الدراسة يدانم

المصهللن  الم حوعة  مهلل الدور الذخ تمهللراه العمليهللت النسويقية المب ية على المعاكة كل األدا  النسويقل كل   مشكلة الدراسة
 ؟

 . تحديدههلل للعمليهللت النسويقية المب ية على المعاكة والدور الذخ تمهللراه كل األدا  النسويقل  -1 الدراسة  أهمية
زيهللد   دراو القيهللدات اإلدارية كل المصهللن  الم حوعة عي أهم معهلللم العملية النسويقية المسن د     -2

 لى المعاكة النل سج  أأ ي ظاوا  لفههلل بقدر شهللٍ  مي االهنمهللم لنحقفش األدا  النسويقل الذخ 
هللرعهلل  ومنلايدا   يؤهئ م ظمهللتهم ل انماار وال قهلل  م هللكسهلل  كهللع   كل المفداأ الذخ سشهد تطورا  منس

 بخضم  هلللة االنفنهللح النل تشهدههلل البفئة العااقية بعهللمة وبفئة اإلقليم بخهللدة. 
الوقو  عي شء  على  قيقة الدور الذخ تمهللراه العمليهللت النسويقية المب ية على المعاكة كل األدا    اهداف الدراسة

الساي    النطور  سعّد  عهلللم  كل  طهللر  للم ظمهللت  أاوا  النسويقل  كل  الساي   والنغفا  الحهللد   والم هللكسة 
المعلومهللت   عور   عصا  كل  الم ظمهللت  توا هههلل  النل  والنحدسهللت  الم نج  دور   يهلل   وقصا  المسنهل في 

  .والمعاكة مي أباز امهللته

صهللن   بف ت ال نهللئج ضاور  توكا المنغفاات الء ث للعمليهللت النسويقية المب ية على المعاكة كل الم -1 اهم االستنتاجات
 كل تحسفي األدا  النسويقل كل تلك المصهللن  .  أهميةالم حوعة نظاا لمهلل لههلل مي 
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أكدت ال نهللئج اإل صهللئية أأ   هللبهللت الم حوعفي تؤشد على ضاور  تواكا منغفاات األدا  النسويقل   -2
األولى  كل ينحسي األدا  النسويقل بشوئ شبفا وبهلللنهلللل سج  الناشفل على رضهلل اللبوأ بهلللدر ة  

 ومي عم االبن هللر النسويقل والحصة السوقية وأخفاا وال  اللبوأ.
الحصة السوقية كل مجهللل األدا  النسويقل للمصهللن  الم حوعةا ويسن نج ال هلل ث مي الك   أهمية -1 اهم المقترحات

بهللأ الحصة السوقية ليست هل المؤإا الائيع لنحسفي األدا  النسويقل وكش االتجهللههللت الحديءة  
يش بئ  أ الحصة اللبونية ) جم اللبهللئي  المابحفي هم األاهللس كل زيهللد   جم المبيعهللت للنسو 

 . وتحقفش معدالت أدا  عهلللية
النسويقل   -2 األدا   كل  المعاكة  على  المب ية  النسويقية  العمليهللت  موونهللت  مي  مووأ  ل ئ  تأعفا 

 . وموونهللته
 التسويقي .تدقيق البرامج التسويقية واثرها على االداء   العنوان -3

 . 2012السعودخ وزيهللداتا الباحث والسنة

 درااة تطبيقية .  نوع الدراسة

 الم ظمة العابية لص هللعة االدوية بعمهللأا االردأ. الدراسة يدانم

لمفهوم الندقفش النسويقل ألنشطة الباامج النسويقية    أهميةهئ تعطل الم ظمة العابية لص هللعة األدوية  - 1 مشكلة الدراسة
 فيه والى أخ در ة سطبش الك ؟

 مهلل أعا الندقفش النسويقل ألنشطة الباامج النسويقية كل األدا  النسويقل و ابعهللدب للشاشة ؟-2

الم ظمة المذشور  وخهللدة  الدور الفهللعئ للندقفش النسويقل كل الم ظمة العابية لص هللعة األدوية كل أدا    الدراسة  أهمية
 .مهلل ينعلش بهللل شهللطهللت النسويقل

تقدسم اطهللر مفهللهيمل للندقفش النسويقل ألنشطة الباامج النسويقية الذخ سموي أأ سسهم كل تحسفي   -1 اهداف الدراسة
 .األدا  النسويقل لمص   األدوية 

ج النسويقية واألدا  تحديد طبيعة الع قة واألعا بفي منغفاات الندقفش النسويقل ألنشطة الباام  -2
 .النسويقل
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تسهللعد ادار  الم ظمة كل تحديد الموارد المنهلل ة لههلل لنحقفش أهداكههلل النسويقية وال شف عي  وان   -3
 .القصور كل تلك الموارد وانعوهللاههلل على األدا  النسويقل

الم النقديا ممهلل يدل     هلل  منغفا الم نوج شأ د أنشطة الباامج النسويقية بهلللمات ة األولى على  -1 اهم االستنتاجات
على الحهلللة الماتفعة المدرشة الانجهللبهللت أكااد عف ة الدرااة تجهللب هذا النغفا كل مص   الم ظمة  

 .قفد الدرااة
ع قهللت   -2 د    بةو م  طتبهللار و ود    ةطألنإ  يقلو لتاا   قيد لتا  ت ار متغي   أبي    دهللئسةا  اللةواات 

 د يهللأأ أخ ز   لى وتشفا ال نهللئج    يقسةو لتاا  لفهللعلسةوا  يقسةو لتاا    لكفهللا  أم   شلو   يقسةو لتاا  مجرالبا
     لكفهللا  أير لمتغيا  أم  شل  أت اي   كل  متاه   يقلو لتاا   قيد لتا  ت ار متغي  أم   رمتغي  شل  على  اأطت
 . يقسةو لتاا لفهللعلسةوا

  يقسةو لتاا  مج ار لبا  ةطألنإ  يقلو لتاا   قيد لتا  ت ار متغي   أم   رمتغي  لكل   دهللئسةا  اللةاو د   و ود أعا -3
 .يقسةو لتاا   لكفهللا رمتغي كل

د   رعأ  و ود    -4  مجار لبا  ةط ألنإ  يقلو لتاا   قيد لتا  ت ا ا ي متغ  أم   رمتغي  لكل   دهللئسة ا  اللةاو 
 . يقسةو لتاا لفهللعلسةا رلمتغي يقسةو لتاا

بو د    -1 اهم المقترحات تسمى  للشاشة  الن ظيمل  الهيوئ  ضمي  النسويقل  للندقفش  منخصصة  و د   اانحداث 
م هللإا  م  المديا العهللم للشاشةا وتمهللرس هذب الو د  شهللكة الوظهللئف الندقفش النسويقلا وتات ط  

 .واألنشطة اات الع قة بندقفش الباامج النسويقية
ضاور  اأ تنعا  الم ظمة قفد الدرااة على نجهللح  هودههلل النسويقية )األدا  النسويقل   مي ال -2

قفيم األدا  النسويقل  بهللالعنمهللد على مجموعة مي األاهلللف  النسويقيةا شل تعنمد شمؤإاات لن
للشاشةا نذشا م ههلل)تحلفئ مبيعهللت الم ظمةا تحلفئ نصف  الم ظمة مي السو ا تحلفئ ربحية  

 النسويشا تحلفئ ال فهلل   النسويقية .
 المصدر اعداد الباحثة باالعتماد على المصادر الواردة بالجداول

 
 : رابعا: الدراسات المشتركة بين متغيرين
 الدراسات المشتركة ( 4الجدول )
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 Marketing productivity, marketing audits, and systems for العنوان -1
marketing  performance assessment  Integrating multiple 

perspectives 

 تقييم أألداء  متعددة مداخل  التسويق  كاملونظم ت  ،التدقيق التسويقي،  اإلنتاجية التسويقية

 Morgan et al.,2002 والسنةالباحث 

 درااة تجايبية.  نوع الدراسة

 م ظمهللت قطهللع الص هللعة إمهللل شهللروالي هلل امايوهلل.  الدراسة يدانم

 مدى تطبفش م ظمهللت قطهللع الص هللعة بشمهللل شهللروالي هلل ل ظم تقفيم الندقفش النسويقل.  مشكلة الدراسة

الدرااة هو كل العمئ على تقفيم األدا  مي م ظور المسنخدم الداخلل بهللالضهللكة الى   أهمية الدراسة  أهمية
 الخبا  الخهللر يةا وب هلل  اهم واكضئ طا  لنقفيم األدا  النسويقل. 

وإبااز المسهللهمهللت   طا  )لنقفيم االدا  النسويقل التقدسم اانعااض ههللم الع في مي اهم  - 1 اهداف الدراسة
 .المفهللهيمل ل ئ وا د  م ههلل ومشهللكئ الن ففذ والعجل

تطويا نمواج مفهللهيمل ههللم رااخ نظايهلل لنقفيم األدا  النسويقل معيهللريهلل اهللعد على تسهفئ  - 2
 الفهم  ول اإلدار  النسويقية. 

تق- 3 ل ظم  اولل  نمواج  النسويقف تطويا  األدا   الطهللرئة   ل يم  الحهللالت  إلبااز  السيهللقية 
تقفيم االدا  النسويقل   واالانجهللبة ومنغفاات األدا  المحنملة المات طة بنصميم و اانخدام نظم

 ضمي السيهللقهللت الخهللدة بهلللم ظمة. 

النسويقل   -1 اهم االستنتاجات االدا   تقفيم  ل ظم  وب هلل  رؤى  المعافية  القهللعد   لنواي   المحنملة  الفوائد 
 . األدا  النسويقل دقفشلههلل ع قة بنطور توالنل 
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النسويقأإلتحلفئ     ايطا   -2 تقفيم    يةننهلل ية  أاهلللف   على  النسويقل  الندقفش  ومفهوم 
 األدا  النسويقل. 

 لن وأ ا دى األولويهللت الههللمة كل الم ظمة.  النسويقل ألدا   تحديد مقهللييع -1 اهم المقترحات
النسويقل   -2 والندقفش  النسويقية  اإلننهلل ية  األدا   شأ د  تحلفئ  لنقفيم  السهللئد   الطا  

 النسويقل كل ال ءفا مي الم ظمهللت.
والعمئ على تطبيقههلل كل ممهللراة    طويا نمواج مفهللهيمل ل ظم تقفيم االدا  النسويقلت -3

 اإلدار  .
 االداء التسويقي تدقيق االنشطة التسويقية واثره في تحسين  العنوان -2

 2007يوافا الباحث والسنة

 درااة مفدانية  نوع الدراسة

 الشاشة العهللمة للص هللعهللت الورقية كل ال صا .  الدراسة يدانم

هئ يؤعا تدقفش االنشطة النسويقية كل الم ظمة الص هللعية العااقية على تحسفي ادا  االكااد  مشكلة الدراسة
 العهللملفي كل تلك االنشطة.

محهللولة تسليط الضو  على تدقفش االنشطة النسويقية ومهللله مي اعهللر شبفا  وانعوهللاهللتههلل على   الدراسة  أهمية
 ادا  االكااد العهللملفي بهلللم ظمة.

 قيهللس اعا تدقفش االنشطة النسويقية كل تحسفي ادا  االكااد العهللملفي كفههلل  اهداف الدراسة

ادار  النسويش    أهميةمحدودسة االهنمهللم بهللالكااد العهللملفي كل االنشطة النسويقية بهلللاغم مي   اهم االستنتاجات
 كل الم ظمهللت هدب.

سسهللعد تدقفش االنشطة النسويقية الم ظمة مدرا  المبيعهللت كل الدخول كل مفهللوضهللت م هللإا   
 م  المسنهل في والمسنعملفي الص هللعففي. 

 تدقفش االنشطة النسويقية  همية أ ضاور  تعمفش الوعل ب اهم المقترحات
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اا هللد مهمة تدقفش االنشطة النسويقية الى اكااد دوخ خباات ومعاكة ليع كقط بهللدول الندقفش 
 ول ي بأاع النسويش. 

 The Impact of Marketing Audit on Organizations' Marketing العنوان  -3
Performance: An Empirical Study on Private Hospitals in 
Amman   

أثر تدقيق التسويق على األداء التسويقي للمؤسسات: دراسة تطبيقية على المستشفيات 
 الخاصة في عمان 

 Suliman& Al-ghadeer ,2015 الباحث والسنة

 درااة اانط عية  نوع الدراسة

 المسنشفيهللت الخهللدة بعمهللأ  الدراسة يدانم

 الندقفش النسويقل كل المسنشفيهللت الخهللدة كل عمهللأ؟ مهلل مدى تطبفش  -1 مشكلة الدراسة

أدا  المسنشفيهللت الخهللدة كل  مهلل هل الع قة بفي تدقفش النسويش وتسويش الم ظمهللت  -2
 عمهللأ؟ 

 مهلل هل القفود الائيسية النل تحد مي تطبفش الندقفش النسويقل كل -3

 ممهللراة المسنشفيهللت الخهللدة كل عمهللأ 

قطهللع الاعهللسة   تطبفش تدقفش النسويش كل أهميةألقت هذب الدرااة الضو  على  -1 الدراسة  أهمية
 .الصحية ا وخهللدة كل بفئة المسنشفيهللت 

تدقفش النسويش ويقدم   توضح هذب الدرااة العوامئ الائيسية النل تحد مي تطبفش -2
 .توديهللت  ول شيفية النعهللمئ معههلل

هلل محلي هلل لل حث المسنقبلل نظا ا  -3 ألنههلل وا د  مي أولى الدرااهللت كل هذا  توكا أاهللا 
 . لى معاكة ال هلل ث   -الحقئ كل األردأ  المجهللل
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بشوئ ملحوظ نحو   تقدم هذب الدرااة توديهللت للمديايي الذيي سمو هم المسهللهمة -4
 .ب جهللح للمسنقبئ  مسهللعد  المسنشفيهللت الخهللدة كل محهللاا  أنفسهم

ال يهللنهللت لنلك  ظمهللت أوسموي اانخدام هذب الدرااة كل بلداأ أو إاشهللت أو م   -5
 المط قة كل الدرااة 

 واخن هللر تأعفا هللأمعاكة مدى تطبفش الندقفش النسويقل كل المسنشفيهللت الخهللدة كل عم اهداف الدراسة

وتحديد أهم   هللأالخهللدة كل عم  فيهللت دا  النسويقل للمسنشاالممهللراهللت الندقفش على 
 لمسنشفيهللت الخهللدة بعمهللأااالردأالندقفش النسويقل كل ا المعوقهللت النل تحد مي تطبفش

ممهللراهللت الندقفش النسويقل ينم تطبيقههلل على نطهلل  واا  كل غهلللبية المسنشفيهللت  -4 اهم االستنتاجات
 .الم حوعة الخهللدة

لخهللدة كل  ا للمسنشفيهللت دا  النسويقل ال ود أعا بفي تطبفش الندقفش النسويقل واو  -5
 . ته النطبيقيةومدلوال عدم الدراسة بمفهوم الندقفش النسويقل الصحلا و  هللأعم

 .  لى الجههللت العهللملة كل الندقفش النسويقلت علو  المسنشفى عي توكفا معلومهلل -6
أأ تسهللهم بشوئ شبفا كل مسهللعد  المسنشفيهللت الخهللدة كل  تقدسم توديهللت للمدرا  سموي  اهم المقترحات

 ا مة نفسههلل ب جهللح كل المسنقبئ مو 

 The Impact of Marketing Mix (4Ps) on Marketing Audit and العنوان  -4
Performance in Iranian SMEs 

( على تدقيق التسويق واألداء في الشركات الصغيرة 4Psتأثير المزيج التسويقي )
 والمتوسطة اإليرانية 

 et al.,2011 Alipour الباحث والسنة

 اانط عية  نوع الدراسة

 الشاشهللت الصغفا  والمنواطة اإلياانية  الدراسة يدانم
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على     الم نج والسعا والموهللأ والناويج) للنعا  على تأعفا شئ ع هللدا المليج النسويقل مشكلة الدراسة
 تدقفش النسويش على مسنوى الشاشهللت الصغفا  والمنواطة اإلياانية 

مسنوى الشاشهللت الصغفا   على  شأدا  للنحوم االانااتيجلاانخدام الندقفش النسويقل  الدراسة  أهمية
 .والمنواطة اإلياانية

   SMEsالصغفا  والمنواطة )ماا عة ومااق ة اانااتيجيهللت النسويش المخنلط للشاشهللت -1 اهداف الدراسة

 النحوم مفهومة.   عئ معهلليفا تطبفش اانااتيجية-2

مدياخ النسويش  كقط لاألدا  السهللبش  وليع ياشل على القدرات الحهلللية والمسنقبلية- 3
  ل انفهللد  مي النسويش المخنلط.

ءهلللل ا كإأ مسهللعد  مدياخ النسويش على تعلم تخصيم الموارد النسويقية بشوٍئ م  -1 اهم االستنتاجات
القدر  على  ظههللر الع قة بفي مدخ ت ونواتج النسويش ان وأ موض  تا ف  

ا  كبفا مي قبئ مديا مسنوى الشاشهللت الذيي ايوونوأ ع دئذ أكءا اانعداد 
 ل عناا  بفي عمليهللت النسويش وماا عة النسويش. 

  كل  4Psمي خ ل عملية النسويش ) لالنسويق  لندقفشاانخدام الملاسهلل المحنملة ل -2
هلل كل نطهلل  أوا  مي   الن ففذ المقهللرأ لنقفيم األدا  النسويقل للشاشهللت المخنهللر  وأسض 

  جم العف ة. 
ع هللدا المليج النسويقل لههلل تأعفا ممهللعئ مي أ ئ ت ففذ تدقفش النسويش واألدا    -3

هلل مي األكءا  أهمفنه  وتندرج على مسنوى الشاشهللت الصغفا  والمنواطة اإلياانية.
  لى األقئ على النوالل هل شمهلل يلل: الم نج والسعا والموهللأ والناويج.

عمليهللت تدقفش النسويش هل تقفيمهللت مبامجة ا تقفيم نقدخ ل كنااض الذخ يؤشد الهد   اهم المقترحات
ع هللدا المليج   وأسضهلل مصمم لنحديد الفاص ونقهللط الضعف .  وتشخيصل ا والسيهللاهللت ا

لندقفش النسويش كل الشاشهللت الصغفا  والمنواطة  لألدوات الم هللا ة النسويقل مي ا
 اإلياانية.  

 المصدر اعداد ال هلل ءة بهللالعنمهللد على المصهللدر الوارد  بهلللجداول 
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 : مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة :خامساا 

على العاض السهللبشا تاى ال هلل ءة أأ الدرااهللت السهللبقةا على الاغم مي أنههلل أضفت ال ءفا    ا  ب هلل    
مي المعاكة فيمهلل ينعلش بمنغفاات الدرااة الحهللليةا كض   عي االخن هللر المفدانل لنلك المنغفااتا كإنه  

 هلل الحهلللية  سموي  دراج بعض الم  ظهللت ع ههلل ومجهللالت االانفهللد  م ههلل والنل هل اات الصلة بدراان 
 :وعلى ال حو اآلتل

 المنغفاات النل ت هللولنههلل الدرااة.  أهميةبلور  الدرااهللت السهللبقة على نحو واضح - 1
دعم تصور الدرااة للمشولة المااد النودئ الى  لههلل النل تهد  مي خ لههلل الى اسجهللد تفسفا    -2

 الندقفش النسويقل.  محددات علمل ل دا  النسويقل كل ضو  موونهللت و 
محهللولة االلمهللم بأخا المسنجدات العلمية وال حءية وكقهلل لمهلل تطاقت اليه الماا   النسويقية العلمية    -3

الدرااة الحهلللية لمهلل عاضنه هذب الجهود   أهميةوالمصهللدر االل ناونية الذخ ولد ق هللعة لدى ال هلل ءة ب
 خاى.ال نهللئج النل تودلت اليه مي  هة ا أهميةال حءية مي طاو هللت ك اية مي  هة و 

النعا  على م هجية الدرااهللت السهللبقة وطايقة ديهللغة كاضيهللتههلل وعاض كقااتههلل ممهلل اهللعد ال هلل ءة  -4
لوض  تصور واضح على  فءيهللت م هجية الدرااة وابدا  و هة نظاههلل شلمهلل تطل  االما الك لمهلل قدمنه 

 الحهلللية. تلك الدرااهللت مي ارث معاكل سموي االكهللد  م ه واانءمهللر ننهللئجه لصهلللح الدرااة 
االط ع على الجهللن  العملل لنلك الدرااهللت م ح الءقة للدرااة الحهلللية كل تحديد مجنم  الدرااة    -5

 منغفاات الدرااة والايمهلل كل الظاو  الطهللرئة واالانء هللئية.  هميةواخنيهللر العف ة الم هللا ة أل
النعا  على المشو ت النل اعهللرتههلل تلك الدرااهللت واهم االان نهلل هللت النل تودلت الفههلل ع د اخن هللر  -6

 كاضيهللتههلل لمقهللرننههلل م  ال نهللئج النل تودلت الفههلل الدرااة الحهلللية.  
 

 سا : مميزات الدراسة الحالية :ساد
ال هلل ءة    ا  ب هلل     ا  أ مهللأعلى مهللتقدم تاى  الحهلللية عي  الدرااة  النل تخم الموضوع سمفل  لدرااهللت 

 تل: المشهللر اليه اع ب اآل 
سسعى للنودئ ل نهللئج  ديد  لم تنودئ الفههلل الدرااهللت المنعلقة بهلللموضوع كل    إهللم     اطهللرا    تقدم - 1

)تأعفا   الدرااة  منغفاات  ع قة  خ ل    محددات تحلفئ  مي  النسويقل  األدا   على  النسويقل  الندقفش 
 موونهللته. 
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ب هللب  الندقفش النسويقل وربطههلل م  االدا  النسويقل وهذا سمءئ تو ههلل لم تن   محددات بن هللولههلل ل  تمفلت - 2
 الدرااهللت السهللبقة ) كل  دود اط ع ال هلل ءة .

الندقفش النسويقل بهللالرتقهلل  والنمفل    هميةللدرااهللت السهللبقة وزيهللد  كل الوعل أل امنداد  تمفلت بأنههلل  - 3
 .كل االدا  النسويقل للم ظمهللت الم حوعة

ية )أو السلبية  النل  م ظمة إللقهلل  نظا  على ادائههلل وال نهللئج اإلسجهللباسة  الندقفش النسويقل  سسهللعد  - 4
 . عليه والهمفنه كل تقفيم المسهللر الذخ اخنهللرته الم ظمة لمنهللبعة المفلانية النسويقيةقد  صلت ت وأ 

المنقدمة مي  تعد مي  - 5 تعد اخن هللر مجموعة    -نوعههلل كل  قليم شادانهللأ  الدرااهللت  العاا   والنل 
النل سموي االانفهللد  م ههلل كل الدرااهللت العاا  و   - المنغفاات كل بفئة الم ظمهللت كل  قليم شادانهللأ  

 .المسنقبلية وكل بفئهللت تخنلف عي بفئة الم ظمهللت الم حوعة
 

 :الدراسة الحالية من الدراسات السابقة اختالف ا:بعسا
 :تخنلف الدرااة الحهلللية عي اهللبقهللتههلل  على ال حو االتل

الم ظمهللت االننهلل ية النهللبعة القليم شوردانهللأ  ا ايت الدرااة كل بفئة اقليم شوردانهللأ العاا  وضمي  -1
 .العاا   صاا والك بسب  الظاو  الااه ة النل سما بههلل االقليم كل الوقت الااهي

الندقفش النسويقل وتحقفش الك   محددات مسهللعد  الم ظمهللت عف ة الدرااة كل تقايا اعفههلل للحد مي  -2
الندقفش   محددات المدرواة كل النصدخ والحد مي  كل ابفئ دعم االدا  النسويقل وزيهللد  قدر  الم ظمهللت  

 .النسويقل
 محددات تمءئ الدرااة الحهلللية وبنواض  اضهللكة ومسهللهمة ك اية كل اغ هلل  منغفااتههلل نظايهلل والايمهلل  - 3

الندقفش النسويقل الذخ لم ينم ت هللولههلل وبحءههلل محليهلل اوا  على نحو نظاخ او تطبيقل لفنس ى الودول 
 .الى اان هلل هللت وتوديهللت تففد الم ظمهللت الم حوعة كل هذا المجهللل والنل سموي تعميمههلل فيمهلل بعد 

اية بفي منغفااتههلل شمدخئ تعد الدرااة الحهلللية خطو  تسنهد  الم هللدر  بنحديد الع قة االرت هللطية والنهللعف- 4
  .يدعمههلل ويعلز مي و ودههلل كل الم ظمهللت الم حوعة واهمفنههلل كل تحقفش ادا  تسويقل  فد للم ظمة
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 المبحث الثاني 
 منهجية الدراسة 

 : مشكلة الدراسة أوالا 

موضوع الندقفش النسويقل اهنمهللمهلل منلايدا وقد ت هللولت االدبيهللت    ءفا مي ال هلل ءفي كل اإلدار اولى ال 
الندقفش النسويقل وكهللعلفنه بهللل س ة للم ظمهللت لمهلل له مي أعا كل بقهللئههلل ونموههلل مي  هة ولمهلل له    أهمية

 دا  عفا كل االأكل الن  ومهمهلل    مسنق     اعا بنحقفش ادا  تسويقل منمفل مي  هة اخاى اوبودفه مؤإاا  
أ ال  م  ول الندقفش أألخ م ظمة ودوال لنحديد انعوهللاهللتههلل على الم ظمةا ومي المعلوم  النسويقل  

نه اإل هللبة على تقفيم الممهللراهللت النسويقية كل الم ظمهللت  ا  أالنسويقل بهللت كل االونة االخفا  على  
النسويقل    أأ الندكقهللت الدورية ألنشطة الم ظمة المخنلفة هل دفة للم ظمهللت ال هلل حةا والسقئ الندقفش

كل الم ظمة مقهللرنة م  األنواع األخاى مي الندقفش وبهلللاغم مي اأ ال ءفا مي الم ظمهللت االننهلل ية    أهمية
اماا  البفئية المحيطة بهلللم ظمهللت  علت االهنمهللم بهلللندقفش    أأ النغفاات   تقوم بعملية الندقفش النسويقل اال

 دع هلل. 

فئة الاقهللبية السليمة النل تسهللعد كل توكفا نظهللم رقهللبة  ويعد الندقفش النسويقل مي المقومهللت الائيسة للب 
ا    النسويقل   الندقفش   قوخ وكعهللل للم ظمة اوبهلللاغم مي اأ   شوافلة لماا عة وتحسفي  رغم تطوياب  فد 

النسويش النسويقل  كهو    ممهللراهللت  المشهد  عي  ال هللإئة  الجديد   الحقهللئش  بعض  معهلللجة  سحنهللج  لى 
الحفهللظ على د  فنههلل شأدا   دارية    لندقفش النسويق ال اا أرادت عمليهللت    هلل  اوريضسعد  الك  و المنغفا.

 .   Gama,2012:10)مهمة كل المسنقبئ.

أ مهللسحدث كل بفئة األعمهللل المعهللدا  مي تطورات مسنما  كاضت على المدققفي  أومي الجديا بهلللذشا   
ل األعمهللل  مخهللطا  على  كعهلللة  رقهللبة  بنضمفي   اا ات  والك  لههلل  وضعت االانجهللبة  والنل  لمدقشا 

ا نمهللالت مقهللضهلل  المدققفيا وتعاضهم للجلا ات والعقوبهللت كل  هللل الوقوع بأخطهلل . لذلك سموي القول  
النسويقل أد حت   الندقفش النسويقل وانعوهللاههلل على األدا   محدداتبأأ درااة الع قة بفي موونهللت و 

 . م هجية ممفل  ومي الموضوعهللت الههللمة
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اهلللف  واال اا ات المن عة كل تطبفش عملية الندقفش النسويقل اال اأ ه هللو على الاغم مي ت هلليي اال
وموونهللت الندقفش النسويقل. وبهلللاغم مي و ود عدد   محددات ا مهللع بفي المع ففي بهذا الشأأ  ول  

محدود مي الدرااهللت النل ت هللولت هذا الموضوع اال انه سموي م  ظة و ود قصور كل كهمه وطا  
االانفهللد  م ههلل كل الم ظمهللت العهللملة كل اقليم شوردانهللأا كهلللمعلوم اأ هد  الندقفش كل ماا ئ تطورب  

كل اكنشهلل  األخطهلل  والغش والن ع ا اال اأ تطور ال شهللط االقنصهللدخ   األولى شهللأ وقهللئيهلل  بحنهلل  منمء 
وتعدد مجهللالته وت وع األإوهللل القهللنونية للم شآت االقنصهللدسة القى بظ له على أهدا  الندقفش كأد حت 
اهداكه أعم وأإمئا ممهلل ااندعى تطويا   اا اتههلل وواهللئئ  سصهللل ننهللئجههلل للمسنففديي مي خدمهللتههلل. 

اطهللر   " وكل  مفهللدب  لنسهللؤل  ا هللبة  عي  ال حث  بهللتجهللب  ال هلل ءة  اهبت  ال حث  مسنويهللت    مشولة  مهللهل 
ممهللراة الندقفش النسويقل كل الم ظمهللت الم حوعة؟ ومهللهل موونهللته؟ وقد دهبت الدرااة بهللتجهللب تحديد  

 بهللتجهللهفي:   مشولة الدرااة

مسنويهللت االول/   ال  ودف  االدا   على  وتهللعفاههلل  النسويقل  الندقفش  الم ظمهللت  موونهللت  كل  نسويقل 
 الم حوعة. 

عفا الك على االدا  النسويقل كل  أ الخهللدة بهلللندقفش النسويقل وت  محددات ال  ودف مسنويهللت الءهللنل/  
 الم ظمهللت الم حوعة. 

على الك تنمحور مشولة الدرااة على كل هذا الجهللن  المهم والحفوخ والذخ عي طايش تشخيصه    ا  وب هلل 
بهلللم ظمهللت المن هللكسة  او  سووأ للم ظمهللت الم حوعة مي   تحقفش ادا  تسويقل عهلللل ومنمفل قيهللاهلل 

الندقفش النسويقل لم سوي لصهلللح ادا  الم ظمهللت   محددات والايمهلل ااا علم هلل اأ االهنمهللم بموونهللت و 
الم حوعة )مصهللن  الميهللب المعدنية كل اقليم شوردانهللأ العاا   وهذا مهلللمسنه الدرااة مي خ ل عملية  

 ع والمقهللب ت الشخصية النل قهللمت بههلل ال هلل ءة م  عدد مي المدرا  العهللملفي كل  االانقصهلل  واالانط
 طفاههلل بهلللنسهللؤالت االتية: أالك سموي بلور  مشولة الدرااة وتمصهللن  الميهللب المعدنيةا وكل ضو  

 المو ود  كل الم ظمهللت الم حوعة ؟  ومحدداته مهللهل موونهللت الندقفش النسويقل -1

 وازالنههلل؟   محددات دياخ الم ظمهللت الم حوعة بشهللأ و ود ااهلللف  لمعهلللجة تلك المهللهل در ة ادراو م  -2
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الم ظمهللت الم حوعة اموهللنيهللت لمعاكة اخ مي الموونهللت الخهللدة بهلللندقفش النسويقل لههلل    لدى  هئ  -3
 دور كل تحسفي االدا  النسويقل ؟ 

  محددات مي دور ال  الى اخ مدى سموي للم ظمهللت الم حوعة اأ تعلز مي دور الموونهللت وتقلم   -4
 كل تحسفي االدا  النسويقل؟ 

 الندقفش النسويقل م  االدا  النسويقل؟  محددات مهللهل طبيعة الع قة النل تابط بفي موونهللت و -5

وال- 6 الموونهللت  مي  شئ  تهللعفا  مسنوى  كل  كعلل  ت هلليي  ه هللو  كل   محدداتهئ  النسويقل  االدا   كل 
 الم ظمهللت الم حوعة؟ 

 الدراسة أهمية: ثانياا 

 تسنمد هذب االطاو ة أهمفنههلل مي نهلل فنفي : 

 :الناحية االكاديمية-1

تنمءئ مي شونههلل تن هللول ا د الوظهللئف األاهللاية ل جهللح م ظمهللت األعمهللل أال وهل  وظيفة النسويش   
ت هللولههلل   كل  ا كض   ال ظاخ  المعاكل  النااكم  مي  االانفهللد   ومحهللولة  ت هللملل  مفهومل  اطهللر  وضمي 

ا سمءئ ه ا  محدداتلموضوعهللت تعد األكءا روا هلل كل مضمهللر األعمهللل شهلللندقفش النسويقل وموونهللته و 
الابط بفي هذب المنغفاات بحد ااته  ضهللكة علمية منواضعة  ديا  بهللالهنمهللم خهللدة بهللنه تجدر االإهللر   
 لى قلة هذب الدرااهللت على وكش اط ع ال هلل ءةا كنعد هذب الدرااة امندادا  للدرااهللت السهللبقة النل ت هللولت  

ققفي ومسنخدمفههلل والك بهد  النعا   موضوع  ود  الندقفش والعوامئ المؤعا  علفههلل مي و هة نظا المد 
 وتحلفئ الع قة فيمهلل بف ههلل وبفي االدا  النسويقل. محدداتعلى هذب العوامئ وال

 ناحية الميدانية: ال-2

                                                                                                                                   الدرااة مي ال هلل ية المفدانية مي خ ل مهلليلل: أهميةتظها   
باوز الحهلل ة المنلايد  لممهللراة عملية تقفيم ورقهللبة ل نشطة النسويقية بصور  مسنقلة وإهللملة    -1
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ال سبية   هميةعنمهللد على الندقفش النسويقل ومي عم تحديد األوم نظمة ودورية كل الم ظمهللت والك بهللال
 الندقفش وأعاههلل على  ود  الندقفش النسويقل.  محددات ل ئ محدد مي 

ششف نقهللط القو  والضعف كل االدا  النسويقل للم ظمهللت الم حوعة واسضهلل مسهللعد  هذب الم ظمهللت    -2
 الساي  كل بفئنههلل.  كل تعليل ت سفش انشطنههلل النسويقية بمهللين ئم والنغفا 

كل تحديد قة بهلللموضوع كل شونههلل محهللولة  تعد الدرااة الحهلللية وبهلللمقهللرنة م  الدرااهللت السهللبقة المنعل- 3
 على االدا  النسويقل وتحلفئ الع قة فيمهلل بف ههلل.  العوائش النل تؤعا أو محددات 

النسويقل وانعوهللاههلل على  الندقفش    محددات تففد الدرااة كل درااة منغفاات الدرااة مي موونهللت و -ث 
 . األدا  النسويقل

 أهداف الدراسة :ثالثاا 

كل ضو  تحديد مشولة الدرااة واهمفنههلل كهللأ هد  الدرااة ينمءئ كل تشخيم وتحلفئ الع قة بفي  
 الندقفش النسويقل  للشاشهللت الم حوعة:  محددات موونهللت و 

 . االدا  النسويقلدور موونهللت ومحددات الندقفش النسويقل كل تشخيم  -1
واالدا   -2 ومحدداته  النسويقل  الندقفش  لموضوع  والمعافية  المفهللهيمية  االطا  وم هللقشة  عاض 

النسويقل عي طايش االط ع على اباز االدبيهللت النل شنبت كل هذا المجهللل واات الصلة 
 إاات لب هلل  ك ا خهللص بهلللدرااة الحهلللية.والنعا  على مضهللمف ههلل الف اية واانخ ص المؤ 

نمط المحددات الخهللدة بهلللندقفش النسويقل داخئ الم ظمهللت الم حوعة واموهللنية    لىع  عا الن -3
تقلفئ تهللعفاههلل بمهلل سعلز االدا  النسويقل كل ظئ النطور ال ظاخ او المفدانل الذخ ااهم به  

 ية لعاض المفهللهيم اال اائية لههلل.ال هلل ءوأ وعلى ال حو الذخ سمهد السبئ امهللم الدرااة الحهللل
 تحديد مدى تب ل المصهللن  قفد الدرااة لموونهللت الندقفش النسويقل ومدى الن هلليي كل الك. -4
عاض مجموعة مي المقنا هللت امهللم مدياخ مصهللن  الميهللب المعدنية كل اقليم شوردانهللأ العاا   -5

ا هللت النل تخم ال هلل ءفي  بشهللأ مهلل تودلت اليه الدرااة الحهلللية مي ننهللئج كض  عي تلك المقن
 كل هذا المجهللل ال اا  ال حوث العلمية.
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 رابعا : مخطط الدراسة االفتراضي 

  مخطط تنطل  المعهلللجة الم هجية لمشولة الدرااة كل ضو   طهللرههلل ال ظاخ ومضهللمف ههلل المفدانية تصميم  
عي الحلول المؤقنة      الذخ سظها الع قة الم طقية بفي منغفاات الدرااة تعبفاا  1اضل شمهلل كل الشوئ ) ك

 .كل مشولة الدرااة لفههلل  النل سقنا ههلل ال هلل ءة لإل هللبة على األائلة المشهللر

(1الشكل )  
 المخطط االفتراضي للدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثير 

 ارتباط 

    التسويقي  التدقيق مكونات

   التسويقية البيئة  تدقيق

 تدقيق التسويقية  االستراتيجية دقيقت

  تدقيق            التسويقي  التنظيم

  تدقيق           التسويقية  االنظمة

  تدقيق        التسويقية االنتاجية 

 التسويقية  الوظيفة

التسويقي  االداء   

المالية  المقاييس   

المالية  غير المقاييس   

التدقيق التسويقي  محددات  

االدارية  محددات ال  

التنظيمية  محددات ال  

الفنية  محددات ال  

المهنية  محددات ال  

القانونية  محددات ال  

البيئية محددات ال   

التسويقية  محددات ال  
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               الدراسة                                                                             فرضيات :خامساا 
 اى اعداد مجموعة مي الفاضيهللت والنل اانمدت مي الماا عة ال ظاية للدرااهللت وال حوث النل  

لمنمءلة بوئ مي  اعنمدتههلل الدرااة الحهلللية وعلى وكش األنمواج المقناح وفيمهلل ينصئ بمواضيعههلل وا
الندقفش النسويقلا وموونهللت الندقفش النسويقلا واألدا  النسويقل مي ا ئ اخن هللرههلل مفدانيهلل ا   محددات 

 : والنل تمءلت بهللآلتل
  :الفرضية األولى-1

  .ال ت نظم منغفاات الدرااة الائيسة وأبعهللدههلل ضمي ب ية عهللملية منعدد  العوامئ :(H0) كاضية العدم

 .ت نظم منغفاات الدرااة الائيسة وأبعهللدههلل ضمي ب ية عهللملية منعدد  العوامئ :(H1) البديلةالفاضية 

 :الفرضية الثانية -2

منغفاات الدرااة الائيسة مي و هة نظا أكااد العف ة كل الم ظمهللت   أهميةال تخنلف   :(H0) كاضية العدم
 .المسنجف ة

ااة الائيسة مي و هة نظا أكااد العف ة كل الم ظمهللت  منغفاات الدر   أهمية تخنلف   :(H1) الفاضية البديلة
 .المسنجف ة

 :الفرضية الثالثة -3

بفي    0.05ال تو د ع قهللت ارت هللط اات داللة   صهللئية ع د مسنوى مع وية   :(H0) كاضية العدم
  .المنغفاات الائيسة الء ث للدرااة وأبعهللدههلل

البديلة بفي    0.05لة   صهللئية ع د مسنوى مع وية  تو د ع قهللت ارت هللط اات دال :(H1) الفاضية 
 .المنغفاات الائيسة الء ث للدرااة وأبعهللدههلل

 :الفرضية الرابعة -4

العدم تأعفا م هللإا اخ داللة   صهللئية ع د مسنوى مع وية   :(H0) كاضية  يو د  لمنغفا    0.05ال 
  .الندقفش النسويقل كل منغفا األدا  النسويقل محددات 
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البديلة داللة   صهللئية ع د مسنوى مع وية   :(H1) الفاضية  م هللإا اخ  تأعفا  لمنغفا    0.05يو د 
  .الندقفش النسويقل كل منغفا األدا  النسويقل محددات 

 :الفرضية الخامسة-5

لمنغفا موونهللت    0.05 د مسنوى مع وية  اخ داللة   صهللئية ع  َعد لعا مٌ ال يو د أ :(H0) كاضية العدم
  .الندقفش النسويقل كل منغفا األدا  النسويقل  محددات الندقفش النسويقل على الع قة النأعفاية لمنغفا  

لمنغفا موونهللت    0.05اخ داللة   صهللئية ع د مسنوى مع وية    لد  عَ يو د أعا مٌ  :(H1) الفاضية البديلة
 .الندقفش النسويقل كل منغفا األدا  النسويقل محددات الندقفش النسويقل على الع قة النأعفاية لمنغفا 

 :الفرضية السادسة -6

كل منغفاات    0.05ال تو د كاوقهللت اات داللة ا صهللئية ع د مسنوى مع وية   :(H0) كاضية العدم
  .درااة سموي أأ تعلى للصفهللت الدسموغاافية ألكااد العف ة كل الم ظمهللت المسنجف ةال

كل منغفاات    0.05تو د كاوقهللت اات داللة ا صهللئية ع د مسنوى مع وية   :(H1) الفاضية البديلة
  .الدرااة سموي أأ تعلى للصفهللت الدسموغاافية ألكااد العف ة كل الم ظمهللت المسنجف ة
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 المبحث الثالث 

 وتحليلها  أساليب جمع البيانات 

 اوال: اساليب جمع البيانات:

 ال ئ تحقفش اهدا  الدرااة واخن هللر كاضيهللتههلل تم  م  البيهللنهللت عي طايش: 

الدرااة كل ماا عة  والمراجع االكاديميةر  المصاد  -1 اتجهت  النل  ال:  الءهللنوية  البيهللنهللت  ى مصهللدر 
والماا   العابية واال  بية والمج ت وال حوث العلمية والااهللئئ الجهللمعية ومهللتواكا تنمءئ كل ال ن   

 مي المواق  العلمية على إ وة المعلومهللت العهلللمية اات الصلة بموضوع الدرااة. 

وتضم ت ا اا  عدد مي المقهللب ت الشخصية م  عدد مي المديايي عف ة    المقابالت الشخصية:  -2
يهللت مخنلفة قبئ وخ ل توزي  اانمهللر  االانبيهللأ واانا هللعههلل وشهللنت المقهللب ت  الدرااة بمواق  ومسنو 

القهللئم والمنعلش بمنغفاات الدرااةا  مي ال وع االان شهللكل وهل مقهللب ت مفنو ة للوقو  على الواق  
ولهذا كهللنههلل تضم ت اائلة وم هللقشهللت بخصوص موضوع الدرااة ومنغفااتههلل شهللكة وقد تم الحصول على  

معلومهللت على نحو م هللإا اكهللدت كل تشخيم بعض الجوان  والايمهلل فيمهلل ينعلش بمشولة  بعض ال
 الدرااة.

 اى  عداد وتطويا اانمهللر  االان هللنة للدرااة الحهلللية مي قبئ ال هلل ءة وعلى وكش   : ستبانة الدراسةإ-3
ههلل لقيهللس  خطوات ال حث العلمل مي  فث ديهللغنههلل وا نيهللزههلل لعدد مي االخن هللرات النل أ ايت علف

 :مدى مصداقفنههلل وع هللتههلل.  ا ا نوت اانمهللر  االان هللنة على المضهللمفي اآلتية

المستجيب  -أ المسنجفبفي بيانات  بهللألكااد  والمنصلة  الشخصية  السمهللت  مي  عدد  على  واإنملت   :
الحهللللا  الم ص   كل  الخدمة  ومد   ال ليةا  الخدمة  ومد   والعماا  الج عا  بوئ مي امة  والمنصئ 

 خنصهللص الدراال.العلميةا واالوالشههللد  
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  ع هللر  لقيهللس هذا المنغفا وأبعهللدب الس عة 56:  اى تخصيم )التدقيق التسويقي  محدداتمتغير    -ب
ال مي  بوئ  ال  محددات والممءلة  ال  محددات اإلداريةا  ال  محددات الن ظيميةا  المه يةا   محددات الف يةا 

 .النسويقية محددات البفئيةا وال محددات القهللنونيةا ال محددات ال

  ع هللر  لقيهللس هذا المنغفا وأبعهللدب السنة والممءلة 40: خصصت )متغير مكونات التدقيق التسويقي-ت
بوئ مي تدقفش البفئة النسويقيةا تدقفش االانااتيجية النسويقيةا تدقفش الن ظيم النسويقلا تدقفش نظم  

 .فش الوظيفة النسويقيةالنسويشا تدقفش اإلننهلل ية النسويقيةا وتدق

: بلغ عدد الع هللرات النل اانخدمت لقيهللس منغفا األدا  النسويقل وأبعهللدب  متغير األداء التسويقي-ث
  ع هللر  ا والنل توزعت على أبعهللدب الخمسة والمنمءلة بوئ مي الحصة السوقيةا الصور  الذه يةا  61)

 .رضهلل اللبوأ والوال ا الابحيةا وال فهلل   والفهللعلية

  الخمهللال والذخ يندرج وكش Likertاعنمدت ال هلل ءة كل اان هللنة الدرااة الحهلللية على مقيهللس )  وقد 
   5  وبأوزاأ مندر ة مي )واكش بشد ا غفا مواكشا غفا محهلليد ا مواكشا ممواكش بشد مؤإاات القيهللس )

ت المنعدد     على النواللا والك بهد   تهلل ة مجهللل واا  أمهللم المسنجفبفي كل اعنمهللد الخيهللرا1 لى )
  موونهللت اانمهللر  االانبيهللأ على وكش منغفاات الدرااة 5لمقيهللس ليوات الخمهللال. ويمءئ الجدول )

 . الائيسة والفاعية

 
 
 

 
 ( مكونات االستبانة5الجدول)

 األبعاد الفرعية  المتغيرات الرئيسة  الفقرة 
 المصادر المعتمدة العبارات

 المجموع العدد 

 استمارة االستبانة  7 7 معلومات عن أفراد العينة  الشخصيةالسمات  1
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2 

 

التدقيق   محددات
 التسويقي 

 38:2008االهدل،  56 8 اإلدارية  محدداتال

 136: 2012شباح،

Imran&Mondal,2012:30 

Radulescu,2012:200 

denisa&jaroslav,2013:12 

 7 التنظيمية محدداتال

 10 الفنية محدداتال

 10 المهنية  محدداتال

 5 القانونية  محدداتال

 8 البيئية محدداتال

 8 التسويقية محدداتال

مكونات التدقيق   3
 التسويق 

 , kotler 2000:30 40 12 تدقيق البيئة التسويقية

 113:2010احمد،

Gama,2010:17 

Loya,2011: 98 

Radulescu,2012:220 

 

 6 االستراتيجية التسويقيةتدقيق 

 5 تدقيق التنظيم التسويقي

 9 تدقيق نظم التسويق 

 3 تدقيق االنتاجية التسويقية

 5 تدقيق الوظيفة التسويقية 

 Rajagobal 2008:30 61 7 الحصة السوقية  االداء التسويقي 4

Rajagobal 2008:41 

Mohamad&Isma,2009:20 

 83:2010 الطائي 

 10 الصورة الذهنية

 17 والوالء  رضا الزبون 

 11 الربحية 

 16 الكفاءة والفاعلية 

 المصدر:اعداد الباحثة اعتماداا على االستبانة
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:                                                                                                                 االستبانةت ثانيا:اختبارا
 اى اخن هللر االان هللنة على وكش عدد مي الماا ئ قبئ توزيعههلل على عف ة الدرااة وبعد توزيعههلل على  

وبمهلل سحقش الحصول على بيهللنهللت اات العف ة لغاض النأكد مي د  فنههلل لقيهللس منغفاات الدرااة 
 :مصداقية تعبا عي واق  الم ظمهللت المسنجف ةا وشمهلل سأتل

 
: اعنمدت ال هلل ءة على عدد مي الدرااهللت السهللبقة وال حوث اات االختبارات قبل توزيع االستبانة-1

ههلل  م  البيهللنهللتا  الصلة بمنغفاات الدرااة الحهلللية إلعداد االان هللنة النل انمءئ األدا  النل ينم عي طايق 
 : فث مات االان هللنة بهللالخن هللرات اآلتية

 اى عاض االان هللنة على مجموعة مي الخباا  والمنخصصفي كل مجهللل العلوم    الصدق الظاهري: -أ
 ا والك للنعا  على آرائهم بشأأ محنويهللت االان هللنة وقدرتههلل على قيهللس منغفاات  1اإلدارية الملحش )

الدرااة الحهللليةا وتحديد مدسهللت وضوح ع هللراتههلل ودقة ديهللغنههلل مي ال هلل ية اللغوية والعلمية وبمهلل سجعلههلل  
مفهومة لدى أكااد العف ة. وشهللنت  صفلة هذا االخن هللر ا اا  عدد مي النعدي ت والنصحيحهللت على  
االان هللنةا وبذلك أخذت دورتههلل واانمدت د  فنههلل بهللالان هللد على رأخ األكءاية مي المحومفي بصحة  

  .كقااتههلل وم  منههلل لدراان هلل الحهلللية
المحومفي   الشمولية:  -ب  تم طا ههلل على السهللد   النل  أخذت االان هللنة إمولفنههلل مي واق  األائلة 

والخباا  تجهللب األبعهللد والع هللرات النل اانخدمت لقيهللاههللا وكل ضو    هللبهللتهم وآرائهم تم  ضهللكة عدد مي  
د حت الفقاات و ذ  عدد آخا م ههللا واانبدال عدد م ههلل بع هللرات أكءا دقة وم  مة للدرااةا وبذلك أ

  . 2االان هللنة بصيغنههلل ال ههللئيةا وشمهلل مءبت كل الملحش )
 Parallel Coefficient وبطايقة (Reliability Analysis) تم تطبفش اخن هللر الء هللت الثبات:  -ت 

الودفية   للع هللرات  وخصودهلل   االان هللنة  ع هللت  على  للنعا   الم هللا ة  اال صهللئية  األاهلللف   مي 
كادا ا وبعد تحلفئ    220)نة على عف ة تجايبية مي األكااد بلغت  والموضوعيةا  ا تم توزي  االان هلل

تم  سهللب معهللمئ الء هللت لع هللرات االان هللنة على أاهللس   (SPSS V.21)   البيهللنهللت بهللانخدام بانهللمج
 ا  6منغفاات الدرااة الائيسة وأبعهللدههلل بصور  م فاد  ومجنمعة م  بعضههلل وشمهلل موضح كل الجدول )

 :اآلتل والذخ تشفا ننهللئجه  لى
  وع د مسنوى 0.955أأ معهللمئ الء هللت وعلى المسنوى ال لل ل هللكة ع هللرات االان هللنة بلغ ) -أ

  0.67 ا وهل قيمة عهلللية قيهللاهلل  بهلللقيمة المعيهللرية لمعهللمئ الء هللت والنل تبلغ ) 0.05مع وية ) 
   .  للدرااهللت اإلنسهللنية0.60للدرااهللت العلمية و )
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  محدداتأمهلل على مسنوى منغفاات الدرااة كقد اجلت أعلى قيمة للمعهللمئ لدى ع هللرات منغفا    -ب 
  .0.05  وع د مسنوى مع وية ) 0.921الندقفش النسويقل والنل بلغت )

شهللنت أعلى قيمة لمعهللمئ الء هللت على مسنوى أبعهللد منغفاات الدرااة ل عد رضهلل اللبوأ والوال    -ت 
 . كل  في شهللنت أقئ قيمة للمعهللمئ قد 0.833والنل بلغت ) ضمي منغفا األدا  النسويقل  

اجلت لدى ع هللرات ُبعد تدقفش الن ظيم النسويقل وضمي منغفا موونهللت الندقفش النسويقل  
بهلللء هللت المطلوب ألأ قيم  0.641والنل بلغت )  ا ممهلل يؤشد تمن  ع هللرات الدرااة الحهلللية 

 بفي العهلللية والمقبولة. المعهللمئ ل هللكة الع هللرات شهللنت بمسنويهللت تااو ت 
 Parallel Method( قياس الثبات 6الجدول ) -ث

 عدد العبارات قيمة المعامل االبعاد المتغير

التدقيق   محددات
 التسويقي 

اإلدارية  محدداتال  0.725 56 

التنظيمية محدداتال  0.739 

الفنية محدداتال  0.793 

المهنية  محدداتال  0.796 

القانونية  محدداتال  0.723 

البيئية محدداتال  0.709 

التسويقية محدداتال  0.784 

التدقيق  محدداتالمؤشر الكلي ل  0.921 

مكونات التدقيق  
 التسويقي 

 40 0.808 تدقيق البيئة التسويقية

 0.753 تدقيق االستراتيجية التسويقية

 0.641 تدقيق التنظيم التسويقي

التسويق تدقيق نظم   0.804 
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 0.725 تدقيق االنتاجية التسويقية

 0.756 تدقيق الوظيفة التسويقية 

 0.873 المؤشر الكلي لمكونات التدقيق 

 61 0.723 الحصة السوقية  االداء التسويقي

 0.759 الصورة الذهنية

 0.833 رضا الزبون والوالء 

 0.767 الربحية 

والفاعلية الكفاءة   0.769 

 0.911 المؤشر الكلي لألداء التسويقي

 157 0.955 المؤشر الكلي لكافة عبارات االستبانة

 .عداد ال هلل ءة بهللالعنمهللد على ننهللئج الحهللا ة االل ناونيةا  المصدر:

االان هللنة على  : تن هللول هذب الفقا  االخن هللرات النل تمت بعد توزي  االختبارات بعد توزيع االستبانة-2
 :أكااد العف ةا  ا شهللنت ال نهللئج شمهلل يلل

النلمت ال هلل ءة بهلللحيهللدسة وعدم الندخئ بإ هللبهللت أكااد العف ةا وشذلك م حهم الوقت ال هللكل  أ. الحيادية:
  2015/   4/    1والم هللا  والحاية ال هللملة لإل هللبة عي كقاات االان هللنة.  ا تم توزي  االانبيهللأ كل   

 .2018 /9/  1االانمهللرات كل تهللريخ  وتم اان م شهللكة

: سعنمد دد  محنوى اانمهللر  االان هللنة وكقااتههلل على اخن هللر االتسهلل  الداخللا  ب. االتساق الداخلي
بفي ع هللرات شئ  (Spearman) و اى هذا االخن هللر عي طايش  سهللب معهللم ت االرت هللط بأالوب 

االرت هللط المع وية اوا  المو  ة أو السهللل ة تشفا ُبعد مي أبعهللد المنغفاات للدرااة الحهللليةا  فث أأ قيم  
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 لى مدسهللت الع قة بفي تلك الع هللرات لألبعهللد والمنغفاات الائيسةا وتمءلت ننهللئج تحلفئ االتسهلل  الداخلل  
 :بمهلل سأتل

   7  ولغهللسة )1تشفا ال نهللئج كل الجداول مي )االتساق الداخلي لمحددات التدقيق التسويقي:   •
   لى قيم االتسهلل  الداخلل لع هللرات منغفا محددات الندقفش النسويقل  3حش )والوارد  ضمي المل

وأبعهللدبا  ا تعوع هذب ال نهللئج و ود ع قهللت ارت هللط مع وية مو  ة وع د مسنويهللت مع وية  
  كل أغل  ع قهللت االرت هللطا ممهلل يدل على د  ية وكهللعلية الع هللرات 0.01  و ) 0.05)

 .محددات الندقفش النسويقل كل قيهللس األبعهللد الس عة لمنغفا
التسويقي • التدقيق  لمكونات  الداخلي  )االتساق  مي  الجداول  كل  الحقهللئش  مي  ينضح   :8   

  قيم االتسهلل  الداخلل لع هللرات منغفا موونهللت الندقفش 3  الوارد  كل الملحش )13ولغهللسة )
مع وية مو  ة وع د  النسويقل وأبعهللدبا  ا تشفا ال نهللئج  لى أأ أغل  ع قهللت االرت هللط هل  

 ا ممهلل يدل على د  ية وكهللعلية الع هللرات كل قيهللس  0.01  و )0.05مسنويهللت مع وية )
 األبعهللد السنة لمنغفا موونهللت الندقفش النسويقل 

  19  ولغهللسة )14: ينضح مي الحقهللئش كل الجداول مي )االتساق الداخلي لألداء التسويقي •
اخلل لع هللرات منغفا األدا  النسويقل وأبعهللدبا  ا تشفا   قيم االتسهلل  الد 3الوارد  كل الملحش )

  و  0.05ال نهللئج  لى أأ أغل  ع قهللت االرت هللط هل مع وية مو  ة وع د مسنويهللت مع وية )
 ا ممهلل يدل على د  ية وكهللعلية الع هللرات كل قيهللس األبعهللد الخمسة لمنغفا األدا  0.01)

 النسويقل. 

 اسة وأنموذجها:اختبار صالحية بيانات الدر ثالثاا 

ينطل  النحلفئ اال صهللئل أأ ينم اخن هللر د  ية بيهللنهللت الدرااة وأنموا ههلل قبئ   اا  تلك النحلف تا 
 ا أأ ه هللو عدد مي الشاوط اإل صهللئية النل مي الضاورخ تواكاههلل ل ل ينم تحديد نوع االخن هللرات 

قهللمت ال هلل ءة بإ اا  االخن هللرات النل افنم تطبيقههلل للنحقش مي كاضيهللت الدرااةا وضمي هذب الفقا   
 :اآلتية
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  :اختبار بيانات الدراسة -1

 اى تطبفش عدد مي االخن هللرات لغاض تحديد د  ية البيهللنهللت النل تم  معههلل مي العف ة المسنجف ة   
والذخ   الخصوص  بهذا  النسهللؤل  على  واإل هللبة  اإل صهللئل  النحلفئ  لشاوط  خضوعههلل  مدى  ومعاكة 

تطبفش أخ مي االخن هللرات المعلميه أو االخن هللرات ال معلميها  فث شهللنت ننهللئج النحلفئ  ينمحور  ول 
 :كهللآلتل

تسنخدم تق يهللت وأاهلللف    صهللئية عديد  للنحقش مي تواكا إاط النوزي     شرط التوزيع الطبيعي:-أ
اخن هلل على  الحهلللية  الدرااة  كل  اعنمدنهلل  اخن هللرههللا  فث  سجاخ  النل  البيهللنهللت  كل  النوزي   الطبيعل  ر 

للنحقش مي أأ بيهللنهللت الداراة تن   النوزي  الطبيعل أم ال؟     Shapiro-Wilkوبطايقة ) (Z) الطبيعل 
والك ألأ هذا االخن هللر سصلح للبيهللنهللت الودفية بشوئ أكضئ مي األاهلللف  األخاىا كإاا شهللنت بيهللنهللت  

المعلمية الخن هللر كاضيهللت الدرااةا  الدرااة تن   النوزي  الطبيعل كإنه مي الم هللا  اعنمهللد االخن هللرات 
  .أمهلل كل  هلللة عدم خضوعههلل لشاوط النوزي  الطبيعلا ك بد مي اانخدام االخن هللرات ال معلمية

النوزي  الطبيعل  ننهللئج تحلفئ اخن هللر  تبفي أأ  مي  قيم معلمة7كل الجدول ) (Z) واان هللدا   لى       
(Shapiro-Wilk)   قيملجمي  األبعهللد شهللنت أقئ مي  و (Z)   الجدولية على أاهللس األواهللط الحسهللبية

واالنحااكهللت المعيهللرية الم هللظا  ل ئ ُبعدا ممهلل يدل على أأ بيهللنهللت الدرااة الحهلللية تأخذ إوئ النوزي  
الطبيعل المطلوب. وبذلك سموي االان نهللج بنواكا إاط النوزي  الطبيعل كل بيهللنهللت الدرااة الحهلللية 

 .فش االخن هللرات المعلميةوبهلللنهلللل كإأ هذا سسمح بنطب 

 ( اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة وأبعادها7لجدول)ا

 أبعادها  المتغيرات 
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

Z المحسوبة    
Z  

 الجدولية 

اإلدارية  محدداتال  1.909 0.543 .944 1.016 

التنظيمية  محدداتال  1.908 0.532 .920 1.033 
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  محددات
التدقيق 
 التسويقي 

الفنية  محدداتال  2.124 0.699 .950 0.974 

المهنية  محدداتال  2.159 0.703 .946 1.003 

القانونية  محدداتال  2.183 0.798 .727 0.870 

البيئية  محدداتال  2.245 0.730 .955 1.044 

التسويقية  محدداتال  2.323 0.712 .936 1.152 

 

مكونات  
التدقيق 
 التسويقي 

 0.976 910. 0.713 2.149 تدقيق البيئة التسويقية 

 1.128 920. 0.725 2.321 تدقيق االستراتيجية التسويقية 

 1.101 895. 0.702 2.256 تدقيق التنظيم التسويقي 

 0.854 714. 0.808 2.183 تدقيق نظم التسويق

 1.111 926. 0.692 2.249 تدقيق االنتاجية التسويقية

 0.979 948. 0.720 2.163 تدقيق الوظيفة التسويقية

األداء  
 التسويقي 

 0.973 939. 0.723 2.162 الحصة السوقية 

 1.154 961. 0.671 2.258 الصورة الذهنية 

 1.205 974. 0.627 2.236 رضا الزبون والوالء 

 1.160 963. 0.634 2.203 الربحية 

 1.174 957 0.525 2.038 الكفاءة والفاعلية 

 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اإل صهللئل. 

يات ط إاط االانق لية بهللل شف عي مدى و ود ظهللها  االرت هللط الذاتل بفي أبعهللد    االستقاللية:  -ب
المنغفاات المسنقلة أو عدم و ود هذب الظهللها  والنل تسب  ظهور ننهللئج مضخمة ووهمية لمعلمهللت  
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  بفي أبعهللد المنغفاات المسنقلة  Multicollinearityاإلنحدار. ول ل ننعا  على و ود ارت هللط ااتل )
  واخن هللر  Variance Inflation Factors) (VIFاى تطبفش اخن هللر معهللمئ تضخم الن هلليي )كقد  

  ل ئ ُبعد مي أبعهللد المنغفاات المسنقلة كل الدرااةا  ا سشناط لعدم  Toleranceالن هلليي المسموح )
أ بيهللنهللت    بهللعن هللر أ 5  للقيمة المعيهللرية )VIFو ود هذب الظهللها  أال تنجهللوز قيم معهللمئ تضخم الن هلليي )

  أكبا مي مسنوى  Toleranceالدرااة مي ال وع الودفلا وأأ ت وأ قيم اخن هللر الن هلليي المسموح )
  تبفي أأ قيم اخن هللر معهللمئ تضخم  8 . ومي ننهللئج تحلفئ االانق لية كل الجدول )0.05المع وية ) 

 ا  2.946  –   1.261   فث وقعت بفي )5  ولجمي  أبعهللد المنغفاات المسنقلة تقئ عي )VIFالن هلليي )
 ا  0.05 ا وهل  ميعهلل  أكبا مي )0.793  –   0.339وأأ قيم اخن هللر الن هلليي المسموح وقعت بفي )

ويعد هذا مؤإاا  على عدم و ود ارت هللط عهللٍل بفي أبعهللد المنغفاات المسنقلة للدرااة الحهلللية ممهلل سع ل  
 هذا سسمح بنطبفش االخن هللرات المعلمية. تواكا إاط االانق لية كل بيهللنهللت الدرااة الحهلللية وبهلللنهلللل كإأ  

 VIF Tolerance األبعاد المتغير

محددات التدقيق  
 التسويقي 

 595. 1.680 المحددات اإلدارية 

 598. 1.671 المحددات التنظيمية 

 462. 2.162 المحددات الفنية 

 562. 1.778 المحددات المهنية 

 625. 1.599 المحددات القانونية 

 509. 1.966 المحددات البيئية 

 487. 2.052 المحددات التسويقية 

 
 655. 1.526 تدقيق البيئة التسويقية 

 479. 2.089 تدقيق االستراتيجية التسويقية 
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مكونات التدقيق 
 التسويقي 

 339. 2.946 تدقيق التنظيم التسويقي 

 394. 2.538 تدقيق نظم التسويق

التسويقيةتدقيق االنتاجية   1.901 .526 

 793. 1.261 تدقيق الوظيفة التسويقية

 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اإل صهللئل 

: للنحقش مي إاط تجهللنع الن هلليي ألبعهللد منغفاات الدرااة كقد تم  خضهللع البيهللنهللت  تجانس التباين-ت
ع دمهلل سووأ عدد مفادات العف ة لبيهللنهللت   ا بهللعن هللر أأ هذا االخن هللر سصلح  Levene)  ليففي  الخن هللر

الدرااة منسهللويهلل ا وشذلك أأ هذب البيهللنهللت قد تحقش كفههلل إاط النوزي  الطبيعلا و فث أأ عدد مفادات 
العف ة منسهللوية ل ئ ُبعد مي أبعهللد منغفاات الدرااة الء ثا شمهلل عبت أأ بيهللنهللت الدرااة تن   النوزي   

  تشفا  لى تحقش إاط تجهللنع الن هلليي؛  9  الوارد  كل الجدول )Leveneالطبيعلا كإأ ننهللئج اخن هللر )
  ول هللكة األبعهللد شهللنت أكبا مي مسنوى المع وية  Levene.  المحسوبة لمعلمة اخن هللر ) Sigألأ قيم )

  ول هللكة األبعهللد Levene  المحسوبة الخن هللر )F . ويؤشد الك قيم )0.05االكنااضل للدرااة وال هلللغة ) 
 ا وبذلك سموي  193ا3  وبدر هللت  اية )2.651 ميعههلل أقئ مي قيمنههلل الجدولية وال هلللغة )كهللنت  

 االان نهللج بأأ إاط تجهللنع الن هلليي لبيهللنهللت الدرااة الحهلللية سعد منحققهلل  و س  ننهللئج النحلفئ المذشور . 

 
 Levene's اختبار تجانس التباين (9الجدول )

التدقيق   محددات
 التسويقي 

F 
Levene’s 
Test Sig. 

مكونات 
التدقيق  
 التسويقي 

F 
Levene’s 
Test Sig. 

 األداء 

 التسويقي 
F 

Levene’s 
Test Sig. 

 0.537 0.471 المحدداادارية 
تدقيق البيئة 

 التسويقية
2.045 0.260 

 الحصة

 السوقية
0.346 0.917 
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 محدداتال
 التنظيمية

0.289 .131 
تدقيق  

االستراتيجية  
 التسويقية

0.967 0.316 
 الصورة 

 الذهنية
0.502 0.315 

 0.656 1.375 الفنية محدداتال
تدقيق  
التنظيم  
 التسويقي 

0.042 0.372 

 رضا

الزبون  
 والوالء

0.758 0.838 

 تمحدداال
 المهنية

2.025 0.843 
ظم ن تدقيق 

 التسويق 
 0.197 0.248 الربحية  0.529 0.429

 تمحدداال
 القانونية 

0.018 0.472 
تدقيق  

االنتاجية  
 التسويقية

0.482 0.549 
الكفاءة  
 0.306 0.291 والفاعلية 

 0.656 0.954 البيئية تمحدداال
تدقيق  
الوظيفة 
 التسويقية

0.178 0.863 - - - 

 تمحدداال
 التسويقية

0.339 0.138 - - - - - - 

           N==197  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اإل صهللئل المصدر:

وتأايسهلل  على ننهللئج اخن هللر إاوط تطبفش االخن هللرات المعلمية أو ال معلمية تبفي أأ بيهللنهللت الدرااة  
قد تحققت كفههلل الشاوط الء ث ممهلل سسمح بنطبفش االخن هللرات المعلمية كل اخن هللر كاضيهللت الدرااة 

  .الحهلللية

نحهللول كل هذب الفقا  تشخيم واان شهلل  مدى د  ية أنمواج الدرااة   اختبار أنموذج الدراسة:  -2
الحهلللية إل اا  النحلف ت اإل صهللئية على وكش االخن هللرات المعلميةا كقد تم اعنمهللد عدد مي االخن هللرات  



58 
 

اح ت نمل لمنغفااتههلل والك  النل يااد م ههلل النأكد مي أأ األبعهللد النل اعنمدتههلل ال هلل ءة كل األنمواج المقن
أنمواج   تم اخن هللر  تقليم عددههلل واخنلالههلل كل عوامئ اات خصهللئم منجهللنسةا ولذلك  عي طايش 

 :الدرااة  س  الخطوات اآلتية

: ينطل  ا اا  اخن هللر النحلفئ العهللملل االان شهللكل أأ سس قه اخن هللريي أولهمهلل:  اختبار كفاية العينة-أ
المخنهللر ا   العف ة  )تيغل ا  كفهللسة  جم  الائيسة  الدرااة  منغفاات  بفي  االرت هللط  ع قة  مع وية  وعهللنفهمهلل 

 :  شمهلل يلل10 .  فث شهللنت ننهللئج هذب االخن هللرات والموضحة كل الجدول )24:2012

والذخ سخنصا   (Kaiser-Meyer-Olkin) تشفا ننهللئج تحلفئ شفهللسة عف ة وبحس  اخن هللر •
  وهل قيمة أكبا مي القيمة  0.854االخن هللر قد بلغت )أأ قيمة هذا   (KMO)   تحت ع واأ

 .  ممهلل يؤشد شفهللسة العف ة المخنهللر  للدرااة الحهلللية0.5وال هلللغة ) (KMO) المعيهللرية الخن هللر
•  ( الخن هللر  المع وية  مسنوى  قيمة  أأ  تبفي  )Bartlettشمهلل  بلغت  قد  دالة  0.000   وهل    

  ممهلل  0.05اضل للدرااة الحهلللية وال هلللغة )  صهللئيهلل  شونههلل تقئ عي مسنوى المع وية االكنا 
يدل على أأ الع قة االرت هللطية بفي منغفاات الدرااة الائيسة الء ث هل ع قة اات داللة 

   صهللئية. 
 

 

 

 ( اختبار كفاية العينة 10الجدول )

 القيم المحسوبة المؤشرات 

KOM  0.854 اختبار 

Bartlett اختبار 
 1798.076 قيمة كاي سكوير

 153 درجات الحرية
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 Sig. 0.000 قيمة 

 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اإل صهللئل                          

 Exploratory) :  اى تطبفش اخن هللر النحلفئ العهللملل االان شهللكل التحليل العاملي االستكشافي-ب
Factor Analysis)   األاهللاية وبطايقة تحلفئ الموونهللت (Principal Components Analysis) 

للنعا  على مسنويهللت اننمهلل  شئ بعد تجهللب المنغفا الذخ ي نمل  ليه مي بفي منغفاات الدرااة الائيسة  
وشذلك مسنويهللت تش   شئ مي تلك األبعهللد وتمحورههلل ضمي المنغفا الذخ ت نمل  ليه والنل اعنمدتههلل  

والك على وكش الخصهللئم النل ينصف بههلل الُ عد والنل تنواكش م     ال هلل ءة كل أنمواج الدرااة الحهلللية
للندويا والذخ سشفا  لى طايقة الندويا   (Varimax) خصهللئم الك المنغفاا شمهلل تم اعنمهللد معيهللر

المنعهللمد وهل مي أكءا الطا  إفوعهلل واانخدامهلل كل العلوم اإلنسهللنية والنل تؤدخ  لى زيهللد  ت هلليي ماب   
 :لى المنغفاات الائيسة النل ت نمل  لفههللا  فث شهللنت ننهللئج النحلفئ شمهلل يللالنش   لألبعهللد ع

التسويقي • التدقيق  محددات  )متغير  بهلللجدول  المعاوضة  ال نهللئج  كل ضو   تبفي  أأ  11:    
لهذا  العهللملية  الب ية  تشوئ  شونههلل  الس عة  بأبعهللدب  ا نفظ  النسويقل  الندقفش  محددات  منغفا 

قيم تش   أبعهللد شئ مي المحددات اإلداريةا المحددات الن ظيميةا  المنغفا والك اان هللدا   لى  
المحددات   البفئيةا  المحددات  القهللنونيةا  المحددات  المه يةا  المحددات  الف يةا  المحددات 

 ا 0.758 ا )0.632 ا )0.617 ا )0.748 ا )0.720النسويقيةا بعد الندويا وال هلللغة )
عد مقبولة   صهللئيهلل   اا تجهللوزت القيمة المعيهللرية    وعلى النوالل والنل ت0.738 ا )0.778)

 ا شمهلل تبفي أأ قيمة  0.90  على أأ ال تصئ  لى القيمة المعيهللرية )0.30للنش   وال هلللغة ) 
( لألنمواج  ) Determinantالمحدد  بلغت  قد  القيمة  0.00074   عي  تليد  قيمة  وهل    

لمنغفا ومي عم تحديد د  ية قبول  المعيهللرية للنعا  على مشولة االرت هللط الذاتل بفي أبعهللد ا 
 ا وبهلللنهلللل كإنه ال ينم  ذ  26:  2012  )تيغل ا 0.00001االنمواج مي عدمه وال هلللغة )

النسويقل الانيفهللئههلل إاوط  الندقفش  منغفا محددات  لب ية  والموونة  الس عة  األبعهللد  مي  أخ 
 النحلفئ العهللملل االان شهللكل.
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التدقيق التسويقي  محدداتافي ل ( التحليل العاملي االستكش11الجدول )  

 المتغير والُبعد 
 قيمة التشبع 

 بعد التدوير  قبل التدوير 

اإلدارية  محدداتال  0.152 0.720 

التنظيمية محدداتال  0.058 0.748 

الفنية محدداتال  - 0.030  0.617 

المهنية  محدداتال  - 0.084  0.632 

القانونية  محدداتال  0.039 0.758 

البيئة محدداتال  0.679 0.778 

التسويقية محدداتال  0.294 0.738 

  Determinant  =0.00074      المصدر: إعداد الباحثة من نتائج التحليل اإلحصائي   

  أأ منغفا  12: تبفي كل ضو  ال نهللئج المعاوضة بهلللجدول )متغير مكونات التدقيق التسويقي •
بأبعهللدب السنة شونههلل تشوئ الب ية العهللملية لهذا المنغفا والك  موونهللت الندقفش النسويقل ا نفظ  

البفئة النسويقيةا تدقفش االانااتيجية النسويقيةا  اان هللدا   لى قيم تش   أبعهللد شئ مي تدقفش 
النسويقيةا وتدقفش الوظيفة   تدقفش اإلننهلل ية  النسويشا  النسويقلا تدقفش نظم  الن ظيم  تدقفش 

 ا 0.723 ا )0.589 ا )0.615 ا )0.794 ا )0.761ال هلللغة )النسويقيةا بعد الندويا و 
للنش    0.679) المعيهللرية  القيمة  تجهللوزت  مقبولة   صهللئيهلل   اا  تعد  والنل  النوالل  وعلى    

 ا شمهلل تبفي أأ قيمة المحدد  0.90  على أأ ال تصئ  لى القيمة المعيهللرية )0.30وال هلللغة )
( )Determinantلألنمواج  بلغت  قد  المعيهللرية  0.00074   القيمة  تليد عي  قيمة    وهل 

للنعا  على مشولة االرت هللط الذاتل بفي أبعهللد المنغفا ومي عم تحديد د  ية قبول االنمواج  
 ا وبهلللنهلللل كإنه ال ينم  ذ  أخ مي 26:  2012  )تيغل ا  0.00001مي عدمه وال هلللغة ) 
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إاوط النحلفئ العهللملل ل الانيفهللئههلل  األبعهللد السنة والموونة لب ية منغفا موونهللت الندقفش النسويق 
 . االان شهللكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( التحليل العاملي االستكشافي لمكونات التدقيق التسويقي 12الجدول )

 المتغير والُبعد 
 قيمة التشبع 

 بعد التدوير  قبل التدوير 

0.100 - تدقيق البيئة التسويقية  0.761 

 0.794 0.141 تدقيق االستراتيجية التسويقية

 0.615 0.552 تدقيق التنظيم التسويقي

 0.589 0.589 تدقيق نظم التسويق 

 0.723 0.723 تدقيق االنتاجية التسويقية
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 0.679 0.679 تدقيق الوظيفة التسويقية 

  = Determinant  0.00074المصدر: إعداد الباحثة من نتائج التحليل اإلحصائي        

 

  أأ منغفا األدا   13تبفي كل ضو  ال نهللئج المعاوضة بهلللجدول )متغير األداء التسويقي:   •
النسويقل ا نفظ بأبعهللدب الخمسة شونههلل تشوئ الب ية العهللملية لهذا المنغفا والك اان هللدا   لى 

الابحيةا  قيم   والوال ا  اللبوأ  رضهلل  الذه يةا  الصور   السوقيةا  الحصة  مي  شئ  أبعهللد  تش   
( وال هلللغة  الندويا  بعد  والفهللعليةا  ) 0.721ال فهلل    ) 0.516 ا  ) 0.672 ا   ا 0.719 ا 

للنش    0.675) المعيهللرية  القيمة  تجهللوزت  مقبولة   صهللئيهلل   اا  تعد  والنل  النوالل  وعلى    
 ا شمهلل تبفي أأ قيمة المحدد  0.90أ ال تصئ  لى القيمة المعيهللرية )  على أ0.30وال هلللغة )

( )Determinantلألنمواج  بلغت  قد  المعيهللرية  0.00074   القيمة  تليد عي  قيمة    وهل 
للنعا  على مشولة االرت هللط الذاتل بفي أبعهللد المنغفا ومي عم تحديد د  ية قبول االنمواج  

 ا وبهلللنهلللل كإنه ال ينم  ذ  أخ مي 27:2012  )تيغل ا   0.00001)  مي عدمه وال هلللغة
العهللملل  النحلفئ  إاوط  الانيفهللئههلل  النسويقل  األدا   منغفا  لب ية  والموونة  الخمسة  األبعهللد 

 االان شهللكل. 

 ( التحليل العاملي االستكشافي لألداء التسويقي 13الجدول )

 المتغير والُبعد 
 قيمة التشبع 

 بعد التدوير  قبل التدوير 

 0.721 0.047 الحصة السوقية 

 0.516 0.203 الصورة الذهنية

 0.672 0.067 رضا الزبون والوالء 

 0.719 0.047 الربحية 
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 0.675 0.355 الكفاءة والفاعلية 

     Determinant = 0.00074     المصدر: إعداد الباحثة من نتائج التحليل االحصائي     

أنمواج الدرااة كإنه ينم ركض كاضية العدم للفاضية الائيسة األولى والنل وب هلل ا  على ننهللئج تحلفئ  
ت م على أنه ال ت نظم منغفاات الدرااة الائيسة وأبعهللدههلل ضمي ب ية عهللملية منعدد  العوامئا والقبول 
  بهلللفاضية البديلة لههلل والنل ت م على أنه ت نظم منغفاات الدرااة الائيسة وأبعهللدههلل ضمي ب ية عهللملية 

 .منعدد  العوامئ

  : رابعا:أساليب التحليل اإلحصائي

اعنمدت ال هلل ءة على عدد مي األاهلللف  اإل صهللئية بهد  اخن هللر كاضيهللت الدرااة واكمهللل مسنللمهللت 
 :تحقفش الجهللن  المفدانل لههللا والك على وكش الفقاات اآلتية

بطايقة -1 الء هللت  معهللمئ  النل   (Parallel Method) اانخدام  االانبيهللأ  اانمهللر   ع هللت  مي  للنأكد 
 .اعنمدتههلل الدرااة الحهلللية

المعيهللريةا  ا-2 االنحااكهللت  الحسهللبيةا  األواهللط  المئويةا  ال س   مي  بوئ  والممءلة  الودفية  لمقهللييع 
 .ومعهللمئ االخن   لودف عف ة الدرااة ومنغفااتههلل

 (Variance Inflation Factors) (VIF) واخن هللر معهللمئ تضخم الن هلليي خن هللر النوزي  الطبيعلا   -3
للنعا  على مدى تواكا إاوط النحلفئ   (Levene) ا واخن هللر (Tolerance) واخن هللر الن هلليي المسموح 

 .لبيهللنهللت الدرااة على وكش االخن هللرات المعلمية

لنحديد شفهللسة   (Kaiser-Meyer-Olkin) خن هللر د  ية أنمواج الدرااة بنطبفش شئ مي اخن هللر -4
لنحديد مسنويهللت اننمهلل    (Exploratory Factor Analysis) العف ةا والنحلفئ العهللملل االان شهللكل
 .األبعهللد للمنغفاات الائيسة كل الدرااة

والك للنعا  على ع قهللت االرت هللط بفي منغفاات   (Spearman) الرت هللط ال سيط والمنعدد بطايقةأ -5
 .الدرااة
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بطايقةاالنحد -6 ال سيط  الخطل  وبطايقة(Enter)ار  والمنعدد  تأعفا   (Stepwise) ا  على  للنعا  
 .المنغفاات المسنقلة وبشوئ تدريجل على المنغفا المعنمد 

ل  (Moderated Multiple Regression) تحلفئ المنغفا الُمَعد ل- 7 للنعا  على دور المنغفا الُمَعد 
 .كل المنغفا المسنجف  أو النهللب  كل الع قة النأعفاية للمنغفا المسنقئ

والذخ سخنم بهلللسمهللت اات الفئنفي لنحلفئ   (Independent Two sample T – Test) اخن هللر-8
 .الفاوقهللت بفي منغفاات الدرااة وأبعهللدههلل بحس  السمهللت الدسموغاافية ألكااد العف ة

األ هللدخ )- 9 الن هلليي  أكءا  ANOVAتحلفئ  تضم  النل  بهلللسمهللت  سخنم  والذخ  لنحلفئ     كئنفي  مي 
 الفاوقهللت بفي منغفاات الدرااة وأبعهللدههلل بحس  السمهللت الدسموغاافية ألكااد العف ة. 

 

 

 

 الفصل الثاني 

 الجانب النظري 

ي ص  اهنمهللم هذا الفصئ على درااة اهم مهلل تضم نه ال ن  والدوريهللت وال حوث والدرااهللت السهللبقة  
وأدبيهللت النسويش خصودهلل  ول ابعهللد الدرااة األاهللاية ا الندقفش  المنواكا  كل االدب االدارخ عمومهلل  

 الندقفش النسويقل  والك للودول الى تأطفا الخلفية ال ظاية لموضوع الدرااة  محددات النسويقل ا و 
. 

  : على الك كهللأ هذا الفصئ او  ينضمي الم حءفي االتففي ا  وب هلل 

 لية.المبحث االول: التدقيق التسويقي اسس ومفاهيم او 

 ( التدقيق التسويقي. محددات) محدداتالمبحث الثاني: 
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 المبحث الثالث: االداء التسويقي 

 العالقة النظرية بين متغيرات الدراسة المبحث الرابع: 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث االول                                         

 التدقيق التسويقي اسس ومفاهيم اولية 

 التدقيق التسويقي اوال: مفهوم 

سعد الندقفش النسويقل مي المفهللهيم الحديءة نسبيهلل كل النسويش  وي ص  كل كحم السج ت والدكهللتا     
 هللع بهللأ  ن والمسن دات كحصهلل دقيقهلل  للم ظمهللت خصودهلل كل البفئة المنغفا  كهو سموي المدقش مي اإلق

  بأأ الندقفش يات ط  350:1999 ا إهللر )عبد أهذب ال نيجة تعطل دور  ممهللعلة ل نيجة األعمهللل. وقد 
أد   ب ظاية تفويض السلطة والحهلل ة  لى رقهللبة األعمهللل  لذا تباز اهمفنه كل شهللكة المجهللالت م ههلل  
الندقفش المهلللل والمحهللابل والندقفش اال نمهللعل. ويعد الندقفش النسويقل مي المفهللهيم المهمة كل النسويش  

ية النسويش كل الم ظمة. هذا العمئ سحنهللج لنقفيم م هجل للخطط  كهو تقفيم إهللمئ مي  مي  اللواسهلل لعمل
واألهدا  واالانااتيجيهللت واألنشطة والهيوئ الن ظيمل وشذلك موظفل النسويش. كفهللعلية النسويش هل  
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ا د ابعهللد األدا  األاهللاية كل تسويش الم ظمةا وي ظا  لفههلل عهللد  على أنههلل منغفا ال هللتج مب ية على  
ل األدبيهللت الحديءةا كقد وض  تصور أوا  مي الفعهلللية بوض  نمواج دهللرم لنحقفش  تحقفش هد .امهلل ك

اهدا  الم ظمة. لذا الناشفل ايووأ على  وان  وااعة ومخنلفة مي الندقفش النسويقل النل سموي أأ  
:  2تسهللعد الم ظمة على كهم البفئة الداخلية والخهللر ية ومي عم تحلفئ كعهلللية اانااتيجيهللتههلل وت ففذههلل.)

2011Indore, .  

الك بصفة خهللدة    أهميةكل أخ م ظمة وتلداد    ضاوريهلل    ويعنبا الندقفش الدورخ للعمليهللت واألنشطة أماا  
كل مفداأ النسويش بسب  النغفاات السايعة كل البفئة النسويقية وداخئ  دار  النسويش وينضمي الندقفش  

سويقل الحديث أم ال ومدى تعا  الم ظمة  النسويقل النعا  مهلل  اا شهللنت الم ظمة تطبش المفهوم الن
  وبسب  شوأ ال شهللط النسويقل كل اآلونة األخفا   136:  2012على الظاو  السوقية السهللئد  )إ هللحا 

الم ظمهللت   مي  المخنلفة  األنواع  مسهللعد   اموهللنفنههلل  بسب   األعمهللل  كل  دار   اتجهللههلل  ديدا  أد ح 
النسويش ول ي أسضهلل األدا  العهللم للم ظمة.وممهلل    الانعااض هيهللكلههلل النسويقية وتحسي ليع كقط و د 

الإك فيه  أأ النغففا كل ااوا  المسنهل في واألكضليهللتا وتسهللرع النقدم الن  ولو ل وتلايد إد  الم هللكسة  
كل العديد مي الص هللعهللت اانللم تغففاا كل الموقف واالتجهللب مي قبئ بعض الم ظمهللت لدمج تدابفا 

  . ,2012:131Vana & Cernaخطيط والن ففذ مي  هودهم النسويقية )أكءا هجومية ودكهللعية كل الن 

عملية تخطيط األعمهللل   عهللد  مهلل ي  غل أأ ينم الندقفش النسويقل كل    كإنهDjakeli,4:2014و س  ) 
وب هلل    البفئة  على  النعا   مجهللل  كل  اإلخفهللقهللت  كإأ  ا  مفهللهيمية  أخطهلل   على  للعءور  المقبئ  العهللم 
االانااتيجيهللت وت ظيم  دار  النسويش وكعهلللية نظهللم النسويش واإلننهلل ية النسويقية ووظهللئف النسويش ا  

ومي الجديا اشاب اأ عملية الندقفش النسويقل  .  لى شفهلل   تسويقية أعلى مسنوى   ههلل الم ظمة  تؤدخ  ميع
هللهيميةا والفشئ كل الء هللت  تنم كل بداسة عملية النخطيط ل عمهللل المسنقبلية. للعءور على األخطهلل  المف

البفئلا ولب هلل  االانااتيجية وت ظيم قسم النسويشاكفعهلللية نظهللم النسويشا واإلننهلل ية النسويقية لوظهللئف  
الاغم مي   النسويش. وعلى  الى مسنوى أعلى شفهلل   كل  الم ظمهللت  تؤدخ بجمي   هذا   أهميةالنسويش 

ي زواسهلل مخنلفة ا لذا ننج عي الك العديد مي المصطلح ومع هللب ومدلوله الواا  كقد تم ال ظا  ليه م
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النعهللريف و س  و هة ال ظا أو النخصم  فث سعاكههلل شئ م هم كل ضو  رؤينه وتخصصه والجدول 
    يبفي أهم مفهللهيم وتعهللريف الندقفش تسويقل النل وردت كل أدبيهللت النسويش.14)

 ويقي أهم المفاهيم والتعاريف الواردة عن التدقيق التس (14الجدول )

 النعايف المصدر ت 

1 Lancaster,et al., 1993: 336   ل هللكة أو منحفل  غفا مهمة مسنقلة نظهللمية هو عملية تدقفش 
 الائيسية والسيهللاهللت  واألهدا  م ههلل النسويقية العمليهللت  بعض 

 النسويقل. واألدا  والباامج والعمليهللت 

2 Dibb et al.,1994: 576 الك مي والغاض  النسويقية الباامج ألنشطة رامل هو اخن هللر 
 القو  والضعف كل العمليهللت. نقهللط تشخيم 

3 Keegan et al.,1995: 698 عملية رامية  هو   اانااتيجية خطة لن ففذ  ونظهللمية تدقفش 
دورتفي وتأخذ  تسويقية  والندقفش الداخلل الندقفش   دى 

 األعضهلل  أ د  أو  مسنقئ بوااطة خبفا  الك وينم  الخهللر ل
 الم ظمة.  كل

النسويقية   :85 1996ويلسوأا 4 للبفئة  ومسنقئ  ونظهللمل  ودورخ  إهللمئ  كحم  هو 
ونظم النسويش وأنشطة تسويقية محدد  مي م ظور تشخيصل  
تحدد   خطة  خ ل  مي  المقنا هللت  وتقدسم  الضعف  لمواطي 

 األكعهللل النصحيحية ال زمة. 

النق يهللت   32:1998ا ولبف   الففومل 5 مي  مجموعة  عمئ  هو  وتقفيم  بنحلفئ  تسمح  النل 
 .الم ظمة وم هللهجههلل  س  المعلومهللت المعطهلل 
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هو درااة مفصلة للبفئة النسويقية للم ظمة ونشهللطهللت النسويش   13: 1999ويسنوردا 6
 المحدد ونظهللم النسويش الداخلل.

7 Pride & Ferrell,2000:320   هو عملية تدقفش نظهللمية مسنقلة  ا ة غفا منحفل  ل هللكة أو
بعض العمليهللت النسويقية وم ههلل األهدا  الائيسة والسيهللاهللت 
مي   األاهللال  والغاض  النسويقل  واألدا   والباامج  والعمليهللت 
هذب المحهللوالت تقدسم المقنا هللت أو مهلل هل ال ظا  المسنقبلية  
واالانااتيجيهللت   لألهدا   نظهللمل  اخن هللر  هل  أو  ا  للم ظمة 

 النسويقية للم ظمة.

8 Kotler,2000:62 اخن هللره النسويقية    نظهللمل  و  للبفئة  ودورخ  مسنقئ  إهللمئ 
تحديد  ينم  خ له  اومي  النسويقية  ل نشطة  واالانااتيجيهللت 
االدا   لنعليل  خطة  ووض   والنهديدات  الفاص  وتشخيم 

 النسويقل للم ظمة. 

النسويقية   5: 2002عبد الوا دا 9 للبفئة  دورخ  مسنقئ  م هجل  إهللمئ  اخن هللر  هو 
أو   واالانااتيجيهللت  للم ظمة  ولألهدا   األعمهللل  لو د  

والخاوج  والفاص  المشو ت  لنحديد  رؤية  م   وال شهللطهللت 
و د   أو  للم ظمة  األدا   مي  تحسي  عمئ  لخطة  بنودية 

 األعمهللل. 

10 Wilson,2002:31   للموارد امءئ  اانخدام  وتحقفش  لنحديد  ااتية  وافلة  هو 
 النسويقية. 

ال نهللئج  هو   21:2004ا الصمفدعل 11 االنحاا  عي  قيهللس  و  عملية مسنما  الكنشهلل  
 الماغكوب بهكهلل واتخهللا اال اا ات النصحيحية. 
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12 Kloudová,2005 11 : للم ظمة ا ويعكد مكي   النسويقل  السلوو  آلية رقهللبية على  هو 
 كل العملية االدارية . أهميةأباز آليهللت الاقهللبة 

النسويش  30: 2006الطهللئل واخاوأا 13 ونشهللطهللت  للم ظمةا  النسويقية  للبفئة  درااة  هو 
المحدد ا ونظهللم النسويش الداخللا وياشل على درااة أاوا  

وم هللك وزبهللئ ههلل  االقنصهللدسة  الم ظمة  البفئة  ايهلل   كل  كسفههلل 
والسيهللاية اإل مهلللية. وهو سسنللم ت ففذ بحث تكسويقل و مك  

 معلومهللت تهللريخية  ول إاشنك وم نجهللته. 

14  Schildge,   2006:22 ويقصد به الفحم الدقفش وتقفيم ممهللراكهللت وننكهللئج النكسويش  
 كهو يوكا القهللعد  لمعهلليفا األدا  وإطهللرا للنخطيط الم ظمل
الفعهللل مي أ ئ تعظكيم المفهوم اإلسجهللبل الخهللر ل وخلش  

 الطل .  

15 Mac Donald,2007: 35   هو ع صككككككا مهم كل ااككككككنااتيجية النخطيط النسككككككويقل الهد
م ه خلش مفل  ت هللكسكككية وينضكككمي اكككلسكككلة مي االنشكككطة تؤدخ 
بهللل ههللسة لنحديد االهدا  ودكككككيهللغة االاكككككنااتيجيهللت النسكككككويقية  
والن نيوككهللت النل ت نهل بنحقفش األهككدا  م  العواقكك  المككهللليككة  

 ال هلل مة عي تطبفش هذب االانااتيجيهللت المقنا ة. 

هو محهللولة إكككككككهللملة وم نظمة ومسكككككككنقلة ودورية الخن هللر البفئة   422: 2008ابوال جهللا 16
النسككككككككككككككويقيكة للم ظمكة او لو كد  اعمكهللل معف كة داخلهكهلل شمكهلل انهكهلل 
تنضككككككمي اسضككككككهلل تدقفش ل هدا  واالاككككككنااتيجيهللت واالنشككككككطة  
وتسككككككككهللعد على تحديد مجهللالت الفاص والنهديدات ونسككككككككنطي   

  معف ة لنحسكككككككفي االدا   مي خ لههلل النودكككككككية بخطة تصكككككككا 
 النسويقل للم ظمة.
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17  Gilligan   & Wilson,2009: 77   حديد خطط النسويش وتقيم نقهللط القو  تهو عملية ينم مي خ له
والنهديدات   والفاص  السو   خلفية  على  للم ظمة  والضعف 
لنطويا  بوءفا  أقوى  بموقف  الم ظمة  ووض   المو ود . 

 السو  المع ل.اانااتيجية ب هلل  على وض  

18  15 :2009Kotler,   للبفئةا لو د هو تحلفئ موضوعل و إهللمئ ودورخ وم نظم 
واالانااتيجيهللت  واألهدا   للم ظمة  النسويقية   االانااتيجية 
والنهديدات   الفاص  تحديد  أ ئ  مي  الملمواة  واإل اا ات 

 وتودل بوض  خطة عمئ لنحسفي أدا  الم ظمة.

19 Loya,2011: 92   الن ففذسة للنسويش كل  هو   اا  تقفيم إهللمئ لجمي  األنشطة 
واألهدا    للخطط  الم هجل  النقفيم  سع ل  مهلل  كهو  الم ظمة 
موظفل   وشذلك  الن ظيمل  والهيوئ  واألنشطة  واالانااتيجيهللت 

 النسويش. 

للبفئة   33:2012إ هللحا 20 مسنما  و يهللدخ  نظهللمل  إهللمئ  اخن هللر  االوب  هو 
تيجيهللت لنحديد المشهللكئ والحوا ل النسويقية ول هدا  واالاناا 
 النل تعفش االدا  النسويقل. 

21 Denisa   & jaroslav,2013:6 ملية تقفيم إهللملة ل ئ زواسهلل النسويش كل الم ظمة اخ هل  هو ع
واالهدا    للخطط  )نظهللمية   م هجية  تقفيم  عملية 
لطهللقم   وشذلك  الن ظيمية  والب ى  واالنشطة  واالانااتيجيهللت 

 النسويش. 

22 Jarmila & Silvia,2014:10  و للبفئة  ودورخ  ومسنقئ  وم هجل  إهللمئ  كحم   الهدا  هو 
تحديد  تهد   لى  والنل  الم ظمة  وأنشطة  واانااتيجيهللت 
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و  والفاص  المشهللكئ  مي    المقنا هللت مجهللالت  مليد  التخهللا 
 اإل اا ات لناإفد النسويش كل الم ظمة. 

النسويقية للم ظمة وإلموهللنيهللت هو عملية تقفيم   مهلللل للبفئة  21:2015إ هللخا 23
الم ظمة وقدراتههللا وألهداكههلل واانااتيجيهللتههلل  فث أنههلل تقيع 

 مدى مضل الم ظمة على الطايش الصحيح. 

هدككه قفكهللس وتقفكيم كعهلللية عملفكة   ئهو اخنبكهللر م هجكل ومسكنق 59:2016قااعا 24
 الاقهللبكة علكى األنشكطة النسككويقيةا والم ظمة  بصفة عهللمة.

عملية تهد   لى تقفيم أدا  وظهللئف النسويش مي خ ل هل   
و مي  تلك األنشطة كل  عملية الندقفشلية  عتحديد شفهلل   وكهلل

يسمح هذا النشخيم بنقدسم المعلومهللت او ت ففذ خطة النسويش
 ظمة.  لى مجلع اإلدار  مي أ ئ تحسفي أدا  الم 

ة ودورية  لة ومسنقلوإهللم  اا ات م ظمة هل ع هللر  عي  32:2017بايع وا مدا 
فئ وتقفيم اانااتيجية النسويش وبفئنه و أهداكه للفحم وتح

م  الوض  العهللم   ألئم  النسويقل وبمهلل يناالدا بهد  تطويا
 مؤاسة ويحقش أهداكههلللل

 .بهللالعنمهللد على المصهللدر الوارد  كل الجدول   المصدر: مي اعداد ال هلل ءة

 :  االتل14الوارد  بهلللجدول )وتاى ال هلل ءة مي خ ل النعهللريف 

تشناو اغل  النعهللريف والمفهللهيم على أأ عملية الندقفش النسويقل هل عملية نظهللمية وإهللملة  - 1
 .ودورية ومسنقلة

نشطة النسويقية كل  لأل اغل  النعهللريف والمفهللهيم رشلت على اأ عملية الندقفش النسويقل إهللملة -2
 .الم ظمة
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 .د  مي الندقفش النسويقل هو لن ففذ الخطة االانااتيجية النسويقيةتشناو  مي  النعهللريف بأأ اله- 3

 .النعهللريف والمفهللهيم تقود نحو تحقفش االدا  النسويقل للم ظمةمعظم -4

وإهللمئ   دورخ  )كحم  بأنه  النسويقل  للندقفش  اال اائل  تعايفههلل  ال هلل ءة  تض   مهللابش  على  وتأايسهلل 
اهداكههلل واانااتيجفنههلل النسويقية ا والوظيفة االننهلل ية  ومسنقئ وم نظم ل ئ مي بفئة وراهلللة الم ظمة و 

النسويقية ا وشذلك الهيوئ الن ظيمل وال ظم النسويقية ا والك مي خ ل خباات تسويقية م هللا ة ومسنقلة  
 .نحسفي االدا  النسويقل للم ظمة  مي داخئ أو خهللرج الم ظمة ل

 :التدقيق التسويقي أهمية:ثانياا 

الندقفش النسويقل كل الحصول على المعلومهللت المنعلقة بهلللنغفاات كل ال فهلل   والفهللعلية    أهميةت مي  
والمخا هللت النسويقية. كهلللم ظمهللت اوا  شهللنت ههللدكة لنحقفش الابح المهلللل او غفا ههللدكة للابح المهلللل 

ل تقفيم  وينم  م  هذب البيهللنهللت مي خ  (Kotler,1997:777) سموي اأ تسنففد مي الندقفش النسويقل 
وتدقفش شئ مي البفئة العهللمة النل تعمئ كفههلل الم ظمة والبفئة الداخلية لههللا وتسنللم هذب العملية القيهللم  
بنحلفئ إهللمئ ينضمي مجهلللفي )النحلفئ البفئل اتحلفئ وض  الم ظمة  واأ البيهللنهللت المنوكا  قد تؤعا 

ت  كل  شوافلة  المنوكا    البيهللنهللت  وقهللعد   اانااتيجية  تصميم  الم ظمة  على  وض   قفيم 
 . كهلللغاض األاهللال مي الك هو اكنشهلل  الفاص لنحسفي كهللعلية عملية النسويش  214:2001)مع ا

اإل مهللليةا وع د القيهللم بهذب العملية سفناض أأ تعا  اإلدار  نقهللط القو  والضعف كل المجهللل النسويقل  
واتخهللا اإل اا ات النصحيحية     فث ينطل  األما الناشفل على نقهللط القو  والضعف كل مجهللل النسويش

النقفيم ال  ش لوض  معفي ) أخ بعد   الندقفش سع ل  الاغم مي أأ  ب قهللط الضعف على  فيمهلل ينعلش 
)ابوكهللر ا الوض  .واإهللر  هذا  رؤية  214:2001 دوث  للم ظمة  سحقش  النسويقل  الندقفش  اأ  الى     

كهلللندقفش النسويقل ليع عملية خهللدة    وااعة إهللملة داخليهلل  وخهللر يهلل  ا وهو مهلل تحنهللج  ليه الم ظمة ا
بنحلفئ المشو ت الظهللها  كقط بئ سسهم كل تقايا وت سفش أنشطنههلل النسويقية وتحديث اإلانااتيجيهللت  

 . قبئ أأ ي ظا كل نجهلل ههلل وإعهللد  ديهللغة وتحديد األهدا  النل ربمهلل أد حت غفا واقعية



73 
 

ويقل وه هللو بعض الم ظمهللت بإموهللنههلل أأ   أ الم ظمهللت االننهلل ية سموي أأ تسنففد مي الندقفش النس
الندقفش النسويقل    هللر الى أهميةتحقش م هللك  أكءا مي غفاههلل ويظها دورههلل كل تحسفي االدا  النسويش ويش 

النسويقيةا وينم   ال فهلل   والفهللعلية والمخا هللت  بهلللمنغفاات كل  كل الحصول على المعلومهللت المنعلقة 
 م  هذب البيهللنهللت مي خ ل تقفيم وتدقفش شئ مي البفئة العهللمة النل تعمئ كفههلل الم ظمة والبفئة الداخلية  

 مجهلللفي) النحلفئ البفئلاتحلفئ وض  الم ظمة   لههللا وتسنللم هذب العملية القيهللم بنحلفئ إهللمئ ينضمي
الم ظمة2001:46)مع ا وض   تقفيم  كل  وافلة  هل  المنوكا   البيهللنهللت  وقهللعد   ياى   ا     كل  في 

(Gilligan & Wilson,2009: 80 ) سموي  ل  أ الفوائد الء عة الائيسة والمحنملة للندقفش النسويق أ ب
 :تلأأ تلخم بهللال  

 .للبفئة الخهللر ية والوض  الداخلل للم ظمةتحلفئ مفصئ وكهم  -1

 .ماا عة وتقفيم موضوعل ألدا  المهللضل ول نشطة الحهلللية -2

  .تحديد أوضح للفاص والنهديدات المسنقبلية- 3

( سعد Baker,2000:237وياى  النسويقل  الندقفش  أأ  اماا       النسويقل  خهللدة    ضاوريهلل    الندقفش 
للم ظمهللت النل تنصف بهلللنغففاات المسنما  كل البفئة اوا  بهلللبفئة الداخلية او الخهللر ية بهللعن هللرب وافلة  
لنقفيم االدا  لنعايف المدرا  بهلللمشو ت المو ود   كل البفئة النسويقية وبفي و د  النسويش والو دات 

ذ السيهللاهللت وبلوغ االهدا  ومدى االخاى كل نطهلل   دود الم ظمة وتن   هذب العمليهللت لغاض ت فف
 تطبفش الم ظمة للمفهوم النسويقل. 

   أأ أهمية الندقفش النسويقل ت مي بأآلتل: 309:2008بف مهلل ياى )الصفاكلا 

 .الندقفش النسويقل سحقش للم ظمة رؤية وااعة إهللملة داخليهلل وخهللر يهلل -1
ة وتحديث اانااتيجيهللتههلل  سسهللعد الندقفش النسويقل الم ظمهللت كل تعليل ت سفش أنشطنههلل النسويقي  -2

 قبئ اأ سحطم النقهللدم نجهلل ههلل.
 سسهللعد الندقفش النسويقل كل تقدسم المقنا هللت ال زمة لاام الخطط النسويقية المقبلة.  -3
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سموي الندقفش النسويقل مي النعا  على عوامئ الضعف النل  قد تعهللنل م ههلل الم ظمة والك  -4
ة ومقهللرننههلل بهللانااتيجيهللت الم هللكسفي وتحلفئ در ة مي خ ل القيهللم بندقفش اانااتيجيهللتههلل النسويقي

 االتسهلل  والنطهللبش الداخلل بفي انشطة النسويش وبفي وظيفة النسويش والوظهللئف األخاى.
النسويقية   -5 لألنشطة  والحهلللية  السهللبقة  والممهللراهللت  السلوو  تقفيم  مي  النسويقل  الندقفش  سموي 

 وتحديد الفاص والنهديدات المنوقعة مسنقب . 
الندقفش النسويقل مي تحديد النصاكهللت ال زمة النحااكهللت االدا  النسويقل شمهلل أنههلل األدا    سموي -6

 الم هللا ة لادد الفاص والنهديدات النسويقية. 

 كل أآلتل:    بأأ اهمية الندقفش النسويقل ت وأ Gilligan & Wilson,2009:78كل  في ياى )

 ل للم ظمة. تحلفئ مفصئ وكهم للبفئة الخهللر ية والوض  الداخل- 1

 تدقفش وتقفيم ل دا  واالنشطة المهللضية والحهلللية. - 2

 تحديد اوضح للفاص والنهديدات المسنقبلية. - 3

   كفبفي أهمية الندقفش النسويقل شهللآلتل:Jarmila & Silvia,2014:18أمهلل )

مجهللالت المشهللكئ وكاص النسويش    د  تحديد بهكحم مسنقئ لألدا  النسويقل كل إاشة معف ة   -1
 واقنااح تدابفا لنحسفي الوض .

عي    النسهللؤل  سجف  على  كهو    كحم الوض  الداخلل للم ظمةسعمئ على    تدقفش النسويش -2
 .كل السو   موهللأ الشاشة  هللليهلل

 .الناشفل على أنشطة النسويش وموقف الم ظمهللت كل السو   -3
تلبية  و   المعلومهللت  ظهللم  ل  مءهللبة تقفيم مسنقئ للمقنا هللت وملود الحلول والنشغفئ الاوتف لهو ب -4

 جمي  منطل هللت الس مة. ل
 

 :الندقفش النسويقل ت مي بهللألتل أهميةأ  أتقدم تاى ال هلل ءة   على مهلل  ايسهلل  أوت

 .سسهم كل تشخيم االنحااكهللت النسويقية  هلل  شونه نشهللط -1
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المقبلة وكل ظئ  تسوافلة    د سع  -2 النسويقية  الخطط  المقنا هللت ال زمة لاام  تقدسم  البفئة هللعد كل 
 .المنغفا  تسهللعد على تحديد النصاكهللت ال زمة ازا  انحااكهللت االدا  النسويقل

سسهللهم كل تحديد الوا  هللت النل تؤدخ كل الم ظمة والنعا  على النحدسهللت النل توا ه ال شهللط    -3
 .النسويقل كل الم ظمة

نصحيحية ال زمةا والك مي  سسهللعد الندقفش النسويقل  كل عملية تقفيم  االدا  واتخهللا القاارات ال  -4
خ ل  م  البيهللنهللت والمعلومهللت ال زمة عي البفئة النسويقية واالاوا  والم هللكسفي والعوامئ المؤعا  كل  

 االانااتيجية النسويقية للم ظمة.

لفعهلللية    - 3 ال زمة  المعلومهللت  كل  م   ويسهللعد  بهلللم ظمة  النسويش  و د   أدا   بندقفش  سسهللعد 
 .يقية للم ظمةاالانااتيجيهللت النسو 

 :هداف التدقيق التسويقيثالثاا:أ

لألنشطة والباامج النسويقيةا كهدكه  اا هو تشخيم نقهللط القو     هلل  رامي  ا  سعد الندقفش النسويقل اخن هللر   
والضعف كل العمليهللت النسويقية للم ظمة ووض  خطة للنعدي ت ال زمة لنصحيح نقهللط الضعفا  

  اهدا  الندقفش  4:1998واخاوأا  الغهلللبلوقد  دد )  افيحقش الندقفش النسويقية ال ءفا مي االهدا 
 :النسويقل بهللالتل

 . ول الم هللا ة على أاع علمية وموضوعية كل معهلللجة الحهلللة أو المشولةوض  الحل -1
 . سسهللهم كل تشخيم االنحااكهللت النسويقية -2
 . خيم ع هللدا القو  والضعف والفاص والنهديدات تش -3
 سهللهم الندقفش النسويقل كل تقفيم شفهلل   وكهللعلية االنشطة النسويقية . ت   -4

 :هدا  الندقفش النسويقل هلأ أ  أتقدم تاى ال هلل ءة هلل الى م اان هللدا  

 .تسهللعد كل تقفيم االدا  النسويقل وتحديد االنحااكهللت لمحهللولة معهلللجنههلل ال قهلل -1
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ت وأ وافلة رقهللبية تسهللعد على تشخيم مواطي الضعف والقو  لديههلل مي خ ل تحلفئ بفئنة   -2
 .الداخلية والخهللر ية للم ظمة

 .السوقية والم هللكسفيديد موهللنة الم ظمة تح  -3
  .تطويا قدرات النسويش مي ا ئ تقدسم خدمهللت تلبل  هلل هللت ورغ هللت المسنففديي المنلايد   -4

 اشكال التدقيق التسويقي رابعا:

  )مع ا  Sandra,2002:12  و )14:  2000تو د عد  اإوهللل للندقفش النسويقل  س  )العلاوخا 
   وهل: 60:2016)قااعا  52:2007)يوافا   18:2002  و)عبد الوا دا368: 2001

 ا يبدأ المدقش بأائلة تبدأ مي مون  النسويشا وتنهللب    : Forward Audit الندقفش األمهللمل  -1
 .هذب الطايقة أو مهلل سشهللبه لههلل  لى مون  النسليم للمسنهل في ومي عم  لى خدمهللت مهلل بعد البي 

الم نجهللت الجهللهل  للنسلم ع د نقطة  هو اخن هللر ع صا مي  : Reverse Auditالندقفش العوسل-2
 .اإلراهللل ومي عم تبدأ الم ظومة  لى الخلف  نى الودول  لى نقطة البد  )المون  النسويقل 

وهذب الطايقة تطبش الطايقة االمهللمية او العوسية والتهنم   Random audit الندقفش العشوائل-3
 .بهللخنيهللر م نج معفي

 (Rothe,et al.,1997:33):  شهللألتل إوهللل الندقفش النسويقلأويموي تقسيم 

 :: سقسم الندقفش مي  فث ال شهللط الى نوعفيمن حيث النشاط- 1

ويع ل الندقفش العمودخ بفحم نشهللط تسويقل     (Vertical Audit لندقفش العمودخ الااال -أ
للندقفش  ت السنة  وونهللمحدد او أكءا  ا ينم تدقيقه بصور  شهللملة. أخ انه ينم تدقفش وا د مي الم

كهو     النسويقل أو  ل  أو أ لا  مي وا د أو أكءا م ههلل ا ينسم هذا ال وع بهللالانق لية الندقيقية
سموي تدقفش شئ مجهللل بصور  مسنقلة أخ قد سووأ منخصصهلل  وماشلا  ألكءا مي نشهللط تسويقل  

 .fuction audit   وهذا مهلل سطلش عليه بهلللندقفش الوظيفل
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سفناض اأ سغطل شهللكة المجهللالت ل نشطة النسويقية    Horizontal auditلندقفش االكقل )ا -ب 
والسقنصا على بؤر محدد  ويعد هذا ال وع االكءا كهللعلية خهللدة فيمهلل ينعلش كل  تحديد المصهللدر 
الحقيقية للمشهللكئ النسويقية.بمو   هذا الّ وع تجاى عملية الندقفش لجمفك  األنشطة النسويقية  

   .25:2007كل الم ظمة )قااعا 

  :2:2004نجد كل اطهللر الندقفش مي  فث الوقت األتل )زنهللقلا  من حيث الوقت  -2

تدقفش مسنما وهو الندقفش الذخ سقوم به المدقش بهلللشوئ الدورخا بهللإلضهللكة  لى الندقفش الذخ سقوم به  -أ
المو ود  كل نههللسة العهللما والندقفش المسنما هو ع هللر  عي تقفيم منوادئ للم ظمةا  س  الوظهللئف  

الم ظمة بشوئ م نظم   تقفيم سعطل دور  لعمئ  الم ظمةا كهو  والمات طة بوئ مصلحة مي مصهلللح 
 .ودورخ 

تدقفش نههللئل و هو الندقفش الذخ ينم بعد ردد العمليهللت النسويقية و غلش السج تا واانخااج  -ب 
قفش عدم اانطهللعة الموظف ال نهللئج مي األربهللح والخسهللئاا ووض  المفلانية الخنهللمية.ومي ملاسهلل هذا الند 

 .أو العهللمئ  ضهللكة أو  ذ  أخ إل  مي السج تا والمسن دات النسويقية بهلللم ظمة

كل تص يفه الندقفش    30:2002)الص هللأ وعللا لى مهلل اقنا ه   : بهللل ظاالتدقيق حسب المدقق-3
 :لى بحس  المدقش قسمههلل 

ى هكذا ال كوع مكي الندقفش وهو ع هللر  عي  كءفا مي ال نهللب تطاقوا  ل (Self audit) ذاتلالندقفش  ال-أ
والمو هة لمدرا    (Check-lists)مجموعة مي طا  النقفيم الذاتل والمقدمة على إك ئ قوائم الندقفش أو

 .النسويش

 أ الندقفش  بوااطة طا  خكهللر ل ع و  على أنه   (Outside auditors) :خهللر لالندقفش  ال-ب 
أ تأعفا  وعدم  الموضوعيةا  عملية  سضمي  هللن   وننهللئج  كل افا  الم ظمة  ككل  مكصلحة  اات  طاا  

الندقفش  كإنه سوفئ أدا ب بصور  اليمةا  ا يؤديكه طا  او خبا  وااعة بأكءا مي دك هللعةا ويخكصم  
وقنكه ال هللمكئ لعملفكهللت الندقفش ويوكا الوقت بسب  توكا بعض البيهللنهللت المنعلقة بهلللص هللعة مس قهلل لكدى  

  .ع ه هللو قواعد قيهللاية واايعة االخن هللر والنق ية الم هللا ة هذا الطا  الخهللر ل ا ولي
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وعبدالوههللبا )عبفد  يبفي  اخا  تخنلف  33:2001مي  هللن   النسويقل  للندقفش  أنواع  عد   بو ود    
بهللخن   الغهللسة والم ظور الذخ ي ظا  ليه مي خ له ول ي مسنويهللت األدا  النل تحومههلل وا د  ويموي  

 :تص يفههلل  لى مهلل يلل

 .القهللئم بعملية الندقفش: ه هللو تدقفش داخلل وتدقفش خهللر ل  •
 . للامية الن ففذ: تدقفش )   هللرخ    للامل وتدقفش اخنيهللرخ  •
 .جم االخن هللرات: ه هللو تدقفش إهللمئ وتدقفش اخن هللرخ   •
 . نطهلل  الندقفش: ه هللو تدقفش شهللمئ وتدقفش  لئل •
 .توقفت الندقفش: ه هللو تدقفش نههللئل وتدقفش مسنما •

 م  علفههلل غهلللبية ال نهللب  أإوهللل الندقفش النسويقل والنل أأ أتقدم تاى ال هلل ءة   لى مهللوتأايسهلل ع
 :ت قسم الى االتل

 .الندقفش االمهللمل -1
 .الندقفش العوسل -2
 .الندقفش العمودخ -3
 .الندقفش االكقل -4
 .الندقفش العشوائل -5

 :خصائص التدقيق التسويقي-خامسا

  577:  1998)االزهاخا (Kotler et al.,1997:26) اتفش العديد مي ال نهللب وال هلل ءفي
(Wu,2010:3) 40:2001  )ابوكهللر ا  369:  2001)مع ا  ( Kotler,2000:708)  

 (Gilliga & Indore,2011:4)  10:2002عبدالوا دا)
Wilson,2009:106)138:2012 )إ هللحا(  Denisa & Jaroslav,2013:11   

 :رب  خصهللئم رئيسية وهلأأ خصهللئم الندقفش النسويقل هل أ  على 66:2016)قااعا



79 
 

الشمولية  االولى:  شهللكة   Comprehensive: الخاصية  تغطل  النههلل  وااعة  الخهللدية  هذب  تعنبا 
النسويقية مي اهدا  واانااتيجهللت وت ظيم ونظم واننهلل ية ووظهللئف تسويقية وبفئة   مجهللالت االنشطة 
تسويقية سع ل أأ الفحم النسويقل سج  أأ سشمئ شهللكة األنشطة والعمليهللت النسويقية كهلللندقفش ه هلل  

أكقية من هللملة. ويموي اأ ي فذ بشوئ ضفش وماشل ع دمهلل  ليع عملية تدقفش رأاية ول  ه عملية تدقفش
الندقفش ال د االنشطة كقط مءئ تدقفش االع أ او تدقفش السعا او  تاغ  االدار  اأ تجاخ عملية 
تدقفش ت ظيم النسويش وهذا الندقفش ت فذب بعض الم ظمهللت النل تلمع مشولة تسندعل النحلفئ والدرااة  

يسية او الفاعيةا أخ أأ الندقفش النسويقل سمءئ تدقيقهلل  إهللم   ويغطل البفئة  كل ا د انشطة النسويش الائ
النسويقية للم ظمة وأهداكههلل واانااتيجيهللتههلل وم ظمهللتههلل ونظمههللا وبهلللمقهللبئ كهللأ الندقفش المعمش سحدث 

أ سسمى الندقفش العمودخ للوظيفة النل اندقش مءئ تدقفش شهللدر أل عض الوظهللئف النسويقية ويفضئ  
 .مبيعهللتا أو تدقفش اإلع أا أو تدقفش النسعفا اوغفاههللال

سع ل أأ الجهة النل تقوم بعملية الندقفش   (  Independentاالستقاللية  )  الخاصية الثانية:الحيادية
النسويقية سج  اأ تنسم بهلللحيهللدسة اوا  شهللنت الجهة مي داخئ الم ظمة )على أأ ت وأ مي خهللرج  

مي خهللرج الم ظمة او بوااطة اكااد دائمفي او مؤقنفي ويوونوأ مؤهلفي  العهللملفي كل مجهللل النسويش  او 
 لفحم وابدا  الم  ظهللت والمشهللور  م  المدرا   ول نجهلل هم وال

يوا هونههلل  محددات  الندقفش   (Dibb et al.,1994:576) النل  ي فذ عمليهللت  الذخ  الطا   اأ  اخ 
  أدا  مههللمها بوئ  موضوعية ونلاهةا م  معاكنه )اوا  أكهللأ ككادا أم كايقهلل  ي  غل أأ سووأ مسنق  أع هلل

النل   تدقيقههلل.  أ األدوات  النل سجاخ  بهللل شهللط/األنشطة  له  النسويشا أخ ال ع قة  لمفداأ  الدقيقكة  
انفقد بسب  عدم   Objectivity ت كهللدخ أ يهللنهلل بنطبفش الندقفش الذاتل لل شهللط تنجهللهئ أأ الموضوعية

خ بهللل نيجة  لى تدقفش غفا موعو  وغفا دهللد  اأ الندقفش النسويقل  توكا خهللدية االاكنق ليةا كفؤد 
سموي أأ سووأ داخليهلل )سقوم به طا  مي داخئ الم ظمة  علكى أأ سوكوأ الطا  الذخ يؤدسها مي 
  خهللرج ال شهللط الذخ سجاخ تدقيقه. بفد أأ األككضئ أأ ي فذ بوااكطة طا  خهللر ل على أأ سووأ خبفاا  

بع  كه هللو  الندقفشا  الندقيقية  كل  العمليهللت  هذب  تمهللرس  اإلداريكة  االانكشهللرات  م ظمهللت  ض 
  . 25:2007)قااعا
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والندقفش النسويقل ضاورخ اتخهللاب وتطبيقه على شئ المشاوعهللت الصغفا  وال بفا  النل تسعى لنحقفش  
  الابح او النل التسعى لذلك كهلللندقفش النسويقل تظها كوائدب اسضهلل ع دمهلل يؤدى بعد مضل كنا  طويلة 

نسبيهلل مي الوقت.وعهللد  مهلل سفضئ اللجو   لى  هة خهللر ية لضمهللأ توكا الحيهللدسة وأأ ي جل مي قبئ  
 .إخم مسنقئ ليع له ع قة بهلللوظيفة المااد تدقيقههلل

  اأ قاار اخنيهللر المدقش اوا  مي داخئ الم ظمة اوخهللر ههلل ينوقف على  10:2002وتاى )عبد الوا دا
ااا شهللأ العهللمئ المهم هو الدرااة بهللالاهلللف  الف ية المن عة كل    وض  االا قية الدار  الم ظمة كمء   

اغل    ول ي  وكهللعلية  شفهلل    اكءا  الخهللر ل  الطا   بوااطة  الندقفش  سووأ  الحهلللة  هذب  كفل  الم ظمة 
 :الم ظمهللت تم   عي اقهللمة عملية الندقفش النسويقل وخهللدة مي قبئ الطا  الخهللر ل ل ا هللب االتية

نسويقل ااا تمت مي قبئ  هة خهللر ية كمع ى هذا اأ المولففي بهلللعملية ايطلعوأ عملية الندقفش ال-1
على العديد مي اااار الم ظمة المااد تدقيقههلل وخهللدة المبيعهللت واالربهللح والخسهللئا واالاوا  وقد تص ح  
هذب المعلومهللت عل ية وموشوكة للقهللئمفي بههلل وبهلللنهلللل تص ح عملية االع أ ع ههلل للم ظمهللت االخاى  

 .اهلة ومموي اأ تسنفهللد م ههلل تلك الم ظمهللت كل عملية الم هللكسة

التو د قوانفي وانظمة وتعليمهللت تللم الم ظمهللت بهلللقيهللم بعملية الندقفش النسويقل وهذب العملية - 2
معهللكسة تمهللمهلل كل عملية الندقفش المحهللابل كغهللل هلل مهللتللم بقوانفي وتعليمهللت دهللدر  مي الدولة تللمههلل  

 .بعملية الندقفش المحهللابل ا ويهللبهلللقيهللم  

عملية الندقفش النسويقل قد التعد مطل هلل مهمهلل مي قبئ المسهللهمفي كل بعض الم ظمهللت وبهلللمقهللبئ  - 3
قد نجد الك مهمهلل كل عملية الندقفش المحهللابل لمعاكة الماشل المهلللل للم ظمة كل نههللسة الس ة  

  .المهلللية

  بهللنه سفضئ ا اا  عملية الندقفش النسويقل مي قبئ االكااد 11:2002انفع المصدر السهللبشلذا بف ت ) 
العهللملفي كل الم ظمةا وا يهللنهلل ت وأ العملية خهللر ية  بوونههلل اكءا كهللعلية وقد سسنخدم المدقش النسويقل  
واهللئئ عديد  كل عملية الندقفش كقد سسنخدم ال عض ا اا ات غفا رامية واخاوأ سسنخدموأ واهللئئ  
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نبيهللأ او االخن هللرات وغفا الك مي الواهللئئ النل سموي مي خ لههلل الحصول على المعلومهللت  اخاى شهللالا 
 .ال زمة لعملية الندقفش النسويقل

ا سع ل أأ الندقفش النسويقل ينم وكقهلل لم هج معفي و   (  Systematicالخاصية الثالثة: نظامية ) 
ى؟ الك مهلل سضمي النحلفئ السليم  محددا  فث ينم تحديد مهلل هو مطلوب تدقيقه؟ أيي؟ وشيف؟ و من 

لل نهللئج و مي عم النشخيم و اتخهللا اإل اا ات الصحيحة  ا أأ المدققفي النسويقففي الذيي سقاروأ  
  اا  مقهللب ت م  األكااد داخئ وخهللرج الم ظمة عشوائيهلل ا قد سطا وأ أائلة ارتجهلللية كل اللحظة ااتههللا 

دوأ م هجية وال سع ل اسضهلل انه ال سحصئ على ننهللئج   ل ي هذا ال سع ل أأ المدقش المنعمش سعمئ مي
وتوديهللت مففد . ا أأ كهللعلية الندقفش النسويش تلداد عهللد  بليهللد  المدى الذخ سشنمئ فيه الندقفش على  
خطوات تشخيصية مات ة شذلك المسنخدمة كل الندقفش .لذا البد اأ تنم هذب العملية بصور  م نظمة  

الفهللع لنحقفش  ومصممة  )ومحدد   ال لية  البفئنفي  وتحلفئ  درااة  على  وت ص    Macroلية 
Environment  والجلئية (Micro Environment)    واالهدا  واالانااتيجيهللت النسويقية بهللالضهللكة

ت النسويقية االخاى ومي ضمي هذب الخهللدية  وونهللالى الن ظيم واال اا ات النسويقية وغفاههلل مي الم
ي اال اا ات النحسف ية النل تن هللمئ م  خطة العمئ النصحيحل  كهللأ عملية الندقفش تنطل  مجموعة م 

النل تنضمي الخطوات الفعلية النل ي  غل القيهللم بههلل كل المدى القصفا والمدى الطويئ والنل تسنهد   
  بمع ى ي  غل أأ تجاخ عملية الندقفش  26:2007زيهللد  الفهللعلية النسويقية الشهللملة للم ظمة شوئ.)قااعا 

  نظهللمية اخ أأ ال ي فذ بصور  عشوائيةا وهذا ال سع ل أأ تطبفش الندقفش عشوائيهلل لي  النسويقية بصور 
سقكود  لكى ننكهللئج ومقنا هللت مهمةا  نمهلل كهللعلفنههلل تنحقش بشوئ أكضئ بوءفا ع دمهلل ينم تو فد خطوات 

جاخ النكشخيم بشوئ م هجل شمهلل هو الحهللل كل الندقفش النسويقلا وللنأكد مي أأ الندقفش النسويقل س
 . بصور  نظهللمية ي  غل أأ سعنمد الطا  المدقش خطة الخطو  بخطو 

وهل خهللدية اخاى مي خصهللئم الندقفش النسويقلافيووأ  (  Periodic) الخاصية الرابعة: الدورية
الندقفش مسنماا وغفا مقنصاا على كناات محدد  او كل االوضهللع النل توا ه كفههلل الم ظمة المشو ت 

ويهللت العهللملفي والحقيقة اأ االعنمهللد على هذب الخهللدية )غفا مسنما   مي إهللنه  كقط او انخفهللضهلل لمع 
اأ سقود الى الفشئ. ولذلك كهللأ الندقفش النسويقل مففد اسضهلل  نى كل االوضهللع العهللدسة النل سووأ كفههلل  
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لنحقفش   للنهللكد مي در ة م ئمنه  دورية ومسنما   الندقفش بصور   ينم  وي  غل اأ  الم ظمة  فدا  ادا  
االهدا  او الوقو  على  سي افا العمئ والنهللكد مي انض هللطه وا منه ليع كقط لمعهلللجة المشهللكئ 

   اخ سووأ الندقفش  314:1999كل الن ففذ وو ود االنحااكهللت )الخضفاخا  محدداتاو ع د و ود   
هذا  مي غفكا أأ ت كوأ الم ظمة ككل وضعية  ا ة أو كل أزمة لنسويش م نجهللتههللا و   النسويقل دوريهلل  

النسويش   وظيفة  كعهلللية  وتقوية  تحسف ههللا  سسنن    ممكهلل  الداخلفكةا  هيهللكلههلل  افا  شيفية  لمعاكة 
 . 26:2007)قااعا

  اأ عملية الندقفش النسويقل وبهللقل االنواع االخاى مي عمليهللت الندقفش 11:2002وتاى )عبد الوا دا
ت عم القيهللم بعملية الندقفش ول ي  تؤدى بصور  دورية. كه هلل ن صح بأأ ال ت نظا الم ظمة وقوع المشو 

سفضئ أأ ينم الك الندقفش بشوئ دورخ و مسنما أخ أأ الندقفش النسويقل سووأ بصور  دورية ومسنما   
وال ينم   ااؤب كل أوقهللت منفاقة اوع د ظهور األزمهللت والمشهللكئ كهذا أ د أا هللب كشلها  ا سج  على 

مهلل ت جل األنشطة النسويقية بشوئ  فد والك مي ا ئ الم ظمة اأ ت جل عملية الندقفش النسويقل ع د 
النسويقية   األنشطة  لم    نجهللز  المطلوبة  ال زمة  النغفاات  لنأإفا  أكضئ وشذلك  الودول  لى  هلللة 

 .بشوئ ضعيف

 :   بأأ خصهللئم نظهللم الندقفش النسويقل ال هلل ح تنمءئ كل21:2004ويبفي )ال واخا  

الم ظمة و  جمههلل ا ك لمهلل شهللنت الم ظمة شبفكا  شكهللأ نظكهللم الندقفش الم  مة لطبيعة نشهللط -1
 .النسويقل كفههلل أكءا تعقفدا

 .الماونة لغاض الن فيف م  المنغفاات البفئية الداخلية والخهللر ية للم ظمة-2

وضوح ودقة البيهللنهللت والمعهلليفا المسنخدمة مي قبئ القهللئمفي علكى نظكهللم الندقفش النسويقل ككل  -3
 .مةالم ظ

النحديد الم وا ل نحااكهللت و المعهلللجة السايعة للن ففذ الخهللطل  للخطة نحكو تحقفكش أكضئ -4
 .األهدا 
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 . عئ االياادات المنحققة مي نظهللم الندقفش أكبا مي نفقهللته-5

اضهللكة  لى هذب الخصهللئم والممفلات قدمت مجموعة أخاى مي خصهللئم الندقفش النسويقيةا  
 ل ما عهلل مهمهلل على أاهللاه ينم اتخهللا القاارات النسويقية السليمة ألنههلل:بهللعن هللر الندقفش النسويق

                                                                                                                       .  138:2012)إ هللحا
الحدوث اوبهلللنهلللل اتخهللا  على وإكت تلود  دار  النسويش بإإهللرات م وا  عي تهديدات أو مشو -ا

           القاارات ال زمة  لنج بههلل.                                                                                                   
 .تلود  دار  النسويش بقهللعد  معلومهللت نوعية وموضوعية عي البفئة الخهللر ية -ب 

 :لتدقيق التسويقيت اكونام-سادساا 

هللت  ول او  بيهللنأأ المبدأ األاهللس كل الندقيقهللت النسويقية هو البد  كل تحلفئ السو  أخ  م  ال  
الم ظمة ومي عم تحلفلههلل كل ايهلل  تسويش الم نجهللت وتقفيمههلل والك بهللانحداث ال حث النسويقل لودف  

المشو ت والفاصا عم ينحاو السو ا عم اكنشهلل  النغفاات النل تحصئ ومهلل ايحدث ع د ال حث كل  
المدقش بعد الك نحو اخن هللر األهدا  واالانااتيجيهللت النسويقية للم ظمة ونظمههلل . وأخفاا كأأ المدقش 

أدا   تدور  ولههلل  النل  الههللمة  الوظهللئف  أكءا مي  أو  اخن هللر وظيفة  نحو  ينحاو  النسويش    وظيفة  قد 
ل بهللخن هللر انة ع هللدا تعوع المواقف النسويقية  سقوم الندقفش النسويق  للم ظمة المع ية وبنفصفئ أكبا

)الم الع هللدا  وهذب  هلوونهللالمخنلفة   :       ت  
((kotler,2000:66)(Sandra,2001:12العبدلل   ا)310:2008لصفاكلا)ا

)ا مداGilligan & Wilson,2009:108 ا)163:2009ع  اوال   13:2010             
((Indore,2011:12(ا(kotler & keller,2012:643 

(Vana & Cerna,2012:133(   Djakeli,2014:37) (alfahad et al.,2015:217   

:  سموكي تعايكف البفئكة النكسويقية بأنهكهلل شهللككة القكوى المو كود  داخكئ الم ظمكة تدقيق البيئة التسويقية  -1
ال وتؤعا على  اعمهلللههلل  فيه  تلاول  الذخ  الخهللر ل  المحكيط  كهللعلية  وككل  للم ظمة ومدى  النسويقية  قدر  
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تنكضمي   انهكهلل  شمكهلل  الكسو   مك   نهلل حة  وتطويا ع قهللت  ب هلل   بشأأ  نهلل حة  قاارات  اتخكهللا  كل  االدار  
 . 31:2003ع هللدكا دكك  للم ظمكة او ع هللدا تعطفئ واعهللقة لمسفاتههلل)مع  و توكفشا 

تحيط بهلللص هللعة وبفئة المهمة النل تعمئ كفههلل ويقصد ببفئة النسويش اسضهلل شئ مي البفئة ال لية النل  
تنمءئ عهللد  بعوامئ اقنصهللدسةا دسموغاافيةا   ال لية مي قوى  البفئة  الم ظمة المع ية تحديدا . وتنألف 
عقهللفيةا ايهللايةا ا نمهللعيةا والنل تبفي الفاص والنهديدات النل توا ه الم ظمة ومهمة المدقش النسويقل 

وتطبيقهللتههلل بهللل س ة لإل اا  النسويقل للم ظمة. وقد يلع  المدقش النسويقل  هل تقفيم االتجهللههللت الههللمة  
دورا مهمهلل كل تدقفش بفئة المهمة للم ظمة ا والنل تنألف مي األاوا ا اللبهللئيا الم هللكسفيا الموزعفيا  

هللر ية  أأ البفئة الخ. ومي المعلوم  الوش   ا المورديي ا والنسهف ت النسويقية  وعهللمة ال هللس )الجمهور 
 :ت قسم بدورههلل  لى قسمفي رئيسفي همهلل

العامة:  -أ الخارجية  الالبيئة  كل  تنمءئ  و  موالنل  والسيهللاية  والن  ولو ية  االقنصهللدسة  نغفاات 
مي اإلموهللنيهللت كل النعهللمئ م   النغفاات البفئية السايعة و تشمئ    البفئة  هدبتدقفش    يطورو الءقهللفيةا

  : 312:2008مي الجوان  نذشا أهمههلل فيمهلل يلل)الصفاكلا تدقفش البفئة الخهللر ية العهللمة العديد 

 .نغفاات كل نمط  يهلل  المسنففد و أعا الك كل السو  المسنهدكة و أنشطة النسويشال •
 .تصاكهللت  اتجهللب النغفاات السيهللاية و القهللنونية •
 .تصاكهللت اتجهللب النغفاات الءقهللفية و اال نمهللعية •
 .تصاكهللت المسنففديي اتجهللب أعمهللل •
 .تصاكهللت اتجهللب النغفاات الن  ولو ية •
 .تصاكهللت  اتجهللب النغفاات و النقل هللت االقنصهللدسة •
 .النغفاات األاهللاية كل ت  ولو يهلل الم نوج •
  .الوشهللالت الحوومية اات األعا كل ال شهللط •

بفئة مهمة النسويش و هل تأعا بشوئ م هللإا على ويشفا الفههلل اسضهلل ب  :البيئة الخارجية الخاصة -ب
العمئ  مءئ األاوا  و المسنففديي و الم هللكسفي و الم ظمهللت النسويقية النل تسهئ مي األدا   مءئ  
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نفع المصدر وشهللالت اإلع أ و تشمئ تدقفش البفئة النسويقية الخهللر ية الخهللدة الجوان  النهلللية ) 
   :320:2008االسهللبش

 .  و  انااتجيهللت شئ م هللكع رئيسلالنعا  على أهدا -1
 .النعا  على نقهللط القو  و الضعف ل ئ م هللكع رئيسل -2
 .در ة كعهلللية وشهللالت اإلع أ كل أدا  أعمهلللههلل -3
 تحديد الم هللكع الائيسل. -4

بهللأ الفوائد المحنملة لندقفش بفئة النسويش سموي   (Gilligan & Wilson,2009: 80) كل  في ياى 
 :أأ تلخم بهللالتل

 .تحلفئ مفصئ وكهم للبفئة الخهللر ية والوض  الداخلل للم ظمة -1
 .ماا عة وتقفيم موضوعل ألدا  المهللضل ول نشطة الحهلللية -2
 تحديد أوضح للفاص والنهديدات المسنقبلية.  -3

 

التسويقية:-2 اإلستراتيجيات  للم ظمة     تدقيق  ال لية  االانااتيجية  مي  النسويش  اانااتيجية  تشنش 
نمهللد على تحلفئ الموقف) تحلفئ وتدقفش العوامئ الداخلية  لل شف عي مواطي القو  وتن هللغم معههلل بهللالع 

والضعف كل الو دات الوظيفية للم ظمة وتحلفئ البفئة بموونهللتههلل )المسنهل وأا االقنصهللدا الحوومةا 
ط  الم هللكسةا الن  ولو يهلل  والك لنحديد الفاص السوقية والنهديدات ا كهللانااتيجيهللت النسويش هل الخط 

العايضة لنحقفش اهدا  رئيسة وينقار المدخئ الذخ اننخذب الم ظمة كل تأكفد شيف ي جل شئ م نج  
دورب وبنحديد اكءا هل بيهللأ واا  ل عا الماغوب تحقيقه كل الطل  كل او  مسنهد  محدود.وتأايسهلل  

المسنهد  )ويشفا   السو   النسويش مي ع صايي أاهللاففي همهلل  الك تن وأ اانااتيجية  السو  على 
الفهم    النسويقية  الم ظمة  هودههلل  تو ه  النل  والم ظمهللت  االإخهللص  مي  مجموعة  الى  المسنهد  
وع هللدا المليج النسويقل  بعد اأ ت وأ ادار  النسويش قد  ددت السو  المسنهد ا تو ه الم ظمة  

رئيسة   مي  انشطنههللالإ هللع  هلل هللت الك القطهللع المسنهد  بشوئ مايح مي خ ل أرب  اانااتيجيهللت  
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النوزي     :هل واانااتيجية  الناويجا  واانااتيجية  السعاا  واانااتيجية  الم نجا  اانااتيجية 
ويؤشد   (Kotler,2000:50)   المو ه نحو اإ هللع  هلل هللت السو  المسنهد 17:2003)مع اتوكفشا

البفئة الخهللر ية تنأعا بعوامئ  وعاكت االانااتيجية    .هذا السيهلل  الى اأ ديهللغة اانااتيجية النسويش 
 لى آخاا كقد عاكت: بأنههلل الوافلة النل تسنخدمههلل  دار     بهلل ث نسويقية تعهللريف مخنلفة و من وعة مي  ال

النسويش ع د تخطيط أو ه ال شهللط النسويقل المنعلقة بهلللم نج الذخ افنم تقدسمه للسو ام  األخذ كل 
  وتعاكههلل 377:2006ةا االعن هللر المنغفاات المنوقعة كل البفئة الداخلية والخهللر ية للم ظمة )ابو ن ع

  بهللنههلل تشخيم دقفش للوض  الداخلل لم ظمة لنحديد نقهللط القو  و الضعف مي  55:2012إ هللحا)
 هةاو لبفئة الم ظمة الخهللر ية مي  هة أخاى لنحديد الفاص والمخهللطا. ومي عمة ضمهللأ تطويا  

 .مليج تسويقل يلبل  هلل هللت ورغ هللت المسنففديي

بهللأ نقطة البداسة كل تدقفش اانااتيجية الم ظمة النسويقية     Kotler & Armstrong,2000:66)  اى يو 
قد سجد المدقش أأ األهدا  الموضوعة تنصف  كهل غهللسهللت الم ظمة وأهداكههلل عم أهدا  النسويش .  

بهلللضعف أو  نههلل موضوعة بشوئ  فد ول  ههلل لم تأخذ بشوئ م هللا  موارد الم ظمة وكادههلل. أخ أأ  
ب  يهنم  ه هلل  النسويقل  ين هللا   المدقش  بمهلل  وضعت  قد  للم ظمة  النسويقية  االانااتيجية  أأ  هئ  معاكة 

فيجاخ هذا الندقفش بهد  النأكد مي م ئمة اإلانااتيجيهللت  .والفاص والمشو ت النل توا ه الم ظمة
االانااتيجيهللت   بهللانعااض  المدقش  ويقوم  الخهللر ية  العوامئ  و  البفئة  م   وت فيفههلل  النسويقية 

هللابنههلل للبفئة النسويقية الحهلللفكة والمسنقبلية للم ظمةا مءئ القيهللم بنقسيم السو   لى النسويقكيةاومكدى م  
قطهللعهللتاومكدى الك ومهللهل اانااتيجيهللت الماشل الن هللكسل والسوقل النل تم تطبيقههللا ومهللهل النو ههللت 

أ أاكة هئ  االانااتيجية النل قهللمت الم ظمة بنب فههلل و تطبيقههلل اخ اأ المدقش النسويقل ه هلل يهنم بمع
 . االانااتيجية النسويقية للم ظمة قد وضعت بمهلل ين هللا  الفاص والمشو ت النل توا ه الم ظمة

 ظاو  لا  و ض  كل  يقسةو لتاا  ت تي سهللراالاتا  كهللعلسة  لمدى  م تقييوينضمي تدقفش االانااتيجية النسويقية  
و   و ض  كلو   ةط لم يا  لبيئة ا الم ظمة    لتهلللسة ا  ب نوال ا  ص ف   ولاا  ب لطيت و   لمتهلل ة ا  ههللوارد ماهدا  
   23:2007 .)مصطفى وادريعا يقسةو لتاا واالهدا ا  يقسةو لتاا ت سةرا إلاتا)
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)مهمة   الم ظمة  راهلللة  تدقفش  اوال  تهللتل  النسويقية  االانااتيجية  تدقفش  كهللأ  فيه  الإك  وممهلل 
للم ظمةا  عدههلل سحدد بإسجهللز الغاض الن ظيمل الذخ سموي أأ يوكا كوائد عديد   ب  mission)الم ظمة

  . Kerin & Peterson,2007:45 ) :مي هذب الفوائد و بمهلل كل الك الناشفل على الجهد النسويقل.

 بلور  رؤية ادار  الم ظمة وإخصفنههلل بهللالتجهللب طويئ .   -أ
 تقدسم النو يه كل تحديد ومنهللبعة وتقفيم كاص السو  والم نج .   -ب 
تلهم وتنحدى الموظففي للقيهللم تلك األإيهلل  النل ينم تقفيمههلل مي قبئ الن ظيم وعم ئههلل. شمهلل   -ت 

 يوكا االتجهللب لوض  أهدا  العمئ أو األهدا  والغهللسهللت.

 

إلدار  النسويش ومدى تواكا ال فهلل ات  : ويخنم بن ظيم القدرات الن ظيمية  تدقيق التنظيم التسويقي -3
ال زمة لن ففذ االانااتيجيهللت الموضوعة لموا هة الظاو  البفئية المسنقبلكية ومدى توككا السلطكة ال هللكفكة 
والمسؤولية لن ففذ األنشطة النسويقية النل تؤعا على رضهلل المسنهلكا وشذلك النأكد مي مدى كعهلللية  

أوالنقسيم الوظفككفل ومدى قدر  الن ظيم المطبش    اللبهللئيش أو الم نجهللت أو  دار  النسويش اوا  وكش الم هللط
على تحقفش األهدا  الموضوعةا وبهذا ننطا  كل تدقفش الن ظيم النسويقل  لى مشهللكئ الن سفش بفي  
تحقفش أهداكههلل.  بفي هذب اإلدارات كل  ت هللمئ أودااع  النسويش واإلدارات األخاى ومدى و ود   دار  

شفل ع د تدقفش ت ظيم النسويش على تحلفئ كهللعلية ت ظيم النسويش كل تحقفش الن سفش والن هللمئ  ويجاخ النا 
بفي وظهللئف النسويش المخنلفة وبفي هذب الوظهللئف وبهللقل وظهللئف الم ظمة بمهلل سعلز النداوؤبيةا وكل  

علية  كءفا مي األوقهللت تحنهللج الم ظمة  لى   اا  تغفاات كل ت ظيمههلل النسويقل مي أ ئ تحسفي كهلل
الندقفش النسويقل ه هلل سعمئ على   الجهود النسويقية ضمي األاوا  المسنهدكة.ويؤشد )االزهاخ  بهللأ 
النأكد مي م ئمة و كعهلللية الن ظيم لنحمئ األع هلل  النسويقية و تحقفش األهدا  النسويقية وأهم المجهللالت 

  . 581:1998النل تشملههلل الندقفش ه هلل هل )االزهاخا 

 .الن ظيملالهيوئ  -أ 

 .مسؤوليهللت و السلطهللت الائيسيةال -ب 
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 .الع قهللت الائيسية -ت 

 .ن سفش الن ظيملال -ث 

 .الم هللدئ الن ظيمية النل تنم ماا عنههلل-ج

 .القيهللدات و الم هللد  اإلدارية و مدى م هللابنههلل لمواقعههلل-ح

 

التسويقية:  -4 االنظمة  التدقيق  ال ظم  بعدههلل  سخنبا  ال هللمئ  النسويقل  الندقفش  المااد  أ  مخنلفة 
اانخدامههلل لجم  المعلومهللت والنخطيط والاقهللبة على عملية النسويشا والمشولة ه هلل ليست كل اانااتيجية  
الم ظمة القهللئمة بئ كل بعض أو شئ مي ال ظم النهلللية:)ت بؤ المبيعهللت ا غهللسة المبيعهللت ا تخصيم  

ال النسويقيةا الاقهللبة على  النسويقل ا الاقهللبة  خلييا معهلللجة الطل هللتا النوزي   الحصم ا النخطيط 
أأ   سظها  أو  سعوع  قد  النسويقل  كهلللندقفش  الم نجهللت .  تقليم  الجديد ا  الم نجهللت  تطويا  المهللدخا 
النسويش سموي  نجهللزب مي دوأ الحهلل ة  لى نظم تخطيطية شهللفية أو نظم ت ففذ ورقهللبة .وهكك هلل ينم تقديا  

كل خدم للم ظمكة  الفاعكية  األنظمكة  تقفيم  ود   األنشطة  و  رقهللبة  و  تخطيط  تحلفئ  كل  و  أهداكههلل  كة 
  .  595:2007النسويقية المخنلفة و أهم المجهللالت النل تشملههلل الندقفش ه هلل هل )الصحيا

انظمة المعلومهللت النسويقية ومدى قدرتههلل على  تولفد معلومهللت دحيحة ومنعدد  و كعهلللة كل  -1
 .الوقت الم هللا  

 .على قيهللس السو  المحنمئ قدرتههللأنظمة النخطيط ومدى -2

نظمة الاقهللبة النسويقية مي  فث شفهللسة اإل اا ات والمعهلليفا المسنخدمة كل تقفيم األدا  النسويقل  أ -3
 . وتحلفئ ربحية الخدمهللت اضهللكة الى قيهللس الن هللليف النسويقية

واخنيهللر   نظهللم ت مية وتطويا الخدمهللت الجديد  ومدى و ود نظم لنحلفئ وتقفيم األك هللر النسويقية- 4
                                            .الخطط النسويقية قبئ تقدسم الجديد  بشوئ نههللئل.
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: ينم هذا الندقفش بهد  النأكد مي م ئمة العهللئد و الابحية على ال شهللط تدقيق اإلنتاجية التسويقية  -5
د المجهللالت النل تحقش األربهللح  النسويقلا و الك مي خ ل كحم البيهللنهللت النسويقية الائيسية لنحدي

للم ظمة وتحدد الن هللليف النسويقية والنل ي  غل تخفيضههللا هذا و سشهللر  لى موازنة القهللعد  الصفاية  
كأدا  نهلل حة لفحم و تطويا  ننهلل ية النسويش  فث ينم تحديد ت هللليف نشهللط تسويقل معفي مي خ ل  

لصفا و تحديد مهلل يللم بعد الك مي ت هللليف أسضهللا  تحديد مهلل يللم  ااتمت م هللإا  هذا ال شهللط مي نقطة ا
و بهذب الطايقة كإنه ينم  عداد الموازنة مي نقطة الصفا بحفث تعوع الحهلل هللت الحقيقية ال زمة لل شهللط  

المجهلل595:2002)الصحيا ه هلل  الندقفش  اآلتية)الصفاكلا .ويشمئ                                                                                    : 320:2008الت 
 .تحلفئ الندقفش اوا  على المسنوى العهللم أو على مسنوى الخدمهللت -أ

 .تحلفئ ت لفة األنشطة النسويقية و مدى م ئمنههلل و كعهلللفنههلل-ب 

كفنضمي الندقفش النسويقل ال هللمئ ا  هودا الخنيهللر بيهللنهللت  سهللبية ههللمة مي أ ئ تحديد أيي تض  
النسويقففي سموي أأ  الم ظمة   تقليصههلل. والمدققفي  النل سموي  النسويش  الفعلية ومهللهل شلف  أربهلل ههلل 

يءفاوا االهنمهللم بخصوص بعض الع قهللت االقنصهللدسة وال لف النل تؤإا  هللالت الهدر وتخفل كادهلل 
بهللح  تسويقية غفا مونشفة كفهنم بفحم البيهللنهللت النسويقية الائيسية لنحديد المجهللالت النل تحقش االر 

  .للم ظمة وتحديد الن هللليف النسويقية النل ي  غل تخفيضههلل

: ويقوم هذا الندقفش بنقفيم منعمش ل ئ ع صا مي ع هللدا المليج النسويقل  التسويقي   مزيجتدقيق ال  -6
الائيسية ) الم نجا السعاا الناويجا والنوزي   وانشطنههلل الفاعيةا ومدى قدرته على تحقفش األهدا  

الك كهللأ الم ظمة قد تؤإا الع صا الذخ قد سعهللنل مي مشو ت كل ادائههلل وتجاخ لههلل    النسويقيةا وم 
عملية الندقفش.كهلللعمئ المات ط بهذب ال قطة يبدأ بإلقهلل  الضو  على وظهللئف تسويقية معف ة ههللمةا ول ي  

خ م  ينم  نجهللزههلل بشوئ غفا شف  وعلى المدقش النسويقل ه هلل أأ سعلم اإلدار  عي أا قيهللت الندقفش أ
)ابوكهللر ا النسويش  بعملية  البد   ينم  النسويش  وظهللئف  مي  وظيفة  يبفي  24:2001أخ  كل  في    

  اأ هذا الندقفش سقوم بنقفيم دقفش و منعمش ل ئ ع صا مي ع هللدا المليج  321:2008)الصفاكلا
المليج   النسويقل و مدى قدرته على تحقفش األهدا  النسويقية بهد  االطمئ هللأ  لى شفهلل   و كعهلللية هذا

و در ة الن هللمئ و الن سفش بفي ع هللداب عم قدرته على تحمئ  انااتجيهللت النسويش وتحقفش األهدا  
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الندقفش   عملية  تشمئ  النل  المجهللالت  أهم  عي  الموضوعة.أمهلل  النسويقية 
  بهللأ الم ظمة مي  Gilligan  & Wilson,2009:80ياى )بشوئ عهللم  كهل)الم نجاالنسعفاااالع أ .و 

 : بهلللناشفل على الندقفش النسويقل ي طوخ كفههلل الندقفش بء ث ع هللدا رئيسية فث هيولههلل و 

تدقفش بفئة الم ظمةا والسبئ الما حة للنغففا والنأعفا المحنمئ لهذب النغففاات على -أ
الم ظمة.وتحلفئ البفئة يوكا األاهللس لفهم مفصئ للفاص والنهديدات المو ود  أو النل مي الما ح  

 .أأ تظها

تدقفش الانااتيجية النسويشا والهيهللكئ وال ظم والعمليهللت والءقهللكة ومدى القدر  على النعهللمئ م   -ب 
 مطهللل  البفئة )تحلفئ نقهللط القو  والضعف للم ظمة وقدراتههلل .

  .دقفش أنشطنههلل النسويقيةا وعلى و ه الخصوص موونهللت المليج النسويقل وطايقة ادارتههللت-ت 

هلل ءة اأ ع هللدا الندقفش النسويقل هل الع هللدا السنة السهللبقة الذشا مي  واان هللدا الى مهللتقدم تاى ال 
االننهلل ية   وتدقفش  النسويقية  الوظيفة  وتدقفش  النسويقية  االانااتيجية  وتدقفش  النسويقية  للبفئة  تدقفش 

 (.2) النسويقية وتدقفش االنظمة النسويقية.والنل سموي تمءفلههلل بهلللشوئ
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( مكونات التدقيق التسويقي 2الشكل )  

Source: Djakeli,Kakhaber,(2014),Mission-Objectives Matrix (MOM) as an Innovative Tool 
of Marketing Audit, Journal of Business,Volume 3, Issue,1,.P:37. 

 ا:خطوات التدقيق التسويقي: سابع

قوم المدقش تقوم عملية الندقفش النسويقل على النخطيط الشهللمئ والم ئم لخطواتههلل وا اا اتههلل شهللكة وي
بنحديد ا اا ات الندقفش وهذا سمءئ  هللن هلل مهمهلل مي عملية تخطيط الندقفش النسويقل وينم الك مي خ ل 
ارإهللد  على  ويسهللعد  الندقفش  خطوات  فيه  تحدد  النسويقل   فث  الندقفش  )ببانهللمج  مهللسسمى  اعداد 

البان هذا  واأ  وخطواته  الندقفش  اهدا   تحقفش  شيفية  يبفي  بوونه  سخنلف  المسهللعديي  ومضمونه  هللمج 
بهللخن   مهمة الندقفش وتعقفدههلل ومي خ ل الك سموي تعايف بانهللمج الندقفش بوونه )خطة العمئ النل 
سحضاههلل المدقش لغاض ض ط العمئ وتو يه القهللئمفي به الى ال وا ل النل ايمءلههلل الندقفش  ولغاض  

  : 434:2000)الديوب  لاادا  الندقفش النسويقل كهللأ ه هللو ارب  خطوات سفناض القيهللم بههلل 

 تاتف  دفة مواكقة بفي المدقش والم ظمة  ول اهدا  الندقفش. -1
 :وض  مخطط معفي للندقفش والك عي طايش -2
 .درااة ظاو  الم ظمة الخهللر ية -أ

 .توض  الع هللدا االاهللاية ل ظهللم النسويقل -ب 
 .اخنيهللر االنشطة النسويقية -ت 

 .المقنا هللت تحضفا تقايا اخن هللر لمهلل و دت مي - 3

  .تقدسم النقايا كل طايقة مي إهللنههلل اأ تؤدخ الى اتخهللا قاار معفي- 4

 Kotler etوم هم )  وه هللو بعض األدبيهللت النسويقية النل تشفا  لى خطوات عهللمة تجاى بهلللنسلسئ
al.,2000:45 هللإهللروا  لى الخطوات االتيةك ا: 
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الندقفش ومداب اللم ل: تبدأ عملية الندقفش بمقهللبلة بفي مسؤول الم ظمة والمدقش تحديد أهدا    -1
النسويقل لنحديد طبيعة العمليهللت النسويقية والفهللئد  الما و  والمنوقعة مي خ ل عملية الندقفش 
المعلومهللت  ومصهللدر  ال قدسة  والنغطية  األهدا   لوض   بهللتفهللقية  الخاوج  وشذا  هذب  النسويقل 

 .قهللريا وأخفاا المد  ال زمة للقيهللم بهلللعمليةونمهللاج الن
ت وتحلفلههلل: الجل  األكبا مي الوقت المخصم لعملية الندقفش النسويقل سسنغا   بيهللنهلل م  ال -2

كل  م  البيهللنهللتا بصا  ال ظا عمهلل  اا شهللأ المدقش إخصهلل وا داا أو كايقهلل مي المدققفي  
 .كل  هلللة الم ظمهللت الضخمة 

ال  -3 النقايا  وتقدسم  سقوم   عداد  المدقش   الطا   علفههلل  النل سحصئ  البيهللنهللت  كل ضو   ههللئل: 
بوض  اان نهلل هللته األوليةا النل سخلم م ههلل  لى االان نهلل هللت ال ههللئيةا وه هلل البد مي النهللكفد  
مقنا هللتههلل   لسمهللع  واإلدار   المدقش  الطا   بفي  لقهللئفي  أو  لقهلل   عقد  ضاور   على  أخاى  ما  

 .ننهللئج واان نهلل هللت تقايا الندقفش ال ههللئل ولمعاكة ردود األكعهللل المنوقعة عي

)اللعبل  أ اسضهلل 333:2005امهلل  فيشفا  ب        النسويقل  الندقفش  خطوات  ااهللاية   أر لى  خطوات  بعة 
 -:وهل

 تدقفش اهدا  الم ظمة وتقفيمههلل هئ هل شهللفية وهئ سموي تحقيقههلل؟  -1
الموارد  س  االاوا  تدقفش الخطط الموضوعة لبلوغ االهدا  ك خنبا شيف تم تخصيم   -2

 .النسويقية
 . تدرس شيف وضعت الخطة موض  الن ففذ وننهللكد مي اأ االهدا  قد تحققت  -3
المههللم   -4 اتوزي   االنسهللنية  االع قهللت  السلطة  تفويض  على  والنأكفد  الن ظيم  هيوئ  تدقفش 

 . والمسؤليهللت ومدى توكا ال فهلل ات الفادسة

  :بخمسة خطوات هل     اا ات الندقفش310:2008ويحدد )الصفاكلا 

 ) النخطيط للندقفش ) منى ينم الندقفش؟ و مي سقوم بههلل؟ و مهللهل مجهللالتههلل؟ -1
 . م  البيهللنهللت  -2
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 .تحلفئ البيهللنهللت  -3
 .ديهللغة المقنا هللت  -4
 .ت ففذ المقنا هللت  -5

 :بهللالتل (Wilson & Gilligan,2009:80) لخصههلل اسضهلل  وفيمهلل سخم الخطوات 

 المدقش على و ه الدقة اتسهللع رقعنههلل والناشفل على تدقيقههلل. ألنشطة مهلل قبئ الندقفش الذخ سقار أ  -1

عي المجهللالت النل تؤعا على األدا  النسويقل للم ظمة ويشمئ الص هللعة والسو    البيهللنهللت تجمي   - 2
 .وشئ ع صا مي ع هللدا المليج النسويقل

 .هللت بيهللنتحلفئ ال- 3

 .ديهللغة المقنا هللت - 4

 .وض  وتطويا بانهللمج الن ففذ -5

 Kotler)   سشفا الى خطوات عهللمة تجاخ بهلللنسلسئ لعملية الندقفش النسويقلاومي هؤال وه هللو مي  
et al.,1997:27) (Donald & lappard,1991:211)   تنضمي هذب الخطوات مهلليلل: 

 .تحديد اهدا  الندقفش ونظمههلل- 1

 .تحديد االكااد الذيي لهم مسؤوليهللت شبفا   يهللل االهدا  والمدى بصور  م هللإا - 2

 .تحديد الوعهللئش الما عية- 3

 .تحديد اعضهلل  كايش الندقفش- 4

 .اللغة المسنخدمة كل الندقفش-5

 .تهللريخ وموهللأ ادا  الندقفش- 6

 .تحديد الو دات الن ظيمية النل اندقش- 7
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 .النوقعهللت المنوقعة ومدتههلل ل ئ ب د رئيسل مي ب ود الندقفش-8

 . دول المقهللب ت النل اننم م  ادار  الو د -9

 . منطل هللت الساية-10

 بانهللمج توزي  تقايا الندقفش والنهللريخ المنوق  الددارب.-11

  الى الخطوات االتية شهلل اا ات للندقفش النسويقل وشمهلل مبفي كل الشوئ Kotler,1997:73إهللر)أو 
(3  

 
 
 

 ( خطوات التدقيق التسويقي 3الشكل )

Source:Vana, K., Cerna, L. (2012), The Marketing Audit as a Method of the  Evaluation 

of the Marketing Plan ,Research Papers Faculty of Material Science and Technology, 

Slovak University of Technology., Vol.(20) , P:131. 

 

تأايسهلل على مهللتقدم تاى ال هلل ءة اأ خطوات الندقفش النسويقل تبدأ بجم  البيهللنهللت المطلوبة ومي عم  
تحلفلههلل واعداد النقهللريا  ول ال نهللئج النل تودلت اليه عملية الندقفش النسويقل واخفاا ديهللغة المقنا هللت  

 لنسويقل. ومي عم ت ففذ هذب المقنا هللت على ضو  ال نهللئج النل تودئ الفههلل المدقش ا

 : مراحل التدقيق التسويقي ثامناا:

   60: 2005تنم   اا ات الندقفش النسويقل عبا الماا ئ النهلللية : )بسلا

اتفاق على االهداف  

 لمدخل والمدى وا

 جمع البيانات
اعداد التقارير  

 عرضها و
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ما لة النحضفا:  فث ينم كفههلل تحديد موضوع الندقفش واهداكه مي خ ل  م  المعلومهللت والوعهللئش -1
ة الم هللإا  او النحهللور م  أكااد ال زمة  ول الم ظمة ومحيطههللا وينم هذا الجم  مي خ ل الم  ظ

 .الم ظمة أو مي خ ل آرائهم 

ما لة النحلفئ و النقفيم : ينم كل هذب الما لة تحلفئ المعلومهللت السهللبقة وهذا مي أ ئ اانخااج  -2
على  المدقش  سعنمد  ال  وه هلل  للم ظمة   والنسويقية  النجهللرية  الحهلللة  تخم  النل  والضعف  القو   نقهللط 

 .وض  بعض النعليمهللت العملية الممو ة  النشخيم كقط بئ عليه

ما لة  عداد وعاض النقايا : سخنم المدقش عمله بوض  تقايا نههللئل  ول الندقفش ا وبهلللنهلللل كهللأ  -3
 :ت ظيم هذا النقايا ينغفا  س  اهدا  الندقفش وعهللد  مهللسضم هذا النقايا األتل

 .النذشفا بهللهدا  الندقفش ودواعل القيهللم به -أ

                                      هللت لنصحيح نقهللط الضعف أو تج بههلل واالانفهللد  مي نقهللط القو  والليهللد  كل تقوينههلل.                                                 وض  تعليم  -ب 
 .ملخم سشمئ  مي  المعلومهللت النل تسهللعد كل النشخيم ووض  النعليمهللت  -ت 

ا ئ الندقفش النسويقل بهلللدرااة النل ا ااههلل الى ع عة ماا ئ هل     كفلخم ما   Roy,2016:55امهلل)  
 .   ماا ئ ت ففذ عملية الندقفش النسويقل4)النقفيم والنشخيم كهلللمقنا هللت .  ويبفي الشوئ )
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( تطبيق عملية التدقيق التسويقي 4الشكل )  

Source:Suliman,& Al-ghadeer, (2015) ,Marketing Audit Impact on Organizations' 

Marketing Performance: An Empirical Study on Private Hospitals in Amman, European 

International Journal of Science and Humanities Vol.1 No.6 ,P:15. 

 : مشكالت التدقيق التسويقي تاسعا:

مههلل الندقفش النسويقل كل الم ظمهللت أال انه ال سخلو مي المشهللكئ  بهلللاغم مي الفوائد ال بفا  النل سقد  
النل تااكقه كفل ما لة وض  األهدا  سج  على اإلدار  األكءا تأعاا  بعملية الندقفش أأ سووأ لههلل معاكة 
تنم بسهولة  اا مهلل تم مسهللهمة اإلدار  المنأعا    النسويقل ومداب  ا أأ الندقيقهللت  كهللملة بهد  الندقفش 

دقفش بنصميم أهدا  الندقفش أو على األقئ ينم  ضورههلل كل اال نمهللع النمهفدخ الذخ يوضح فيه  بهلللن
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المدقش اإل اا ات ويجف  على األائلة النل سطا ههلل األكااد كل األقسهللم المنأعا  بذلك الندقفشا ويموي  
 :توضيح اهم مشهللكئ الندقفش النسويقل بهللالتل

ايشملههلل الندقفش مي النهديد الذخ قد سمءله المدقش النسويقل لهما  مخهللو  مدرا  األقسهللم النل   -1
 ا على المدقش أأ يدرو بأأ خو  األكااد وتحفلهم ايص   تقهللريا بصيغنهم الخهللدة أخ ليع 

 .ه هللو مصداقية كل هذب النقهللريا
 الدر ة النل يندخئ كفههلل ممءئ الم ظمة المولف بهلللعمئ م  المدقش النسويقل ومدى تدخله كل   -2

تو يه عملية الندقفشا  ا ينو   على االع هللأ وض  در ة مي النوازأ النل سقدر مي خ لههلل  
 .الك الممءئ أأ سقار بعض النو يه

األكااد العهللملفي كل األقسهللم النل افنم تدقيقههلل وممءئ الم ظمة لديهم توقعهللت أعلى ممهلل ايفعله   -3
فش سأتل غفا م سجمهلل  م  تلك النوقعهللت الندقفش ومهلل ايقدمه مي م هللك  للم ظمةا ل ي تقايا الندق

 ولم سحقش تلك الم هللك . 
ع د اان نهللج الندقفش ه هللو  قيقة بأأ معظم الندقيقهللت تؤدخ  لى   داث تغفاات ت ظيميةا   -4

وهذب النغفاات تعنبا نواتج طبيعية الأ الندقفش سعمئ عهللد  على تعايف مهمهللت  ديد  ينو    
 .ههلل األكااد  نجهللزههلل ومهمهللت  ديد  ينطل  أأ يؤدي

أمهلل المشولة األخفا  النل توا ه المدقش النسويقل أنه ه هللو أ لا  ههللمة وأاهللاية كل الندقفش تم   -5
 .ت ففذههلل بشوئ خهللط  مي قبله أو ال ينم ت ففذههلل على اإلط  

 تقويم عملية التدقيق التسويقي  عاشراا:

قفش النسويقل أو المديا النسويقل لههلل  السؤال الذخ ين هللدر  لى اهي مديا الم ظمة المع ية بعملية الند   
ا مهلل هل الفهللئد  الما و  مي الك ا وهئ افنحسي وض  وأدا  الم ظمة بعد عملية الندقفش النسويقل  
خهللدة  اا مهلل علم هلل بأأ توديهللت المدقش النسويقل وتقاياب ال سووأ مللمهلل للم ظمة ت ففذب ا وإنمهلل الك 

وإموهللنيهللته الم ظمة  تلك  الك ينوقف على ظاو   على  ولإل هللبة   . الن ففذ  بعملية  الم ظمة  وق هللعة  هلل 
  -:و س  ق هللعة ال هلل ءفي بعملية الندقفش النسويقل وننهللئجه نقول
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ملية الندقفش النسويقل ضاورية ويج  تطبيقههلل كل شئ الم ظمهللت الصغفا  م ههلل وال بفا  الابحية  ع  -1
الم ظمة تقوم بأدا  األإيهلل  الصحيحة وت ظيم  وال ربحية ا الأ مي إأأ طبيعة الك ال شف عي أأ  

 أداؤههلل تسويقيهلل. 

عملية الندقفش النسويقل تشمئ نشهللطهلل معف هلل كل الم ظمة أو تشمئ األنشطة النسويقية شوئ ا أخ  - 2
بمع ى آخا أمهلل أأ ت وأ عملية الندقفش النسويقل ل شهللط تسويقل وا د وبشوئ معمش ويسمى بهلللندقفش  

اندقش ا أو سج  أأ سووأ الندقفش النسويقل ومي و هة نظا ال هلل ءفي أكقيهلل   العمودخ للوظيفة النل  
أخ تدقيقهلل إهللم  للبفئة النسويقية للم ظمة وإانااتيجيهللتههلل وأهداكههلل ونظمههلل وأنشطنههلل ا ألأ مي إأأ  

  . الندقفش النسويقل األكقل  عطهلل  نظا  إمولية وواضحة عي واق  أدا  الم ظمة

ويقل تسهللعد الم ظمة وخهللدة العهللملفي كل المجهللل النسويقل كل معاكة شيفية عملية الندقفش النس- 3
 عهللد  تاتف  وت ظيم وتوزي  الجهود والموارد واإلموهللنيهللت النسويقية المنهلل ة كل الم ظمة والعمئ على 

  . تو فهههلل بهلللشوئ الصحيح والذخ سسهللعد كل الحصول على الفادة النسويقية الم هللا ة

لنسويقل تسهم وبشوئ شبفا كل تقويم وإاح األنشطة وال نهللئج المنعلقة بهلللمبيعهللت عملية الندقفش ا- 4
واألاعهللر وال لف واألربهللح والخسهللئا واألاوا  واللبهللئي وغفاههلل مي االعن هللرات األخاى النل تسهم كل  

  . دعم قاارات الم ظمة ع د تو يه مواردههلل النسويقية أو اخنيهللر اانااتيجفنههلل النسويقية الم هللا ة

تسهللهم عملية الندقفش النسويقل وبشوئ شبفا كل  م  البيهللنهللت والمعلومهللت الضاورية عي البفئة  - 5
النسويقية والنغففاات النل تحصئ كفههلل والنل تؤعا بشوئ م هللإا على االانااتيجية النسويقية للم ظمة  

  .ية وغفاههللا كض  عي  م  المعلومهللت األخاى عي اللبهللئي والم هللكسة والنغففاات الن  ولو 

تعمئ عملية الندقفش النسويقل على اكنشهلل  أكضئ الفاص النسويقية وتحديد البدائئ المنهلل ة مي  - 6
 ودول  لى أكضئ األهدا  النسويقية ا ئ اخنيهللر اإلانااتجية النسويقية الم هللا ة لل

ة كل الم ظمة  تسهللهم عملية الندقفش النسويقل بن ويي قهللعد  بيهللنهللت أاهللاية عي شئ األنشطة النسويقي - 7
  . والنل تسهللعد منخذ القاار النسويقل كل تحقفش األهدا  النسويقية واألهدا  الم ظمية األخاى 

ليع كقط لنحديد وتعففي الوا  هللت والمسؤوليهللت النل تؤدى    هميةعملية الندقفش النسويقل تعد مي األ - 8
 جهللح كل الم ظمة . كض  كل الم ظمهللت على نحو  فد ول ي تسهللهم كل بيهللأ  وان  الفشئ وعدم ال
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عي الك أأ عملية الندقفش النسويقل تعد امة مي امهللت الم ظمهللت الفهللعلة وال سموي  غفهلللههلل أو تجهللهلههلل  
 .على اخن   دورههلل وأإوهلللههلل

اان هللدا على مهللتقدم تاى ال هلل ءة  نه شلمهلل شهللأ الجهد المبذول سعبا عي ع هللسة مه ية م هللا ة لعملية  
فا عملية الندقفش النسويقل اسجهللبيهلل على  ود  الندقفش ع و  على الك شلمهلل شهللأ الندقفش شلمهلل شهللأ تأع 

الوقت ال زم النجهللز عملية الندقفش النسويقل ) م  البيهللنهللت ال زمة وتحلفلههلل وتقويمههلل بشوئ موضوعل   
م    الندق  أهميةمن هللا هلل  عملية  اسجهللبهلل على  ود   اعا  شلمهلل  اسضهلل  النسويقل  الندقفش  انجهللز  فش  ااعة 

   عملية الندقفش النسويقل بهلللم ظمة. 5ويبفي الشوئ ) .النسويقل
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( عملية التدقيق التسويقي 5الشكل )  

Kamil Vana, Cerna, Ľubica, (2012) ,The Marketing Audit as a Method of the Evaluation 

of the Marketing Plan, research papers faculty of materials science and technology in 

trnava Slovak university of technology in Bratislava , P:134. 
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 المبحث الثاني 

 التدقيق التسويقي محددات

مي و هة نظا أطاا  عديد     أهميةاات     النسويقل د عملية تحديد العوامئ النل تؤعا على الندقفشتع
النقايا الذخ سعدب المدقش النسويقل لهذب الجههللت وغفاههلل وكل اآلونة األخفا  ازدادت   أهميةوالك بسب   

الدعو  الى ضاور  تحسفي  ود  الندقفش مي خ ل الناشفل على ال وادر المؤهلة علميهلل وعمليهلل  فث 
 .ونظاا للمههللم  37:2003مي الم ظمهللت ) جفاا  كهللأ الداك  ورا  هذا المطل  ظهور مشهللكئ كل العديد

او  سحول    محددات والمسؤوليهللت الجسهللم الملقهلل  على عهللتش و دات الندقفش بهلللم ظمة ا كإأ و ود ال
دوأ أدا  هكذب الو كدات ألعمهلللهكهلل بهلللشوئ المنوق  والم ئم الذخ سحقش مضموأ وأهدا  ومههللم الندقفش  

النل تعو  عمئ و دات الندقفش والنل تحد    محددات ا  على الالشهللملة لذلك اد ح مي الضاورخ النع
)العفيفلا  كهللعلفنههلل  المقنا ة لليهللد   بههلل واآلليهللت  الم وطة  بهلللمههللم  القيهللم  قكدرتههلل علكى   .  5:2007مي 

  النل لههلل تهللعفا على شفهلل   وكهللعلية الندقفش النسويقل ع د  محددات )ال  محددات وه هللو العديد مي  ال
الم  كل  الممهللرانههلل  واهم  النسويقل    محددات ظمهللت  الندقفش  وتطبفش  اانخدام  على  تهللعفا  لههلل  النل 

 .محددات بهلللم ظمهللت والنل قهللمت ال هلل ءة بنقسيمههلل الى االتل وفيمهلل يلل إاح ل ئ محدد مي هذب ال

 :االدارية محددات:الاوالا 

وت سفش العمئ والع قهللت  و ود هيوئ ت ظيمل داخئ الم ظمة ضاور  لوض  أاهللس اليم لن ظيم   سمءئ  
داخلههللا اوا  على مسنوى اإلدارات م  بعضههلل أو على مسنوى األكااد العهللملفي داخئ شئ  دار  على 
 دب  ا يبفي الهيوئ الن ظيمل توزي  السلطهللت والمسؤوليهللت على الوظهللئف بهلللمسنويهللت اإلدارية المخنلفة  

اإلإ ومسنويهللت  بف ههلل  الاامل  االتصهللل  واهللئئ  يبفي  علفههلل) سياكمهلل  هذا    19:1985اا   وكل   . 
المجهللل نجد أأ مي اإلإوهللليهللت النل تؤعا على قدر  الم ظمة على القيهللم بعملههلل  عدم ا مة ب هلل   
للماا عةا  ضهللكة  لى عدم و ود   الموضوعة  الهيولية  للو د  شوئا وعدم م  مة  الن ظيمل  الهيوئ 

ولعئ مهلل يؤشد .  سلطهللت والمسؤوليهللت فيمهلل بف همكصئ كل المههللم للعهللملفي بهلللندقفش ومي عم تداخئ ال
هذب ال قهللط مهلل اشاته   دى الدرااهللت مي أأ الهيوئ الن ظيمل ألخ م ظمة عهللمة سشمئ ع ث    أهمية
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 .  30:2003رشهللئل أاهللاية هل رام الهيوئ الوظيفلا والودف الوظيفلا والمسمى الوظيفل ) ابا
الاش هذب  كإأ أخ خلئ سصف  أخ رشفل  مي  عم  الم ظمة ومي  داخئ  أدا  األعمهللل  سعفش  هللئل او  

ال ضمي  شذلك  وي درج  هذا  المطلوبةا  والفهللعلية  بهللل فهلل    بعملههلل  قيهللمههلل  الخهللدة   محددات ويضعف 
بهلللهيولية الجهة النل تن   لههلل و د  الندقفش الداخلية كل الم ظمةا بحفث ال تنأعا اانق لية العهللملفي  

النل لههلل تهللعفا    محددات ومي الجديا بهلللذشا و ود العديد مي  البههلل بسب  موق  الدائا  كل الهيوليةا  
النل لههلل تهللعفا على    محددات على شفهلل   وكهللعلية الندقفش النسويقل ع د ممهللرانههلل كل الم ظمهللت واهم ال

اانخدام الندقفش النسويقل بهلللم ظمهللت نلخصههلل ب)توكا المعلومهللت الحيهللدسة واالانق لية وت ظيم عملية  
على   معنهللديي  غفا  الم ظمهللت  مي  عدد  كل  القاار  دهللنعل  بعض  سووأ  وقد  النسويقل .  الندقفش 

الغهللل  نحو  لول قد ت وأ غفا  االانااتيجيهللت الوقهللئية ويا   الك لل ظم النشايعية النل تمفئ كل  
 فد  كعدم اليقفي الذخ قد سووأ مو ودا كل محيط االعمهللل قد يء ل علم منخذخ القاار على تب ل  
ااهلللف  مبن ا ا وشذلك غيهللب الشفهللفية والساية والغموض الذخ سحيط بعهلللم االعمهللل كقلمهلل تو د م ظمهللت  

 :رية تنمءئ بهللالتلاالدا محددات تفصح عي اعمهلللههلل اوتاى ال هلل ءة بهللأ ال

  :توفر المعلومات لعملية التدقيق التسويقي-1

الائيسة كل عملية الندقفش النسويقل ف هلللاغم    محدداتسعد عدم توكا المعلومهللت والخبا  ال زمة مي ال
ال   مي االموهللنيهللت والفوائد المنوقعة مي تطبفش الندقفش النسويقل لنحسفي الملاسهلل الن هللكسية كل الم ظمة 

كل ال ءفا مي الحهللالت السموي اانغ ل الفوائد الما و  مي عملية الندقفش النسويقل بسب  نقم نه  ا
بعض المعلومهللت   أهميةكل المعلومهللت او قد سووأ ه هللو نقم كل الوعل العهللم لدى ادار  الم ظمة ب

ش  ويج  أأ سحدد المدقش الغاض مي الندقف    204:2007)رابحل وقسميةا كل د   القاار النسويقل.
والموضوعهللت النل سغطفههلل ودر ة العمش ومصهللدر البيهللنهللت وإوئ النقهللريا المطلوبة والفنا  النل تغطفههلل  
ودلك بأألتفهلل  م  ادار  النسويش كل الم ظمة وتنضمي خطة الندقفش النفصفلية واألإخهللص الديي افنم  

تنم عملية الندقفش كل أقئ مقهللبلنهم واألائلة النل انو ه الفهم والوقت والموهللأ الدخ اننم فيه.  نى  
وقت وبأقئ شلفة ممو ة م  عدم االعنمهللد على مديا النسويش شمصدر و فد للبيهللنهللت بئ سج  أأ سووأ  
ه هللو مصهللدر منعدد  للحصول على البيهللنهللت اوا  شهللنت مصهللدر داخلية شهلللجههللت الم فد  لألنشطة 
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المعلومهللت هل ع هللر  عي    كأأوم  وشمهلل هو معل   النسويقية أو مصهللدر خهللر ية شهلللعم   والواطهلل .
بيهللنهللت تمت معهلللجنههلل بغاض تحقفش هد  معفي بحفث تعطل مع ى خهللص و أك هللر و مفهللهيم ماش ة  

قد السوفل أأ  و منجهللنسة تموي اإلنسهللأ مي االانفهللد  م ههلل كل الودول  لى المعاكة و اكنشهللكههلل. و 
المعلومهللت هو مات ط بمصطلح    المعلومهللت مففد  بئ ي  غل أأ تسنخدم بشوئ مففد كمصطلحت وأ  

المعاكة كهل  صفلة مهمة و نههللئية الانخدام و اانءمهللر المعلومهللت مي قبئ مسنخدمفههلل الديي سحولوأ  
( مجنمعهللتهم.  سخدم  و  سخدمهم  مءما  عمئ  و  معاكة   & Denisaالمعلومهللت  لى 

Jaroslav,2013:27  هللت و المعاكة  وه هللو عد  قضهللسهلل ههللمة انؤعا على مسنقبئ تطور علم المعلوم
 : و أهمههلل

 .المعلومهللت و المعاكة أهميةوعل األكااد كل  مي  م هلل ل الحيهلل  بدور و   -أ

النوزي  المنوازأ لمصهللدر المعلومهللت و المعاكة  لى شئ ال هللس م   موهللنية الودول  لفههلل بوفهلل   و  -ب 
 .اانخدام كعهللل

 .تطبيقهللت ت  ولو يهلل المعلومهللت الجديد -ت 

المعلومهللت كوائدههلل الما و  ي  غل أأ ت وأ دقيقة وم ئمة تقدم كل النوقفت الم هللا  وهذا ول ل تحقش 
سع ل ضاور  األخذ بأ دث تق ية م هللا ة للمعلومهللتا لذا تسنخدم الم ظمهللت الحهللا هللت االل ناونية كل  

    11:  2001تشغفئ بيهللنهللتههلل والك لمهلل توكاب مي ااعة ودقة كل تشغفئ وتداول تلك البيهللنهللت )كهللمئ ا
در ة   زيهللد   أ ئ  مي  االلل  للندقفش  الحهلل ة  نشأت  الندقفش  فث  عملية  كل  شءفاا  أعا  بهلللنهلللل  وهذا 
الموعوقية كل البيهللنهللت النل تجعلههلل أاهللاهلل سعنمد عليه كل عملية اتخهللا القاارات .وقد اد حت عملية  

األنواع المخنلفة مي الم ظمهللت  الندقفش النسويقل اتجهللههلل  ديدا كل  دار  األعمهللل ألموهللنفنههلل كل مسهللعد   
بندقفش الهيهللكئ النسويقية لديههلل وبهلللنهلللل كإنه سموي أأ تسهم كل ت سيط األعمهللل وتحسف ههلل ليع كقط  

   Lipnicki & Jaroslav,2013:33كل مجهللل النسويش ول ي أسضهلل كل مجهللل األدا  ال لل للم ظمة)
مداد منخذخ القاار بمعلومهللت ال سموي االعنمهللد  شلمهلل أد حت االعمهللل اكءا تعقفدا شلمهلل زاد ا نمهللل  . و 

علفههلل بسب  الحجم ال بفا للبيهللنهللت كم  زيهللد   جم الم ظمهللت تلايد عدد العمليهللت النل تقوم بههلل ممهلل  
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   والبد مي  56:2010ادى  لى زيهللد  ا نمهلللية الخطهللا وربمهلل  خفهلل  قدر شبفا مي المعلومهللت )ا مدا
د على االانخدام الفعهللل لعوامئ رأس المهللل الف اخ النل تشمئ المعاكة القول اأ اسجهللد قيمة مضهللكة سعنم

هذب العوامئ الء ث كل اعطهللئههلل قو  للمدرا  للنطويا   أهميةوالع قهللت الشخصية والمل ية الف اية. وت مي  
 . (Suliman & Al-ghadeer ,2015:4)واالبن هللر كل عملية الندقفش النسويقل. 

بهللأ تق ية الندقفش النسويقل هل ليست لنقدسم المعلومهللت   (Imran & Mondal ,2012:3 ) ويبفي
كحس  بئ الى تقدسم المعاكة والاؤية اسضهلل النه بهللموهللأ القهللئم على عملية الندقفش النسويقل كحم  
مصهللدر المعلومهللت مي  فث دقنههلل واهمفنههلل وشفهلل تههلل واانعااض مدى كهللعلية نشا المعلومهللت الداخلية 

م ههلل  وتقفيم مد  والفهللئد   المعلومهللت  الحصول على  بفي ااعة  والع قة  الن ظيمية  االانجهللبة  ى ااعة 
كل اأ تق ية الندقفش النسويقل التوكا المعلومهللت     (Taghian & shaw,2008:341).وينفش معه

  كقط ول ي أسضهلل المعاكة وال صفا  ويموي اخن هللر دقة المصهللدر االانخ هللراتية وشفهللينههلل مي نهلل ية الدقة 
والم ئمة واخن هللر عملية الندقفش النسويقل بعملية نشا االانخ هللرات الداخلية  بفهللعلية وتقفيم االانجهللبة  

 الن ظيمية مي  فث الساعة والم  مة. 

القول بهللأ عملية الندقفش النسويقل الينم وضعههلل مي   (Denisa & Jaroslav,2013:26) وقد اضهلل 
وبسب  هذب الحقيقة كهللنه    هميةنسويش كهذا االما كل غهللسة األ خ ل قهللنوأ بئ سعنمد على دور مدققل ال

سموي القول بهللأ المدقش النسويقل ال هللرع سموي اأ سووأ هو مفل  اضهللفية لعملية الندقفش النسويقل.وقد 
الندقفش النسويقل تق ية لجم  البيهللنهللت المطلوبة بهد     (Tilehnouei & Salhi,2017: 9)اعنبا

النسويقية شمهلل اشا اسضهلل انه مي اكءا هذب الحهللالت وضو هلل  ف مهلل ينم اعنمهللد  توضيح انشطة الم ظمة  
 الندقفش النسويقل بصور  دورية. 

كهللإهللروا الى اأ دور الندقفش النسويقل السقنصا على عملية   (Taghian & Shaw,2008:40) امهلل 
تيهلل ماشليهلل مسؤوال عي  النقفيم ل ئ انشطة النسويش كل الم ظمة كحس  بئ تعداب ليعنباوب نشهللطهلل معلومهلل

 م  وتاشف  وتحلفئ وتفسفا المعلومهللت والنودية بوئ مهللينعلش بهلللقاارات النسويقية االاهللاية وعلى  
الذخ سموي مي خ له االانفهللد  مي شئ  ال ظهللم  بهللنه  النسويقل  الندقفش  النو ه سموي كهم  ضو  هذا 

الندقفش النسويقل ال ئ ب هلل  دور   مصهللدر المعلومهللت المو ود  و معههلل معهلل م  العمليهللت وا اا ات  
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وال نهللئج العق نية والمنوقعةا وبهذا كهللأ مههللم الندقفش النسويقل هو ادامة   المقنا هللت واضحة إهللملة تضم  
مسهللهمة الندقفش النسويقل كل عملية   أهميةالنقدم والى تااكم و م  المعلومهللت ضمي شلفة كعهلللة. كم   

مي إهللأ هذا اسضهلل اأ تعمئ على الدوام بمااق ة او منهللبعة عملية    النخطيط الن نيوية واالانااتيجية كهللأ
ت ففذ الباامج النسويقية وابدا  المشور   ول اهم االنحااكهللت النل تحدث كل الخطة المنوقعة والنودية  

 بهلللسمهللح كل اموهللنية ا اا  النغففاات ل نشطة المو ود .

لومهللت كل الوقت الحهلللل كمي المسنحفئ    بو ود دعوبة كل النودئ للمع56:2010ويبفي )ا مدا 
كع   أأ تنوكا لدى منخذ القاار  موهللنية النودئ للمعلومهللت بشوئ م هللإا عي الم ظمة النل تم النعهللمئ  
معههلل ولذلك ينم االعنمهللد على المعلومهللت النل سقدمههلل اآلخاوأ وع دمهلل ينم الحصول على مءئ هذب 

منعم تحايض  و ود  ا نمهللل  يلداد   اوالدواك  المعلومهللت  النحفل  يو د  بههلل.كمء   منعمد  غفا  او  دا 
الشخصية لمعد المعلومهللت ع دمهلل ينم الحصول  على اسة معلومهللت مي أخ إخم ال تنفش االهدا  
النل سسعى الى تحقيقههلل  م  األهدا  النل سسعى الفههلل منخذ القاار سموي اأ ينم  عداد معلومهللت على  

ينم اوقد  سعدههلل  مي  لصهلللح  منحفل  األ داث نحو  عي  تفهللؤل دهللد   و ود  الك  لى  كل  السب   ءئ 
المسنقبلية أو نشا تصور منعمد للنأعفا على المسنخدمفي كل  هللن  محدد ا وكل شئ األ وال ان وأ  
ال نيجة و ود تحايف كل المعلومهللت النل تحنويههلل القوائم المهلللية وقد ينمءئ النحايف كل ادراج رقم غفا  

 اإلكصهللح ال هللمئ عي المعلومهللت . عدم   دحيح او

بفي اأ ه هللو العديد مي الم ظمهللت االانشهللرية المنخصصة كل   (Roy,2016:57) وكل درااة ا ااههلل
  اا  تدقفش تسويقل نيهللبة عي موشلفهم كل مواقعههلل على إ وة اإلننانتا  فث تقوم هذب الم ظمهللت  

ال ظاية الجوان   مخنلف  المعلومهللت  ول  بنوكفا  .   االانشهللرية  النسويقل  بأأللندقفش  القهللعد     علمهلل  
النل سحصلوأ علفههلل مي قبئ   البيهللنهللت  النسويقل هو ليع كقط االعنمهللد على  الندقفش  األاهللاية كل 

والنجهللر ومجموعهللت خهللر ية أخاى سج    اا    اللبهللئيمدياخ الم ظمهللت وارائهم بئ ينجهللوز الك الى  
المطلوبة.   البيهللنهللت  على  والحصول  معهم  عم ئههلل  مقهللب ت  تعا   ال  الم ظمهللت  مي  ال ءفا  كه هللو 

 . والمنعهللملفي معههلل
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لى الاغم مي اأ االنظمة الن  ولو ية  المسهللعد  مو ت مي الحصول على مصهللدر معلومهللت شءفا   وع
ووكات شمية شبفا  مي المعلومهللت و تجهللوزت المعهلللجة النهللريخية والحهلللية للمعلومهللت اال اأ االانخدام  

لهذب االنظ قبئ  السليم  المعلومهللت مي  تحلفئ وتفسفا  ينطل   القاار   والنق يهللت )مءئ أدوات د    مة 
 الطايقة االكءا تطورا كل هذا المجهللل.ويعنبا (IMIS) المسنخدم. وتعنبا نظم معلومهللت النسويش الذشل

اإلكصهللح  عي المعلومهللت شوافلة مي واهللئئ السيطا  والاقهللبة ويعد هذا تحد بهللل س ة ل دار  البااز  
مي  ت معلومهللت مو د   لجم   م ظمة  اانبيهللنهللت  النسويقل  المدقش  ويسنخدم  المعلومهللت.  بنوكفا  فوقههلل 

   اانعمهللل قهللئمة مي األائلة  12:2005المصهللدر الداخلية والخهللر ية اات الصلة.وقد اقناح )ويلسوأا
النسويقية للم  البيهللنهللت عي العمليهللت  ظمة النل  النشخيصية على المدقش النسويقل اانخدامههلل لجم  

المعهلليفا أو   ينم اانخاا ههلل بمجموعة مي  النل  ال نهللئج  عم مقهللرنة  الندقفش علفههلل ومي  انجاخ عملية 
أسضهلل   اإل اا   هذا  ويباز  المع يةا  للص هللعة  وضعت  النل  المعهلليفا.وقد   أهميةالنوقعهللت   نشهلل  

النسويقية  21:2006اقناح)عبدالقهللدرا بهلللم ظمة  البيهللنهللت  قواعد  اإنمهللل  بضاور   المشهللهدات    شئ 
اإل صهللئية النل سموي  صاههلل عي األدا  النسويقل لاك   موهللنية ودقة الندقفش النسويقل ودعمه لمنخذ 

 .القاار النسويقل

: سقصد بههلل اانق ل المدقش النسويقل بنف فاب وإخصفنه واأ  حيادية )استقاللية( المدقق التسويقي-2
أ الءقة  أاخاى فيمهلل يات ط بهلللعمئ الموشول اليه بسب  وبعفدا عي اخ مؤعاات  و يهللدسهلل   سووأ موضوعيهلل  

بهلللم ظمة محئ الندقفش ينوقف اوال واخفاا على اانق ل و يهللد المدقش النسويقل ع د ابدا  الااخ بههلل  
وهذا مهللسقود الى ضاور  اسجهللد الءقة فيمهلل سخم  يهللدسة واانق لية المدقش النسويقلا ومي المعلوم اأ  

كل   المدقش  و  موهللنة  الوظكهللئف  مسنقئ عي  سووأ  أأ  البكد  لذا  عمله  كل  م هللإا  تكأعفا  لكههلل  الم ظمة 
العمليهللت النل افدقش كفههلل. كعلى الاغم أنه كل  طكهللر داخئ الم ظمة ل ي مهمنه تسنو    اية النعبفا  

 والحوم م  المحهللكظة على الموضوعية ال هللملة كل الكنحقفش.

الخهللر ل هو أكءا موضوعية وبمقدور عملية الندقفش  ويقل  المدقش  النس  بهللأ  351:1998رملخاوياى) 
ت هل كنا  اللقهلل ات بأقئ    أأو    الخهللر ل تولفد اك هللر أكءا موضوعية والحيهللد مي العهللملفي داخئ الم ظمة
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وقت مموي كظ  عي أأ المدقش الخهللر ل لدسه خبا  كل االوب الدخ سجعله أكءا قدر  على اخنيهللر  
 كءا لقهلل اته أويحصئ م هم على المعلومهللت النل يايدههلل. األكااد الدخ سجاخ معهم ا

أنه  261:2011)زهفااامهلل   كفؤشد على  الندقفش  أأ    ب ي      عسةو ضو مو   ماتقلة  عملسةت وأ عملية 
 ب ي   يقلو لتاا  دا ألا  دقفش ت  را      أع   ؤوللماا  أكإ   اتههللاا  م لتقييوا   قيد لتا  عملسة  بسعة ط  م    متمهللإسة و 

  د ق لعم خبأ طتبر ي  الوأ االاتق لسةا  لشهللم وأ يكوأأ  بهلللنتهللئج   إخدسة ت هتمهللمهلل أخ ا  سهد ل وأ يك  الأأ 
االانق لية العمود الفقاخ لمه ة  الندقفش وعليه اأ سووأ موضوعيهلل  كنعنبا  . اا إلا  ااه لمع  أع   ينتج 

النهديد   سووأ  وقد  االخايي.   لضغوط  سخض   أو  الحقهللئش  بنغففا  سقوم  وال  ألخ  هة  منحفلا  وغفا 
علمهلل      اللبوأ للموضوعية نهللتج عي ع قهللت مهلللية  م هللإا  أو غفا م هللإا  أو مي الخو  مي كقداأ  

 كل قضية  ضد اللبوأ .  ̋ سفقد موضوعفنه ع دمهلل سووأ طاكهللبهللأ المدقش النسويقل 

انه بهللالموهللأ ا اا  الندقفش النسويقل داخئ او خهللرج الم ظمة   (Chirla & Funar,2010:12) وياى 
امهلل مي قبئ إخم أو مجموعة عمئ خهللرج الم ظمة وهذا البديئ الم هللا  لنحقفش معهلليفا االانق لية. 

الندقفش النسويقل الخهللر ل  سووأ بهلللنعهللقد م  مدقش خهللر ل ويعنبا هذا عمئ مبار  واضهلل  اسضهلل بهللأ  
كل بعض اال يهللأ  ول ي ليع بهللانماار ل وأ ت ففذ عملية الندقفش النسويقل الخهللر ل شئ عهللم يؤدخ 
ل فقهللت شبفا  للم ظمة.فيج  على شئ م ظمة أأ تقار مهلل األكءا كهللئد  واالكءا كعهلللية القيهللم بعملية  

ندقفش النسويقل داخئ الم ظمة او خهللر ههلل. ولذلك كإأ الهد  ه هلل هو النعا  على ملاسهلل وعفوب شئ ال
 نوع مي عملية الندقفش النسويقل. 

كهللأ تطويا عملية الندقفش النسويش المسنقلة تعنبا  هلللة ملحة إلنجهللز   (Kotler,2004:22) واان هللدا 
ف  ع في امهللعملية تدقفش داخلية اوخهللر ية. ويضي عملية تدقفش موضوعيةا والم ظمهللت امهللم ا نمهلللفي ا

انه بهللالموهللأ   اا   الندقفش الداخلل مي داخئ الم ظمة مي قبئ إخم أو مجموعة عمئ داخلية  
هو     س  شوتلا)  بشاط اأ السوونو م نمفي للموهللأ اوللقسم الذخ سحنهللج  لى تدقفش )ماا عة . كهذا  

ة كل ا اا  الندقفش مي قبئ م ظمة منخصصة أو ممهللرس  البديئ الم هللا  لنحقفش معهلليفا االانق لي
 . مسنقئ
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ياى أأ النعهللقد م  مدقش تسويقل خهللر ل هو عمئ مبار ول ي ليع  (Mc donald,2007:12) امهلل 
بهللانماار )دائمهلل  كهو ضد ت ففذ تدقفش تسويقل خهللر ل شئ عهللم  بسب  ال فقهللت. كهو يدعم ك ا  دورية  

الن ففذيفي بهلللم ظمة فيج  على الم ظمة أأ تقار إوئ الندقفش األكءا  الندقفش النل وضعههلل المديايي  
  276النل ا ايت على ) (Kloudová,2005:53)ةلل شهللط النسويقل. وقد خلصت دراا  كهللئد  وكعهلللية

 لى أأ تدقفش النسويش الذخ سحدث مي خهللرج الم ظمة هو أكءا تعقفدا مي   Czech مي الم ظمهللت )
و ود اانماارية ودورية كل عملية الندقفش النسويقل  كل الم ظمهللت.     أهميةداخلههلل شمهلل اكدت على  

ومي الواضح بهللنه سشناط وكقهلل لمعهلليفا الندقفش النسويقل أأ سووأ ه هللو اانق ل مه ل بفي القهللئمفي  
لندقفش.ول ي القهللئمفي بهلللن ففذ هم أكءا علم مي اإلدارات العليهلل بخفهللسهلل العمئ وااهللايهللته ومي  بهلللن ففذ وا

المموي أأ سسهللهموا بأك هللر ابن هللريه وخ قه. بجهللن  النقهللريا الطهللرئة النل قد ينطل  تقدسمههلل كل الظاو  
 غفا االعنيهللدسة النل سج  اأ ت وأ  هللهلب مي قبئ ومنوقعه للظاو  الطهللرئه .

على أأ تنم عملية الندقفش مي قبئ اإخهللص مسنقلفي مي العملية النل ينم تقفيمههلل.  (Kotler) اكد و 
السموي اأ تنحقش االانق لية  اال بطايقنفي امهلل اأ سووأ الندقفش داخليهلل اخ النل ينم أ اائههلل مي قبئ  

أ سووأ خهللر يهلل  إخم أو مجموعة اإخهللص داخئ الم ظمة ل ي خهللرج العملية النل ينم تقفيمههلل. أو أ
 اخ النل تجايههلل م ظمهللت االانشهللرات اإلدارية . 

ويج  أأ سحدد المدقش الغاض مي الندقفش والموضوعهللت النل سغطفههلل ودر ة العمش ومصهللدر البيهللنهللت  
وإوئ النقهللريا المطلوبة والفنا  النل تغطفههلل ودلك بأألتفهلل  م  ادار  النسويش كل الم ظمة وتنضمي  

لية واألإخهللص الديي افنم مقهللبلنهم واألائلة النل انو ه الفهم والوقت والموهللأ خطة الندقفش النفصف
الدخ اننم فيه.  نى تنم عملية الندقفش كل أقئ وقت وبأقئ شلفة ممو ة م  عدم االعنمهللد على مديا  
النسويش شمصدر و فد للبيهللنهللت بئ سج  أأ سووأ ه هللو مصهللدر منعدد  للحصول على البيهللنهللت اوا  

 صهللدر داخلية شهلللجههللت الم فد  لألنشطة النسويقية أو مصهللدر خهللر ية شهلللعم   والواطهلل . كهللنت م

: عملية ادار  وت ظفكم الندقفش  تنمءئ كل ضمهللأ السفا الجفد للماا عهللت عملية التدقيق  نظامية-3
رية الداخلية المحققة م  تكحديد دقفش للمسؤوليهللت واألهدا . شمهلل اأ وض  باامج عملية م ئمة ودو 

م هللا    توظيف  كفنم  ا  الندقفش  مي  الما و   األهدا   لنحقفش  والك  الم ظمة  أوضهللع  والك  س  
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للماا عفي اوخ ال فهلل ات العهلللية لضمهللأ ال وعية والجكود  كل النحقيقهللت والمااق هللت المسطا  كل بانهللمج  
المدقش الان شهلل  طبيعة  الندقفش. تبدأ عملية الندقفش النسويقل بهلللدعو  ال اا  لقهلل  بفي مديا الم ظمة و 

عمليهللت النسويش والقيمة المحنملة للندقفش النسويقل. بعد ق هللعنه مي الفوائد المحنملة  للندقفش النسويقل  
البيهللنهللتا  الندقفش ا ومصهللدر  والنغطية )مجهللل  األهدا   اتفهلل  على تحديد  النودئ  لى  ينم  وبعدههلل 

 . ((Vana & Cerna,2012:23وإوئ النقاياا والفنا  اللم ية للماا عة

الندقفش النسويقل ل دار  العليهلل والمنواطة والمسنويهللت النشغفلية لإلدار  لنفقد العمليهللت النسويقية  ويسمح  
بدقة.والنشخيم ب ية اانخدامه إلب غ المدرا  الن ففذيفي  ول أنشطة وننهللئج الباامج النسويقية كهو  

وإع اله داة  وتمءئ  عهللد   لههلل  الحلول  وإسجهللد  المشهللكئ  لنحديد  مففد   للعمليهللت  أدا   تصميم  ذرية  هللد  
النسويقية.ويقدم مدقش النسويش اطهللر عهللم ل شهللطه وال نهللئج المنودلة الفههلل ومي خ ل هذب العملية سقوم  
ت نهل   النسويقية ال زمة  واألكءا طل هلل  وع دمهلل  مديا الم ظمة بنطويا مفهومه الخهللص ل  اا ات 

مذش بإعداد  النسويش  سقوم مدقش  البيهللنهللت  للمجموعة  ما لة  م   أو  الم ظمة  لموظف  اات وعاضههلل 
المع ية النل شلفنه بهلللعمئ وين وأ العاض مي  عهللد  ديهللغة ل هدا  وتبيهللأ لل نهللئج الائيسيةا وتقدسم  

هو أنه سج  اأ ينم ا اا  الندقفش على    أهميةالائيسية .ويبفي )كوتلا  اأ الخهللدية األكءا    المقنا هللت 
ل. وكنا  "الندقفش النسويقل"  سج  أأ ت وأ محفوظة إل اا   نطهلل  واا  بدال مي ضفش كل الناشف

ماا عة أكقية )أوإهللملة  تغطل البفئة النسويقية للم ظمةا واألهدا  واالانااتيجيهللتا والن ظيما وال ظم.  
كل المقهللبئ  دوث عملية الندقفش العمودسة  سووأ ع دمهلل تقار اإلدار   اأ تلقل نظا  عميقة  لى بعض  

 .سويش الائيسية مي وظهللئف الن

                                                                            التنظيمية  محددات:الثانياا 
 :الن ظيمية االتل محددات وتشمئ ال

ياشل المدقش ه هلل اهنمهللمه على الو د  الن ظيمية داخئ الم ظمة ويقوم بأخضهللع    :الهيكل التنظيمي-1
وخطط   اهدا   وتدقفش  كحم  سشمئ  وتقفيم  فث  وتحلفئ  الندقفش  لعملية  وأنشطنههلل  عمليهللتههلل   مي  
وايهللاهللت وا اا ات هدب الو د  وع قنههلل بهلللو دات االخاى اضهللكة لهيولههلل الن ظيملا ك سخاج المدقش 

 .  15:2017)محمداالن ظيمية للو د ا عي الحدود 
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سعنمد نجهللح الم ظمة كل ب هلل  هيوئ ت ظيمل نهلل ح على قدرتههلل كل خلش بفئة عمئ م هللا ة وتحقفش  
در ة عهلللية مي الن فيف والموائمة بفي هيولههلل الن ظيمل واهداكههلل شدلك شفهلل   الع صا ال شاخ وشفهلل    

كإأ العمليهللت الن ظيمية تسفا بشوئ كوضوخ التسن د   مواردههلل المهلللية كبدوأ هيوئ ت ظيمل  فد وم هللا  
النا     نحو  وتنجه  واهداكههلل  مسهللرههلل  عي  الم ظمة  كن حا   منفي  علمل  ااهللس  الى 

الخهللدة بهلللهيولية الجهة النل تن   لههلل و د     محددات ي درج ضمي ال . و 49:2002واالنحدار)اللوزخا
ية العهللملفي بههلل بسب  موق  الدائا  كل الهيوليةا  الندقفش الداخلية كل الم ظمة بحفث ال تنأعا اانق ل

  :بهللل قهللط االتية محددات ويموي تلخيم هذب ال

سظها الهيوئ الن ظيمل المسنويهللت اإلدارية المخنلفةا ونطهلل  اإلإكاا ا وإك وة االتكصهللل الاامية    -أ
النل ينعفي على العهللملفي   اا  االتصهللالت مي خ لههلل وعدم تجهللوزههلل شمهلل سسهللعد ككل تحديد المسؤوليهللت 

مسنويهللت العليهلل عي أدائهم  ونطهللقههلل واالرت هللطهللت اإلدارية والمسهلل لة النل سخض  لههلل العكهللملوأ أمكهللم ال
وإنجهللزاتهم بهللإلضهللكة  لى تحديد السلوو المطلوب ات هللعه مي  الفاد مي خ ل نوع الوظيفة النل سشغلههلل  

 . 53:2007االعفيفل)  والوا  هللت والمسؤوليهللت المسن د   لفههلل ونطهلل  اإلإكاا  والنخصم الوظيفل 
النسويقل الداخللا  ا أأ علفكه أأ سقيم نظهللم  ويؤعا و ود هيوئ ت ظيمل اليم للو د  على عمئ المدقش  

الاقهللبة الداخلية للو د  النل يااق  أعمهلللههللا وأ د ع هللدكا نظكهللم الاقهللبة الداخلل هو و ود هيوئ ت ظيمل  
م ئم للم ظمة كعلى المدقش الداخلل أأ سقيم الهيوئ الن ظيمكل للم ظمة ومهلل ينضم ه مي خطوط للسلطة 

هللل واإلإاا   ل ل يكض  تقفيمه فيمهلل ينعلش بوفهلل   الهيوئ الن ظيمل هذاا والمسؤولية وخطوط االتص
ويض  م  ظهللته وتوديهللته بخصوده بمهلل يليد مكي كهللعلية نظهللم الاقهللبة النسويقية الداخللاك لمهلل شهللأ  
الهيوئ الن ظيمل شف  شلمكهلل زادت كهللعلفكة نظكهللم الاقهللبة النسويقية الداخلية ومي عم قئ  جم الندقفش  

 .خ ايقوم به المدقش النسويقل الداخللالذ 

 أ قيهللم المدقش الداخلل بهلللاقهللبة والندقفش النسويقل على مخنلف أنواع األنشطة داخئ الو د  قد   -ب 
المطلوبةا والك ألأ   ةسووأ مي الصعوبة بحفث ال ينموي مي القيهللم بعمله بهللل فهلل   والفهللعلية النسويقي

لى مي سسنطي  النعهللمئ معههللا كلي ينموي المدقش النسويقل مي  كئ نوع مي الاقهللبة الممهللراة تحنهللج  
القيهللم بهلللندقفش الف لا وشذلك المدقش اإلدارخ لي ينموي مي ممهللراة الندقفش المهلللل مهلل لم سوي محهللا هلل  
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أو لدسه خلفية محهللابية  فد ا ومي عم كإنه سج  مااعهلل  وض  النقسيمهللت ال هللفية والم هللا ة لطبيعة  
اخلل بحفث ينم تجمي  األعمهللل  النسويقية النل لههلل طبيعة وا د  كل قسم وا د ويقوم  عمئ الندقفش الد 

على أدائههلل أإخهللص سحملوأ المؤهئ الم هللا  كفنم تجمي  أعمهللل الندقفش اإلدارخ معهلل كل قسم أو دائا   
كمءئ وا د  وشذلك بهللل س ة للماا عة المحهللابية وألعمهللل الندقفش األخاى  س  طبيعة أنشطة الو د    

هذب النخصصية كل العمئ تسهللعد كل تساي   صول المدققفي الداخلففي على الخبا  ال زمة شئ كل 
المجهللل الذخ ين هللا  م  مؤهله أو كل المجهللل الذخ يباع فيه ومي عم تحقفش أكضئ ال نهللئج بأقصى  

لاسهلل النقسيم  بعضهم  لى أنه مي مبهلل ءفي  كعهلللية ممو ة على دعفد شهللكة الو دات واألقسهللم.  ا أإهللر  
الوظيفل للم ظمة هل أنههلل تن   مبدأ االخنصهللص المه ل كنقسيم أو ه ال شهللط وكش طبيعة العمئ تمهفدا  
لنخصيم الموظففي على أاهللس مه ل سحقش ال فهللسة كل اانعمهللل الطهللقة ال شاية ا شمهلل أكد شنهللب 

إلنجهللز وإتقهللأ العمئ  آخاوأ أأ تقسيم العمئ سحقش النخصم الذخ يؤدخ  لى زيهللد  الخبا  وااعة ا
أبعهللد  اات  أنشطة  ألدا   الشخصية  طهللقنه  على  االعنمهللد  الفاد  بوا   ليع  أنه  الى  بهللالضهللكة 

عد تجمي  األنشطة على أاهللس وظيفل تجميعهلل م طقيهلل تحقيقهلل ألهدا  وي   .11:2007ا العفيفلمنعدد )
 الم ظمة.

ع عة مسنويهللت ت ظيمية اولههلل كل على انه عملية الندقفش النسويقل تنم كل   (Roy,2016:54)وبفي
وظيفة النسويش عم كل مجهللل الم نج / السو  واالخاى كل اإلدار . ومي و هة نظا مدقش النسويش 
سعنبا تدقفش وظيفة النسويش هل أعلى بهلللمسنوى الن ظيمل مي المسنويفي االخايي كع دمهلل ينم القيهللم  

المنعلقة بهلللم نجهللت المص عة مي قبئ الم ظمة   بهلللندقفش كل هذا المسنوى العهلللل شئ  وان  النسويش  
ت درج تحت نطهلل  هذا الندقفش )الندقفش النسويقل  امهلل ااا تم الندقفش بهلللمسنوى الءهللنل )مجهللل الم نج/  
السو    كجمي  االنشطة النسويقية اات الصلة بم نج معفي والمص عة مي قبئ الم ظمة أو االاوا  

ق  كل نطهلل  عملية الندقفش النسويقل كل  في ااا مهللتم الندقفش بهلللمسنوى  المعف ة والنل تخدمههلل الم ظمة ت
الن ظيمل )اخ على مسنوى االقسهللم  كل هذب الحهلللة المع ل بهلللندقفش سووأ نشهللط معفي مي االنشطة  

 .النسويقية على ابفئ المءهللل النسعفا او الناويج او موق  الم نج وهوذا
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النغففا  هللدئ كل  مي  مجهللالت أ   : مي المعلوم  يقيكفاية الوقت المخصص للتدقيق التسو -2
بشوئ ااي   دا ولمواك ة هذا النغفا بعهلللم األعمهللل سج   و    فث شئ إل  ينغفا بساعة شبفا األعمهللل  

على شئ م ظمة أأ تقوم بهللالانغ ل األمءئ لمواردههلل المحدود  وبهلللنهلللل كمي الضاورخ أأ تااق  هذب 
نل تحدث كل السو  بهللننظهللم وإ اا  النغففاات الم هللا ة كل ايهللاهللتههلل  الم ظمهللت عي شء  النغففاات ال

ل جهللح عملية   السو .ويااعى  لنعليل  صنههلل كل  السو   الجديد  كل  لهذب االتجهللههللت  النسويقية وكقهلل 
المسنهد    النسويش  تطور  لمنهللبعة  م نظمة  دورية  كناات  على  ت وأ  أأ  النسويقل  الندقفش 

ويسهم  12:2006)عبدالقهللدرا المعلومهللت   .  تقدسم  كل  بصور   سجهللبية  النسويقل  المعلومهللت  نظهللم 
النسويقية المففد  كل مجهللل النخطيط والاقهللبة واتخهللا القاارات النسويقية عي طايش أكااد و ههللت داخئ  
دقيقة   البيهللنهللت  ي  غل أأ ت وأ هذب  الما و  م ههلل  المعلومهللت كوائدههلل  الم ظمة وخهللر ههلل ول ل تحقش 

ل النوقفت الم هللا  وهذا سع ل ضاور  األخذ بإ دث النق يهللت وانسبههلل لمعهلللجة البيهللنهللت  وم ئمة وتقدم ك
على   تسهللعد  النل  النق يهللت  هذب  مي  ووا د   المطلوبة  المعلومهللت  على  الحصول  وبهلللنهلللل  المحصلة 

 . تحسفي أدا  تقسيم السو  وتعلز الحصة السوقية للم ظمة هو الندقفش النسويقل

ويقل أ د أاهلللف  الاقهللبة على األدا  النسويقل قبئ وأع هلل  وبعد الن ففذ وهو مهلل سحقش  ويعنبا الندقفش النس
)عبدالقهللدرا المخنلفة  النسويش  اانااتيجيهللت  كل  والمهللل  الوقت  اانءمهللر  مي  كفل  24:2006المليد   . 

بذلت محهللوالت لمعاكة دور الندقفش النسويقل كل نجهللح الم ظمة شمهلل تم    (Roy,2016:55) درااة
الصهللدر  عي المدقش النسويقل مي قبئ الم ظمة. وبهللعن هللر    المقنا هللت حقش مي أخ مدى ينم اعنمهللد  الن

الندقفش   سووأ  لذا  النسويقل  األدا   وبعد  وأع هلل   قبئ  النسويقية  الاقهللبة  أاهلللف   أ د  النسويقل  الندقفش 
النسويقل علل المسنوخ )القصفاا المنواط ا والطويئ اآل ئ  على أأ تنصف بهلللدورية واالننظهللم ا 

ينم الندقفش النسويقل بصور  غفا دورية كل  هللالت الطوارئ . وين هللا  اللمي   وليع ه هللو مهلل سم   أأ
  . 18:2006ال زم إلنههلل  تقايا الندقفش النسويقية م   ود  قواعد البيهللنهللت بهلللم ظمة )عبدالقهللدرا

أ  عملية  أبهللالعنمهللد على  (Roy,2016:55) :قهللمت درااة التحسين المستمر العمال المنظمة -3
 :نسويش قهللئمة أاهللاهلل للوكهلل  بأغااض ع عةالندقفش ال

 .لليهللد  كعهلللية اانخدام مفلانية النسويش-أ
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 .م  شفهلل   اعلى اللبهللئيللودول  لى  -ب 

 .ولن هللمئ اانااتيجيهللت النسويش الم ظمة م  إاوط النسويش السهللئد -ت 

ل هذب الما لة هللت اات الصلة  ول الم ظمة وتحلفلههلل كل ما لة النشخيم.واسضهلل كبيهللنكفنم  م  شئ ال
ينم تحديد موونهللت وخصهللئم البفئة النسويقية ال هللرز  واانعااض بانهللمج النسويش الحهلللل بعد تحديد  
القوى واالتجهللههللت البفئية اات الصلة بوئ  ل  ينم تحويئ هذب  لفاص محدد  أو تهديدات لبانهللمج  

النشخيم خطو  أاهللاية النشخيم.وتعنبا ما لة  الحهلللل كل ما لة  للودول  لى ما لة   النسويش 
بمسهللعد  المعلومهللت المجمعة عي البفئة ال لية والجلئية للم ظمة والمعلومهللت عي الفاص    المقنا هللت 

   .والنهديدات المحنملة كل بفئة الم ظمة كنقدم توديهللت ال اا  النغففاات المطلوبة

  :الفنية محددات:الثالثاا 

تفنقا الم ظمهللت الى المعاكة الف ية لنقفيم او ه القصور المو ود  كفههلل ولنحديد الممهللراهللت النل تهدر   
الموارد وكاص النطويا والنحسيا وهذب المشولة ت وأ اكءا وضو هلل كل الم ظمهللت الصغفا  والمنواطة  

ر  دار  الندقفش النسويقل شأخ  النل تفنقا الى الموارد الف ية والمهلللية المنهلل ة للم ظمهللت ال بفا . وبهللعن هلل
الكدعم والع هلليكة شكل سصئ أداؤههلل للمسنوى المطلوب الذخ سسهللهم كل تحقفش    دار  مه ية بحهلل ة  لى 
أهدا  الم ظمة النسويقية كهل لفكست  دار  اات طهللب  روتف ل وإنمهلل تنمفل أعمهلللههلل بهلللذه ية والحهلل ة  

مجهللال بمخنلف  والمعاككة  الخبكا   مكي  ال ءفا  ونظم  لى  واإل صهلل   واإلدار   المحهللا ة  مي  العلوم  ت 
ياشل على  الدرااة او   الجل  مي  هذا  كإأ  عم  ا ومي  المجهللالت األخاى  مكي  وغفاهكهلل  المعلومكهللت 

ك فكة للندقفش النسويقل والنل سموي تعايفههلل بأنههلل المشو ت النل   محددات القضهللسهلل النل تعنبا بمءهللبة  
  . 32:  2006أو كه قكصورههلل وضعفههلل )عهللر ا تنولد مي داخئ الم ظمة وتعبا عي

وهذب المشو ت تخفض مي قدر  المدققفي الكداخلففي علكى أدا  أعمهلللهم بفعهلللية كم  تعقد بفئة االعمهللل  
تلع  مه ة   وننهللئج م ظمهللت األعمهللل  أدا   للحوم على  اات مصداقية  الحهلل ة  لى معلومهللت  وزيهللد  

دفة المصداقية على المعلومهللت المنعلقة بهلللقوائم المهلللية كض      الندقفش النسويقل دورا   فويهلل كل اضفهلل 
عي تقدسم  خدمهللت أخاى شهللالانشهللرات اإلدارية كل مجهللالت مخنلفة فيسهللعد المدققوأ )العهللملوأ كل 
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وأاهلللف   األدا   تحسفي  على  الم ظمهللت  الداخلفوأ   المدققوأ  أو  الخهللر فوأ  المدققوأ  اوا   الندقفش 
فث سقدموأ لإلدار  اقناا هللت ي نج عي ت ففذههلل تخفيض الن هللليف مي خ ل تحسفي الاقهللبة الداخلية  

ت ففذ    اا ات الندقفش سعمئ شئ مي أكااد  ينم  كفهلل   النشغفئ وتخفيض األخطهلل  والغش ا وع دمهلل 
ال  هذب  ل خطهلل .وتنضمي  ارت هللبهم  كاص  وتقئ  أكضئ  نحو  على  والعهللملفي   :مهلليلل  محددات اإلدار  

   42:2010)ا مدا

:مي المعلوم اأ  كعهلللية وظيفة الندقفش تنوقف على توكا دفهللت وقدرات   خبرة المدقق التسويقي-1
معف ة لدى المدققفي النسويقففي مي إأنههلل ضمهللأ الن ففذ ال هلل ح لمههللم الندقفش والقبول مي شئ أعضهلل   
الم ظمة تنمءئ وا د  مي اهم هذب الصفهللت بخبا  المدقش النسويقل والحصول على معاكة بطبيعة العمئ  

و ود ع قة  سجهللبية بفي تخصم المدقش وتشفا بعض الدرااهللت الى  م مي تخطيط العمئ.  كجل  مه 
مخنلط.   الماا عة  أتعهللب  على  النخصم  تأعفا  ل ي  الندقفشا  مهللتقوم  و ود   الندقفش وغهللل هلل  إاشهللت 

  وعل وادراو   هلللنخصم يات ط بشوئ  سجهللبل بجود كم وش   لجود  الندقفش.  اانخد بأ ال بفا  أو الصغفا   
ندقفش المنصور  وليع بااوم الندقفش. و ود ع قة بفي مقهللييع النخصم كل إاشة الندقفش و ود  ال

الالبحجم  ينأعا  الندقفش   ماا عفي منخصصفي قد سووأ ايهللاة  فد  للعديد مي كإإااو    مدققةشاشة 
 (. et al.,2007:2 Suzanne) الم ظمهللت 

مي الحوم الشخصل وبغض ال ظا عي    ˝قدراكإأ   اا ت الندقفش شهللكة تنطل       وممهلل الإك فيه  س
قدر النعلم الاامل الذخ  صئ عليه المدقش النسويقل كإنه لي سووأ شهللفيهلل و دب شأاهللس إلبدا  رأسه  
ولهذا كهللأ هذا النعليم الاامل والم هجل سج  أأ يدعمه خبا  شهللفية والك بهلللشوئ الذخ سموي المدقش 

ية وإخصية ع د ادا  مهمة الندقفش. والبد للمدقش مي عدم  النسويقل مي ا اا  مهلليللم مي تقدياات  وم
 كشهلل  المعلومهللت واألااار النل سطل  علفههلل مي خ ل عمله شمدقش  ال  كل المجهللالت النل سجفلههلل  

 113:2004عبد   االقهللنوأ والجههللت النل سسمح أو يو    تقدسم تلك المعلومهللت واألااار الفههلل)
.   

وتسهللعد معاكة وخبا  المدقش النسويقل لطبيعة العمئ كل تشخيم األ داث والمعهللم ت والممهللراهللت  
النل سووأ لههلل تأعفاا  أاهللايهلل  على البيهللنهللت المهلللية. وشلمهلل زادت خبا  المدقش النسويقل بهلللم ظمة ومعاكنه 
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ت بهلللنهلللل على  وأعا  النخطيط  تسهفئ عملية  كل  الك  شلمهلل اهللهم  العمئ  ونطهلل  عملية  بطبيعة  وقفت 
الندقفش. وبهلللاغم مي اأ ال ءفا مي الم ظمهللت تدرو اأ عمليهللتههلل النسويقية بحهلل ة الى كحم وتدقفش 

أ مي العوامئ ال هللرز  ل انخدام ال هلل ح للندقفش  كمهلل   م نظم اال انه ليع لديههلل )الخبا    للقيهللم بذلك.
ويقل والمدقش النسويقل وقبول أهدا  الندقفش النسويش هل خبا  المدقش واانق لية عملية الندقفش النس 

   .(Denisa & Jaroslav,2013:50)  النسويقل عي طايش العهللملفي كل الم ظمة المدققة.

  تعقد عملية التدقيق-2

الندقفش النسويقل لم سصئ  نى الفوم الى در ة عهلللية مي النعقفد الم هجلا كفل الوقت الذخ نجد فيه  
وأ نفع الم هجية كل عملهما اال ان هلل النجدههلل كل الندقفش النسويقل اا  اأ مدقش الحسهللبهللت سسنخدم 

تخنلف الم هجية النل سسنخدمههلل مدقش تسويقل عي مدقش تسويقل اخا كل انجهللزهمهلل ل فع المهمة م   
الن ويه الى و ود محهللوالت لنحقفش ا مهللع  ول الخصهللئم الائيسية للندقفش النسويقل ومي المنوق   

هذا االتجهللب ااا مهللنجحت هذب المحهللوالت كل تحقفش هذا المسعى. ولهذا السب  سظها   دوث تقدم ههللم ب
النعقفد كل الندقفش النسويقل.وكض  عي الك نجد النعقفد سظها اسضهلل بمهلل سخم االنشطة النسويقية  
  والك بن هللول مفهوم الندقفش النسويقل واهمفنه بهلللناشفل على تعقد البفئة وتغفاههلل المسنما كل مخنلف 

  . 155:2012المجهللالت وهذا مهلليليد مي تعقفد عملية الندقفش النسويقل )السعودخ وزيهللداتا

ليه المدقش مي بيهللنهللت ومعلومهللت تسويقية   لى مهللسحنهللج   ويظها النعقفد اسضهلل كل دعوبة الحصول  
الوقت  البيهللنهللت مي  فث  النسويقلاوضاور   م   الندقفش  بعملية  للقيهللم  وضاورية  ودحيحة  دقيقة 

خصم لعملية الجم  وشيفية الحصول علفههلل ومي هم االإخهللص الذيي افنم مقهللبلنهم م  الناشفل  الم
الم ظمة داخئ وخهللرج  البيهللنهللت مي  االهنمهللم بجم   والمعلومهللت .على ضاور   البيهللنهللت  تحلفئ  وشيفية 

 (Gama,2011:3).الانخ ص ال نهللئج وتقدسم المقنا هللت 

وهو بداسة عملية الندقفش النسويقل    الأأ ه هللو مبدأ مهم  دا كل عملية تعقد الندقفش النسويقل  أكمهلل  
أ يبدأ مي السو  ومهللسحيط به الان شهلل  وردد النغفاات النل مي المنوق  اأ تخلش كاص او  أخ  أ

قفش اكمهلل اأ عملية الن هللمئ والملاو ة بفي مههللرات الند  (Mylonakis,2003:814)تهديدات للم ظمة



116 
 

المعقد  مي ا ئ   االمور  تعد مي  واانق لفنهم  النسويقففي وخباتهم  المدققفي  لدى  النسويقية  وال فهلل   
تحقفش هد  الندقفش النسويقل.كهلللودول لهذا الهد  ينطل  الاقهللبة والسيطا  الممهللراة مي قبئ الم ظمة  

 ئ تحديد نقهللط الضعف  كل تحقفش الك.كئ الك سج  اأ ينم بعد درااة معقد  للبفئة المحيطة مي ا
النل قد ت وأ مو ود  كل الهيوئ النسويقل العهللم كل للم ظمة.كمهلل سج  النعا  على نقهللط الضعف  

 . والقو  مي ا ئ  ث على ا داث النغففاات الضاورية كل اانااتيجيهللت الم ظمة النسويقية

 :ي تلخيصههلل بهللالتلالنل تليد مي عملية تعقفد الندقفش النسويقل سمو  محددات وتاى ال هلل ءة اأ ال

ب -أ الوعل  النسويقل   أهمية قلة  االدا   تحسفي  عدم  الى  يؤدخ  ممهلل  النسويقل  الندقفش 
 .وبهلللنهلللل كهو السموي اأ سووأ ادا  مهمة للمسوقفي والمدرا  كل الم ظمهللت 

أل  -ب  االدارات  ادراو  االنشطة    همية عدم  ممهللراة  كل  النسويقل  الندقفش  كلسفة  تطبفش 
ال فهلل ات والمواه    النسويقية المخنلفة وعدم ادراكهم بهللأ الك سسهللعد على اانقطهللب 

 والمههللرات النسويقية ال زمة.
ضعف امن و االدارات الى النو ههللت االانااتيجية النسويقية كل ممهللراة انشطنههلل  -ت 

وا اا  الندقفش بشوئ  لئل وبصور  غفا نظهللمية وغفا دقيقة ممهلليليد مي تعقفد تلك 
 . العملية

 المهنية  محددات:الرابعاا 

ال  واالمهللنة    محددات تنمءئ  االانق لية  بم هللدى   الندقفش  مون   اكااد  شهللكة  بهلللنلام   هذب  المه ية 
والموضوعية والساية والسلوو المه ل.كهلللمههللرات وال فهلل   مطلوبة بوهللكة موهللت  الندقفش واسضهلل سج  اأ  

م  بهللنجهللز  ت وأ هذب الموهللت  ملود  بهللكااد  هللدلفي على المعهلليفا الف ية وال فهلل   المه ية المطلوبة للقيهلل 
 مههللمهم بهلللع هللسة ال زمة . 

الف ل   الندري   سمنل وأ در هللت مي  الندقفش الكااد  اعمهللل  سعهد  اأ  فيج   المههللم  لنوزي   بهللل س ة  امهلل 
وال فهلل   المه ية المطلوبة.وي  غل اأ سووأ االإاا  مي قبئ االدار  والك مي خ ل النو يه واالإاا   

معهلليفا الجود  الم هللا ة ومنهللبعة ل عمهللل على شهللكة المسنويهللت ولنوكفا ق هللعة بهللأ العمئ الم جل سفل ب
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الم هللا ة  فث اأ قبول   الخبا   الندقفش ع د الضاور  م  اوخ  داخئ وخهللرج مون   النشهللور  .ويج  
فيج  على مون  الندقفش ع د ا اا  تقفيم  للعم     همية مسألة كل غهللسة األ   اللبهللئيوالمحهللكظة على  

مسنما  ا شمهلل سج  على مون  الندقفش  المنوقعفي مي القيهللم بندقفش وتقفيم للعم   الحهلللففي بصور   
اأ سهللخذ بعفي االعن هللر اانق لية المون  وقهللبلفنه  لخدمة    اللبوأ ع د اتخهللا قاار بقبول او اان قهلل   

وعلى مون  الندقفش المااق ة المسنما     اللبوأ بشوئ م ئم  ومدى االمهللنة النل ينمن  بههلل ادار     اللبوأ 
 محددات وتنضمي هذب ال .لية تطبفش ايهللاهللت وا اا ات رقهللبة الجود اخ اأ يااق  بهللانماار م ئمة وكعهلل

 :مهلليلل

:على موظفل الندقفش النسويقل اأ ينمنعوا بمسنوى ت  ولو ل  المهارة والكفاءة والجدارة التسويقية-1
عهللل وشفهلل   مه ية  تمو هم مي انجهللز وا  هللتهم وبذل الع هللسة المطلوبة والمحهللكظة على هذا المسنوى  

أكااد   العهلللل لنعففي  ببانهللمج مصمم  اإل نفهللظ  الك  وينطل   والندري .  بهلللنعليم  االانماار  عي طايش 
مؤهلفي مي خ ل تخطيط عكدد األككااد الذيي سحنهلل هم المون  ووض  أهدا  للنوظيف وتحديد مكؤه ت  

المحنملفي    العكهللملفي ككل مجكهللل النوظيف وشذلك وض  المؤه ت المطلوبة واإلرإهللدات لنقفيم الموظففي
ل ئ مسنوخ مه كل م  ضاور   خطهللر المنقدمفي للوظهللئف واألكااد الجدد بسيهللاهللت وإ كاا ات المونك   
اات الصلة مءئ ) عداد دلفئ لودف ايهللاهللت المون ا اانعمهللل وافلة إلعك م طكهلللبل الوظيفكة واألكااد 

 الجددا  دار  بانهللمج  رإهللدخ لألكااد الجدد . 

أ سووأ ه هللو تو يه واإاا  شهللفيهللأ وماا عة مسنما  لألعمهللل على  أسج     :اإلشراف التسويقي-2
كهللكة المسنويهللت مي ا ئ الحصول على النأكفد  بهللأ شهللكة األعمهللل م جل  بمسنويهللت نوعية مقبولة م   
ادحهللب الع قة.وشمهلل سسهللعد الندقفش النسويقل كل النأكد مي توظيف شهللكة الموارد النسويقية بصور   

 .عهللليةهل األكءا ك

التسويقيا-3 الداخلل بشوئ  أ: سج     لتفتيش  الندقفش  ال ظهللم  سووأ ه هللو مااق ة شفهلل   وكهللعلية  أ 
أ سقوم القسم بنبليغ الموظففي النهللبعفي له عي تلك اإل اا ات والسيهللاهللت والنأكد مي  دراكهم أمسنما. و 

وكهمهم لههلل بشوئ معقول .كجود  خدمة الندقفش غفا ملمواة ويصع  تحديد قيمنههلل المهللدسة ممهلل ينطل   
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وبدر ة    مي المدقش النسويقل النلام مه ل ووا   قهللنونل كل تقدسم الخدمهللت على  مي  المسنويهللت 
 .عهلللية مي الجود  والاقهللبة واالنسجهللم م  المعهلليفا المطلوبة كل محهللولة لنضففش كجو  النوقعهللت 

 القانونية  محددات:الخامساا 

بقدر مهلل ينعلش األما بهللإلدار  كهلللندقفش النسويقل ليع اوى  ل  مي الندقفش اإلدارخ. ويجوز للندقفش  
أو قد سووأ إهللم  لجمي  األنشطة النسويقية بهلللم ظمة.    النسويقل الناشفل على نشهللط تسويقل وا د كقط

 فث اأ هذب الجوان  المخنلفة او االنشطة تعا  بأبعهللد الندقفش النسويقل النل تص ف الى تدقفش  
النسويقية. واالننهلل ية  وال ظم  واالنظمة  ووظيفة  النسويقية  االانااتيجية  وتدقفش  النسويقة  ويموي  البفئة 

 :لقهللنونية هل شهللالتلا محددات بهللأ ال القول

 : توفر الموارد المالية الجراء التدقيق التسويقي-1

توا ه  دارات النسويش العديد مي النحدسهللت م ههلل توكا الموارد المهلللية للقيهللم بعملية الندقفش النشطنههلل  
النسويش )مسنقبئ  دارات   (Kotler,2000:31) النسويقية اوا  شهللأ تدقفش داخلل او خهللر ل وشمهلل قهللل

سعنمد بشوئ أاهللال على مقدرتههلل تقفيم نشهللطهللتههلل و توضيح أهمفنههلل للم ظمة . توا ه  دارات النسويش 
تحدسهللت كل ظئ الاشود االقنصهللدخ مي رشود كل الطل  و نقم كل المبيعهللت ممهلل يؤدخ  لى تقليم  

بهللئي سصع  على  المفلانيهللت النسويقيةا هذب النحدسهللت م  عدم الء هللت كل السو  و تغفا الوو الل 
المسوقفي اخنيهللر االانااتيجية النسويقية و الن نيك النسويقل لموا هة هذب النحدسهللت. وتحنهللج  دارات  
النسويش لماا عة النسويش الخنيهللر االانااتيجية األمءئ لموا هة مءئ هذب النحدسهللت. ومي الواضح انه  

 ظمة نحو اعنمهللد الموارد ) الموارد  وبعد النقدم الذخ طاا على كهم هلل مؤخاا بخصوص و هة نظا الم
أ موارد النمفل سشمئ شئ مي الموارد المنهلل ة  أ النل تقوم علفههلل الم ظمة  سموي اأ نسنشف م ههلل  ب

لى مخا هللت  مي خ ل االانااتيجية   للم ظمة مي الموارد المهلللية واإلموهللنهللت النل تحول مدخ تههلل  
ظمة والمنمءلة بهلللمدخ ت كل العمليهللت الن ظيمية ودوال  كهلللموارد النل تق  تحت  تحوم الم  النسويقيةا

 .( Morgan et al.,2002:366)للحصول على عهللئدات محنملة تنضمي عد  انواع م ههلل

  .لموارد المهللليةا -أ
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  .الموارد النل تخم امعة الم ظمة ودور  الع مة -ب 
 .الموارد ال شاية مءئ عدد ونوعية الموظففي -ت 
 .هللر والءقهللكة والمصهللدر المهلللية مءئ مفلانية النسويشالموارد الن ظيمية مءئ المعي -ث 
  .الموارد المعلومهللتية: مءئ بيهللنهللت )معطيهللت  السو   -ج
  .الموارد الع ئقية مءئ عدد ونوعية الع قهللت المو ود  م  اللبهللئي والمجهليي -ح
 .الموارد القهللنونية مءئ  مهللسة الع مة النجهللرية واخنااع النق ية -خ

النل توا ه عملية الندقفش النسويقل بهلللم ظمة    محددات تمويئ داخلل او خهللر ل ا د الويعنبا توكفا  
وتعهللنل مي هذب المشولة خهللدة الم ظمهللت دغفا  ومنواطة الحجم بسب  نقم الضمهللنهللت ال زمة 

  .للحصول على النمويئ وغيهللب اليهللت النمويئ الم هللا ة

 : التدقيق التسويقي الداخلي والخارجي-2

  دقفش النسويقل الفعهللل ش  مي الندقفش الداخلل والخهللر ل  فث انهمهلل سومئ ا دهمهلل اآلخا. الن  ينطل  
للم ظمة النسويقية  لل شف عي األنشطة  البيهللنهللت واسضهلل  هلل ة  النسويقل هو أالوب  م     كهلللندقفش 

(Chirla& Funar,2010:32.)  ينم ع دمهلل  إفوعهلل  األكءا  النسويقل  الندقفش  )الندقفش  ومي  هللالت 
النسويقل  دوريهلل والك شجل  مي خطط النسويش او ع دمهلل تحنهللج الم ظمة الى النوا  كل مجهللل عملههللا 

 Salhiع دمهلل ت وأ االمور التسفا بشوئ  فد )  أو ع د تواي  خط اننهلل ل وأسضهلل كل أوقهللت األزمهللت 

&Tilehnouei,2017:13). 

الطاا  المع ية بهلللم ظمة مي ال نهللئج النل تنودئ  الندقفش )الداخلل والخهللر ل  بخدمة ا  أهميةتنجلى  و  
الفههلل عملية الندقفش والنقهللريا النل تاك  ل دار  كل نههللسة العملية بحفث تعنمد علفههلل الم ظمة كل اتخهللا  
القاار النسويقل وكل رام ايهللاهللتههلل واهداكههلل وقد ا ايت العديد مي الدرااهللت للنعا  على ملاسهلل وعفوب  

الخهللر ل كهللانعاضت ملاسهلل ش  مي الندقفش الداخلل والخهللر ل وخلصت الى اأ مي  الندقفش الداخلل و 
ملاسهلل الندقفش الخهللر ل االانق لية والموضوعية  بهللالضهللكة للن هللليف اإلضهللفية ال زمة للندقفش امهلل ملاسهلل  

المنهلل ة الندقفش الداخلل كنات ط بقدر  المدقش النسويقل على الفهم العمفش لوض  الم ظمة مي الموارد  
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أأ الحهلل ة   (Mylonakis,2003:22) كل  في ياى .وشذلك  لى  موهللنية   اا  عملية تدقفش مسنما 
للندقفش النسويقل سأتل مي رغ ة ش هللر المديايي كل ممهللراة الاقهللبة داخئ الم ظمهللت. وشمهلل هو واضح  

مة قهللبلة للعمئ  كهللأ الغاض مي الندقفش النسويقل هو تحديد الفاص او النهديدات وتقدسم خطة للم ظ
على تحسفي أدائههلل والهد  م ه ) الندقفش النسويقل  ين وأ كل النحقش مي مفهوم طايقة النسويش النل  

ومي أ ئ تحديد ملاسهلل وعفوب شئ إوئ  تط قههلل الم ظمة ومي عم خلش قيمة مضهللكة للعم   بابح معفي.
الندقفش لموونهللت  شهللمئ  تدقفش  تقدسم  الضاورخ  مي  الندقفش  أإوهللل  للبفئة    مي  تدقفش  مي  النسويقل 

النسويقيةا وتدقفش الانااتيجية النسويش وتدقفش ت ظيم النسويشا وتدقفش نظم النسويشا وتدقفش  ننهلل ية  
النسويش. كهذب الع هللدا السنة للندقفش النسويقل هل إ ه مسنقلة وهو مهلل سع ل أأ الم ظمة غهللل هلل مهلل  

ونهللد  م هما  وا د  تدقفش  ا اا   على  ل هللمئتنطل   هلل نههلل  تدقفش  الحهلل ة  لى  مهللتدعل   الع هللدا  را 
(keegan et al.,2002:10)  . 

انه لغاض   اا  تدقفش للبفئة النسويقية للم ظمة سج  على المدقش  (Kotler et al.,2004:10) واكد 
النغففاات الواقعة كل بفئة األعمهللل بمع ى النعهللمئ م  العوامئ الخهللر ية لبفئة النسويش    النسويقل  تحديد 

نفسههلل. ويموي   السو   والن  ولو ية وخصودهلل م   والءقهللفية  السيهللاية واالقنصهللدسة واال نمهللعية  م ههلل 
ل ي كقط  لم ظمة  و ل  لهذب العوامئ اأ توكا كاص شبفا  للم ظمة أو العوع سمو ههلل اأ تظها النهديدات 

 اا  رددت بشوئ دحيح وكل الوقت المحدد.وإاا مهللكهللنت تعنمد على الموارد الداخلية الم هللا ة كهلللمدقش  
النسويقل الداخلل مي السهئ تن   تغفاات كل البفئة الداخلية واالتصهللل بسهولة بهلللموارد الداخلية. امهلل 

لف مجهللالت ال شهللط الم ظمة وهو  المدقش النسويقل الخهللر ل كفوا ه م  مدقش النسويقل الداخلل مخن
أكءا دعوبة بوءفا خهللدة  اا شهللأ المجهللل الذخ تعمئ به الم ظمة  ديد له.   مهمنه  مهلل سع ل أأ  

كل ربط الموارد الداخلية م    محددات ويموي أأ نخلم  لى أأ المدقش النسويقل الخهللر ل او  سجد 
سويقية كقط. ومي أ ئ المضل قدمهلل لماا عة  الفاص والنهديدات الخهللر ية  اا شهللأ سجاخ تدقفش للبفئة الن 

األهدا   مي  الائيسية  الم ظمة  اانااتيجية  تحلفئ  النسويقل  المدقش  على  سج   النسويش  اانااتيجية 
والغهللسهللت. كل نفع الوقت قد يوا ه المدقش النسويقل الداخلل خطا عدم النحفل بسب  دورب الخهللص  

افنم طا ههلل كل هذا الندقفش  سهللاة للغهللسة إلدار  الم ظمة    كل اانااتيجية الم ظمةا شمهلل اأ األائلة النل
 كل  دارته لعملية الندقفش. محددات وهذا هو السب  ورا  شوأ المدقش النسويقل الداخلل يوا ه 
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  الى اأ عملية الندقفش النسويقل تنم عي طايش الم ظمة أو  32:2009واإهللر )العبدلل و الع  ا   
سويقل الخهللر ية ا وهل تنطل  معلومهللت من هللملة و دقيقة مي المصهللدر مي خ ل موهللت  النكدقفش النك 

الداخلفكة و الخهللر فكة.كمهلل تخنم بنحلفئ البفئة النسويقية بهللل هللمئ مي  فث تأعفاههلل على األاوا  ا  
مقكدر    و  االاكنااتيجيهللت  و  األهكدا   بهللالضهللكة  لى ما عة   . الموزعفي  و  ا  االم هللكسفي  المسنهل في 

 يوضح المقهللرنة بفي ش  ال وعفي مي الندقفش النسويقل.  15تحقيقههلل. والجدول)  الم ظمة على

 ( 15جدول)

 مقارنة بين التدقيق التسويقي الداخلي والخارجي: 

 التدقيق                        ت

    الخصائص

 التدقيق التسويقي الخارجي التدقيق التسويقي الداخلي

، يحددها  المدقق التسويقي  يكون بصفة دورية  يكون بصفة  مستمرة، على مدار  السنة.   الوقت  1
 حسب برنامج تدخالته.        

 تكلفة مرتفعة تكلفة قليلة الجرائه داخل المنظمة الكلفة  2

يكون من داخل المنظمة ويتبع األوامر الصـــــادرة   االستقاللية 3
 من اإلدارة   

ــماما عن إدارة   ــل تــــــــ يكون المدقق التسـويقي مسـتقــــــــ
 المنظمة في كل عمليات الفحص و التقييـم.  

احتـياجـات اإلدارة للتحكم في عملـية الرـقاـبة على  الفائدة  4
 مستوى االداء التسويقي

 المنظمة.يعود بالفائدة على جميع اقسام 

الـــداخليـــة و  لغرض التوجيه السليم للقرارات التسويقية. الهدف 5 المراقبـــة   مـــدى فعـــاليـــة نظـــام  لتحـــديـــد 
 مصداقية المعلومات  الـمالية.

 تدقيق كلي كامل اوجزئي للمنظمة المعنية. تدقيق كلي كامل او تدقيق جزئي داخل المنظمة نطاق عملية التدقيق  6
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اختيارية للمنظة، فإنشـــــادها يدخل ضـــــمن  تعتبر  المزايا  7
 استراتيجيات و أهداف المنظمة.

تعتبر إجبارية على المنظمة فالمشـــــــــرع يفرض عليها  
 هذا التدقيق  

 جهة خارج المنظمة )مستقل( تنفذ من تنفذ من شخص داخـل المنظمة بالتدقيق  الجهة القائمة 8

 عداد ال هلل ءة  المصدر:

مجموعة مي العوامئ الشخصية الوا   توكاههلل كل المدقش    ينضمي  التسويقيين:تخصص المدققين  -3
النسويقل مءئ اأ سووأ اا خبا  عملية ولدسه مي النحصفئ العلمل مهلل يؤهله على ممهللراة المه ة واأ 
سووأ المدقش النسويقل  ايصهلل على مشهللرشنه كل الدورات الندريبية الخهللدة بمه ة الندقفش لليهللد  مههللراته  

ا الى مجموعة مي االاهللايهللت العلمية لمه ة الندقفش مءئ االلنلام بنطبفش الم هللدئ  كل الندقفش. وقد اإف
المقبولة قبوال  عهللمهلل  وبهللألخم تطبفش مبدأ الموضوعية وااللنلام بهلللمعهلليفا المه ية للندقفش وشيفية اعداد 

ى ال ظهللم الاقهللبل  النقهللريا عي االانخدام االمءئ للموارد المنهلل ة كل ال شهللط المه ل وشيفية االعنمهللد عل
  كهلللموضوعية  208:2006الداخلل وقهللبلية المدقش النسويقل على اكنشهلل  الغش والن ع  )النميملا

الندقفش  عملية  كل  مهمة  الندقفش  ألعضهلل   العلمية  وال فهلل    عملهم  كل  المدققفي  قبئ  مي  المعنمد  
 النسويقل. 

 البيئية:  محددات:السادساا 

شهللنت  اسهلل  االعمهللل  م ظمهللت  المنغفاات    توا ه  مي  العديد  دور   يهللتههلل   )خ ل  عملههلل  طبيعة 
  النل تؤعا كفههلل بشوئ او بهللخاا شمهلل سموي لنلك الم ظمهللت اأ تؤعا كل محددات)ال  محددات وال

البفئة المحيطة بههللاعنمهللدا على قدراتههلل كل الن يف م  الظاو  البفئية وتطبفش السيهللاهللت الم هللا ة  
بهللأ   (Kotler,2016:30وتطورههللا وكل هذا الصدد يذشا )  ممهلل سعلز مي كاص بقهللئههلل ونموههلل

م ظمهللت االعمهللل ال هلل حة هل النل تهللخذ بعفي االعن هللر مهللسحيط بهللعمهلللههلل كل الداخئ والخهللرج مي 
تدرو  محددات  والنل  الفاص   أهميةا  اكضئ  لخلش  واالانجهللبة  الن يف  وضاور   البفئية  العوامئ 

النسويقية   لباامجههلل  النهللم  القبول  تحقفش  الى  وبهللانماار  الم ظمة  تسعى  اأ  وي  غل  النسويقية. 
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االقنصهللدسة    محدداتوايهللاهللتههلل و نى و ودههلل وتواعههلل وتهللخذ كل عفي االعن هللر مجمئ العوامئ وال
الممو ةا   محددات ام السيهللاهللت واالانااتيجيهللت الم هللا ة كل موا هة الوالسيهللاية والءقهللفية الانخد 

م ظمة الخ  النسويقية  وال قهللبهللت  كهلللبفئة  الحوومية  شهللال هل   م ظمة  قوى  مجموعة  مي  تنهلللف 
 واالتحهللدات النجهللرية واالننهلل ية والم ظمهللت الم هللكسة 

م  اهدا  الم ظمة وبسب     وغفاههلل وهذب القوى لههلل اهدا  بعضههلل منواكش وبعضههلل االخا ين هللقض 
اعنمهللد الم ظمة كل مواردههلل على هذب القوى كهللأ نجهلل ههلل ينوقف على مسنوى تفهم وتدقفش لبفئنههلل  

 النسويقية المنضم ة  للقوى اهلللفة الذشا  خ ل دور   يهللتههلل.  

 سموي تلخيصههلل بهللالتل:   البفئية النل تخم عملية الندقفش النسويقل محددات وتاى ال هلل ءة بهللأ ال

االقنصهللدسة تحلفئ العوامئ االقنصهللدسة خهللرج الم ظمة والنل   محددات سقصد بهللل  :االقتصادية  محدداتال1.
لههلل اعا على الم ظمة وعلى افا    محددات ليع للم ظمة اخ تأعفا علفههلل بئ العوع كهذب العوامئ وال

عملية الندقفش النسويقل كفههلل وينم الك مي خ ل تشخيم دقفش للعوامئ والمنغفاات البفئة االقنصهللدسة  
للوقو  على مهللهية الفاص المنوكا  والنهديدات النل سموي أأ توا ه الم ظمة. والك ينضمي االانغ ل  

نصهللدسة المحيطة بهلللم ظمة شهلللسعل ورا  الفاص ومحهللولة األمءئ للفاص المنوكا  كل داخئ البفئة االق
اانغ لههلل بشوئ سخدم مصهلللح الم ظمة وأهداكههلل اإلانااتيجية والما لية واسضهلل تحديد واخنيهللر األهدا  
النسويقية اإلانااتيجية ال عفد  األ ئ واخفاا وض  السيهللاهللت و الباامج الوا    ت هللعههلل للودول  لى 

  .33:2004ود  لعملية الندقفش النسويقل )الصمفدعل ا تحقفش األهدا  الم ش

كمكي أ كئ تقفكيم االقنصهللد المحلل والنغفاات المموي  صولههلل  محددات ويعنبا االقنصهللد المحلل ا د ال
معاكة  تقنضل  كندقيقههلل  الم طقة  ومسنقبئ  االقنصهللدسة  بهلللقهللعد   تنعلكش  معلومكهللت  تكواكا  مي  البد  فيه 

الس  .واسضهلل سضيف  11:2007هللئد وتحديد االتجهللههللت االقنصهللدسة األخاى )قااعا ال ظكهللم االقنكصهللدخ 
(,2015:86  Blythe & Megicksلل ونقصههللا   محددات    المواد  وإمدادات  النضخما  االقنصهللدسة 

 وال طهلللةا وتواكا االئنمهللأا واالتجهللههللت المنوقعة كل الب ية السوهللنية. 
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ت الحهللدلة كل العهللدات والنقهلللفد الخهللدة بهلللمجنم   تنضمي منهللبعة النطورا  .االجتماعية  محددات. ال2
واسضهلل اتجهللهكهللت وقكيم المجنمك  والسلوو الم دك  والمنأعا بنلك القيم ويموي معاكة اتجهللههللت ومعنقدات 
وقكيم األككااد داخئ المجنم  مي خ ل الوشهم كل تلك البفئةا وتأعفا العوامكئ اال نمهللعفكة يكنم اإل سهللس  

خ مي  به  اللبهللئي  والشعور  وتفكضف ت  وأاوا   طبيعة  هلل هللت  سصف   الذخ  النغفا   ل 
  . 33:2007)قااعا

ال  .السياسية  محدداتال.  3 هذب  الندقفش    محددات تنضمي  عملية  بنسففا  المنعلقة  وال ظم  القوانفي 
 النسويقل والنل تضعههلل الدولة او ال قهللبهللت واالتحهللدات المخنصة بهلللعمليهللت النسويقية  وينضمي الك

اإل هللطة ال هللملة بهللألهدا  و السيهللاهللت ا اوا  مهللكهللأ م ههلل على مسنوى الم ظمة شوئ أو الدولة وأخذههلل 
عداد الباامج الندقيقية ومي بفي هذب الضغوط زيهللد  تدخئ الحوومة بأ هلتههلل  كل االعن هللر ع د تصميم و   

المخنلفة كل مفداأ األعمهلللا ومعاككة مكهلل  اا شكهللأ الوضك  السيهللال مسنقاا أو ال والك مي خ ل اانقاار  
عهللبت   أّنه  أو  المسنما  للنغففا  سخض   الذخ  الحوومل  والن كويي  األم فكة  األوضهللع  اضطااب  أو 

  . 36:2012ا)إ هللح

كمهلل هو معلوم اأ   اا  الندقفش النسويقل سووأ بنحلفئ وتقفيم العوامئ   .البيئة الطبيعية   محددات   .4
الائيسية المؤعا  به كهلللمنخصصفي سعنباوأ أأ نقطة البداسة بهلللندقفش هو السو  النل تعمئ كفههلل الم ظمة  

لنهديدات.كمي أ ئ تحلفئ إهللمئ للسو  والنغففاات النل تحدث كفههلل والذخ سعبا ع ه مي  فث الفاص وا
النل تعمئ بههلل الم ظمة مي الضاورخ ال ظا كل تعايف السو ا تجلئة السو ا تحديد السو  المسنهدكة 
واتجهللههللت السو . كنعايف وتجلئة السو  سج  أأ سسن د لنحلفئ السو  النل تعمئ بههلل الم ظمة وم ههلل  

و  النل أعل ت الم ظمة عدم قدرتههلل على معهلللجنههلل  دسموغاافية السو  ا كعلى المدقش أأ يوضح الس
 (Dumitru,2004:119كمي و هة نظا)(.  ,2000:223Parmerleeمي  فث  جمههلل وتعقفدههلل )

قد تخنهللر الم ظمة االقنااب مي السو  شوئ أومي بعض قطهللعهللت السو  فيشمئ تجلئة السو  تحديد  
بهلللندقفش   انقوم  النل  الم ظمهللت  واودفت  كفههلل.  النصا   الم ظمة  على  ينعفي  النل  السو   أ لا  

على  النسويقل بداسة بأأ تقوم بعملية تحلفئ السو  ومي عم بنحقفش أبحهللث السو  ل ل تسهللعد المدقش  
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تحديد وتحلفئ ااوا  الم نجهللت االانه كية والنل ينم ت ففذ النقسيم كفههلل بمعهلليفا مخنلفة)بعضههلل ودفية  
كهلللجغاافية والدسموغاافية . وبعد تحديد م طقة السو  بدقة على المدقش تحديد اللبهللئي كل هذب الم هللطش  

عية والنعليم والمه ة والعا ا  مي  فث الخصهللئم الدسموغاافية   س  الج ع والعما والحهلللة اال نمهلل
  (.Radulescu,2012:224)الدخئا نوع األاا  

الحديءة  ضهللكة  لى  لوجية: و التكن   محدداتال  .5 الن  ولو يهللت  كل  الحهللدلة  النطورات  تشخيم  هل 
النق يهللت النل تسنخدمههلل الم ظمة ع د ا اا  عملية الندقفش النسويقل مء  ضاور  تطويا نظهللم  هللاوب  

عملية  م  المعلومهللت الخهللدة بهلللندقفش النسويقل ومدى ارتفهللع المسنوى الن  ولو ل كل الم ظمة  سسهئ  
ممهلل سسهئ مي عملية الندقفش النسويقل وتقلفئ االخطهلل  ومدى امن و الم ظمة لقهللعد  معلومهللت نوعية  

المنهلل  البيهللنهللت  ونوعية  تجايههلل  النل  النسويقية  الندقفش  عملية  كل  تسهللعدههلل  والمنعلقة وموضوعية  ة 
  . 136:2012بهللل شهللط الذخ ينم تدقيقه والنل ينم  معههلل وتحلفلههلل )إ هللحا

 التسويقية: محددات:السابعاا 

النل تقف امهللم ت ففذ البانهللمج النسويقل    محددات او ال  محددات النسويقية شهللكة ال  محددات سقصد بهللل
نسويقل كض  عي بعض على االغل  منعلقة بع هللدا المليج ال  محددات بشوئ  فد وت وأ تلك ال

شيفية   الى  النسويقففي  المدققفي  العديد مي  بهللكنقهللر  المشولة  وتنعمش  النسويقية االخاىا  االنشطة 
الودول الى اللبهللئي ننيجة عدم النحديد الواضح للندقفش النسويقل لع هللدا المليج النسويقل بسب  

ئمنههلل لنوقعهللت اللبهللئي بشوئ  الخهللدة بنلك الع هللدا والنشايعهللت الم ظمة لههلل وعدم م    محددات ال
   . 151:2012شهللالتل)السعودخ وزيهللداتا محددات دقفش ا ويموي اأ ت وأ تلك ال

المنتج  محددات  .1 الم نجاانواعها   محددات :وهل  تخص  لمفهوم  الدقفش  النحديد   ( تخم 
خصهللئصهامعهلليفا  ودتهااهدا  الم نجا ااهلللف  اننهلل ها تصميمها ت هللليفها ا جهللمها الوانها م ئمنه 

 لللبوأ او المسنهلك .
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النشايعهللت   -تخم )ااهلللف  تحديد شلفنه او تسعفاب   محددات وهل    تخص تسعير المنتج  محددات.2
 دور الم هللكسفي كل عملية النسعفا   -االخ قية كل تحديد السعاوالقوانفي والقواعد 

المنتج  محددات  .3 توزيع  عملية  المص    محددات وهل    تخص  او  االننهللج  موق   كاوع  -تخم) 
االاهلللف    -ت هللليف توزي  الم نج   -ايهللاة واانااتيجية النوزي -النغطية الجغاافية لم هللكذ النوزي  -النوزي  

 الم نجهللت   المعنمد  كل عملية توزي 

  - ااهلللف  االتصهللل بهللللبوأ   -) االع أ  محددات وتخم هذب ال  تخص ترويج المنتجات  محددات  .4
واهللئئ ت شيط  -الع قهللت العهللمة -البي  الشخصل  -واهللئئ الناويج و م ته -ت هللليف العملية الناويجية

 النسويش الم هللإا للم نجهللت   - قهللمة المعهللرض —المبيعهللت 

 مجهللل الخدمل كه هللو ع ث ع هللدا اخاى تخم المليج وهل:وااا شهللنت الدرااة تخم ال

 تخم مقدمل الخدمة. محددات أ.

 تخم عمليهللت تقدسم الخدمة. محددات ب.

 تخم البفئة المهللدسة للخدمة. محددات ت.

       6الندقفش النسويقل بهلللم ظمهللت كل الشوئ ) محددات ويموي لل هلل ءة تلخيم 
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 المبحث الثالث 

 األداء التسويقي المفهوم وأألهمية 

 مفهوم االداء التسويقي:  أوالا:

المعهللنل كمي   سعد األدا  مفهومهلل  وهايهلل بهللل س ة لم ظمهللت األعمهلللا و له العديد مي المفهللهيم المنعدد 
 عطهلل  شلية الشوئ  ويع ل  Performant)ال هلل ية اللغويةا مصطلح األدا  مسنمد مي اللفظ ال تف ل )  

( االنجلفلخ  اللفظ  م ه  واإنش  مهلل.  مهمة(  To performلشل   ت ففذ  تأدسة   ويع ل  أو 
األدا   le petit Robert)  )مي ال هلل ية االدط  يةا فيعا  قهللموس  أمهلل. (Pierre,1999:15عمئ.)

على أنه " ال نيجة الاقمية المحصلة مي طا  الم ظمة كل ظئ بفئة ت هللكسية. شمهلل سشفا  ليه على أنه  
ت ففذ و  نههلل  العمئ" ويعد االدا  مفهومهلل  وهايهلل وههللمهلل بهللل س ة لم ظمهللت االعمهللل بشوئ عهللماوهو مءئ  

ويوهللد أأ سووأ الظهللها  الشمولية وع صا محورخ لجمي  كاوع   االدار  مشناو الهنمهللم علمهلل القهللام ال
بفي   النواكش  الى  يؤدخ  السليم  الن ظيم  االانااتيجية.  ا  أ  االدار   كفههلل  بمهلل  االدارية  المعاكة  و قول 

ورخ اعطهلل   انه مي الضا   ةاى ال هلل ءت.و   2:2006معدالت االدا  واالهدا  الما و تحقيقههلل )ادريعا
نبذ  عي المفهللهيم النل وضعههلل االخنصهللدفوأ لنعايف مصطلح االدا  ومي عم الدخول الى مصطلح  

ال سيط بمفهومه  األدا   .فيعبا  النسويقل  مي خ ل     (عي االدا   أهداكههلل  تحقفش  كل  الم ظمة  قدر  
 . (Daft, 2001: 12) )اانخدامههلل للموارد المنهلل ة بسبئ شفو   وكهللعلة

مفهوم االدا  مي خ ل عد  ابعهللد م ههلل )نوعية االدار  ا نوعية السل  والخدمهللت ااالبن هللر و  عي    عباو 
النجديد ا قهللبلية الم ظمة على  ذب االإخهللص المنمفليي واال نفهللظ بهم ا المسؤولية اال نمهللعية اقيمة  

وزم ئه  (  MILLER .امهلل االدا  مي و هة نظا )52:  2000االانءمهللر على المدى ال عفد  )نعمةا
هو "انعوهللس ل يفية اانخدام الم ظمة لمواردههلل المهللدسة وال شاية واانغ لههلل بهلللصور  النل تجعلههلل قهللدر   

  االدا  بهللنه سقيع قدر  17:2012 .كل  في يبفي)اللعبلا 55:2002على تحقفش اهداكههلل )الشلبلا
 هلل وم هللا ة لمسنخدمفههلل. الم ظمة على  انخدام مواردههلل بوفهلل   وإننهللج مخا هللت من هللغمة م  أهداكه
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  كقد عاكه بأنه دالة ل هللكة انشطة الم ظمة النل تعوع وض  الم ظمة مي  17:  2002امهلل )القط ا 
لنعليلب الم ظمة  كل  االطاا   شهللكة  تسعى  الذخ  الفعئ  وهو  اوتاى   مخنلف  وانبههلل 

اانغ ل    اأ االدا  هودور   ية تعوع ننيجة ومسنوى قدر  الم ظمة على  33:2003)عبدالوا دا
مواردههلل وقهللبليهللتههلل كل تحقفش اهداكههلل الموضوعة مي خ ل انشطنههلل المخنلفة وكقهلل لمعهلليفا ت ئم الم ظمة  

  لألدا  بأنه )الف ا  األكءا اتسهللعهلل  لفهللعلية  161  :2001كل  في أإهللر )الع لخ ونعمةا    وطبيعة عملههلل.
  .دا  قصفا  وطويلة األمد بوفهلل   وكهللعلية الم ظمة والنل تعوع قدر  الم ظمة وقهللبلفنههلل على تحقفش األه

 على أنه مجموعة مي السلوشيهللت والقدرات والمههللرات الف اية والمعافية 58:2010ويعاكه )الطهللئلا
والنل ينم توظيفههلل لنقدسم م نجهللت تنسم بهلللحداعةا واإلبداعا والنمفل وبمهلل سعلز القدر  على تحقفش األهدا  

دا  الفعهللل للم ظمة ينحقش مي خ ل قدرتههلل على  دار  مواردههلل وقدراتههلل وبمسنوى عهللل مي األدا  واأ األ
 الداخلية بطايقة شفو   وكهللعلة لنحقفش ال نهللئج الماغوبة النل تسعى الم ظمة لنحقيقههلل.

) و  مي  شئ     Daft, 2001, 10و)    Hooley et. al., 1998:50  )(Eccles, 1999: 131اتفش 
  على أأ األدا  مهلل هو  ال انعوهللس لقدر  الم ظمة  :2006170و)مجفدا     2004:107و)الليوانلا  

وقهللبلفنههلل كل تحقفش أهداكههلل طويلة األ ئ وعلى وكش المعهلليفا المحدد  كل ضو  تفهللعلههلل م  المنغفاات 
الداخلية والخهللر ية وهل الف ا  األكءا اتسهللعهلل  لفعهلللية الم ظمةا والنل تعوع قدر  الم ظمة كل ال مو  

الخهللر يةا ويمءئ األدا  كل  وال ق البفئة  والنأقلم م   البفئية  للنغفاات  هلل  والن يف مي خ ل االانجهللبة 
ال شاية  الموارد  اانخدام  كل  الماإد  ويمءئ  تحقيقههللا  الم ظمة  لى  تسعى  النل  ال نهللئج  أبسط دورب 

الم ظمة على تحويئ  والمهللدسة والمعلومهللتية المنهلل ة وبهلللشوئ الذخ سحقش أعلى المادودات مي خ ل قدر   
 المدخ ت الخهللدة بهلللن ظيم  لى مخا هللت بشوئ ال  وخدمهللت وبموادفهللت محدد  وبأقئ شلفة ممو ة. 

ويعد األدا  النسويقل محورا  مهمهلل  لبيهللأ نجهللح الم ظمهللت كل قااراتههلل وخططههلل أو كشلههلل كل الك  ا  أ  
قدر  على ت وي  الم نج والن هللمئ األكقل قدر  الم ظمة كل االانماار بهللل مو كل الم نجهللت واألاوا  وال

والعمودخ سعد مؤإاا   فدا  ل جهللح هذب الم ظمة والعوع دحيحا شمهلل سموي أأ سعبا األدا  النسويقل  
عي اانغ ل موارد الم ظمة وقهللبلفنههلل كل تحقفش أهداكههلل شمهلل سسهم كل ت ويي القيمة كض   عي تحقفش  

عن هللر أأ هذا ال  م الي طبش  ال على األدا  النسويقل العهللللا أهدا  اللبوأاوي  غل أأ نأخذ ب ظا اال 
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أمهلل األدا  الضعيف كعلى مدرا  الم ظمهللت العمئ على تعليلب وتقوينه والك لموا هة البفئة النل تنسم  
 . ومكي خ ل تلك المفهللهيم ي  ظ أأ األدا   61:2010بهلللنغففا الساي  كل شهللكة مجهللالتههلل )الطهللئلا 

  7أأ سمءئ بماا ئ ع ث يوضحههلل الشوئ )  النسويقل سموي

 

 (7الشكل )

 مراحل االداء التسويقي 

kotler , Philip ,(2004 ), The case for Technology – Enabled Marketing " published book, 

school of management , North Western university ,P:56. 

االدا  النسويقل كقد تم ال ظا  ليه مي زواسهلل مخنلفة ممهلل ننج عي الك العديد مي    أهميةوبهلللاغم مي  
وتخصصه   رؤينه  كل ضو   م هم  شئ  سعاكههلل  النخصم   فث  أو  ال ظا  و هة  و س   النعهللريف 

 تعهللريف االدا  النسويقل النل وردت كل أدبيهللت النسويش.مفهللهيم و  يبفي أهم   16والجدول )

 ( 16)الجدول 

 االداء التسويقي  اهم تعاريف

 النعايف المصدر ت 
1 Kotler & 

Armstrong,1999:45 
مقهللبلة أدا  الم ظمة بأدا  م هللكسفههلل للنعا  على نقهللط  

قوتههلل والقيهللم بنعليلههلل والنعا  على نقهللط ضعفههلل  
 لغاض الحد م ههلل أل ئ تحقفش ملاسهلل ت هللكسية 

 
 
 
 
 

ادارة ومراقبة   تقارير االداء
 االداء 

 ثبات االداء
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قدر    15:1999محجوبا 2 مدى  سعوع  مسنما  إمولل  كل نشهللط  الم ظمة 
تضعههلل   معف ة  ومعهلليفا  أاع  وكش  اانغ ل  موهللنيهللت 
الم ظمة كل ضو  أهداكههلل المسنقبلية ا وانه ينأعا بعدد 
مي المنغفاات النل تؤعا كل قدر  الم ظمة على الن يف  
ا   وكهللعلية  بوفهلل    تحقيقههللألهداكههلل  ومدى  البفئة  م  

 نلفة وبهلللنهلللل اانماارههلل وبقهللئههلل كل ممهللراة نشهللطهللتههلل المخ
3 Clark & Ambler,2001:231   الع قة بفي انشطة النسويش وادا  االعمهللل النجهللرية 
مسنهدكة   97:2002يونعا 4 المشاوع  نشهللط  على  للنعا   تسنخدم  ادا  

المااومة   بهللالهدا   ومقهللرننههلل  المنحققة  ال نهللئج  قيهللس 
مس قهلل بغية النعا  على االنحااكهللت وتشخيم مسب هللتههلل  

ات ال ففلة لنجهللوز تلك االنحااكهللت وغهللل هلل  م  اتخهللا الخطو 
مهللت وأ المقهللرنة بفي مهللهو منحقش كع  ومهللهو مسنهد  

 كل نههللسة كنا  زم ية هل ا ة كل الغهللل . 
وبضم ههلل    33:2002عبد الوا دا 5 ال لية  لألهدا   الم ظمة  تحقفش  مدى 

الفعلية   المؤعاات  طايش  عي  والك  النسويقية  األهدا  
 المنحققة م  المؤعاات المسنهدكة لفنا  اهللبقة. 

ال نهللئج النل تم النودئ الفههلل مي خ ل انشطة الم ظمة   3:  2004الديوب  ل وال ماا 6
الم ظمة   بقهلل   على  ت عوع  النل  بصورتههللال هللملة 

 واانماارينههلل. 
للم ظمة ونجهلل ههلل كل   85: 2004قاب داغلا 7 النسويقية  االهدا   تحقفش  مدى 

 كس  وابقهلل  تفضفئ اللبوأ. 
تطويا لآللية النل سموي للم ظمة مي خ لههلل الن يف    111:2004الليوانلا 8

 م  منغفاات البفئة الخهللر ية مي أ ئ تحقفش األهدا .
تحقفش الم ظمة ل هدا  ال لية ومي ضم ههلل االهدا    42:2006الفههللدخا 9

النسويقية عي طايش مهلل هو منحقش مي المؤإاات الفعلية 
مي   اهللبقة  ولفنا   المسنهدكة  بهلللمؤإاات  مقهللرننههلل  بعد 

 اللمي .
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10 Sullivan,2009:36   .تقفيم الع قة بفي االنشطة النسويقية وادا  االعمهللل 
قدر  الم ظمة على تحقفش أهداكههلل النسويقية كل شس    59:2010الطهللئلا 11

عدد مي اللبهللئي ومعاكة تفضف  تهم والمحهللكظة علفهم 
وال    ا  اللبوأ  على رضهلل  انعوهللس  مي  الك  كل  لمهلل  ا 
اللبوأ ا االبن هللر النسويقل ا الحصة السوقية ا وزيهللد   

 معدل ال مو وال قهلل .
 لفههلل مي خ ل أنشطة الم ظمة    ال نهللئج النل تم النودئ  325:2010رؤو ا 12

الم ظمة   بقهلل   على  ت عوع  الل  ال هللملة  بصورتههلل 
 وإانماارينههلل. 

13 Asiegbu ,et al., 2011:44    مدى مسهللهمة وظيفة النسويش بهلللم ظمة بنحقفش
 اهدا  الم ظمة. 

مسنوى تحقفش الم ظمة ألهداكههلل الموضوعة كل   11:2012ال هلل لا 14
 الخطة النسويقية. 

 الوايط بفي النغفا والن يف البفئل اتطويا لآللية النل   41:2013كايمةا 15
سموي للمؤاسة مي خ لههلل الن يف م  منغفاات البفئة  

 الخهللر ية مي أ ئ تحقفش األهدا .
ود الم ظمة شل سموي  الن سفش وتحقفش الن هللمئ كل  ه  58:2013عطواتا 16

مي نهلل ية وتحقفش معدل  اللبهللئيمي مقهللبلة  هلل هللت 
 ربح ماضل مي نهلل ية أخاى.

مدى قدر  الم ظمة كل اانغ ل  موهللنهللتههلل على وكش    192:2014كهللكلا 17
أاع ومعهلليفا معف ة تضعههلل الم ظمة كل ضو  أهداكههلل  

 المسنقبلية. 
مجموع الجهود المبذولة مي قبئ ال فهلل ات عي طايش   13:2015زوخا 18  

الموارد المنهلل ة كل الم ظمةا وهذب الجهود تعوع 
 هلللية . أهدا  الم ظمة )الابحية اال مو و صة اوقية ع 

النسويقل سعوع در ة نجهللح الم ظمة أو كشلههلل   136:2016خضفاا 19 األدا  
المنعدد   األهدا   بنحقفش  النسويقل  األدا   ويات ط 
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للم ظمة الموضوعة كل خطنههلل والمسطا لههللا والمنمءلة  
شذلك   بهللل قهلل  و  وغفاههللا  البفئة  منغفاات  م   والن يف 

 األهدا  النسويقية. 
 ال هلل ءة بهللالعنمهللد على المصهللدر الوارد  ضمي الجدول.داد  عالمصدر:

 
  بهللأ النعايف اال اائل ل دا النسويقل 17وتاى ال هلل ءة ومي خ ل النعهللريف الوارد  ضمي الجدول )

قدر  الم ظمة على تحقفش اهداكههلل مي خ ل االانغ ل االمءئ لموارههلل المنهلل ة والن يف م  النغففاات    هو
 لضمهللأ بقهللئههلل واانماارههلل. كل بفئنههلل 

 االداء التسويقي أهمية .ثانيا

األدا  النسويقل كل أنه سعوع تحقفش أهدا  الم ظمة الائيسيةا منمءلة بليهللد   صنههلل    أهمية ت مي   
كلنغفاات السايعة كل البفئة االقنصهللدسة وكل مفداأ العلم والن  ولو يهلل   السوقيةا وزيهللد  األربهللح المنحققة.

   لى  هللن  الم هللكسة  وظهللها  العولمة وتحدسهللتههللا وطل هللت اللبهللئي المنغفا ا والعمئ كل أاوا  غفا مسنقا 
الن هللكع وال قهلل  تظها و   االمنلايد  للم نج كل السو  كاض على الم ظمهللت أأ تحسي أدائههلل لغاض 

 (104:2000العوادي،:) هلو   لتهلللسةا لع عةا د ألبعهللا  يطا   أع  يقلو لتاا األدا أهمية 

 . ضمنلأم  رمبهللإ لبإك ت كهللنأ وا ا فسةر لمعا ت الالد لوا أبهلللمضهللمي  للمتمعا ظاخ لنا د لبعا -أ
 . وث لب وا ت اهللدار لا لاتعمهللا   يطا  أع  يبلر لت ا د لبعا -ب 
    .يقلو لتاا دا ألا  نتهللئج م ي و بتق لمتعلقةا ب ألاهللليا   بيط ت   يطا   أع دارخ إلا د لبعا -ت 

العملية النسويقية كل العهلللم الفوم ومدى الحهلل ة الى أدا  تسويقل قوخ وكعهللل وكل  أهمية ونظاا لنعهللظم 
تحدسهللت ومشو ت كاضههلل علفههلل   ظئ تقدم ت  ولو ل مذهئ ومنطور ومسنما ومدى مهلل توا هه مي

الواق  ننيجة تطورهذب الن  ولو يهلل وانفنهللح األاوا  وإتمهللم م ظمهللت األعمهللل أد ح العهلللم سعنمد النحسفي  
هذب النحدسهللت وشس  الفاص المنهلل ة أمهللمه الذا مواك ةهذا النطور     النطويا األمءئ أالوب لموا هةو 

المنسهللرع بنحسي وتطويا األدا  النسويقل كل هذا الينم االعي طايش الن ظيم والندري  المسنما لا هللل  
ت والحصول على هذب النحدسهلل   النسويش وو ود  دود دنيهلل مي المعهللر  والمههللرات تنيح لهم موا هة
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تعهللظمت   ولقد  والندري ا  الن ظيم  هذا  ننيجة  وخلقههلل  المنهلل ة  الس وات   أهميةالفاص  خ ل  النسويش 
النطور   لعد  أا هللب  وهاية وههللمة ومي أهمههلل على اإلط    الفوم  تنعهللظم  نى  المهللضية ومهللزالت 

كنح أاوا   ديد  وتغفا  الن  ولو ل المذهئ والمسنما وتطور عمليهللت اإلننهللج والخدمهللتاوالاغ ة كل  
أو م فاد   األا هللب  النسويقل.ولهذب  واألدا   النسويش  تم   مفهللهيم  أعمهللل  م ظمة  بهللل س ة ألخ  مجنمعة 

القهللئمفي على النسويشاوأد ح اإلهنمهللم    أهميةاالهنمهللم بعملية النسويش بشوئ أاهم بدورب كل أأ تنعهللظم  
كشئ عملية النسويش بم ظمهللت األعمهللل نظاا  نجهللح أو   هو  قيقة المعيهللر الذخ يءبت  با هللل النسويش

ل وأ الفهللر  كل هذا ال جهللح أو الفشئ عهللئدا  لى االهنمهللم بويفية تحسفي وتطويا أدا  ر هللل النسويش  
كل هذب الم ظمهللت الذخ مي إأنه  عطهلل  القدر  على موا هة المشو ت والنحدسهللت المعهللدا  كل عملية  

  . 17:2000م ظمهللت )ط ف  واخاوأاالنسويش وبقهلل  وإانماار وتقدم هذب ال

    2000:232  و)الحسف ل والدورخا  234  :2000و)الحسف لا  األدا  النسويقل  س     أهمية و ت مي   
   كل االتل: 193  :2005  و)علل وال ملا 131 :2004و)ع هللسا (  David, 2001: 30و)

  .النعا  عئ مدى انجهللز أهدا  الم ظمة -1
للمسنويهللت اإلدارية المخنلفة كل الم ظمة  الانخدامههلل كل النخطيط واتخهللا  توكفا المعلومهللت   -2

 .القاار والاقهللبة وكش أالوب علمل وواقعل
 .تحقفش الشمولية والعق نية كل عملفنل النخطيط واتخهللا القاار -3
 .سسهللعد الم ظمة على وض  معهلليفا شففلة بنطويا راهلللنههلل  -4
 .  والمعاكة ووضعههلل كل موهللأ العمئ الم هللا  ت شف الع هللدا النل تمنلك الخبا  والمههللر  -5
 .النأكد مي الن سفش بفي أقسهللم الم ظمة المخنلفة -6
 . تشخيم األخطهلل  واتخهللا مهلل يللم لمعهلللجنههلل -7

ديدههلل  األدا  النسويقل كل الم ظمهللت على نحو عهللم سموي تح  أهميةأأ    كفبفي(  Ross,288:2009أمهلل )
 كل اآلتل: 

 .   الم ظمةدار مهلل أنجل كع   مي أهدالنعا  على مقا -1
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 توكفا المعلومهللت المطلوبة ولمخنلف المسنويهللت العهللملة كل الم ظمة.  -2
 المسهللهمة كل وض  المعهلليفا ال زمة لنطويا أنشطنههلل الائيسة والفاعية.  -3
 الع هللدا ال فو   اات الخبا  والمعاكة ووضعههلل كل المواق  الم هللا ة. ال شف عي  -4
 مي تحقفش الن هللاش والن هللغم بفي مخنلف أقسهللم الم ظمة. د النأك -5
المخطط ا -6 م   ومطهللبقنههلل  الم فذ   األنشطة  كل  الضعف  ونقهللط  األخطهلل   تشخيم  هولة 

 . مس قهلل
 .القاار ود هللعنهتحقفش الشمولية والعق نية كل عمليهللت النخطيط واتخهللا   -7

مسنوى األدا  المطلوب الذخ ينم تحديدب مي قبئ  دار  الم ظمة  بمعيهللر األدا  النسويقل  ينمءئ  و 
ويووأ بلوغ هذا المسنوى مي األدا  ممو هلل . ويج  أأ سووأ ه هللو معهلليفا ت وأ ما عهلل  أاهللايهلل   

معهلليفا وتطهللبقت لقيهللس در ة تحقش ال شهللط النسويقل مي عدمها بحفث أنه  اا تحققت تلك ال
 . وأمهلل على دعفد   61:2001م  ال نهللئج الفعليةا تحققت الم هللك  والملاسهلل للم ظمة )أبو كهللر ا

   لى أأ اإلهنمهللم المنلايد 32:2000األهمية اإلدارية لألدا  النسويقل كقد أإهللر )الحسف ل,  
مي  فث األهدا    والممفل مي قبئ  دارات الم ظمهللت ب شهللطههلل وننهللئج النحوالت النل تجاخ كفههلل

)الطهللئلا    واالانااتيجيهللت والسيهللاهللت والباامج تعنمد اعنمهللدا  شبفاا  على ننهللئج األدا .ويلخم 
 األدا  النسويقل بهللالتل:   أهمية  51:2010

 .نعا   لى مدى تحقفش أهدا  الم ظمةال -1
والاقهللتق -2 النخطيط  كل  للمسهللعد   مسنويهللتههلل  بوهللكة  المخنلفة  لإلدارات  المعلومهللت  واتخهللا دسم  بة 

 .القاارات 
 . ظههللر األكااد الذيي سمل وأ الخبا ا والمههللر ا والمعاكة لوضعهم كل الموهللأ الم هللا   -3
 .سسهللعد كل الن سفش بفي أقسهللم الم ظمة ويحس ه -4
 سموي أأ سعبا عي اانغ ل موارد الم ظمة بهلللشوئ المطلوب.  -5
 سحقش اإلإ هللع لحهلل هللت اللبهللئي ورغ هللتهم.  -6

 االدا  النسويقل ت مي كل االتل: أهميةأ  أل هلل ءة أوممهلل تقدم تاى 
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أهمية االدا  النسويقل للم ظمة ت مي كل بقهلل ههلل ونموههلل واانماارههلل كبدوأ ادا  منمفل الم ظمة    -1
 .تلول

 ل جهللح الم ظمة.  وتبيهللنهلل   بعنبا االدا  الجفد مي اكضئ الواهللئئ واكءاههلل وضو هلل  - 2

ههلل كل قواعد بيهللنهللت لديههلل وإلى  د مهلل  ئ زبهللومهللت  ول سسهللعد الم ظمة بجم  المليد مي المعل- 3
 معلومهللت عي م هللكسفهم أسضهلل ممهلل سسهللعدههلل على تدارو المخهللطاالنل قد تجهللبهههلل كل الوقت الم هللا . 

 التسويقي قياس االداء ثالثاا:

 مفهوم قياس االداء التسويقي.  -1

 المعهلليفا تحديد هذب ينم و. الفعلية ال نهللئج قيهللس سمو ههلل  النل المقهللييع النسويقلا األدا  قهللييع بم سقصد 
 مهلل ليع الشل  و عليه سووأ  أأ ي  غل لمهلل المقيهللس هو االانااتيجل كهلللمعيهللر النخطيط عملية أع هلل 
 قد  كهللنت  مهلل  اا اإلدار   بوااطنههلل تحدد  معف ة  مسنويهللت  عي ع هللر   المعهلليفا  وهذب   بهلللفعئ كهللئي هو

    2007:270) غابهللوخ واخاوأ ا .ال أم أهداكههلل  ققت 
   أأ المقصود بمؤإاات النقفيم تلك المقهللييع النل ينم مقهللرنة االدا  292  :2003)ابو  معة ا  وياى 

االدا  عليه  سووأ  اأ  سج   مهلل  المؤإاات  تمءئ  ا  ا  معههلل  معف ة  ننهللئج  او  انشطة  او  أمهلل  الفعلل   .
 .ت لمنإآ ا يةر رااتم وا ب سةور  دا أل  ل قسقلا م  ر لمتا   كفؤشد بأنه365:2010)ال سورا

  ل تمع  لتل ا  يقسةو لتا ا  ت تي سهللار إلات ا   متقيي   لم هلل  كل  لمهمةا  ة طألنإا  د  أ  يقلو لتاا  دا ألا   سقسهلل  ليمع
  ار     خ له   أم  أ يمك    تى  دت   أ و   ت كهللار الن ا  ل ت ليو    مابقهلل    دد لم ا  ربهلللمعهلليي  لنتهللئج ا  نةر مقهلل

ينم كل مجهللل النسويش تطبفش الك مي خ ل المقهللرنة بفي مهللينم   .و 23:2010)دبا ا   ت لتد ي هللا
بهلللفعئ مي انشطة وننهللئج تنعلش به ومهللكهللأ سج  اأ ينم واوضحت بعض الدرااهللت اأ قيهللس االدا  
سموي الجههللز االدارخ مي اتخهللا القاارات الاإفد  ا والك عي طايش تلويدهم بمعلومهللت  ول مدى  

ا  والعمئ والنشغفئ وشفهلل   نشهللط الم ظمة وكهللعلفنههلل شمهلل ينم على المدى ال عفد وض   مسهللهمة االد 
المفلانيهللت الس وية وتخصيم الموارد وال فقهللت النل تعد ااهللاهلل  للمنهللبعة واتخهللا اال اا ات النصحيحية  

  ويج  اأ  125:  2003)دقاا.والمسإلة ومحهللا ة الم ظمهللت كل انفهللقههلل ل موال النل تخصم لههلل
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الى اهداكههلل   الم ظمة كل الودول  النل تسهللعد  الجوهاية  بهلللعوامئ  المؤإا ربطه  يااعى ع د اخنيهللر 
  .  2 :2004)مهللزأا

االدار  الى انه منى مهلل تسنطي  قيهللس مهلل تنحدث ع ه وتعبا ع ه بهللالرقهللم كمع ى    بعض شنهللب ويشفا  
نعبفا ع ه بهللالرقهللم كأأ معاكنك ان وأ ضئفلة  الك انك تعا  إفئهلل  ع ه ول ي  في تعجل عي قيهللاه وال

.ويسنخدم مصطلح قيهللس األدا  لقيهللس مهلل سحصئ كل مجمئ    1  :2004وغفا ماضية )بي عبودا
األنشطة والمههللم وعلى نحو م نظما أخ أأ هذا الفعئ ومي خ ل تعلقه بهلللجهللن  النسويقل سفناض أأ  

القيهللس ي  غل أأ ت وأ م نظمة وضاورية    ينم على نحو م نظم ا ويهلل أو نصف ا وخ  ا أأ عملية
الندقفش   إلغااض  وإهللملة  ومنطهللبقة  مقيهللس    (Ambler,2000:61)ودقيقة  شلمة  تع ل  اا 

(Measurement)    بأنههلل أدا  تطبش على أخ إل  سمنلك خهللدية ممو ة القيهللس مقهللرنة بههللا بف مهلل
النسويقل كل تحديد المقهللييع    عملية القيهللسا  فث ت مي مشولة قيهللس األدا   ( Metricسع ل القيهللس )

واإل اا ات األكضئ ع و  على وض  مقهللييع داخلية وخهللر ية للسو  وماا عنههلل بشوئ دورخ للنأكد  
 (. Dimancescu & Dwenjer, 1996: 91مي شونههلل تسفا على نحو اليم)

مي ال نهللبهللت   العديد  ا نذبت  النل الحفوية المجهللالت  النسويقل مي األدا  مفهوم قيهللس  سعنبا هذا م   
 األبحهللث  مي هذا ألجهللن   كل أخاى  ما  النف فا  عهللد  ورا  السب   يا   و .النهللريخ ما على واألبحهللث 

  . 2007:268) الغابهللوخ واخاوأ ا   يلل: فيمهلل بإسجهللز  لفههلل اإلإهللر  سموي عوامئ لعد 
مدياخ   على  األع هلل  و  المسؤوليهللت  مي بهلللمليد  تلقل أد حت  الفوم الم ظمهللت  معظم أ  -أ

 على النسويش تاشل أد حت  الخدمية ايمهلل وال الم ظمهللت  هذب أأ أهمههلل أا هللبا لعد  النسويش
 نحو الطهللقهللت  األنشطة و تو يه  و المسنقبئ  كل ال مو  و األربهللح  و المبيعهللت  لليهللد  كوافلة

 . الخدمهللت  بههلل تنصف النل الف هللئية دفة م   خهللدة األمءئ االانخدام
بجود   تات ط النل البيهللنهللت  و المعلومهللت  على الم و و المسنءمايي قبئ مي الطل   ارتفهللع -ب 

 . النقلفدسة المهلللية القوائم م ههلل تخلو ت هللد  النل و النسويقية الجهود 
 بهللعن هللرات النحسفي تابطه و األدا   وان   كهللكة تغطل النل الشهللملة األدا  مقهللييع نحو االتجهللب -ت 

 .األدا  النسويقل مقهللييع علفههلل تقوم النل بهللألاع االهنمهللم  لى أدى  ممهلل المسنما النطويا و
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هذا   عي  قيقية دور   عطهلل  كل النسويقل  األدا  لقيهللس المهلللية النقلفدسة المقهللييع كشئ -ث 
 لى  للنودئ المجهللل هذا كل ال حوث  مي بمليد  بهلللقيهللم النسويش مدياخ  دك  ممهلل ال شهللطا

 .الم هللا ة المقهللييع
 

 مؤشرات قياس االداء التسويقي   -2

كل وقت م وا مي تهللريخ قيهللس األدا  النسويقل شهللأ مي الشهللئ  اانخدام وا د أو مجموعة قلفلة مي  
  (.clark,1999:711المعهلليفا المهلللية أو المقهللييع المسن د  على ال ميهللت لنن   مخا هللت النسويش )

على تحويئ المسهلله هللت النسويقية بشوئ      بأنههلل القدر Sullivan & Abela , 2007:862فيعاكههلل )
تغفا الك خ ل الس عف يهللت  ا شهللأ ه هللو اهنمهللم منلايد كل اانخدام معهلليفا  كفؤ الى ال واتج النسويقية. و 

أكءا وكل وقت وا د شمهلل أد حت المقهللييع تب ى على أاهللس السو  والمسنهلك وشهللنت ال نيجة شءا   
الصع  معههلل  نى الحصول على لمحة عهللمة م ههلل أو تحديد  مقهللييع األدا  النسويقل لدر ة أد ح مي  

كقد  دد   ال حوث  لى و ود مجموعة من وعة مي مقهللييع  الواق ا كنشفا  لفنم اانخدامههلل كل    داههلل 
(Gronholdt&Martensen,2006:252  والل عشايي مقيهللاهلل  لألدا  النسويقلا ويبفي الجدول   
 ءفي علفههلل: المؤإاات هذب واتفهلل  ال نهللب وال هلل  17))

 

 ( 17الجدول )

 مؤشرات قياس االداء التسويقي 

مؤشرات متعددة  ماليةالالمؤشرات غير  المؤشرات المالية السنة الكاتب  ت
 االبعاد

1 Clark 1999:11    بطاقة التقييم
 المتوازنة 

2 Morgan, et al. 2002:364    الكفاءة 
 الفاعلية
 التكيف 
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3 Ambler,et al., 2004:20  الحصة السوقية 
 المبيعات

 رضا الزبون 
 والء الزبون 

 ابداع
 ابتكار 

 

 الحصة السوقية  2004:111 الزيواني 4
 

 رضا الزبون 
 والء الزبون 

 االبداع
 االبتكار

 

 الحصة السوقية  2006:67 العريقي 5
 الربحية 
 المبيعات

 ال فهلل   والفهللعلية  رضا الزبون 

6 Rajagobal 2008:37  رضا الزبون  السوقية الحصة 
 والء الزبون 

 االبتكار

 

7 Mohamad&Ismail 2009:14  الحصة السوقية 
 المبيعات
 الربحية 

 التدفق النقدي 

 رضا الزبون 
 والء الزبون 

 االبتكار

 

 الحصة السوقية  2010:53 النقشبندي  8
 

 رضا الزبون 
 والء الزبون 

 االبتكار

 

 الحصة السوقية  2010:83 الطائي  9
 

 الزبون رضا 
 والء الزبون 

 االبتكار
 التدقيق التسويقي 
 التوجه تسويقي 

 ال فهلل   النسويقية 
 الفاعلية التسويقية
بطاقة التقييم 

 المتوازنة 

 الحصة السوقية  2010:328 ردوف  10
 العالمة التجارية 

 رضا الزبون 
 والء الزبون 

 االبداع
 االبتكار

 

 الحصة السوقية  2010:30 الدوسري  11
 الربحية 
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12 Francis 2011:47  الربحية المبيعات   
 الربحية  2012:154 السعودي وزيادات  13

 الحصة السوقية 
 الكفاءة  

 الفاعلية
 الحصة السوقية  2012:42 يحيى  14

 الربحية 
  

 الكفاءة    2013:49 كريمة  15
 الفاعلية

بطاقة التقييم 
 المتوازنة 

 السوقية الحصة  2014:45 حمودة 16
 الربحية 

 الكفاءة  رضا الزبون 
 الفاعلية

 الحصة السوقية  2015:57 حميدي  17
الربحية العالمة  

 التجارية
 

 رضا الزبون 
 والء الزبون 

 

 عداد الباحثة باالعتماد على المصادر الواردة في الجدول ضمنا.إالمصدر:

 هلل  عقد الءمهللنف هللت مي القاأ المهللضل لفو ه األنظهللر نحو مقهللييع المخا هللت غفا المهللليةا بعد أأ    
وي  ظ   .  120:2015)كهللط ةا   لكهللأ الناشفل على مقهللييع المخا هللت المهلللية كل قيهللس األدا  النسويق

النسويقل كل    بهللنه تو هت أنظهللر ال هلل ءفي كل المجهللل النسويقل نحو قيهللس األدا   18مي الجدول )
 (Clark, 1999: 711):  8و ههللت ع ث تمءلت بهللآلتل الشوئ )

النحول مي مقهللييع المخا هللت المهلللية النل تشمئ )العهللئد على االانءمهللرا وايااد المبيعهللتا -أ
"الحصة   األخفا  المقيهللس  بودف  اآلرا   اخنلفت  النل  السوقية  والحصة  ال قدخا  والندكش 

مقهللييع المخا هللت المهلللية أو غفا المهلللية كل الوقت ااته  النل شهللنت السوقية" شونه أ د  
معنمد  كل قيهللس األدا  النسويقل لم ظمهللت األعمهللل  لى مقهللييع المخا هللت غفا المهللليةا  

 واإنملت )الحصة السوقية ا واالبن هللرا ورضهلل اللبوأا ووال  اللبوأ .
لمدخ ت النسويقية النل تنمءئ بك لنحول مي مقهللييع المخا هللت المهلللية  لى مقهللييع اا-ب 

الداخلية   النسويقية  للبفئة  ال ظهللمل  الشهللمئ  االخن هللر  على  يؤشد  الذخ  النسويقل  )الندقفش 
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للم ظمةا تو ه السو  النو ه نحو اللبوأ" والك بهللالعنمهللد على المعلومهللت المسنقهلل  مي  
 السو  واالانفهللد  م ههلل كل تطويا أدا  الم ظمة .

هللييع اات ال عد الوا د )مقهللييع المخا هللت المهلللية   لى مقهللييع منعدد  النحول مي المق -ت 
األبعهللد والمنمءلة بمقهللييع )ال فهلل   والفهللعليةا وبطهللقة النقفيم المنوازنة   ا والنل تاشل على أرب  

 مؤإاات كل آأ وا د ع د قيهللس األدا  النسويقل للم ظمة ودوال   لى  هلللة أدا  الم ظمة.
    تطور مقهللييع االدا  النسويقل.8ويعوع الشوئ ) 

 ( تطور مقاييس االداء التسويقي 8الشكل )

Clark, B.,H,(1999),"Marketing Performance Measures History and Interrelationship", 

Journal of Marketing Management, No. 15, P:714. 

 ويمكن توضيح المقاييس ووجهات نظر الباحثين فيما يخص قياس االداء التسويقي كاالتي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         س المخرجات غير الماليةمقايي
، والء   الحصة السوقية ، رضا الزبون 

 العالمة  مساهمة )أسهم(  الزبون،

األبعاد  المقاييس المتعددة 
الكفاءة    التدقيق التسويقي،

الفاعلية والتحليل متعدد 
 المتغيرات 

 مقاييس المدخالت 

 التدقيق التسويقي 

 التوجه التسويقي 

 مقاييس المخرجات المالية 

الربح ،التدفق النقدي، الحصة السوقية، 
 إيراد المبيعات  
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 مقاييس المخرجات غير المالية- 1

النسويقل للم ظمهللت و هلل ت  تعد مقهللييع المخا هللت غفا المهلللية مي المقهللييع المهمة كل قيهللس األدا   
بس  عدم القدر  كل اإلعنمهللد على مقهللييع المخا هللت المهلللية شليهلل  لعدم قدرتههلل على تحديد    هميةهذب األ

مسنوى اإلنجهللز الذخ سموي الحصول عليه كل المسنقبئ  ا أنههلل تقيع نشهللط الم ظمة كل لحظة زم ية  
تشغفلية كل األدا  شهلللحصة السوقيةا تقدسم    ويجاخ االعنمهللد على محهللور  65:2010معف ة. )الطهللئلا

م نجهللت  ديد ا  ود  الم نجا كهللعلية العملية النسويقيةا وغفاههلل مي المحهللور النل تات ط بمسنوى أدا  
عمليهللت الم ظمة  فث أأ تضمفي األدا  لمحهللور تشغفلية سظها لإلدار  الصور  الخفية لألدا  الذخ ال 

 .   ههللتسنطي  المحهللور المهلللية ال شف ع

 المالية:  تمقاييس المدخال-2

 على االستثمار التسويقي  معدل العائد -أ

ويامل وظيفة  عي المنولد  الابحية مقدار عي سعبا و  Return On ) ب   ليه  النسويش 

Investissement Marketing)() ROIM)  عاو  تعظيم على النسويش قدر   دار  معاكة كل ويففد 
 المسهللهموأ. قدمه الذخ  المهللل المسنءما رأس ربحية سقيع ألنه النسويقيةا االانءمهللرات  كل المسهللهمفي

      (26:2006)طالب وعلوان، : النهلللية للع قة وكقهلل  سهللبه ينم
 دهللكل االربهللح المنولد  عي ال شهللط النسويقل                                        
 x 100 ------   --------------------معدل العهللئد على االانءمهللر النسويقل = 
 االموال المسنعملة كل ال شهللط النسويقل                                       

 
 دهللكل زيهللد  خ ل مي  مهلل النسويقية الجهود  كفهلل   على دلف  الك شهللأ  (ROIMقيمة ) ارتفعت  وشلمهلل

سعنبا العهللئد  والنسويقية . االانءمهللرات  )قيمة النسويقية  الن هللليف خفض  خ ل مي أو النسويقية األربهللح
الم ظمة  ادا   لقيهللس  الابحية ويسنخدم  النسويقل كل مجهللل  على االانءمهللر مي اهم مؤإاات االدا  

فة كل مجهللل تحقفش اهداكههلل الابحية ل قهللط القو  النل ينمن  بههلل هذا المقيهللس والمنمءلة  وكاوعههلل المخنل
  :  Sharplin,1988:171 ا)154  :1996بمهلل سأتل)القطهللمفيا

  .سعد العهللئد على االانءمهللر االكءا تأعاا  بوئ مهللسجاخ كل الم ظمة -1
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ّد مؤإاا  على دقة الدرااهللت سقيع شفهلل   االدار  كل  انخدام المو ودات لنولفد االربهللح ا ويع -2
  .االانءمهللرية كل الم ظمة

سعد قهللامهلل مشناشهلل مي المموي مقهللرننه بهلللعديد مي المؤإاات كل الجوان  المخنلفة مي عمئ   -3
 الم ظمة  

  :41 :2002وبذلك سموي اانخاا ه مي المعهللدلة االتية )اللوسا
 

 الابح الصهللكل بعد الضاي ة        
 %   100  ×   ---------------  =   (ROIاالانءمهللر)العهللئد على 

 مجموع المو ودات                                                          

وشلمهلل شهللنت نس ة العهللئد على االانءمهللر ماتفعة شهللأ الك ننيجة شفهلل   وكهللعلية االدار  وظاو  العمئ  
ويهد  دحيح.  والعوع   ماودسة تحقفش كل  تسهم النل  األنشطة كةمعا   لى النحلفئ هذا الجفد  

 االانااتيجيهللت   سجهللد  كل النسويش  دار  تعنمدب من هللمئ مهلللل  طهللر خ ل مي االانءمهللرات النسويقيةا
 مسهللوية عوائد  و أبهللح تحقفش على القدر  و المنهلل ة الموارد  اانخدام  سي سعوع و المابحة للم ظمة

 .الموارد  هذب  دود  كل لههلل المخطط تلك أو تفو  

 . حجم االرباح الصافية -ب

سموي عد االربهللح أ د العوامئ االاهللاية النل تؤعا كل اخنيهللر الم ظمة الانااتيجفنههلل المسنقبلية وتقويمههلل  
تسوغ   انههلل  اا  وكهللعلفنههلل  الم ظمة  شفهلل    بيهللأ  كل  مهمهلل  دورا    تؤدخ  انههلل  شمهلل  الحهلللية  الانااتيجفنههلل 

  .47 :2000تنخذههلل )الس عهللوخاللسيهللاهللت او القاارات النل 

 حجم المبيعات .  -ت

سموي اإلكهللد  مي هذا المؤإا كل اسجهللد الن هلليي بفي  جم المبيعهللت وقيهللس تأعفا العوامئ المخنلفة كل  
كجو  االدا  )البية ام اسجهللبية  للمبيعهللت ومعدالتههلل وقد ت وأ بسب  ال مية او السعا او شلفهمهلل معهلل   

الى اأ تلايد توقعهللت اللبهللئي وإد  در ة الم هللكسة كل العصا الحهلللل   Kotler) ,1997:766واإهللر )
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 عئ اننهللج الم نجهللت نفسههلل لم سعد شهللفيهلل  ال ااز ال جهللح ممهلل دك  الك ادار  الم ظمهللت ال هلل حة للع هللسة  
الحديءة   النق يهللت  واتخهللا  الم ظمة  م نجهللت  لنحديد او   مؤإاا   بودفه  وقيهللاه  المبيعهللت  ب مو  جم 

 هللر والنطوياا ونظم االتصهللالت المن هللملة اوتسويش الع قهللت …..وغفاههلل . وتات ط زيهللد   جم  )االبن
مبيعهللت الم ظمة بهلللمحور المهلللل مي خ ل زيهللد  االربهللح ويموي اأ سمءئ  جم المبيعهللت بهلللم هلللغ او  

  . 66  :2006اوعلواأ الو دات اواالع في معهلل )طهللل  

 التسويقية مقاييس المدخالت -3

كل ظئ النطورات النل طاأت كل إنى المجهللالت والنل انعوست على األنشطة النسويقية ومقهللييع  
النسويقية  ا  المدخ ت  النسويش  لى مقهللييع  ال هلل ءفي والمخنصفي كل مجهللل  أنظهللر  األدا  تو هت 

مهللل أدا   للودول  لى  اانخدامههلل  سموي  واطية  تسويقية  أدوال   بودفههلل  المدخ ت  منفو   عدت  ل 
 .وشذلك الودول  لى كهللعلية الم ظمة وقدرتههلل على تحقفش أهداكههلل

 التدقيق التسويقي -أ

عد الندقفش النسويقل لل عض نظهللمهلل  اخنيهللريهلل  للبفئة النسويقية ويسنخدم لجم  المعلومهللت ال زمة وتفحم  
ت البفئية كل مليجههلل  أهدا  الم ظمة وت ظيمههلل واانااتيجفنههلل ونظم معلومهللتههلل وشئ مهلل ينعلش بهلللمؤعاا

أدائههلل مسنويهللت  على  الك  وانعوهللس  أأ  .(Hooley, 1998:112) النسويقل  ال هلل ءة  تاى  ابش  ممهلل 
الندقفش النسويقل سسهم كل تعليل أهم مؤإايي مي مؤإاات األدا  النسويقل وهمهلل ال فهلل   والفهللعليةا  

 وانجهللزههلل بهلللشوئ الصحيح.ألنه ياشل على قدر  الم ظمة على تحقفش األهدا  المطلوبة 

 توجه السوق -ب

تو ه السو  سعا  بأنه الجم  ال ظهللمل للمعلومهللت وتحلفلههلل ونشاههلل واانخدام معلومهللت السو  داخئ  
الم هللكسفي واأ نشا وتطبفش معلومهللت  أو  المسنهل في  بفي  الم ظمة والمحهللكظة على م ظور منوازأ 

هو المفنهللح الذخ تعنمدب الم ظمة لنحقفش أهداكههلل عبا  السو  داخئ الم ظمة سمءئ مفل  ت هللكسية لههلل أو 
كهللعلية أكءا قيهللاهلل  بهلللم هللكسفي كل ت هللمئ أنشطنههلل النسويقية بهللتجهللب تحقفش واإ هللع الحهلل هللت والاغ هللت 

 . أ ظهور مقيهللس اخا لقيهللس األدا  سعنمد على النقفيم  121  :2004لألاوا  المسنهدكة )ال واخا  



145 
 

نسويقية وهو النو ه بهلللسو   ا سقيع ال شهللطهللت النل تطورت ويسنخدم  ال ظهللمل لجود  المدخ ت ال
ويمءئ المسنهلك وكش هذا النو ه األاهللس    .المعلومهللت النل تجم  مي السو  وتعنمد داخئ الم ظمة 

تحقش   خ له  ومي  الم ظمةا  أنشطة  والمسنقبلية  الحهلللية  ورغ هللته  ا نيهلل هللته  ضو   كل  سخطط  الذخ 
 .(Hooley, 1998:8) ضمي بقهللئههلل واانماارههللالم ظمهللت أربهلل ههلل بمهلل س

 المقاييس المتعددة االبعاد-4

لقيهللس األدا  بشوئ كعهللل لجأت م ظمهللت األعمهللل  لى اانخدام المقهللييع المنعدد  األبعهللد كل قيهللس  
أدائههلل النسويقل بعد أأ شهللأ االعنمهللد على المقهللييع اات ال عد الوا د شهلللمقهللييع المهلللية وشهللأ الك  

   ا أنه م  ماور اللمي باز اتجهللههللأ  2004:152كنا  الس عف هللت مي القاأ المهللضل )الليوانلاأع هلل   
لقيهللس األدا  ربمهلل يبدواأ منعهللرضفي نوعهلل  مهلل ل  همهلل كل الواق  سقوداأ كل نههللسة المطهلل   لى المسهللر  

 هللزالت فيمهلل  المقصود نفسه م  كهللر  بسيط بف همهلل ينمءئ كل تغهللضل االتجهللب الءهللنل وتقدسمه بعض الن
 .سخم ال فهلل  

ي طلش االتجهللب األول مي م ظور ال ظهللم المغلش  فث شهللنت  هود ال فهلل   تهنم بهللألنشطة الداخلية   ا  
المخا هللتا وه هلل تع ى   النل تشوئ مدخ ت ل ئ و د  وا د  مي  الموارد  للم ظمة كهل تاشل على 

الو د  مي المخا هللتا  ا أأ هذب الجهود اإلدار  بنخفيض ت هللليف الموارد المسنخدمة كل انجهللز هذب  
 .ت درج تحت زيهللد  ال فهلل   وتحسفي األدا 

أمهلل االتجهللب الءهللنل كقد باز م  اننشهللر مفهوم ال ظهللم المفنوحا  ا بهللت الناشفل على الفهللعلية هو األاهللسا 
البف  الن يف م   الهد  األاهللس لو د  األعمهللل هو  أنه مهللدام  المفنوح  ال ظهللم  ئة كهللأ   ا ياى م ظاو 

االهنمهللم األبعد واألكبا ي  غل أأ سووأ على مهلل سضمي ويحقش ال قهلل  لهذب الو د ا ولذلك كهللأ ال فهلل   
قد ت وأ ضاورية كل بعض الحهللالتا ول  ههلل ليست بهلللضاور  نفسههلل كل شئ األ وال مءئ د هللعة  

طبيعة الخهللدة الخدمهللت الصحية  ا سووأ مي الصع  كل بعض األ يهللأ تحقفش ال فهلل   كفههلل بسب  ال
 . 2001:255لهذب الص هللعة )أبوكهللر ا
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 أ ال فهلل   والفهللعلية تمءئ مفنهللح الاؤيهلل الجديد  لم ظمهللت األعمهللل  ا أّأ هذب الم ظمهللت بدأت تدرو أأ 
المقيهللس مي المموي أأ سحيط بوئ أو ه األدا  الحهلللل والمسنقبلل للم ظمة. وشذلك أضيف اتجهللب  ديد 

المنو  النقفيم  بطهللقة  )الج هللبلا  وهو  االانااتيجل  أدائههلل  وبفي  الم ظمة  هد   بفي  تابط  والنل  ازنة 
2005:154 .   

ش تاى ال هلل ءة اأ اكءا المقهللييع النل ت هللولههلل ال نهللب وال هلل ءفي والمنفش علفههلل مي  ب امهلل ومي خ ل  
وم بن هللولههلل  هل مهللا ق  قبئ غهلللبية ال نهللب وال هلل ءفي والنل ت سجم وطبيعة الم ظمهللت النل ت هللولنههلل الدرااة

كمي  فث  الحهللليةا  الدرااة  هدب  األهدا    تههللسهللعد م  كل  م   الفاعية  الو دات  أهدا   تطهللبش  على 
  ا االانااتيجية للشاشة سج  أأ ينضمي نظهللم قيهللس األدا  ش  مي مقهللييع األدا  المهلللية وغفا المهلللية

عنمد علفههلل الدرااة سووأ مي  النل او  توبأتفهلل  غهلللبية ال هلل ءفي و   لذلك كهللأ مقهللييع االدا  النسويقل
 خ ل المقهللييع النهلللية وهل: 

السوقية الذه ية   -  )الحصة  والوال   -   الصور   اللبوأ  والفهللعلية    -   الابحية   - رضهلل  ال فهلل   
 النسويقية .وانقوم ال هلل ءة بهلللنطا  الى هذب المقهللييع او المؤإاات وشهللالتل: 

 
 الحصة السوقية  -أ

السوقية بأنه الفلسفة الشمولية ل عمهللل والههللدكة الى تطويا االدا  المابح ومي خ ل  سعد مفهوم الحصة  
لخيهللرات  والخدمهللت  السل   لمجموعة  المعنمد  والنصميم  المسنهل في  بفي  هلل هللت  النمهللعئ  تحقفش 
المسنهدكة  السو   مي  المخنهللر   النقسيمهللت  او  المسنهل في  مي  المخنلفة  المجموعهللت 

  .22:2002)ال واخا

تعبا الحصة السوقية عي مدى شفهلل   أنشطة الم ظمة النسويقية والنل ي عوع أعاههلل على  جم مبيعهللتههلل  و 
كل السو  مقهللرنة بهلللمبيعهللت ال لية للص هللعة نفسههلل كل الك السو . وتعد الم ظمة النل تحصئ على  

تقدسم م نجهللت  ديد    أو  دخهللل   صة اوقية شباى م ظمة رائد  تقود  لى تغففاات كل األاعهللر أو 
  كهلللحصة  2005:88ت  ولو يهلل  ديءة كل السو  وتحقفش تغطية اوقية م هللا ة لم نجهللتههلل )اللعبلا  
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السوقية تمءئ قو  الم هللكسة للم ظمة  ا تقهللرأ الحصة السوقية للم ظمة ب س ة  صة أكبا م هللكسفههلل كل  
 صة السوقية :   ا بفي ع عة مداخئ للحKotler,2009 :193 .وقد مفل )2007:52السو  )مهلللكا 

الحصة السوقية ال لية: يهد  تحلفلههلل  لى الاقهللبة على نصف  الم ظمة مي السو  اإل مهلللل   -1
 لص هللعة الخدمة و منهللبعة تطورب عبا الس وات. 

لحصة السوقية المخدومة : تنمءئ كل الحصة السوقية للم ظمة كل السو  المسنهد  مي  ا -2
هللتههلل كل السو  المخدوم بدال مي السو  اإل مهلللل. قبلههلل. وتهد  الاقهللبة علفههلل  لى معاكة مبيع

 و كل الغهللل  ت وأ  صة السو  المخدوم أكبا مي  صنه السو  ال لية. 
الحصة السوقية ال سبية: يهد  تحلفلههلل  لى معاكة الموق  الن هللكسل للم ظمة الخدمية مقهللرنة   -3

 .بأقوى ع ث م هللكسفي لههلل كل الص هللعة
أ د المؤإاات االاهللاية النل تعوع كهللعلية الم ظمة قل المحور النسويقل اا تحنهللج    هدا المفهوم  تمءئ

االدار  النسويقية الى تحلفئ الحصة السوقية النل توضح تن   االدار  لمقدار  صة الم ظمة السوقية  
النل شلمهلل ازدادت شهللنت االربهللح أكبا ا وااا مهلل انخفضت كإأ الم ظمة تخسا نس ة الى الم هللكسفي  
االخايي ا واأ هذا االنخفهللض يدعو الم ظمهللت الى ال حث عي قطهللعهللت اوقية  ديد  لطاح م نجهللتههلل  

وقد ربط ال ءفا مي ر هللل االعمهللل بفي زيهللد   صة الم ظمة     ا116  :2004او تقدسم خدمهللتههلل )الليوانلا 
ليه  الذخ تحصئ عROI)    (Return On Investment  )كل السو  وزيهللد  العهللئد على االانءمهللر

 . ويموي قيهللس موق  الم ظمة ضمي د هللعنههلل مي خ ل Cranfield School, 2001:79الم ظمة )
كإأ   لذلك  السوقية  ألخاى    أهميةالحصة  د هللعة  ومي  آلخا  او   مي  تن هلليي  السوقية  الحصة 

ال حث عي  458:1999)الصحيا األعمهللل  لى  م ظمهللت  يدعو  اإلنخفهللض  كل  المعدل  هذا  وأأ   . 
اوقية  د  )الليوانلاقطهللعهللت  م نجهللتههلل  وتقدسم  لطاح  عا    .116:2004يد    697 (كقد 

kotler,2000 :  الحصة السوقية بأنههلل مقيهللس مهم لألدا  النسويقل الجفد والنل ينم مي خ لههلل النمففل  
بفي الم ظمهللت ال هلل حة والم ظمهللت غفا ال هلل حة كل نشهللطههلل وإأ  جم المبيعهللت ال سظها مسنوى أدا  
الم ظمة نس ة  لى الم ظمهللت الم هللكسة لذلك كإأ  دارات الم ظمهللت بحهلل ة مهللاة لمنهللبعة  صنههلل كل  

 السو .
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 منغفاات  أأ   فث .كل نموههلل المؤعا  الع هللدا كل ال حث  سسندعل للم ظمة   السوقية الحصة تحلفئ  أ
السعا ا  أكضلية و وأااللب النغذسةا اننقهللئية معدل  للسو ا ال فهللاسة معدل ) مي دالة تشوئ الحصة هذب
 انخفهللض  أو زبهللئ ههلل مي لجل  لفقداأ الم ظمة  مهلل را    هو  نمهلل السوقية الحصة  كل انخفهللض  وشئ
يموي  سهللب الحصة السوقية و . أاعهللر الم هللكسفي و الم ظمة اعا بفي كجو  و ود  أو مشنايهللتهم كمية

 (: Kotler,2000:697للم ظمهللت بهللالعنمهللد على عد  مقهللييع وهل )
الحصة السوقية ال لية:ويعبا ع ههلل مي خ ل أسجهللد ال س ة المئوية لحجم مبيعهللت الم ظمة شوئ   -1

كل السو   لى مجموع مبيعهللت السو  ال لية والك أمهلل عي طايش اعنمهللد و دات المبيعهللت أو  
 تية: اعنمهللد م هلللغ المبيعهللت كل تمءفئ الحصة السوقية. وهذا ينمءئ كل المعهللدلة اآل

 

 100الحصة السوقية ال لية =                                                            × 

                                   

ة= صة السوقية ال سبيالح-2
مبيعهللت الم ظمة كل كنا  زم ية معف ة

مبيعهللت اعلى ع ث  م ظمهللت كل الص هللعة كل نفع  الفنا 
×      100 

                    

 الحصة ينم  سهللب   فث  بهلللقهللئد  مقهللرنة ال سبية السوقية الحصة بحسهللب  الم ظمهللت  بعض  تقوم و
 .الص هللعة كل القهللئد  الم ظمة مبيعهللت  مي ك س ة للشاشة السوقية
 قدر   فد على مؤإا أنههلل  أخ  .السوقية الحصة و بهلللم هللكسة النو ه بفي  الع قة  على ال حوث  وأكدت 

الغابهللوخ  السو   كل الن هللكسل وضعههلل تعديئ على وشذا  ا الم هللكسة على الم ظمة  (
السوقية شونههلل  )2007:279واخاوأا الحصة  الى  ال هلل ءة   م ظمة ألخ المؤإاات  أهم أ د  .ت ظا 
 للنأكد  الابح على السوقية   صنههلل تأعفا  بدرااة الخدمية  الم ظمة  كنهنم  خهللدة بصفة  النسويقل والدائههلل

 ومدى الع مة لجود  كمؤإا السوقية للحصة وامهلل اللبوأ كف ظا.المنهلل ة للموارد  ال لل االانخدام مي
 ومعاكة السوقية الحصة بنحلفئ الم ظمهللت  تهنم  العهلللية كل  في واانماار  ودتههلل وقبولههلل اننشهللرههلل

  .اللبهللئي أو مسنوى الخدمهللت  على اتجهللههللتههلل
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 الصورة الذهنية -ب
 ينضمي الم هللكسفي الائيسففي وهذا م  مقهللرنة الم ظمة اللبوأ  بههلل يدرو النل ال يفية معاكة بههلل سقصد    

 النل واالنط هللعهللت  واألك هللر مجموعة المعنقدات  هل الذه ية الذه ية.كهلللصور  بهلللصور  سسمى مهلل قيهللس
والجديا عي الفاد  سحملههلل  مي مجموعة قبئ مي ااتههلل الذه ية الصور    مئ أأ بهلللذشا الشل . 

 اخن   بسب   الك  و الشل  الك تجهللب المواقف نفع األكااد  لهؤال  أنه ايووأ  سع ل ال األإخهللص 
 الوو  لى  ال ههللسة كل يؤدخ ممهلل بف هم  فيمهلل سحملوههلل  النل للمعنقدات  ال سبية   همية األ  أو  األوزاأ
  .192 :2008للم ظمة ) الضمورا  الذه ية الصور  لقيهللس رئيسية أربعة طا   ا عاض  و.مخنلف

دور    كوأ ع ههلل وهئ بهلللم ظمة المسنهلك معاكة سقيع :التفضيل و المعرفة مدى مقياس -1
  ال أم تفضفله مسنوى   لى ارتقت  قد  كهللنت   أ و مألوكة اه ية

 / واا  ) المنضهللد  الصفهللت  بعض  مي قهللئمة ينضمي :المتضادة للمعاني التمايز مقياس -2
 مندرج مقيهللس ظئ وكل هوذا . و ...م خفضة  ود  /عهلللية  ود  م ئما غفا  / ضفشا م ئم

 .رأسه عي تعبا النل الدر ة على ع مة ض  و  م ه مي المسنقصى سطل  
 للنشهللبه مائل تمءفئ على الحصول سموي مي المقيهللس هذا تطبفش :المتعددة األبعاد مقياس -3

م هم   المسنقصى   هللبهللت  ضو  للقيهللس.وكل خضعت  النل الم ظمة دور بفي االخن  أو  
 الحصول ينم األخفا وكل الحهللاوبا  ههللز كل علفههلل الحصول تم النل البيهللنهللت   دخهللل ينم

أاهللاههلل   على تم النل الصفهللت  أو للمنغفاات  وكقهلل الم ظمة مواق  علفههلل موق  على خايطة
 القيهللس 

 ينضمي  به الم ظمة.و تهنم الذخ السلوو على ياشل ال مواج هذا :للمواقف المباشر لمقياسا -4
 :نهلل فنفي مي الذه ية الصور   لقيهللس طايقة تطويا

 معفي.  الوو عي ال هللتجة واالسجهللبية السلبية اآلعهللر  ول لمعنقدات ا -أ
 .المنوقعة اآلعهللر مي أعا ل ئ ال سبية هميةاأل  أو ألوزاأا -ب 

 .ال هلل ية النسويقية مي الم ظمة أدا  على األ ئ طويلة تأعفاات  له اللبهللئي م  بهلللع قة االهنمهللم  أ
 مبيعهللتههلل أكاادههلل و جم أدا  مي والاك  وظهللئفههلل وت سفش عملههلل أاهلللف   وتطويا تحسفي لههلل ينيح  فث 
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 كنغفا الشاائية الوشيهللتهمعلى   تطاأ قد  تغفاات  أخ بمنهللبعة تسمح اإلانااتيجية هذب أأ  كمهلل. وخدمهللتههلل
 النسويقية ايهللانههلل  عئ  دار  النسويش على سسنو    ممهلل  هلللففيا زبهللئي كقداأ أو الشاا   ق هللل معدل
 بهم.  واال نفهللظ اللبهللئي م  أكءا لنن هللاش تطويعهلل أكءا

 

 رضا الزبون -ت

تقدسم الم نجهللت النل تلبل   مدى كهللعلية المؤاسة كل لدر ة  دراو اللبوأ    سعا  رضهلل اللبوأ على انه 
ورغ هللته يؤشد   .4:2009)زوييا   ا نيهلل هللته  لاضهلل    43:2011)العبفدخاكمهلل  مفهومفي  و ود  على 

واآلخا على الاضهلل القهللئم على ت هللدالت منااكمة ا   اللبوأ أ دهمهلل ياشل على النمففل بفي  ود  الخدمة
توقعهللت اللبوأ السهللبقة م  ال هللتج    ضو  مسنوى    ا ينحقش األول مي عمليهللت الن هللدل النل انحدد كل

. امهلل  اإلانخدام لدى اللبوأ عبا مد  زم ية معف ة   ل ههللئل ا أمهلل المفهوم الءهللنل سقوم على   مهلللل خبا 
ومااسمل‘  فيعاكه  20:2017)خءفا  توقعهللت    م   المؤاسة  مي  المقدمة  الخدمة  تطهللبش  مدى  هو 

 كنحقفش مع ىا ب  هد  هو رضهللهم تحقفش دوأ   دد  زبهللئي اكنسهللب  أ.ومي الجديا بهلللدشا  اللبوأ 
 وتحقفش به  اال نفهللظ  موهللنية عم ومي الم ظمة  م  تعهللمله بقهلل  به  ينحدد  اللبوأ  رضهلل
 (. (Kotler,2009:135والئه 

ضهلل اللبوأ مي الموضوعهللت النل تب نه الم ظمهللت بودفه مقيهللاهلل  ألدا  األعمهللل ا وأ د مقهللييع  ور  
المخا هللت غفا المهلللية ويعوع رضهلل اللبوأ تصورات اللبهللئي عي العاوض النل تقدمههلل الم ظمة ال  

على    ايمهلل وأأ الم ظمهللت الفوم تعمئ كل بفئة  هللد  الم هللكسة  واايعة النغففا ممهلل سضطاههلل للناشفل
رضهلل اللبهللئي على نحو اكضئ مي م هللكسفي آخايي ا واأ الاضهلل ال سع ل ق هللعة اللبوأ بجهللن  وا د  
وإنمهلل سووأ الاضهلل  هلللة معبا  عي  مي  األو ه والجوان  النل سموي قيهللاههلل وتحلفلههلل إلقاار مسنوى  

سوأ  نمهلل ي عوع  الاضهلل المطلوب ا واأ انخفهللض رضهلل اللبوأ أو عدم ت هللميه بمعدل مهلل سقدمه الم هللك
النسويقل  للم ظمة )الليوانلا  . ولن نس  أخ م ظمة زبهللئ ههلل البد لههلل مي 124:2004على األدا  

العمئ على تحقفش رضهللهم ولهذا عد ال هلل ءوأ رضهلل اللبوأ مسألة مهمة وأاهللاية ي  غل على الم ظمهللت 
لى  إ هللع رغ هللتهم وبهللل نيجة  أأ تعمئ على تحقيقههلل والك عي طايش اإلسفهلل  بطل هللت اللبهللئي والقدر  ع

ت وأ الم ظمة قهللدر  على االانماار وال قهلل  وكل مجهللل النأكفد على هذا الموضوع  أإهللر ال عض  لى  
انه ي ظا لللبوأ بودفه أ د األدول المهمة للم ظمة وانه مقهللرأ ما عل كل العديد مي ال شهللطهللت ا 

خهللاهم لقاار الشاا   ويوونوأ أكءا رضهلل  اا مهلل  واأ لللبهللئي توقعهللت معف ة سضعونههلل كل أاههللنهم قبئ ات 
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زادت الفوائد النل سحصلوأ علفههلل ع د إاائهم لسلعة أو خدمة مهلل على مسنوى توقعهللتهم  ا أأ امن و 
للن هللليف   فيمهلل سضيفه مي عوائد ومي خفض  الااضفي تعد أدوال تسويقية مهمة  اللبهللئي  قهللعد  مي 

م ظمهللت األعمهللل على قيهللس رضهلل اللبوأ بوااطة قيهللس    ولقد  ات االمور لدى عدد ميالنسويقية  
كهذا سعد مدعهلل   الفجو  المو ود  بفي النوق  والاضهلل الحهللدئا  فث أنه شلمهلل شهللنت هذب الفجو  شبفا  

الخنااقه مي قبئ م هللكسفي آخايي كل  في  اا شهللنت الفجو  بفي مهلل ينوقعه اللبوأ كل الم نج وبفي مهلل  
  . 2005:126هذا اللبوأ  صة مسندسمة للم ظمة.)الج هللبلا  يااب قلفلة أو دغفا  ُعدَ 

ا الك ف ظمة وعمليهللتههلل وتهللع لمعة ع هللداتنعلش بهلل و ود ع  بSpeh & Hutt,339:2001)  وياى 
 : على رضهلل اللبوأ 

 ي. ف لم هللكسههلل مي شئ اا ينوق  اللبهللئي توكف لة النلخدماهللاية للم نوج او االالع هللدا ا -1
مة اكءا اهولة لخد  نوج اوالمسهللعد  الف ية اوالندري  لنجعئ امشهلللاهللاية ا الخدمهللت الدعم ا -2

 انخدام ل 
 خدمة. ل او المشو ت الم نج عمليهللت الصيهللنة والنصليح الساي   -3

 
األطاا  المقدمة   رضهلل اللبوأ مي خ ل عدد مي المحهللور النل تن هللول مخنلف    أهميةويموي  سضهللح  

 : Abdul Kadir et al., 2011:11 .)والمسنففد  مي الخدمة ومي هذب المحهللور

 ليأ. و لمم ا ممنهو  مةظمنأخ  كل  شهلل ر للإ لنتهللئجا مي د تق- 1     

 لمنظمهللت.ا دا هأ   ت قي دمع  ب ابهللأ ص تإخي  كل سسهللعد  -2
 المقدمة. مةد لخا أم دت اتفهللا د ق كةد لماتها لفئة أ ا هل كةر مع -3
 مة لتإمل ظلمنا  مههللد تق  لتلا  ت مهللد لخوا   ةطألنإا   هللطن   اس و ت  مكهللنسة   على  أفير لمإا  د ياهللع -4

 .رى خأ ت م تمعهلل
 مههلل الم ظمة. د تق و ا لتلا ت مهللد لخوا كل االنشطة  هللطألخ ا سنف تكرار ب ت ن -5

يؤدخ االهنمهللم باضهلل اللبوأ  لى زيهللد  قدر  الم ظمة على شس  اللبهللئي مي الم ظمهللت الم هللكسة وضمهم  
يحقش رضهلل اللبوأ تواد    فدا  لللبوأ م  الم ظمة  و  .  63:2002 لى قهللئمة اللبهللئي الجدد )السهللماائلا  
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)ع هللس   للم ظمة  أخاى  م نجهللت  إاا   على  وتحففلهم  زبهللئ ههلل  على  المحهللكظة  مي  الم ظمة  ويموي 
  .45 :2004وآخاوأا

وه هللو أدوات منهللبعة وقيهللس لاضهلل اللبوأ كمفهوم رضهلل اللبوأ سعد مي المفهللهيم غفا الءهللبنة والنل تنأعا  
بهلللمنغفاات البفئية الداخلية والخهللر ية ولهذا السب  كإأ تقل  اللبوأ مي  هلللة الاضهلل  لى  وبساعة شبفا   

 هلللة عدم الاضهلل عي م نج مهلل مقدم له تللم الم ظمهللت  لى وض  نظهللم لمنهللبعنه وقيهللاه على نحو دقفش  
ية قيهللس    ول وأ عمل 27:2002ومسنما ل ونه مات ط بوال  اللبوأ والابحية طويلة األ ئ )السهللماائلا

رضهلل اللبوأ دع ة ومعقد  لذا ينو   على مدرا  الم ظمهللت تحديد مجموعة مي الطاائش لقيهللس رضهلل 
 :  (Kotler,2003:64) اللبوأ وأهمههلل

 نظم الشكاوى والمقترحات-1

النل   الم هللإا   الهواتف  بهللللبوأ مءئ خطوط  المهنمة  الم ظمهللت  تقوم بههلل  تاتف هللت  وهل مجموعة مي 
  وأنظمة  59:2002الم ظمهللت مجهللنهلل  والمفنو ة لسمهللع اقناا هللت وإوهللوخ اللبهللئي )السهللماائلاتهفئههلل  

الشوهللوخ النل تسنخدم للاقهللبة على األدا  والنل تسهئ على اللبهللئي تقدسم إوواهم  ول أسة مشولة كل  
ة كل  هلللة  الخدمة المقدمة  لفهم  ا أأ هذب االننقهللدات تسهللعد الم ظمة على تحسفي دورتههلل الن هللكسي

  . 421 :2002اعنااكههلل بههلل )الضمورا 

 مسوحات رضا الزبون - 2

وتنم بواهللطة اانخدام الدرااهللت المسحية وعلى نحو دورخ مي خ ل طاح أائلة مخنلفة لقيهللس  هللالت  
ت اار الشاا  والنل ان وأ عهلللية  أ شهللأ مسنوى الاضهلل ماتفعهلل  ويسنخدم األننانت كل م ظمهللت األعمهللل  

لإلتصهللل م  زبهللئ ههلل كض   عي  موهللنية الم ظمهللت كل اانخدام األننانت لنلويد اآلخايي    كق وات كهللعلة
البي ا وت ويي اتصهللالت وتفهللعئ  سجهللبل م    بمعلومهللت منوادلة  كض   عي خدمهللت مهلل قبئ وبعد 
اللبهللئيا ومي عم  عئ هذب الع قة أاهللاهلل  لع قهللت طويلة األ ئ وتشجي  الوو الشاا  المن ار اسضهلل 

(Laudon& Laudon,2002:111 ) . 

 التسويق الخفي -3
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والك بواهللطة تعففي عدد مي األكااد للقيهللم بليهللر  مااكش الم ظمة المخنلفة وإاا  م نجهللتههلل وم نجهللت 
الم هللكسفي وعلى الك سسنفهللد مي هؤال  األكااد لإلإهللر   لى نقهللط القو  والضعف النل تمهللرس كل عملية  

هؤال  األكااد بنقفيم أدا  الم ظمة وشيفية تعهللملههلل م  الحهللالت النل تصهللدكههلل وينو    أدا  الخدمة  ا سقوم  
أسضهلل  على مدرا  األقسهللم كل هذب الم ظمهللت القيهللم بليهللرات مفدانية لمواق  عملههلل واالط ع على شيفية  

دفهم زبهللئي  تصا  العهللملفي م  اللبهللئي كل تقدسم الخدمة كض   عي اههللبهم  لى الم ظمهللت الم هللكسة بو 
للنعا  على أالوب تعهللمئ تلك الم ظمهللت م  زبهللئ ههللا  ا تسهللعد هذب الطايقة على تحديد نقهللط القو   

الخدمة تقدسم  تمهللرس كل  ال ظهللم  (Hoffman & Bateson,1997:316)والضعف والنل  .ويعد هذا 
كسة. كهؤال  األكااد  مجدسهلل  كل معاكة طبيعة الخدمهللت المقدمة و دينههلل مقهللرنة بمنطل هللت الم ظمهللت الم هلل

سقيموأ أدا  الم ظمة مي خ ل  عطهللئهم دور  واضحة عي الخدمة المقدمة شمهلل أنهم سقوموا بنسجفئ  
  :2002االسجهللبيهللت والسلبيهللت ويقدمونههلل  لى اإلدار  لل ظا كفههلل ووض  الحلول الم هللا ة لههلل )انويئا

108   

 تحليل فقدان الزبون -4

المسحية انجد أأ ال عض مي اللبهللئي قد توقفوا عي إاا  م نجهللتههلل أو  أع هلل  قيهللم الم ظمهللت بهلللدرااهللت 
 تحولوا  لى م ظمهللت أخاى م هللكسة ع دئذ على الم ظمة أأ تعا  اب  الك.

 والء الزبون  -ث
 مي أعبنت العديد  و  .الم ظمة م   تعهللمله  ع د  اللبوأ  به سشعا  الذخ العهللم لقبولا الك بهلللوال  ويقصد 

 ويعا .مفهوم الوال  ظهور  لى  تؤدخ النل الائيسية العوامئ أ د  سعد  الاضهلل أأ المفدانية الدرااهللت 
الم ظمة اللبهللئي لدى تن وأ  النل والمفول والمعنقدات  االتجهللههللت  مجموعة بأنه الوال    د  كل عي 
 م  للنعهللمئ أخ اانعداد  سظهاوأ  ال تجعلهم بحفث  م نجهللتا مي تقدمه عمهلل و ع منههلل عي ااتههللا

 مي أكءا نحوههلل إعورهم بهلللءقة  م طلش مي ال عفد  المدى على معههلل النعهللمئ كل ويسنماوأ  الم هللكسفي 
 .غفاههلل مي أكءا النشغهللالهم تسنجف   و  هلل هللتهم تعا  أنههلل و م هللكسفههللا

  بهللأ وال  اللبوأ هو )عود  اللبوأ لشاا  م نجهللت الم ظمة كل المسنقبئ  75:2010ويبفي )ال قشب دخا
بهلللاغم مي كعهللليهللت تأعفا السو  وتأعفا تغففا الوو اللبوأ  شوأ النعايف سشفا  لى أأ اللبوأ ي قى  

م تأعفا تغففا كعهللليهللت  مواليهلل  لم نجهللت الم ظمة أخ سوار الشاا  مي هذب الم نجهللت وال ينأعا الوشه رغ 
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السو  ومهلل سحدث مي تغففا كل الوو اللبوأ ويعوع بذلك الوال  الحقيقل لللبوأ والذخ سعبا عي  
 هلللة الوال  الحقيقل النل سموي اعن هللرههلل أعلى  هللالت الوال  النل ع د توكاههلل تليد مي ا نمهلللية اال نفهللظ   

 بهللللبوأ مسنقب  .

   15:2001)غايفيا  :هللاهللأ همهللويموي قيهللس وال  اللبوأ وكش مقي

:  منداد مد  تعهللمئ اللبوأ م  الم ظمة أو مهلل سموي اأ نسميه اخنصهللرا  اانماارية اللبوأ  المقياس األول
وهل تشفا  لى أأ نس ة اللبهللئي المسنمايي تقهللس بهللل س ة المئوية مي اللبهللئي الذيي سشناوأ الم نج للما   

 الءهللنية وخ ل مد  محدد ا أخ أأ:

                                100عدد اللبهللئي الذيي سشناوأ الم نج للما  الءهللنية            ×   اارية الم نج=         اانم
 اللمي

الثاني نصف   المقياس  بهللخنصهللر  أو  اللبوأ  مشنايهللت  مي  الم ظمة  نصف   نسميه  بمهلل  والمنعلش   :
نما هو بهلللضاور  اللبوأ الوكل. والمقصود  الم ظمة مي اللبوأ وتنوهم عد  م ظمهللت أأ اللبوأ المس

ي فقه اللبوأ على إاا  م نجهللت الم ظمة   بع هللر  نصف  الم ظمة مي مشنايهللت اللبوأ هو نس ة مهلل 
محسوبهلل  ش س ة مئوية مي مجمئ مشنايهللته مي هذب السل   ا مي الطبيعل أأ ت وأ ه هلللك م ظمهللت  

 :   أخاى شءفا  تنعهللمئ بسل  ممهللعلة أخ

        

                                                        100مهللي فقه اللبوأ على م نجهللت الم ظمة       = ×                                    
 -------------------- نصف  الم ظمة مي اللبوأ =            

                                  تهمجمئ مشنايهلل                                            
   78: 2005  ع ث ع قهللت أاهللاية  بفي الاضهلل ووال  اللبوأ هل: )إففشا  9وضح الشوئ )يو 

 ..ينحقش رضهلل اللبوأ عي طايش قيهللم الم ظمة بنقدسم القيمة المنوقعة لهم -1
 .ينحقش وال  اللبهللئي العهلللل ع د تحقفش الاضهلل -2
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 ع د الحصول على وال  اللبوأ. تنحقش زيهللد  المبيعهللت واألربهللح  -3

 ( العالقات األساسية المكونة لمفهوم والء الزبون  9الشكل ) 

ا النسويش بهلللع قهللتا م شورات الم ظمة العابية للن مية اإلداريةا مصاا 2005المصدر: إففش, م ىا  
 . 78القهللها ا ص 

أخ اأ ه هللو ع ث اتجههللت لقيهللس وال  اللبوأ  وهل ) المقيهللس الذخ سعنمد على ال عد السلوشل للليوأ  
  .2007:282ال عد المعاكل للوال   . ) الغابهللوخ واخاوأ ا –ال عد االتجهللهل للوال   –

وتاى ال هلل ءة بهللانخدام الاضهلل والوال  لقيهللس االدا  النسويقل بسب  شوأ الهد  الائيسل واالول الدار   
ويسنخدم    نقبئاواانماار والئهم بهلللمس  اللبهللئيالنسويش بهلللم ظمة هو ال قهلل  واالانماار والحفهللظ على رضهلل  

رضهلل اللبوأ والوال  لقيهللس االدا  النسويقل اسضهلل مي خ ل اهمفنه ال بفا  للم ظمة كن اار تعهللمئ اللبوأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقديم القيمة المتوقعة
 للزبائن 

 تحقيق رضا الزبائن 

 من الوالء زبائن ذوي مستوى مرتفع

 تحقيق زيادة في المبيعات  تحقيق مستويات ربح عالية 
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كفههلل وخهللدة   العهللملفي  الم ظمة وعي  المن عة كل  المع ية ورضهلل اللبوأ عي اال اا ات  الم ظمة  م  
اللبوأ وبهلللنهلللل والئهاويونس  رضهلل  اولئك الذيي سوونوأ بنمهللس م هللإا م  اللبوأ سحقش للم ظمة رضهلل  

اسضهلل الأ الاضهلل سسهللعد الم ظمهللت كل تحقفش ال جهللح واالانماارية وال مو كل السو .كليهللد    أهميةاللبوأ  
 الاضهلل يليد مي الوال  ومي عم زيهللد  ربحية الم ظمة على المديفي المنواط والطويئ. 

ش اأ رضهلل اللبوأ ووال  اللبوأ سعنبااأ  مي  واانهللدا على مهللتقدم تاى ال هلل ءة ومي خ ل الشاح السهللب 
الرت هللطههلل   والك  للم ظمهللت  النسويقل  االدا   قيهللس  كل  علفههلل  االعنمهللد  سموي  النل  المهمة  المقهللييع 
ارت هللطهلل  وعيقهلل  بهللألدا  النسويقلاوهو اضهللكة لذلك راامهللل مهم للم ظمة ويعد وال  اللبوأ اسضهلل رش هلل  مهمهلل   

 .ةمي أرشهللأ ال جهللح ألسة م ظم 

 معدل الربحية   -ج

 دعفد مءئ )  أكءا مي على  سهللبههلل ويموي النسويقية األنشطة إنى كل المحققة األربهللح نس ة وهو
 :النهلللية بهلللع قة سقهللس و النوزي    م هللكذ  ربحية البي ا م هللطش ربحية الخدمهللتا ربحية

 
 دهللكل الابح                           

 x 100    ----------------معدل الابحية =  
 المبيعهللت الصهللفية                     

 
 الن هللليف  – المبيعهللت  مي المحققة اإلياادات  كمية =الصهللكل الابح

 كل الم ظمهللت المن هللكسة  ققنه مهلل مقهللرنة مي سمو ه لمهلل ننيجة لألدا  مهمهلل مقيهللاهلل المؤإا هذا ويعنبا
 كئ و مي اللبهللئي نوع وشئ الخدمة او السلعة ا  موقف تقفيم كل الم ظمة سففد  اكمهلل الص هللعة نفع

 .م ههلل ع صا بوئ الخهللدة القاارات  اتخهللا  و توزيعلا م فذ  كئ و بيعية م طقة
 أربهلل هلل سحقش ال شهللط النسويقل كهللأ  اا مهلل معاكة كل النسويش  دار  ويففد تحلفئ الابحية النسويقية هذا

 تدنل أمهلل النسويقل  سي أدا ههلل سعوع  ماتفعة أو  معقولة ربحية كنحقفش  العوعا أم ال هللكل بهلللقدر
 لم  اا كمء  .سج  تصحيحههلل انحااكهللت  و ود  سع ل كهذا له المخطط المسنوى  عي  أدا ههلل مسنوى 
الن هللليف   لنخفيض  عدد الواطهلل  تقليم  النسويش  دار  على  لها المخطط الابح توزيعل  م فذ  سحقش
  مهلل سسندعل كهذا نسبيهللا معف ة ماتفعهلل بيعية م طقة ت هللليف كهللنت   اا  بهلللمءئا و األربهللحا مي والاك 
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أكبا   مبيعهللت   جم لنحقفش تحففلهم  تدريبهم و أو الن هللليفا خفض  بهد  البي  ر هللل عدد  تخفيض 
  دار  على األ سي مي فيعد  كهللد ةا النوزيعل خسهللئا الم فذ  /الخدمة  ققت   اا أمهلل .األربهللح عم ومي

عديد .وتففد الاقهللبة   مخهللطا  مي  القاار هذا كل مهلل   رغم السو   مي ال ههللئل اح ه  قاار اتخهللا  النسويش
على الابحية كل تقفيم األدا  النسويقل المو ه بهلللمؤإاات المهلللية خهللدة فيمهلل سخم األربهللح واتخهللا 

ل زمة لندنل الن هللليف النسويقية مي نهلل يةا والاك  مي ربحية األنشطة النسويقية للم ظمة  اإل اا ات ا
  .2004:135النهلللية: )طهللل  ا بهلللع قة مي نهلل ية أخاى.ويموي االاندالل

 
 عدد المبيعهللت المحقش.  xدهللكل اربهللح الم ظمة = الههللمش الصهللكل للو د  

 
تحقفش   أاهللس على المخا هللت  و المدخ ت  بفي المءلى الع قة تحقفش وهل :التسويقية الكفاءة -ح

ا    2007) الغابهللوخ ا واخاوأ   .المدخ ت  مي مموي قدر بأقئ و المخا هللت  مي  مموي  قدر أكبا
 لدى المدرشة القيمة ع منههللا امعة  ا الم ظمة   النسويقية كل)دور   المخا هللت  تنمءئ و  .  269

السوقيةا  ا ووالئهم رضهللهم در ة  اللبهللئيا .امهلل  الماشل الحصة   كل كننمءئ المدخ ت  الن هللكسل  
 وت ظا  .المخا هللت  تلك  ل الودول ابفئ كل  دار  النسويش تخصصههلل النل  النسويقية )االانءمهللرات 

 الشخصلا البي   و اإلع أ نفقهللت  الشاا ا و البي  م ههلل) ت هللليف تسويقيةانذشا ت هللليف أنههلل  على  لفههلل
 وغفاههلل . ..النطويا و ال حث  ت هللليف

  بقهلل  الن لفة أخ ات لفة  أقئ هو مهلل نظفا كءفا هو مهلل على الحصول تع ل النسويقية ال فهلل   أأ كمهلل
وهو  دودههلل كل األربهللح و الدنيهلل  دودههلل كل المواد  على  كقط سقنصا مفهوم القصوى   اانخدام  

 و المدخ ت  بفي والع قة الن لفة بع صا األولى بهلللدر ة يات ط و الخدمية للم ظمة المنهلل ة اإلننهلل ية
 . المخا هللت 

 
 الموارد المسنخدمة                         

      x100 --------------------ال فهلل   النسويقية =
 ال نهللئج المنحققة                          
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 المبيعهللت و  جم كل زيهللد  إوئ كل األهدا  تحقفش على القدر  هل :التسويقية الفاعلية -خ
 النسويش وتحقفش مجهللل كل العهللملة ال شاية الموارد  ت مية و اللبهللئي رضهلل تحقفش و السوقية الحصة

  .47 :1993)ابو قحف ا   للم ظمة الماغوب  ال مو
ما لة  كل تحديدههلل السهللبش الن ظيمية لألهدا  الم ظمة أدا  مقهللبلة " أنههلل على أسضهلل تعا  و

 .المدخ تاوهل   هللن   على الناشفل مي األهدا  على أكءا الفعهلللية تاشفل سووأ  و .النخطيط
  "ال فهلل   بمفهوم تات ط بذلك

األاهللال   اإلطهللر تمءئ النل و الم هللكسفي م  مقهللرنة ال جهللح در هللت " بأنههلل أسضهلل تعايفههلل ويموي
    . 5:2005) هجفا ا .الصحيح الشل  أدا  أنههلل على ب سهللطة تعا  و ."النسويش  دار  ألهدا 
 :النهلللية بهلللع قة  ع ههلل النعبفا ويموي

 
 المخا هللت                           

 x100 -------------الفهللعلية النسويقية =  
 االهدا                            

 
 الم ظمة قد تنمفل أنه  ال الفعهلللية و ال فهلل   بفي وعيقهلل ارت هللطهلل ه هللو أأ نسن نج النعهللريف هذب خ ل مي

  ال العوعا  سحدث  قد  المواردا شمهلل اانخدام كل بهللل فهلل   تنسم ال ل  ههلل األهدا   تحقفش كل بهلللفعهلللية
األهدا  كل الفعهلللية لبلوغ والضاورية الههللمة الع هللدا مي تعنبا ال فهلل   أأ  هذا على  و تحقفش 

 مي تنموي  نى معهلل الفعهلللية ال فهلل   و مي معفي  مسنوى  تحقش أأ على الم ظمة   سسنللم األاهللسا
 :النهلللية الع قة والك  س   ال مو و ال قهلل  و النسويقية للوظيفة الجفد  األدا   لى الودول

 
 الفهللعلية النسويقية xالنسويقل = ال فهلل   النسويقية    جهللحال
 

 عالقة النظرية بين متغيرات الدراسة لثالثا: ا

 االداء التسويقي: بعالقة مكونات التدقيق التسويقي -1

للخطط  الم ظمة منضم ة  النسويقية كل  االنشطة  ل ئ  تقفيم إهللملة  النسويقل  عملية  الندقفش  سعنبا 
كل    أهميةواالهدا  واالانااتيجيهللت والب ى الن ظيمية كهللد ح تو ههلل  ديدا كل ادار  االعمهللل لمهلل له مي  
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النسويقية وتجديد االعمهللل النجهللرية للم ظمهللت بوهللكة انواعههلل. والغهللسة مي الندقفش  اانعااض الهيهللكئ  
النسويقل ليع تحسفي العملية النسويقية بهلللم ظمة  كحس  بئ ينعدى الك الى تحسفي االدا  العهللم  

اتيجية  كفنضمي الندقفش النسويقل تقفيم وتدقفش ل انا   والذخ سق  ضم ه االدا  النسويقل.   وال لل للم ظمة
النسويقية والنل تشمئ تدقفش راهلللة الم ظمة وأهداكههلل واانااتيجيهللتههلل النسويقية وع هللدا البفئة النسويقية  
وغفاههلل مي الع هللدا ال زمة النل قد تسفا عي تغففا االهدا  واالانااتيجيهللت النسويقية  س  مهللتااب  

الداخلي بهلللبفئة  اسضهلل  يهنم  انه  شمهلل  النشطنههلل  م ئمهلل  المدقش  الم ظمة  يلع   اا  للم ظمة  والخهللر ية  ة 
النسويقل دورا مهمهلل كل تدقفش بفئة المهمة للم ظمة ا والنل تنألف مي األاوا ا اللبهللئيا الم هللكسفيا 

الندقفش عمئ  شيفية  على  للنعا   النسويقية   والنسهف ت  ا  المورديي  ا  الوش     .الموزعفيا 
   18:2015)إ هللخا

الندقف تطبفش  تأعفا  درااة  النسويقل  كو    األدا   لنعليل وتحسفي  العملية  الممهللراة  النسويقل كل  ش 
وتحقيقه لاؤية وااعة إهللملة داخليهلل وخهللر يهلل.ويموي الم ظمة على كهم موونهللت الندقفش النسويقل والنل  

ت تدقفش االانااتيجية النسويقية  فث تحقش الم ظمة م هللك  شبفا  مي الندقفش النسويقل مي        تضمي 
بيهللنهللت توكاههلل للم ظمة تجعلههلل تنخذ قاارات تسويقية دهللئ ة لحدمهلل ممهلل سحسي مي ادائههلل    خ ل قهللعد 

النسويقل.   النسويقل  االدا   على  االسجهللبل  النسويقل  الندقفش  موونهللت  تهللعفا  على  ويظها  كهلللحصول 
فث سق   المعلومهللت المنعلقة بهلللنغففا كل ال فهلل   والفهللعلية النسويقية سووأ مي خ ل ننهللئج الندقفش   

العوامئ والمنغفاات البفئية واالانجهللبة الفهللعلة    أهميةعلى عهللتش الم ظمة تطويا وت مية الوعل كل أدراو  
لههلل مي خ ل اانيعهللب اعا هذب العوامئ والمنغفاات البفئية واالانجهللبة لههلل والعمئ على ديهللغة وب هلل   

عدته الم ظمهللت المخنلفة بهللانعااض  االانااتيجيهللت الخهللدة بذلكاويظها اعا الندقفش النسويقل كل مسهلل
هيهللكلههلل النسويقية بطايقة تسهم كل تجديد وتحديث شهللمئ االعمهللل النسويقية والذخ يدخئ ضمي دميم  
تدقفش الن ظيم النسويقل بهلللم ظمة كمي خ ل  عهللد  ال ظا كل الهيوئ الن ظيمل للم ظمة وانشهلل  و دات  

الدورا مي  ال ءفا  واعطكهلل   الوظيفة  بهذب  ينعلش  خهللدة  مهلل  كل  األقسهللم  ورؤاهلل   الم ظمهللت  لمدياخ  ت 
الندقفش النسويقل بهلللم ظمة بهللعن هللرب مي   أهمية بهلللندقفش النسويقل  يليد مي ادراو وتفهم ادار  الم ظمة ب

  . 10:2010الواهللئئ الضاورية لنقفيم االدا  النسويقل كفههلل )الاواإد  واخاوأا
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النسويقل مسهللهمة اسجهللبية وظ هللها  للعيهللأ مي خ ل القيهللم بنعليل وت سفش انشطنههلل  ويسهللهم الندقفش 
و فث  أ الندقفش هو عملية تجمي  وتقفيم ل دلة والمعلومهللت لنحديد  ا  النسويقية وتحديث اانااتيجيهللتههلل

مدى تواكش هكذب المعلومكهللت مك  المعكككهلليفا الموضكككوعة ممهلل سسهم كل تحسفي االدا  النسويقلاوي  غكككل 
اك  مسنوى  ممهلل ايسهللهم بلفكككة النكككدقفش إكككخم منخصكككم او شفكككهلل   مه فكككة ومسكككنقئ  أأ سقكككوم بعم

 ود  تقهللريا الندقفش وبمهلل سضمي تلبية اال نيهلل هللت المخنلفة لمسنخدمل البيهللنهللت وبهلللنهلللل رك  مسنوى  
  214:2001.)ابوكهللر ا  االدا  النسويقل.

ويظها  دور الندقفش النسويقل كل عملية النقفيم ل ئ االنشطة والعمليهللت النسويقية كل الم ظمة بهللعن هللرب  
نشهللطهلل معلومهللتيهلل ماشليهلل سق  على عهللتقه مسؤولية  م  وتاشف  وتحلفئ وتفسفا المعلومهللت والنودية 

دقفش النسويقل بهللنه ال ظهللم  بمهللينعلش بهلللقاارات النسويقية االاهللاية وعلى ضو  هذا النو ه سموي كهم الن
العمليهللت  م   معهلل  و معههلل  المو ود   المعلومهللت  مصهللدر  شئ  مي  االانفهللد   خ له  مي  سموي  الذخ 

 &Denisaوال نهللئج العق نية والمنوقعة.)    المقنا هللت واال اا ات ال ئ ب هلل  دور  واضحة إهللملة تضم  

Jaroslav,2013:11  اعن هللر الندقفش وافلة لنقفيم االدا   .وتدقفش الوظيفة النسويقية سووأ مي خ ل
النسويقل والنعا  على المشو ت المو ود  بفي و د  النسويش والو دات االخاى كل نطهلل   دود  

 فث ينمءئ االدا  النسويقل بهللل نهللئج النسويقية النل تسعى    الم ظمة والنل تؤعا كل ادائههلل النسويقل
ية معف ةا ويات ط االدا  النسويقل بوئ مي مفهوم ال فهلل   الوظيفة النسويقية الى تحقيقههلل خ ل كنا  زم  

مجهللبهة   مي  سمو ههلل  الدخ  للم ظمة  االاهللال  المحاو  هو  الجفد  النسويقل  كأألدا   وم ه  ا  والفهللعلية 
الم ظمة   تعيشه  الدخ  الحهلللل  الوض   ظئ  كل  الحهللدلة  للنغفاات  والنصدخ  الم هللكسة 

ال ظم المااد اانخدامههلل لجم  المعلومهللت والنخطيط  ويخنبا الندقفش النسويقل     . 35:20017)اليهللسا
والاقهللبة على عملية النسويشاوتعد عملية الندقفش النسويقل امة مي امهللت الم ظمهللت الفهللعلة فيعلز 
مي قدر  الم ظمة لنلبية  هلل هللت ورغ هللت المسنهل في ومقهللبلنههلل ل هدا  الموضوعة بنفعفكئ دور وظيفكة  

ل دا  النسويقل وبهلللنهلللل سموي مي منهللبعة ننهللئج النحلفئ وال شف عي الفاص    النكدقفش النكسويقل وتقويمه
غفا المسنغلة ممهلل سعلز مي عملية تحسفي االدا  النسويقل ككل الم ظمة. لذلك كهللأ الندقفش سسهللعد  
على اانغ ل الم ظمة لمواردههلل المنهلل ة لنحقفش اهداكههلل الموضوعة مي خ ل انشطنههلل المخنلفةا ك جهللح  

    ظمة ي    مي خ ل ادائههلل الذخ بدورب سمءئ انعوهللاهلل للقاارات المخنلفة.الم
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 :العالقة بين محددات التدقيق التسويقي واالداء التسويقي-2

للم ظمة  وشذلك    توكا درااة الندقفش النسويقل الن صا كل تصور اإلدار  للفوائد والمفلات النل سقدمه
  كمي  مههللم الندقفش  Taghian & Shaw,2008:241الجوان  اإل اائية الحهلللية للندقفش النسويش )

النسويقل ادامة النقدم وتااكم و م  المعلومهللت ضمي شلفة م هللا ة  فث تنطل  معلومهللت من هللملة و  
الائيسية النل تعفش عملية  االدارية    محدداتدقيقة مي المصهللدر الداخلية و الخهللر ل وهذا سعد مي ال

عي   النفهللدفئ  بوهللكة  الخهللر ل  المدقش  المهللم  لعدم  الخهللر ل  الندقفش  كل  خهللدة  بهلللم ظمهللت  الندقفش 
الم ظمة او الو د  المااد ا اا  الندقفش كفههلل ممهلل له تهللعفا على ننهللئج الندقفش وعلى االدا  النسويقل  

مئ و دات الندقفش وتحد مي قكدرتههلل علكى للم ظمة مي انجهللزههلل ل هدا  الموضوعة ل ونههلل تعفش ع
  . 5:2007القيهللم بهلللمههللم الم وطة بههلل ومي عم زيهللد  كهللعلفنههلل )العفيفلا

مي  هللن  اخا توا ه عملية الندقفش النسويقل العديد مي المشهللكئ كعدم و ود مدققفي مسنقلفي ومؤهلفي  
الن ظيمية كبو ود هيوئ    محددات  س ة لل .امهلل بهللل19:2009تأهف  م هللا هلل سعنبا ا دههلل)العبدلل والع  ا

ت ظيمل اليم وب هلل  وم ئم للهيولية الموضوعة لو د  الندقفش سسهئ مي عمئ المدقشاامهلل عدم و ود 
كصئ كل المههللم للعهللملفي بهذب الو د  ومي عم تداخئ السلطهللت والمسؤوليهللت فيمهلل بف هم يؤعا ال هلل على  

ل قهللط مهلل اشاته   دى الدرااهللت مي أأ الهيوئ الن ظيمل ألخ  هذب ا  أهميةعملية الندقفش ولعئ مهلل يؤشد  
والمسمى   الوظيفلا  والودف  الوظيفلا  الهيوئ  رام  هل  أاهللاية  رشهللئل  ع ث  سشمئ  عهللمة  م ظمة 

) اب, الم ظمهللت  30:2003الوظيفل  ممهللراهللت  كل  النسويقل  الندقفش  تقدسم  الضاورخ  مي  ك هللأ    
االاهللاية النل تقف كل طايش اانخدامه لدى    محدداتالالعهللملة كل السو  والناشفل على العوامئ و 

 غهلللبية الم ظمهللت .

  أهمية كع دمهلل نن هللول الموارد الف ية والمهلللية المنهلل ة للم ظمهللت توا ه الم ظمة  ف ههلل عوائش ك ية كنظها  
الندقفش لمهلل سقدمه مي كوائد سسهللعد على ااعة معهلللجة او ه الضعف والقصور كفههلل .مي نهلل ية اخاى  

 اأ ينوكا االانماارية والدورية كل الندقفش النسويقل.سج  
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الندقفش النسويقل ممهلل سجعله    أهميةالنل تليد مي تعقفد الندقفش النسويقل هو قلة الوعل ب  محددات ال  ومي
ادا  غفا كهللعلة للمسوقفي والمدرا  كل الم ظمهللت اوتحنهللج الم ظمة لوض  خطط تسويقية ممهلل ينطل   
و ود رقهللبة مسنما  )وهو مهللينضم ه الندقفش النسويقل  للنهللكد مي تواكش هذب الخطط م  النغففا كل  

جيهللت .ويعنبا الندقفش ادا  رقهللبة كعهلللة كل الظاو  ومهلل ي نج ع ه مي تغففا كل االهدا  واالانااتي
وتقدسم خطة   الم ظمة  كل  والضعف  القو   نقهللط  على  الضو   وتسليط  النهديدات  او  للفاص  تحديدههلل 
للم ظمة قهللبلة للعمئ على تحسفي أدائههلل النسويقل. وع د مهلل ينم ت ففذ   اا ات الندقفش بدقة سعمئ شئ  

  .42:2010ضئ وتقئ كاص ارت هللبهم ل خطهلل  )ا مد,مي أكااد اإلدار  والعهللملفي على نحو أك

الندقفش  و  بعملية  للقيهللم  المهلللية  الموارد  توكا  عدم  وم ههلل  النحدسهللت  مي  العديد  النسويش  توا ه  دارات 
النشطنههلل النسويقية )اوا  شهللأ تدقفش داخلل او خهللر ل  ممهلل يؤعا على مدى انجهللز الم ظمة ألهداكههلل 

دقفش النسويقل لديهم بوفهلل   عهلللية وهذا مهلليؤعا ال هلل على االدا  النسويقل وبهلللنهلللل السسمح بنطبفش الن
 كفههلل.

الندقفش  )وبهللعن هللر  لديههلل  الاقهللبة  أاهلللف   خ ل  مي  النسويقل  أدائههلل  تحسفي  على  الم ظمهللت  وتعمئ 
النسويقل ا د ااهلللف  الاقهللبة   فث سقدموأ لإلدار  اقناا هللت ي نج عي ت ففذههلل تخفيض الن هللليف مي  

 ل تحسفي شفهلل   النشغفئ وتخفيض األخطهلل  والغش كفلع  الندقفش دور كل ت ففذ الخطط الموضوعة  خ
والعمئ على تحديد واسجهللد الشاوط المطلوبة النجهللح وتحسفي ادائههلل النسويقل كهلللندقفش سعنبا أدا  مي  

يشوئ االدا  النسويقل  و مي قبئ االدار .   أدوات الاقهللبة الداخلية لمعاكة مسنوى ت ففذ القاارات المنخذ 
ومدى    أهمية بنفو   اهداكههلل  تحقفش  طايش  عي  المنمفل  االدا   الى  اعفههلل  مي  فث  للم ظمة  شبفا  

اانخدامههلل لمواردههلل بوفهلل   وكهللعلية كنحهللول الم ظمهللت اأ تحقش اكضئ مسنوى الدائههلل النسويقل لضمهللأ  
ك تعنبا عملية  لذل  نموههلل وبقهلل ههلل واانماارههلل كل بفئة االعمهللل الايمهلل بهلللنغففا الساي  للبفئة النسويقية

الندقفش النسويقل أالوبهلل كعهللال ل شف و ض ط اإلنحااكهللت بغية تقويمههلل ومي عم تحسفي األدا  النسويقل   
   650:2016ولنقديا منغفاات البفئة النسويقية الداخلية والخهللر ية المؤعا  على األدا  النسويقل.)لفلىا

علفههلل تدقفش إهللمئ ومم هج ل هللكة انشطنههلل وخهللدة    كهلللنطور والنغففا كل البفئة النسويقية للم ظمة  سحنم 
النسويقية اويموي لجهة مسنقلة ا اا  الندقفش على ال شهللط المااد تدقيقه او االانعهللنة بمدقش مي داخئ  
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منعلقة بع هللدا المليج    محددات الم ظمة  للقيهللم بهلللندقفش  س  مهللي ئم الم ظمة واموهللنهللتههلل. وتو د  
سويقية  فث ت وأ ممهللراة األنشطة النسويقية عي طايش توكفا المليج  الن  محددات النسويقل وهل ال

اإلهنمهللم المنلايد والممفل مي قبئ  دارات    .واخفاا كهللأ12:2005النسويقل الم ئم لللبهللئي )عبفداتا
الم ظمهللت ب شهللطههلل وننهللئج النحوالت النل تجاخ كفههلل مي  فث األهدا  واالانااتيجيهللت والسيهللاهللت 

د اعنمهللدا  شبفاا  على ننهللئج األدا  وااللنلام بهلللمعهلليفا المه ية والف ية ي عوع اسجهللبهلل على والباامج تعنم
 عملية الندقفش وبهلللنهلللل اسجهللبهلل على االدا  النسويقل والعوع دحيح. 

 العالقة بين مكونات ومحددات التدقيق التسويقي واالداء التسويقي:  -3

كل خدمة األطاا  اات الع قة ب شهللط الم ظمة ومهلليؤشد    ةهمي تهللخذ الاقهللبة بهلللم ظمة  فل شبفا مي األ 
األ أدا    هميةهذب  على  بهلللاقهللبة  منمء   الم ظمة  كل  تسويقل  نشهللط  أهم  بهللعن هللرب  الندقفش  ال ظا  لى 

العهللملفي مي خ ل نظم الندقفش النسويقل وبيهللأ  الءغاات النل تؤعا كل أدا  الم ظمة واتخهللا مهلليللم مي  
بهلللن والقيهللم  الءغاات  لمعهلللجة  للم ظمة  العهللمة  السيهللاهللت  وكل  طهللر  المخنلفة  عدي ت اإل اا ات 

والنصحيحهللت الضاورية للنهللقلم م  شئ النغفاات الحهللدلة  كل محيط الم ظمة والن بؤ بهللالنحااكهللت النل  
األدا   وتحسفي   على  الاقهللبة  لنحقفش  شهللدا    النسويقل   الندقفش  دور  سهللتل  و ف ههلل  تحدث  قد 

النسويقل  مي     .كهلللندقفش النسويقل هو أدا  تسهللعد على تحسفي االدا 168:2010النسويقل.)ا مدا
النسويقية ومي خ ل تقفيم كعهلللية الم ظمة  واالهدا   خ ل تعظيم  وتحسفي االانااتيجيهللت والقاارات  

ووظهللئف النسويش والعمليهللت.فيقوم الندقفش  بهللعطهلل  قيمة للم ظمة م  تشخيم توديهللت قهللبلة للن ففذ 
ويش بصور   فد  وش نيجة  و معهلللجهللت ملمواة مي إأنههلل أأ تسهللعد على ضمهللأ ا اا  وظهللئف النس

النسويقل   الندقفش  بفي  الع قة  اان  هللط  بذلك  ويمو  هلل  اروتههلل.  كل  النسويقل  االدا   مسنويهللت  تص ح 
 واالدا  النسويش.

االانااتيجية   تدقفش  النسويقيةا  البفئة  )تدقفش  النسويقل  الندقفش  موونهللت  اأ  اخفاا  القول  ويمو  هلل 
و  النسويقلا  الن ظيم  تدقفش  النسويقيةاتدقفش  ا  النسويقية  االننهلل ية  تدقفش  النسويقيةا  االنظمة  تدقفش 

الوظيفة النسويقية  تحقش م هللك  شبفا  لعمليهللت الندقفش النسويقل وألنشطنههلل وتعمئ لاك  وتحسفي االدا  
النسويقل كفههلل أخ أنههلل تبلغ األدا  المنوق  مي خ ل ردد النغفاات المحيطة بههلل ومجهللبهنههلل لنج   
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االدارية والن ظيمية والف ية     محددات مفهلل   كل أداؤههلل.كل  في مي  هة عهللنية تعمئ )ال   دوث تاا   
وش شمعوقهللت  والنسويقية    والبفئية  والقهللنونية  تحسف ههلل    محددات والمه ية  ابفئ  كل  الم ظمة  و ه  كل 

لديههلل    الندقفش النسويقل  محددات الدائههلل النسويقل والودول الدا  تسويقل  فد والحد أو النخفيف مي  
ضاور   كفلع  الندقفش دور شبفا كل النغذسة الماتد  للم ظمة.كمي اليؤدخ  لى تطويا أدائههلل النسويقل  

قيهللم المدققفي بنحلفئ البيهللنهللت النل توكاههلل النقهللريا الدورية ومنهللبعنههللا وقيهللس مدى كعهلللية وشفهلل     اا ات 
كعهلللية     مسنوى  قيهللس  وشذلك  دقنه وا منه  والاقهللبة على  الندقفش  وضمهللأ  الض ط  أنظمة  اا ات 

عمليهللت الم ظمة النسويقية الذخ سسهللعد كل تحسفي االدا  كمهمة الندقفش هل للنعا  على الفاص  
ال هللإئةا   النهديدات  وتج    وتقل هللت  (.(Imran & Mondal,2010:21الجديد   النغففاات  وننجت 

 ة.م م ظالسو  تنطل  الفاص  عهللد  تو يه دورخ لعمليهللت النسويش بهللل

 

 ثالث الفصل ال

الجانب الميداني    

سسلط هذا الفصئ الضو  على ابعهللد الدرااة ومنغفااتههلل كننطل  الدرااة تحديد مهللهية المنغفاات النل  
اعنمدت علفههلل ال هلل ءة كل ب هلل  مخطط  الدرااة االكنااضل وافنم تحلفئ الفقاات الخهللدة بهلللمنغفاات 

كقد د فت هذب المنغفاات بهد  معهلللجنههلل ابندا ا بهلللنحلفئ األولل    ولنحقفش الكالمسنقلة والمنغفا النكهللب   
ل اندالل على    SPSS Var-21وقد اانخدمت ال هلل ءة بانهللمج )اللبيهللنهللت المنعلقة بمنغفاات الدرااة

الدرااة  أبعهللد  مي  بعد  ل ئ  المعيهللرية  واالنحااكهللت  الحسهللبية  واألواهللط  المئوية  وال س   الن اارات 
اواعنمهللدا على الك ين هللول هذا الفصئ الم هلل ث اآلتية   كض  عي اخن هللر كاضيهللت الدرااة. غفااتههللومن
 : 

 وصف مجتمع الدراسة وعينتهاالمبحث االول:  

 بعادها.أ متغيرات الدراسة و  وتشخيص وصف :ثانيالمبحث ال 
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 نموذج الدراسة وفرضياته.إ :اختبارلثالمبحث الثا

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث االول 

 وصف مجتمع الدراسة وعينتها 

 ة وعينتها:  : وصف مجتمع الدراساوالا 

سسعى هذا الم حث  لى تسليط الضو  على عف ة ال حث المدرواة  وتقدسم نبذ  مو ل  عي مصهللن   
ال حث ههلل سهلل    عف ة  اخنيهللر  وتشوئ عملية  العاا   شوردانهللأ  اقليم  كل  العهللملة  المعدنية  الميهللب  اننهللج 

الأ عملية  منواد    نى االننههلل  مي اخن هللر كاضيهللت الدرااة ودوال   لى تحقفش األهدا  المحدد   
االخنيهللر ودقنههلل تنوقف  لى  دود بعفد  على ا نمهللالت ال جهللح ودسمومنههلل الك أأ ربط مهلل ينم النودئ  

ت تحهللكل الواق   وتهللايسهلل  مقنا هلل ليه  م  اخنيهللر موكش للمفداأ سضمي الحصول على اان نهلل هللت و 
بلغ مجنم     لدرااة  فث قطهللع د هللعة الميهللب المعدنية مفدانهلل ل  على الك كقد قهللمت ال هلل ءة بهللخنيهللر

مي مصهللن  اننهللج      مص عهلل22)  شهللكة المديايي كل القطهللع كل  في بلغت عف ة الدرااة مدياخ   الدرااة
هذب المصهللن     مدرا  الو دات ومدرا  األقسهللم  ا تم اخنيهللر   الميهللب المعدنية كل اقليم شوردانهللأ العاا 
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وقد شهللنت المصهللن  النل تم اخنيهللرههلل  هما  فتم توزي  اانمهللرات االانبيهللأ علوث و   م ح220وبواق  )
    3  كل محهللكظة السليمهللنية و) 10  م ههلل كل محهللكظة دهوو و)9بهلللمحهللكظهللت الء عة بهلللشوئ االتل ا)

محهللكظة اربفئ والسب  كل اخنيهللر هذب المصهللن  شونههلل تنمفل بهلللم هللكسة وو ود طل  على م نجهللتههلل  
نبذ  مخنصا  عي عدد مي الجوان     قد تمو شونههلل تخم إاائح منعدد  كل او  اإلقليما  و  عاض 

  النعايفية الخهللدة بهلللم ظمهللت عف ة الدرااة كل مجهللل د هللعة الميهللب المعدنية كل  قليم شادانهللأ العاا  
 . (18) ل كل الجدو  كمهلل هو مبفي

 توزيع استمارات االستبانة في مصانع المياه المعدنية المبحوثة  (18الجدول )

اسم   ت
 المصنع

الموقع 
 الجغرافي

سنة  
 التأسيس 

 عدد 
 المديرين

عدد 
االستمارات  

 الموزعة 

عدد 
االستمارات  

 المردة

عدد 
االستمارات  

 الصالحة

 13 14 15 15 2004 دهوك متين 1

 12 14 15 15 2009 دهوك كاره  2

 14 15 15 15 2011 دهوك زالل  3

 13 15 15 15 2006 دهوك شيرين 4

 15 15 15 15 2005 دهوك اليف 5

 15 15 15 15 2009 دهوك مازى  6

 14 15 15 15 2006 دهوك زين 7

 13 14 15 15 2008 دهوك روفيا 8

 14 14 15 15 2009 دهوك تيان  9

 6 6 7 8 2006 سليمانية كاني سارد 10

 5 6 7 9 2007 سليمانية الفا  11
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 6 7 7 10 2009 سليمانية اكوا 12

 6 6 7 11 2005 سليمانية اليف 13

 7 7 7 9 2008 سليمانية جام  14

 6 7 7 11 2010 سليمانية سليماني 15

 7 7 7 9 2006 سليمانية ايفيان  16

 6 7 7 10 2006 سليمانية الريان  17

 6 6 7 10 2008 سليمانية لوالف 18

 6 6 7 11 2004 سليمانية ئاال 19

 4 4 5 9 2008 اربيل سفين  20

 5 5 5 8 2009 اربيل زيرين 21

 4 5 5 9 2007 اربيل مسافي 22

 عداد الباحثة باالعتماد على سجالت المصانع المبحوثة.إالمصدر:       

 

 

 نيا: حدود الدراسة:ثاا 

 :تمءلت  دود الدرااة بمهلل سهللتل 

اقنصات الدرااة على الم ظمهللت االننهلل ية  والنل تعمئ كل مجهللل اننهللج الميهللب    الحدود المكانية:-1
 المعدنية والنل تق  ضمي الحدود الجغاافية القليم شوردانهللأ العاا  )دهووا اربفئا اليمهللنية . 
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كااد الم حوعفي ضمي الحدود اللم ية للدرااة : تهد  الدرااة الى ششف مواقف األ الحدود الزمانية-2
 2018/ 11/ 1الى   4/2015/ 1كل محهللكظهللت اقليم شوردانهللأ العاا  وتحديدا الفنا  الممند  مي 

 :وتشمئ االتل الحدود الموضوعية:-3

تدقفش  -أ النسويقيةا  البفئة  )تدقفش  النسويقل  الندقفش  موونهللت  مي  المنمءلة  وأبعهللدب  النسويقل  الندقفش 
االانااتيجية النسويقيةا تدقفش الن ظيم النسويقلاتدقفش ال ظم النسويقيةاتدقفش االننهلل ية النسويقيةاتدقفش  

  . الوظيفة النسويقية

ك يةا   محددات ت ظيميةا  محددات اداريةا  محددات الندقفش النسويقل والمنمءلة بوئ مي ) محددات  -ب 
 تسويقية . محددات بفئيةا  محددات ا محددات قهللنونيةا  محددات مه يةا  محددات 

األدا  النسويقل والذخ سضم المقهللييع المهللليةا والمقهللييع غفا المهلللية والنل تمءلت بهللالبعهللد االتية  -ت 
)مقهللسع المخا هللت غفا المهللليةا مقهللييع المدخ ت المهللليةا مقهللييع المدخ ت النسويقيةا المقهللييع  

  المنعدد  األبعهللد .

تمءلت بهلللمدرا  والمعهللونفي ومدرا  الو دات ورؤاهلل  االقسهللم كل مصهللن  اننهللج  : و الحدود البشرية-4
 اليمهللنية .-اربفئ -الميهللب المعدنية كل اقليم شوردانهللأ )دهوو 

 

  : وصف الخصائص الشخصية لالفراد المبحوثين: ثالثاا 

الشخصية   اى اانخدام مؤإاات الن اارات وال س  المئوية والك لودف مجموعة الخصهللئم 
 ا والنل سموي  19أوالدسموغاافية ألكااد عف ة الدرااة كل الم ظمهللت المسنجف ة والمذشور  كل الجدول )

  :اانعااضههلل على وكش الفقاات اآلتية

تشفا ننهللئج توزي  أكااد العف ة  س  امة الج ع  لى أأ أغلبية األكااد هم مي الذشور   الجنس:1.
%  مي أكااد العف ة. ممهلل  28.4مهلل شهللنت نس ة االنهللث قد بلغت)% ا بف 71.6والذيي بلغت نسبنهم )
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مي   هم  المسنجف ة  الم ظمهللت  كل  م هللد   دارية  سشغلوأ  والذيي  العف ة  أكااد  أغلبية  أأ  سشفا  لى 
  .الذشور

ا ة  اجلت أعلى نس ة ضمي أكااد العف ة والنل بلغت   40  –  31: تبفي أأ الفئة العماية )العمر2.
المج  54.8) العماية )%  مي  الفئة  بف مهلل  هلل ت  للعف ةا  ال لل  الءهللنية    30موع  بهلللمات ة  كأقئ   ا ة 

 9.1ا ة  وب س ة بلغت )  50- 41%  مي أكااد العف ةا عم تلنههلل الفئة العماية )  32وإولت مهلل نسبنه )
  ممهلل  % 4.1ا ة  كقد  هلل ت بهلللمات ة األخفا  وب س ة بلغت )  51% ا أمهلل الفئة العماية )أكءا مي  

 ل على اأ اغلبية العهللملفي مي الش هللب. يد 

الكلية3. الخدمة  )سنوات  الخدمة  كئة  إولت  بلغت    10  –  1:  وب س ة  العف ة  أكااد  غهلللبية  ا ة  
ا ة  بهلللمات ة   20  –  11%  مي  جم العف ة المسنجف ةا بف مهلل  هلل ت الفئة النل لديههلل خدمة ) 54.3)

ا ة كأكءا     31ا ة  و )  30  –   21خدمة )% ا كل  في أأ كئهللت ال  40.6الءهللنية وب س ة بلغت )
  .ب س  قلفلة مي   مهلللل  جم العف ة

تشفا ننهللئج ودف العف ة  س  مد  الخدمة كل الم ص  الحهلللل أأ   الخدمة في المنصب الحالي:4.
% ا عم تلنههلل الفئة   53.8ا وات  وب س ة بلغت )  5أغلبية أكااد العف ة ينوزعوأ ضمي الفئة )أقئ مي 

بلغت )  10  أقئ مي  -5) كئة )  41.6ا ة  وب س ة  بف مهلل  هلل ت  بهلللمات ة    10% ا  كأكءا   ا وات 
   .%4.6األخفا  وب س ة بلغت )

: تشفا ننهللئج ودف العف ة أأ توزي  األكااد المسنجفبفي  س  النحصفئ الدراال  التحصيل الدراسي5.
% ا كل  في أأ شئ 56.9)قد أظهات أأ  ملة إههللد  ال وهلللوريوس شونت أغلبية العف ة وب س ة بلغت  

ب س ة بلغت ) الدبلوم  هلل ت  الشههللد    26.9مي  ملة إههللد   بف مهلل شهللنت كئة  ملة  %  ل ئ م ههللا 
% . وبذلك كإأ توزي  أكااد العف ة على وكش النحصفئ الدراال  13.2اإلعدادسة كأقئ ب س ة قلفلة بلغت )

واألكهللدسمية ألدا  المههللم القيهللدسة كل الم ظمهللت  سشفا  لى أأ أغلبية أكااد العف ة تمنلك المؤه ت العلمية  
 .المسنجف ة
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الدراسي6 النخصم .التخصص  المسنجفبفي  س   األكااد  توزي   أأ  العف ة  ودف  ننهللئج  تشفا   :
% ا كل  في أأ  53.3الدراال قد أظهات أأ تخصم اإلدار  شونت أغلبية العف ة وب س ة بلغت )

% ا عم تلنههلل كئة األكااد الذيي ليع  23.9ب س ة بلغت )تخصم المحهللا ة  هلل ت بهلللمات ة الءهللنية و 
% ا و هلل ت كئة األكااد اوخ تخصم االقنصهللد بهلللمات ة األخفا   16.2لديهم تخصم دراال ب س ة )

 % .     6.6ب س ة )

 

 ( الخصائص الشخصية ألفراد العينة 19الجدول )

 النسبة المئوية  التكرار الفئات  الخصائص 

 الجنس 
 71.6 141 ذكر 

 28.4 56 أنثى

سنة فأقل  30 العمر  63 32.0 

سنة 40 - 31  108 54.8 

سنة 50 - 41  18 9.1 

سنة  51أكثر من   8 4.1 

سنة  10 – 1 سنوات الخدمة الكلية  107 54.3 

سنة  20 – 11  80 40.6 

سنة  30 – 21  1 0.5 

سنة فأكثر  31  9 4.6 

سنوات  5أقل من   106 53.8 
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سنوات الخدمة  
 بالمنصب الحالي 

سنوات  10أقل من  5  82 41.6 

سنوات فأكثر  10  9 4.6 

 التحصيل الدراسي

 13.2 26 إعدادية فما دون 

 26.9 59 دبلوم فني 

 56.9 112 بكالوريوس 

 - - عليا 

 التخصص الدراسي

 53.3 105 إدارة

 23.9 47 محاسبة

 6.6 13 اقتصاد 

 16.2 32 بدون اختصاص 

 100% 197 المجموع

 عداد ال هلل ءة بهللالعنمهللد على ننهللئج الحهللا ة االل ناونية.   المصدر:

 

 

 ثاني المبحث ال

 وصف وتشخيص متغيرات الدراسة وابعادها   

   بعادهاأوصف وتشخيص متغيرات الدراسة و  يتضمن  المحور االول

المتغيرات  أهميةمستوى  يتضمن المحور الثاني  
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الفقا  الحهلللية م هللقشة ننهللئج الودف على مسنوى ع هللرات منغفاات الدرااة المحور االول تنضمي 
  وأبعهللدههللا وشهللآلتل:

:  اى تطبفش عدد مي المقهللييع الودفية والمنمءلة  التدقيق التسويقي  محدداتوصف وتشخيص  :  أوالا 
ومعهللمئ المعيهللرخا  االنحاا   الحسهللبلا  الواط  المئويةا  ال س ة  مي  منغفا   بوئ  لودف  االخن   

 :الندقفش النسويقل وأبعهللدبا  فث شهللنت ال نهللئج شهللآلتل محددات 

أأ نس ة االتفهلل  على مضموأ    (20): ينبفي مي الجدول  اإلدارية  محدداتوصف وتشخيص ال– 1
%  وبواط    62.1%  مقهللبئ نس ة عدم اتفهلل  بلغت )20.8اإلدارية بلغت )  محددات ع هللرات ُبعد ال

 ا ممهلل سشفا  لى و ود نس ة اتفهلل  ضعيفة على   مهلللل  1.22  وانحاا  معيهللرخ ) 2.32)  سهللبل  
 محددات ع هللرات هذا الُ عد والنل تشفا  لى أأ الم ظمهللت المسنجف ة منفقة على ضعف مسنويهللت ال

نس ة اإلدارية النل توا هههلل كل أع هلل  قيهللمههلل بعمليهللت الندقفش والماا عة ألنشطنههلل النسويقية. ويؤشد الك  
  50% ا  ا أنه شلمهلل تجهللوزت قيمة هذا المعهللمئ ألسة ع هللر  عي )   52.5معهللمئ االخن   النل بلغت )

%  دل الك على ضعف االتفهلل  بفي آرا  العف ة على مضموأ الفقا . أمهلل على مسنوى ع هللرات هذا 
 :الُ عد كقد شهللنت ال نهللئج شمهلل يلل

وب س    (X8) و (X4) ذا الُ عد شهللنت للع هللرات تبفي أأ أعلى نس  اتفهلل  على مسنوى ع هللرات ه  -أ
( )25.3بلغت  ) 29.4% ا  وبواط  سهللبل    %2.28( )2.45 ا  معيهللرخ  وانحاا    ا  1.249  

  وعلى النوالل والنل تشفا  لى أأ الم ظمهللت المسنجف ة منفقة وبمسنويهللت ضعيفة على عدم  1.361)
حجم أو لديههلل علو  عي   اا  النغففاات على  اعنيهللد المديايي لديههلل على الندقفش النسويقلا أو أنههلل ت

ارتفهللع                            أنشطنههلل اإلدارية اات الصلة بهلللندقفش النسويقل. ويعلز هذا النو ه
%  على النوالل ممهلل سع ل    55.6% ا )  54.8قيم معهللمئ االخن   لهذب الع هللرات والنل بلغت ) 

  .لك الع هللرات و ود مسنويهللت اتفهلل  ضعيفة  ول مضهللمفي ت

  وب س ة  X3ظها أأ أقئ نس ة اتفهلل  على ع هللرات ُبعد المحددات اإلدارية شهللنت للع هللر  ) -ت 
 ا  1.107  وانحاا  معيهللرخ )2.26%  وبواط  سهللبل )  11.7اتفهلل  ضعيفة بلغت )

ممهلل يدل على أأ الم ظمهللت المسنجف ة منفقة وبمسنويهللت ضعيفة  دا  على عدم شفهللسة  
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أأ   يؤإا  بدورب  وهذا  النسويقل.  الندقفش  لعملية  ال زمة  والوعهللئش  والمعلومهللت  البيهللنهللت 
ههلل مسنويهللت عهلللية مي ال فهللسة كل البيهللنهللت والمعلومهللت ال زمة الم ظمهللت المسنجف ة لدي

لعمليهللت الندقفش النسويقل. ويؤشد هذب الحقيقة االرتفهللع العهلللل كل قيمة معهللمئ االخن   
% ا ممهلل يدل على ضعف مسنويهللت االتفهلل  كل آرا     49لنلك الع هللر  والنل بلغت نس ة )

 أكااد العف ة تجهللب مضموأ تلك الع هللر  

 العبارات
  أتفق بشدة

% 

 أتفق

% 

 محايد 

% 

 ال

 % أتفق

ال أتفق 
 % بشدة

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف  

% 

x1 5.6 12.7 12.2 37.1 32.5 2.22 1.190 53.6 

x2 5.6 10.7 21.3 32.0 30.5 2.29 1.170 51.1 

x3 4.1 7.6 30.5 26.4 31.5 2.26 1.107 49.0 

x4 2.5 22.8 11.7 25.9 37.1 2.28 1.249 54.8 

x5 3.0 18.3 11.2 33.5 34.0 2.23 1.188 53.3 

x6 8.1 12.7 13.2 40.1 25.9 2.37 1.225 51.7 

x7 8.1 14.7 23.4 24.9 28.9 2.48 1.272 51.3 

x8 7.6 21.8 13.7 21.8 35.0 2.45 1.361 55.6 

المؤشر 
 الكلي

5.6 15.2 17.2 30.2 31.9 2.32 1.22 52.5 

 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل 

  أأ نس ة االتفهلل  على  21توضح ال نهللئج كل الجدول )  التنظيمية:  محدداتوصف وتشخيص ال- 2
ال %   70%  مقهللبئ نس ة عدم اتفهلل  بلغت ) 15.9الن ظيمية بلغت )  محددات مضموأ ع هللرات ُبعد 
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 ا ممهلل سشفا  لى و ود نس ة اتفهلل  ضعيفة على  1.14  وانحاا  معيهللرخ )2.15وبواط  سهللبل ) 
مسنويهللت  على ضعف  منفقة  المسنجف ة  الم ظمهللت  أأ  تشفا  لى  والنل  الُ عد  هذا  ع هللرات    مهلللل 

أع هلل  قيهللمههلل بعمليهللت الندقفش والماا عة ألنشطنههلل النسويقية.ويؤشد الن ظيمية النل توا هههلل كل    محددات ال
% ا  ا أنه شلمهلل تجهللوزت قيمة هذا المعهللمئ ألسة ع هللر   53.2الك أأ نس ة معهللمئ االخن   قد بلغت )

%  دل الك على ضعف االتفهلل  بفي آرا  العف ة على مضموأ الفقا . أمهلل على مسنوى    50عي )
 :د شهللنت ال نهللئج شمهلل يللع هللرات هذا الُ عد كق

  25.4وب س ة بلغت )  (X9) تبفي أأ أعلى نس  اتفهلل  على مسنوى ع هللرات هذا الُ عد شهللنت للع هللر    -أ
 ا والنل تشفا  لى أأ الم ظمهللت المسنجف ة  1.319 ا وانحاا  معيهللرخ )2.39% ا وبواط  سهللبل )

و ود و د  ت ظيمية تنولى مههللم    منفقة وبمسنويهللت ضعيفة على مضموأ الع هللر  والنل ت م على عدم
الندقفش النسويقل واإلإاا  عليه. ويعلز هذا النو ه ارتفهللع قيمة معهللمئ االخن   لهذب الع هللر  والنل  

  .% ا ممهلل سع ل و ود مسنويهللت اتفهلل  ضعيفة  ول مضهللمفي تلك الع هللر  55.2بلغت )

ُبعد ال  -ب    وب س ة  X14ية شهللنت للع هللر  )الن ظيم   محددات ظها أأ أقئ نس ة اتفهلل  على ع هللرات 
 . وهذا بدورب  1.055  وانحاا  معيهللرخ )2.10%  وبواط  سهللبل )  10.6اتفهلل  ضعيفة بلغت )

يؤإا أأ الم ظمهللت المسنجف ة لديههلل مسنويهللت اتفهلل  م خفضة على عدم الاغ ة كل تقدسم المعلومهللت 
مئ االخن   لنلك الع هللر  والنل بلغت  لى طا  عهلللثا ويؤشد هذب الحقيقة االرتفهللع العهلللل كل قيمة معهلل

% ا ممهلل يدل على ضعف مسنويهللت االتفهلل  كل آرا  أكااد العف ة تجهللب مضموأ تلك    50.2نس ة ) 
 الع هللر . 

 

 

 التنظيمية  محدداتوصف ُبعد ال 21)الجدول )
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 العبارات
  أتفق بشدة

% 

 أتفق

% 

 محايد 

% 

 ال

 % أتفق

ال أتفق 
 % بشدة

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف  

% 

X9 7.6 17.8 14.7 25.9 34.0 2.39 1.319 55.2 

x10 2.0 11.7 13.2 42.6 30.5 2.12 1.038 49.0 

x11 6.1 10.7 16.2 34.0 33.0 2.23 1.192 53.5 

x12 3.6 13.2 11.2 32.0 40.1 2.08 1.166 56.1 

x13 4.1 11.2 16.2 36.0 32.5 2.18 1.128 51.7 

x14 3.0 7.6 19.8 35.5 34.0 2.10 1.055 50.2 

x15 4.1 8.6 7.1 37.1 43.1 1.93 1.102 57.1 

المؤشر 
 الكلي

4.4 11.5 14.1 34.7 35.3 2.15 1.14 53.2 

 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل 

  أأ نس ة االتفهلل  على  22الجدول ): ينبفي مي ال نهللئج كل  الفنية  محدداتال  وتشخيص وصف- 3
%  وبواط    61%  مقهللبئ نس ة عدم اتفهلل  بلغت ) 22الف ية بلغت )   محددات مضموأ ع هللرات ُبعد ال

 ا ممهلل سشفا  لى و ود نس ة اتفهلل  ضعيفة على   مهلللل  1.25  وانحاا  معيهللرخ ) 2.36 سهللبل ) 
 محددات قة على ضعف مسنويهللت الع هللرات هذا الُ عد والنل تشفا  لى أأ الم ظمهللت المسنجف ة منف 

الف ية النل توا هههلل كل أع هلل  قيهللمههلل بعمليهللت الندقفش والماا عة ألنشطنههلل النسويقية. ويؤشد الك أأ  
% ا  ا أنه شلمهلل تجهللوزت قيمة هذا المعهللمئ ألسة ع هللر  عي    52.77نس ة معهللمئ االخن   قد بلغت )

ة على مضموأ الفقا . أمهلل على مسنوى ع هللرات %  دل الك على ضعف االتفهلل  بفي آرا  العف  50)
 :هذا الُ عد كقد شهللنت ال نهللئج شمهلل يلل
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  26.4وب س ة بلغت ) (X20) تبفي أأ أعلى اتفهلل  على مسنوى ع هللرات هذا الُ عد شهللنت للع هللر   -أ
 ا والنل تشفا  لى أأ الم ظمهللت المسنجف ة  1.292 ا وانحاا  معيهللرخ )2.5% ا وبواط  سهللبل ) 

بمسنويهللت ضعيفة على مضموأ الع هللر  والنل ت م على عدم توكا المنخصصفي النسويقففي  منفقة و 
كل مجهللل الندقفش النسويقلا وعدم المعاكة المنمو ة بنطبيقهللته. ويعلز هذا النو ه ارتفهللع قيمة معهللمئ 

في  % ا ممهلل سع ل و ود مسنويهللت اتفهلل  ضعيفة  ول مضهللم  51.7االخن   لهذب الع هللر  والنل بلغت )
  .تلك الع هللر 

  وب س ة اتفهلل   X18الف ية شهللنت للع هللر  )  محددات ظها أأ أقئ نس ة اتفهلل  على ع هللرات ُبعد ال  -ب 
 ا ممهلل يدل على أأ  1.074  وانحاا  معيهللرخ )1.99%  وبواط  سهللبل )  12.2ضعيفة بلغت )

م على أأ طبيعة  الم ظمهللت المسنجف ة منفقة وبمسنويهللت ضعيفة  دا  على مضموأ الع هللر  والنل ت  
العمئ ال تشج  على تطبفش أالوب الندقفش النسويقل. ويؤشد هذب الحقيقة االرتفهللع العهلللل كل قيمة 

% ا ممهلل يدل على ضعف مسنويهللت االتفهلل  كل    54معهللمئ االخن   لنلك الع هللر  والنل بلغت نس ة )
 آرا  أكااد العف ة تجهللب مضموأ تلك الع هللر . 

 الفنية  محدداتُبعد ال( وصف 22الجدول )

 العبارات
  أتفق بشدة

% 

 أتفق

% 

 محايد 

% 

 ال

 % أتفق

ال أتفق 
 % بشدة

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف  

% 

x16 6.1 11.7 15.7 31.0 35.5 2.22 1.220 55.0 

x17 7.6 17.3 14.2 34.5 26.4 2.45 1.259 51.4 

x18 3.6 8.6 9.6 39.6 38.6 1.99 1.074 54.0 

x19 6.6 13.7 28.4 24.9 26.4 2.49 1.206 48.4 

x20 6.6 19.8 21.3 21.3 31.0 2.50 1.292 51.7 
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x21 5.6 13.7 7.6 29.4 43.7 2.08 1.251 60.1 

x22 7.1 16.2 11.2 38.6 26.9 2.38 1.238 52.0 

x23 6.1 16.8 10.2 34.0 33.0 2.29 1.255 54.8 

x24 9.6 15.2 15.7 29.4 29.9 2.45 1.319 53.8 

x25 5.6 11.7 23.9 30.5 28.4 2.36 1.172 49.7 

المؤشر 
 الكلي

6.7 15.3 16.9 29.7 31.3 2.36 1.25 52.77 

 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل 

االتفهلل  على    أأ نس ة  23: ينبفي مي ال نهللئج كل الجدول )المهنية  محدداتوصف وتشخيص ال -4
%     66.6%  مقهللبئ نس ة عدم اتفهلل  بلغت )  18.6المه ية بلغت )  محددات مضموأ ع هللرات ُبعد ال

 ا ممهلل سشفا  لى و ود نس ة اتفهلل  ضعيفة على  1.17  وانحاا  معيهللرخ )2.24وبواط  سهللبل ) 
مسن على ضعف  منفقة  المسنجف ة  الم ظمهللت  أأ  تشفا  لى  والنل  الُ عد  هذا  ع هللرات  ويهللت   مهلللل 

المه ية النل توا هههلل كل أع هلل  قيهللمههلل بعمليهللت الندقفش والماا عة ألنشطنههلل النسويقية. ويؤشد   محددات ال
% ا  ا أنه شلمهلل تجهللوزت قيمة هذا المعهللمئ ألسة ع هللر    52الك أأ نس ة معهللمئ االخن   قد بلغت )

ا . أمهلل على مسنوى  %  دل الك على ضعف االتفهلل  بفي آرا  العف ة على مضموأ الفق  50عي )
 :ع هللرات هذا الُ عد كقد شهللنت ال نهللئج شمهلل يلل

  23.4وب س ة بلغت ) (X35) تبفي أأ أعلى اتفهلل  على مسنوى ع هللرات هذا الُ عد شهللنت للع هللر   -أ
 ا والنل تشفا  لى أأ الم ظمهللت المسنجف ة  1.231 ا وانحاا  معيهللرخ )2.52% ا وبواط  سهللبل )

وبمسنويهللت ضعيفة   النسويقل  منفقة  الندقفش  اانق لية  على عدم  ت م  والنل  الع هللر   على مضموأ 
% ا  48.8والقهللئمفي عليه. ويعلز هذا النو ه ارتفهللع قيمة معهللمئ االخن   لهذب الع هللر  والنل بلغت )

  .ممهلل سع ل و ود مسنويهللت اتفهلل  ضعيفة  ول مضهللمفي تلك الع هللر 
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  وب س ة اتفهلل   X29المه ية شهللنت للع هللر  ) محددات الظها أأ أقئ نس ة اتفهلل  على ع هللرات ُبعد  -ب 
 ا ممهلل يدل على أأ  1.103  وانحاا  معيهللرخ )2.12%  وبواط  سهللبل )  13.7ضعيفة بلغت )

الم ظمهللت المسنجف ة منفقة وبمسنويهللت ضعيفة  دا  على مضموأ الع هللر  والنل ت م على قلة ال فهلل   
األكهللد  بهلللشههللد   منمءلة  للمدققفي  معهللمئ العلمية  قيمة  كل  العهلللل  االرتفهللع  الحقيقة  هذب  ويؤشد  سمية. 

% ا ممهلل يدل على ضعف مسنويهللت االتفهلل  كل آرا    52االخن   لنلك الع هللر  والنل بلغت نس ة )
 أكااد العف ة تجهللب مضموأ تلك الع هللر . 

 

 

 المهنية  محددات( وصف ُبعد ال23الجدول )

 العبارات
  أتفق بشدة

% 

 أتفق

% 

 محايد 

% 

 ال

 % أتفق

ال أتفق 
 % بشدة

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف  

% 

x26 7.6 13.7 13.2 35.0 30.5 2.33 1.253 53.8 

x27 6.6 15.2 15.2 31.0 32.0 2.34 1.253 53.5 

x28 3.6 14.2 18.3 28.4 35.5 2.22 1.177 53.0 

x29 3 10.7 16.8 34 35.5 2.12 1.103 52.0 

x30 2 13.7 10.2 43.7 30.5 2.13 1.061 49.8 

x31 3.0 14.7 8.6 34.0 39.6 2.08 1.160 55.8 

x32 6.1 11.2 14.7 40.6 27.4 2.28 1.160 50.9 

x33 3.6 16.8 14.2 33.0 32.5 2.26 1.182 52.3 
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x34 6.1 16.2 13.2 29.9 34.5 2.29 1.264 55.2 

x35 6.6 16.8 25.4 24.9 26.4 2.52 1.231 48.8 

المؤشر 
 الكلي

4.3 14.3 14.7 34.3 32.3 2.24 1.17 52.0 

 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل 

   لى أأ نس ة االتفهلل  على  24: تشفا ال نهللئج كل الجدول )القانونية  محدداتوصف وتشخيص ال -5
%     69%  مقهللبئ نس ة عدم اتفهلل  بلغت )  18.7القهللنونية بلغت )  محددات مضموأ ع هللرات ُبعد ال

 ا ممهلل سشفا  لى و ود نس ة اتفهلل  ضعيفة على  1.17  وانحاا  معيهللرخ )2.19وبواط  سهللبل ) 
مسنويهللت  على ضعف  منفقة  المسنجف ة  الم ظمهللت  أأ  تشفا  لى  والنل  ال عد  هذا  ع هللرات    مهلللل 

أع هلل  قيهللمههلل بعمليهللت الندقفش والماا عة ألنشطنههلل النسويقية. ويؤشد    القهللنونية النل توا هههلل كل  محددات ال
% ا  ا أنه شلمهلل تجهللوزت قيمة هذا المعهللمئ ألسة ع هللر   53.4الك أأ نس ة معهللمئ االخن   قد بلغت )

أمهلل على مسنوى  50عي ) الفقا .  العف ة على مضموأ  آرا   بفي  االتفهلل   الك على ضعف  دل    %
 :قد شهللنت ال نهللئج شمهلل يللع هللرات هذا الُ عد ك

  21.4وب س ة بلغت ) (X39) تبفي أأ أعلى اتفهلل  على مسنوى ع هللرات هذا الُ عد شهللنت للع هللر   -أ
 ا والنل تشفا  لى أأ الم ظمهللت المسنجف ة  1.223 ا وانحاا  معيهللرخ )2.25% ا وبواط  سهللبل )

لمهللم المدقش النسويقل بويفية  منفقة وبمسنويهللت ضعيفة على مضموأ الع هللر  والنل ت م على عدم  
تطبفش وت ففذ النعليمهللت والنو فههللت والقوانفي. ويعلز هذا النو ه ارتفهللع قيمة معهللمئ االخن   لهذب 

  .% ا ممهلل سع ل و ود مسنويهللت اتفهلل  ضعيفة  ول مضهللمفي تلك الع هللر   54.4الع هللر  والنل بلغت )

  وب س ة اتفهلل   X37القهللنونية شهللنت للع هللر  ) اتمحدد ظها أأ أقئ نس ة اتفهلل  على ع هللرات ُبعد ال-ب 
 ا ممهلل يدل على أأ  1.097  وانحاا  معيهللرخ )2.02%  وبواط  سهللبل )  14.2ضعيفة بلغت )

الم ظمهللت المسنجف ة منفقة وبمسنويهللت ضعيفة  دا  على مضموأ الع هللر  والنل ت م على عدم النلامههلل  
ال هللكذ . ويؤشد هذب الحقيقة االرتفهللع العهلللل كل قيمة  بنطبفش الم هللدئ والمعهلليفا والنعليمهللت والقوا نفي 
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% ا ممهلل يدل على ضعف مسنويهللت االتفهلل    54.3معهللمئ االخن   لنلك الع هللر  والنل بلغت نس ة )
 كل آرا  أكااد العف ة تجهللب مضموأ تلك الع هللر . 

 القانونية  محدداتوصف ُبعد ال 24)الجدول )

 العبارات
  أتفق بشدة

% 

 أتفق

% 

 محايد 

% 

 ال

 % أتفق

ال أتفق 
 % بشدة

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف  

% 

X36 3.6 17.3 8.1 34.5 36.5 2.17 1.198 55.2 

X37 3.0 11.2 9.1 38.1 38.6 2.02 1.097 54.3 

X38 2.5 16.2 19.3 34.5 27.4 2.32 1.118 48.2 

X39 3.6 17.8 15.7 26.4 36.5 2.25 1.223 54.4 

X40 6.6 12.2 6.6 39.1 35.5 2.15 1.219 56.7 

المؤشر 
 الكلي

3.9 14.8 12.3 34.5 34.5 2.19 1.17 53.4 

 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل 

   لى أأ نس ة االتفهلل  على  25: تشفا ال نهللئج كل الجدول )البيئية  محدداتوصف وتشخيص ال- 6
%     64.9%  مقهللبئ نس ة عدم اتفهلل  بلغت )  20.7البفئية بلغت )  محددات ع هللرات ُبعد المضموأ  

 ا ممهلل سشفا  لى و ود نس ة اتفهلل  ضعيفة على  1.21  وانحاا  معيهللرخ )2.26وبواط  سهللبل ) 
مسنويهللت  على ضعف  منفقة  المسنجف ة  الم ظمهللت  أأ  تشفا  لى  والنل  الُ عد  هذا  ع هللرات    مهلللل 

ئية النل توا هههلل كل أع هلل  قيهللمههلل بعمليهللت الندقفش والماا عة ألنشطنههلل النسويقية. ويؤشد  البف محددات ال
% ا  ا أنه شلمهلل تجهللوزت قيمة هذا المعهللمئ ألسة    53.7الك أأ نس ة معهللمئ االخن   قد بلغت )
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ى  %  دل الك على ضعف االتفهلل  بفي آرا  العف ة على مضموأ الفقا . أمهلل على مسنو   50ع هللر  عي )
 :ع هللرات هذا الُ عد كقد شهللنت ال نهللئج شمهلل يلل

% ا   25.3وب س ة بلغت ) (X48) تبفي أأ أعلى اتفهلل  على مسنوى ع هللرات هذا الُ عد شهللنت للع هللر -أ
 ا والنل تشفا  لى أأ الم ظمهللت المسنجف ة منفقة  1.253 ا وانحاا  معيهللرخ )2.24وبواط  سهللبل )

والنل ت م على  هئ المدقش النسويقل بأأ عملية اتخهللا    وبمسنويهللت ضعيفة على مضموأ الع هللر  
النو ه  هذا  ويعلز  البفئية.  الموونهللت  النغففاات كل  والمعلومهللت عي  البيهللنهللت  تنضمي  م   القاارات 

% ا ممهلل سع ل و ود مسنويهللت اتفهلل     55.9ارتفهللع قيمة معهللمئ االخن   لهذب الع هللر  والنل بلغت )
  .ر ضعيفة  ول مضهللمفي تلك الع هلل 

  وب س ة اتفهلل   X47البفئية شهللنت للع هللر  )  محددات ظها أأ أقئ نس ة اتفهلل  على ع هللرات ُبعد ال-ب 
 ا ممهلل يدل على أأ  1.136  وانحاا  معيهللرخ )2.25%  وبواط  سهللبل )  15.3ضعيفة بلغت )

ن و  الم ظمهللت المسنجف ة منفقة وبمسنويهللت ضعيفة  دا  على مضموأ الع هللر  والنل ت م على عدم ام
الم ظمة لمعهلليفا خهللدة بهلللندقفش النسويقل البفئل. ويؤشد هذب الحقيقة االرتفهللع العهلللل كل قيمة معهللمئ 

% ا ممهلل يدل على ضعف مسنويهللت االتفهلل  كل آرا     55.9االخن   لنلك الع هللر  والنل بلغت نس ة )
 أكااد العف ة تجهللب مضموأ تلك الع هللر . 

 

 

 البيئية  محددات( وصف ُبعد ال25الجدول )

 العبارات
  أتفق بشدة

% 

 أتفق

% 

 محايد 

% 

 ال

 % أتفق

ال أتفق 
 % بشدة

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف  

% 

X41 5.6 10.2 13.7 38.1 32.5 2.18 1.159 53.2 
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X42 5.6 13.2 21.3 27.4 32.5 2.32 1.214 52.3 

X43 4.1 19.8 14.7 23.9 37.6 2.29 1.267 55.3 

X44 5.1 18.3 12.7 32.0 32.0 2.32 1.240 53.4 

X45 4.6 15.7 13.7 32.5 33.5 2.25 1.207 53.6 

X46 3.6 14.2 11.2 34.0 37.1 2.13 1.166 54.7 

X47 4.6 10.7 20.3 34.0 30.5 2.25 1.136 50.5 

X48 3.0 22.3 7.6 29.4 37.6 2.24 1.253 55.9 

المؤشر 
 الكلي

4.4 16.3 14.5 30.5 34.4 2.26 1.21 53.7 

 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل 

   لى أأ نس ة االتفهلل   26: ينبفي مي ال نهللئج كل الجدول )التسويقية  محدداتوصف وتشخيص ال- 7
%   69.1%  مقهللبئ نس ة عدم اتفهلل  بلغت )17النسويقية بلغت )  محددات على مضموأ ع هللرات ُبعد ال

 ا ممهلل سشفا  لى و ود نس ة اتفهلل  ضعيفة على   مهلللل  1.1  وانحاا  معيهللرخ ).22وبواط  سهللبل )
 محددات ع هللرات هذا الُ عد والنل تشفا  لى أأ الم ظمهللت المسنجف ة منفقة على ضعف مسنويهللت ال

النسويقية النل توا هههلل كل أع هلل  قيهللمههلل بعمليهللت الندقفش والماا عة ألنشطنههلل النسويقية. ويؤشد الك أأ  
% ا  ا أنه شلمهلل تجهللوزت قيمة هذا المعهللمئ ألسة ع هللر  عي  52.4نس ة معهللمئ االخن   قد بلغت )

ى مسنوى ع هللرات %  دل الك على ضعف االتفهلل  بفي آرا  العف ة على مضموأ الفقا . أمهلل عل  50)
 :هذا الُ عد كقد شهللنت ال نهللئج شمهلل يلل

% ا 21.3وب س ة بلغت ) (X56) تبفي أأ أعلى اتفهلل  على مسنوى ع هللرات هذا الُ عد شهللنت للع هللر   -أ
 ا والنل تشفا  لى أأ الم ظمهللت المسنجف ة منفقة  11.23 ا وانحاا  معيهللرخ )2.27وبواط  سهللبل )

ا ننهللئج  وبمسنويهللت ضعيفة على مضموأ  النسويقل بأأ  المدقش  لع هللر  والنل ت م على عدم  دراو 
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الندقفش النسويقل تعمئ على ردد الفاص النسويقية. ويعلز هذا النو ه ارتفهللع قيمة معهللمئ االخن    
% ا ممهلل سع ل و ود مسنويهللت اتفهلل  ضعيفة  ول مضهللمفي تلك   54.2لهذب الع هللر  والنل بلغت )

  .الع هللر 

ُبعد الظها أأ أقئ ن  -ب    وب س ة  X54ة شهللنت للع هللر  )نسويقي ال  محددات س ة اتفهلل  على ع هللرات 
 ا ممهلل يدل على  1.074  وانحاا  معيهللرخ ) 2.0%  وبواط  سهللبل )  12.7اتفهلل  ضعيفة بلغت )

أأ الم ظمهللت المسنجف ة منفقة وبمسنويهللت ضعيفة  دا  على مضموأ الع هللر  والنل ت م على عدم  
الخهللدة بنصحيح أدا  ع هللدا    المقنا هللت ل بأأ عمله ينضمي تقدسم النو فههللت و  دراو المدقش النسويق

لنلك الع هللر  والنل   النسويقل. ويؤشد هذب الحقيقة االرتفهللع العهلللل كل قيمة معهللمئ االخن    المليج 
% ا ممهلل يدل على ضعف مسنويهللت االتفهلل  كل آرا  أكااد العف ة تجهللب مضموأ  53.7بلغت نس ة ) 

 .تلك الع هللر 

 التسويقية  محددات( وصف ُبعد ال26الجدول )

 %  أتفق بشدة العبارات
 أتفق

% 

 محايد 

% 

 ال

 % أتفق

ال أتفق 
 % بشدة

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
 االختالف % 

X49 3.0 14.2 8.6 37.1 37.1 2.09 1.139 54.5 

X50 3.0 15.7 17.3 35.5 28.4 2.29 1.131 49.4 

X51 3.6 10.7 15.7 37.1 33.0 2.15 1.104 51.3 

X52 4.6 16.2 10.2 30.5 38.6 2.18 1.235 56.7 

X53 1.0 14.2 12.7 39.6 32.5 2.12 1.051 49.6 

X54 2.5 10.2 11.7 36.0 39.6 2.00 1.074 53.7 

X55 4.6 11.2 16.8 35.0 32.5 2.20 1.147 52.1 
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X56 5.1 16.2 13.7 31.0 34.0 2.27 1.231 54.2 

 52.4 1.1 2.2 34.1 35.0 14.0 13.5 3.5 المؤشر الكلي

 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل 

: لودف منغفا موونهللت الندقفش النسويقل وأبعهللدب  ثانياا: وصف وتشخيص مكونات التدقيق التسويقي
ال س ة المئويةا الواط الحسهللبلا االنحاا   تم تطبفش عدد مي المقهللييع الودفية والمنمءلة بوئ مي  

 :المعيهللرخا ومعهللمئ االخن  ا  ا شهللنت ننهللئج النحلفئ شمهلل يلل

  أأ نس ة االتفهلل  على  27: ينبفي مي الجدول )وصف وتشخيص  ُبعد تدقيق البيئة التسويقية -1
مقهللبئ نس ة عدم اتفهلل   %     9.1تواكا ُبعد تدقفش البفئة النسويقية لدى الم ظمهللت المسنجف ة بلغت )

 ا 0.95  وانحاا  معيهللرخ ) 1.92%  وبواط  سهللبل )   76.9على تواكا هذا المووأ والنل بلغت )
ممهلل سشفا  لى و ود نس ة اتفهلل  ضعيفة على   مهلللل ع هللرات هذا الُ عد والنل سموي االاندالل م ههلل  

د موونهللت الندقفش النسويقل  على أأ الم ظمهللت المسنجف ة لديههلل مسنويهللت ضعيفة  دا  كل تواكا أ 
  49.4والمنمءئ بُ عد تدقفش البفئة النسويقية. ويؤشد هذا النو ه أأ نس ة معهللمئ االخن   قد بلغت )

 :% . أمهلل على مسنوى ع هللرات هذا الُ عد كقد شهللنت ال نهللئج شمهلل يلل

  16.2وب س ة بلغت ) (Z12) تبفي أأ أعلى نس  اتفهلل  على مسنوى ع هللرات هذا الُ عد شهللنت للع هللر   -أ
 ا والنل تشفا  لى أأ الم ظمهللت المسنجف ة  1.152  وانحاا  معيهللرخ )2.1% ا وبواط  سهللبل )

موا هة  على  والعمئ  لههلل  خهللدة  عمئ  كاص  سمءلوأ  الذيي  الجمهور  إاائح  هم  مي  معاكة  تحهللول 
تهم. ويعلز نس ة االتفهلل  الضعيفة تلك ارتفهللع قيمة معهللمئ االخن   لهذب الع هللر  والنل بلغت طل هلل

(54.9%   .  

  وب س ة  Z10ظها أأ أقئ نس ة اتفهلل  على ع هللرات ُبعد تدقفش البفئة النسويقية شهللنت للع هللر  )  -ب 
 ا ممهلل يدل  0.674  وانحاا  معيهللرخ )1.53%  وبواط  سهللبل )  2.5اتفهلل  ضعيفة  دا  بلغت )

على أأ  دار  الم ظمهللت المسنجف ة تنفش بمسنويهللت ضعيفة على أنههلل تنطل   لى معاكة مهلل هل ال ظا   
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المحنملة لنوكا مخنلف المصهللدر الائيسة المسنعملة كل عملية اإلننهللج. ويؤشد هذب الحقيقة قيمة معهللمئ  
 % .  44.1االخن   لنلك الع هللر  والنل بلغت نس ة ) 

 

 ( وصف ُبعد تدقيق البيئة التسويقية 27الجدول )

 العبارات
متوفرة 
بشكل 

 % مطلق

 متوفرة 

% 

متوفرة الى 
 % حد ما

 غير 

 % متوفرة

غير 
متوفرة 

 %  اطالقا

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف  

% 

Z1 2.0 2.5 2.5 41.1 51.8 1.58 .700 44.3 

Z2 3.0 6.6 10.2 41.6 38.6 1.91 .932 48.8 

Z3 1.0 5.1 20.8 35.5 37.6 1.95 .911 46.7 

Z4 3.6 16.7 6.6 25.9 48.2 1.97 1.151 58.4 

Z5 3.0 11.2 13.2 38.1 34.5 2.07 1.023 49.4 

Z6 0.5 10.2 12.2 42.1 35.0 1.98 .950 48.0 

Z7 0.5 0.5 22.8 33.5 42.6 1.83 .833 45.5 

Z8 3.6 18.3 8.6 26.9 42.6 2.13 1.247 58.5 

Z9 1.0 7.1 8.6 42.6 40.6 1.85 .922 49.8 

Z10 0.5 2.0 2.5 40.6 54.3 1.53 .674 44.1 

Z11 1.0 2.0 25.9 38.6 32.5 1.99 .842 42.3 

Z12 2.0 14.2 16.8 25.9 41.1 2.10 1.152 54.9 
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المؤشر 
 الكلي

1.3 7.8 13.9 35.7 41.2 1.92 0.95 49.4 

 ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل المصدر:  عداد 
 
  أأ نس ة االتفهلل   28: ينبفي مي الجدول )وصف وتشخيص ُبعد تدقيق االستراتيجية التسويقية - 2

%  مقهللبئ نس ة عدم  9على تواكا ُبعد تدقفش االانااتيجية النسويقية لدى الم ظمهللت المسنجف ة بلغت )
  وانحاا  معيهللرخ  1.91%  وبواط  سهللبل )  78.2)اتفهلل  على تواكا هذا المووأ والنل بلغت  

سموي 0.94) والنل  الُ عد  هذا  ع هللرات  على   مهلللل  ضعيفة  اتفهلل   نس ة  و ود  سشفا  لى  ممهلل   ا 
االاندالل م ههلل على أأ الم ظمهللت المسنجف ة لديههلل مسنويهللت ضعيفة  دا  كل تواكا أ د موونهللت 

االانا  تدقفش  بُ عد  والمنمءئ  النسويقل  نس ة معهللمئ  الندقفش  أأ  النو ه  هذا  ويؤشد  النسويقية.  اتيجية 
 :% . أمهلل على مسنوى ع هللرات هذا الُ عد كقد شهللنت ال نهللئج شمهلل يلل  49.3االخن   قد بلغت )

الُ عد شهللنت للع هللر   -أ وب س ة بلغت  (Z15) تبفي أأ أعلى نس  اتفهلل  على مسنوى ع هللرات هذا 
 ا والنل تشفا  لى أأ الم ظمهللت 1.055وانحاا  معيهللرخ )   1.99% ا وبواط  سهللبل )  10.7)

المسنجف ة تض  وبحاص إديد االانااتيجية الجوهاية للنسويش والنل تهد   لى تحقفش األهدا .  
  % 53ويعلز نس ة االتفهلل  الضعيفة تلك ارتفهللع قيمة معهللمئ االخن   لهذب الع هللر  والنل بلغت )

. 
  Z13ع هللرات ُبعد تدقفش االانااتيجية النسويقية شهللنت للع هللر  )ظها أأ أقئ نس ة اتفهلل  على    -ب 

 ا 0.907  وانحاا  معيهللرخ )1.75%  وبواط  سهللبل )  9.6وب س ة اتفهلل  ضعيفة  دا  بلغت )
ممهلل يدل على أأ  دار  الم ظمهللت المسنجف ة تنفش بمسنويهللت ضعيفة على أنههلل تحاص على تحديد  

مو هة  لى السو . ويؤشد هذب الحقيقة قيمة معهللمئ االخن    أهداكههلل بوضوح عي مفهللهيم العمئ ال
 % .  51.8لنلك الع هللر  والنل بلغت نس ة)
 ( وصف ُبعد تدقيق االستراتيجية التسويقية 28الجدول )

 العبارات
متوفرة 
بشكل 

 % مطلق

 متوفرة 

% 

متوفرة الى 
 % حد ما

 غير 

 % متوفرة

غير 
متوفرة 

 %  اطالقا

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف  

% 
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Z13 5.5 4.1 2.5 40.6 47.2 1.75 .907 51.8 

Z14 2.0 4.1 23.4 38.6 32.0 2.06 .949 46.1 

Z15 0.5 10.2 21.3 23.9 44.2 1.99 1.055 53.0 

Z16 1.0 10.7 10.7 35.0 42.6 1.91 .999 52.3 

Z17 2.0 7.1 10.2 43.1 36.5 1.91 .882 46.2 

Z18 4.1 3.0 7.6 46.7 38.6 1.83 .850 46.4 

المؤشر 
 الكلي

2.5 6.5 12.6 38.0 40.2 1.91 0.94 49.3 

 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل 

  أأ نس ة االتفهلل  على  29: ينبفي مي الجدول )وصف وتشخيص ُبعد تدقيق التنظيم التسويقي- 3
%  مقهللبئ نس ة عدم اتفهلل     14.3النسويقل لدى الم ظمهللت المسنجف ة بلغت )تواكا ُبعد تدقفش الن ظيم  

 ا 1.06  وانحاا  معيهللرخ ) 2.09%  وبواط  سهللبل )   70.4على تواكا هذا المووأ والنل بلغت )
ممهلل سشفا  لى و ود نس ة اتفهلل  ضعيفة على   مهلللل ع هللرات هذا الُ عد والنل سموي االاندالل م ههلل  

المسنجف ة لديههلل مسنويهللت ضعيفة  دا  كل تواكا أ د موونهللت الندقفش النسويقل  على أأ الم ظمهللت  
  50.9والمنمءئ بُ عد تدقفش الن ظيم النسويقل. ويؤشد هذا النو ه أأ نس ة معهللمئ االخن   قد بلغت )

 :% . أمهلل على مسنوى ع هللرات هذا الُ عد كقد شهللنت ال نهللئج شمهلل يلل

  10.7وب س ة بلغت ) (Z19) مسنوى ع هللرات هذا الُ عد شهللنت للع هللر   تبفي أأ أعلى نس  اتفهلل  على  -أ
 ا والنل تشفا  لى أأ الم ظمهللت المسنجف ة  1.014  وانحاا  معيهللرخ ) 2.17% ا وبواط  سهللبل ) 

قهللمت بب هلل  الهيوئ الن ظيمل لقسم النسويش ومسؤوليهللته اان هللدا   لى المفهللهيم الوظيفية واإلننهلل ية. ويعلز 
  % . 46.7هلل  الضعيفة تلك ارتفهللع قيمة معهللمئ االخن   لهذب الع هللر  والنل بلغت )نس ة االتف
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  وب س ة  Z22ظها أأ أقئ نس ة اتفهلل  على ع هللرات ُبعد تدقفش الن ظيم النسويقل شهللنت للع هللر  )  -ب 
 ا ممهلل يدل على أأ  0.974  وانحاا  معيهللرخ )1.99%  وبواط  سهللبل )9.1اتفهلل  ضعيفة بلغت )

لم ظمهللت المسنجف ة تنفش بمسنويهللت ضعيفة على أنه يو د لديههلل وكل قسم النسويش شهللدر مندرب   دار  ا
ومنطور ال سحنهللج  لى ت مية وتطويا ودورات تدري . ويؤشد هذب الحقيقة قيمة معهللمئ االخن   لنلك 

 % .  48.9الع هللر  والنل بلغت نس ة )

 

 

 

 

 

 

 

 التسويقي ( وصف ُبعد تدقيق التنظيم 29الجدول )

 العبارات
متوفرة 
بشكل 

 % مطلق

 متوفرة 

% 

متوفرة الى 
 % حد ما

 غير 

 % متوفرة

غير 
متوفرة 

 %  اطالقا

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف  

% 

Z19 0.5 10.2 27.4 29.4 32.5 2.17 1.014 46.7 

Z20 2.0 20.3 12.2 26.4 39.1 2.20 1.215 55.2 

Z21 1.0 13.2 13.2 36.5 36.0 2.06 1.031 50.0 
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Z22 2.0 7.1 13.2 43.1 34.5 1.99 .974 48.9 

Z23 3.6 16.8 13.2 29.9 36.5 2.21 1.205 54.5 

المؤشر 
 الكلي

1.9 12.4 15.3 33.9 36.5 2.09 1.06 50.9 

 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل 

  أأ نس ة االتفهلل  على تواكا 30ينبفي مي الجدول )  التسويق:صف وتشخيص ُبعد تدقيق نظم  و - 4
%  مقهللبئ نس ة عدم اتفهلل  على تواكا 15.3ُبعد تدقفش نظم النسويش لدى الم ظمهللت المسنجف ة بلغت )

 ا ممهلل سشفا  1.11  وانحاا  معيهللرخ ) 2.16%  وبواط  سهللبل )   66.8هذا المووأ والنل بلغت ) 
ى   مهلللل ع هللرات هذا الُ عد والنل سموي االاندالل م ههلل على أأ   لى و ود نس ة اتفهلل  ضعيفة عل

الم ظمهللت المسنجف ة لديههلل مسنويهللت ضعيفة  دا  كل تواكا أ د موونهللت الندقفش النسويقل والمنمءئ  
% . أمهلل على    51.1بُ عد تدقفش نظم النسويش. ويؤشد هذا النو ه أأ نس ة معهللمئ االخن   قد بلغت )

 :ا الُ عد كقد شهللنت ال نهللئج شمهلل يللمسنوى ع هللرات هذ 

للع هللر   -أ شهللنت  الُ عد  هذا  على مسنوى ع هللرات  اتفهلل   نس   أعلى  أأ  بلغت   (Z27) تبفي  وب س ة 
وانحاا  معيهللرخ )2.35% ا وبواط  سهللبل )12.7) الم ظمهللت  1.112   أأ  تشفا  لى  والنل   ا 

ويعلز نس ة االتفهلل  الضعيفة تلك   المسنجف ة ينم كفههلل قيهللس  موهللنيهللت السو  بصور  واضحة لديهم.
 % . 47.3ارتفهللع قيمة معهللمئ االخن   لهذب الع هللر  والنل بلغت )

  وب س ة اتفهلل  Z30ظها أأ أقئ نس ة اتفهلل  على ع هللرات ُبعد تدقفش نظم النسويش شهللنت للع هللر  )  -ب 
أأ     ا ممهلل يدل على1.008  وانحاا  معيهللرخ ) 1.93%  وبواط  سهللبل ) 12.2ضعيفة بلغت )

 دار  الم ظمهللت المسنجف ة تنفش بمسنويهللت ضعيفة بوونههلل قهللدر  على  م  وتولفد األك هللر الجديد  بشأأ  
 % .  52.2الم نجهللت. ويؤشد هذب الحقيقة قيمة معهللمئ االخن   لنلك الع هللر  والنل بلغت نس ة )

 ( وصف ُبعد تدقيق نظم التسويق 30الجدول )
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 العبارات
متوفرة 
بشكل 

 % مطلق

 متوفرة 

% 

متوفرة الى 
 % حد ما

 غير 

 % متوفرة

غير 
متوفرة 

 %  اطالقا

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف  

% 

Z24 4.1 15.2 13.7 28.9 38.1 2.18 1.211 55.6 

Z25 3.6 14.7 9.1 35.5 37.1 2.12 1.167 55.0 

Z26 1.5 9.6 13.2 42.1 33.5 2.04 .997 48.9 

Z27 4.6 8.1 33.0 25.9 28.4 2.35 1.112 47.3 

Z28 2.0 19.3 20.3 21.3 37.1 2.28 1.207 52.9 

Z29 2.0 16.2 6.1 36.5 39.1 2.06 1.135 55.1 

Z30 4.1 8.1 10.7 35.0 42.1 1.93 1.008 52.2 

Z31 4.6 8.6 23.9 35.5 27.4 2.27 1.095 48.2 

Z32 3.0 15.2 18.3 26.4 37.1 2.21 1.183 53.5 

المؤشر 
 الكلي

3.1 12.2 17.9 31.8 35.0 2.16 1.11 51.1 

 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل 

  أأ نس ة االتفهلل  على  31ينبفي مي الجدول )  وصف وتشخيص ُبعد تدقيق االنتاجية التسويقية: -5
%  مقهللبئ نس ة عدم    15.7تواكا ُبعد تدقفش االننهلل ية النسويقية لدى الم ظمهللت المسنجف ة بلغت )

بلغت ) والنل  المووأ  هذا  تواكا  )   65.4اتفهلل  على  وبواط  سهللبل  معيهللرخ  %2.20   وانحاا     
الُ عد والنل سموي االاندالل     ا ممهلل سشفا  لى و ود نس ة اتفهلل  ضعيفة على   مهلللل ع هللرات هذا1.12)

م ههلل على أأ الم ظمهللت المسنجف ة لديههلل مسنويهللت ضعيفة كل تواكا أ د موونهللت الندقفش النسويقل  
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  50.9والمنمءئ بُ عد تدقفش االننهلل ية النسويقية. ويؤشد هذا النو ه أأ نس ة معهللمئ االخن   قد بلغت )
 :ت ال نهللئج شمهلل يلل% . أمهلل على مسنوى ع هللرات هذا الُ عد كقد شهللن

للع هللر   -أ شهللنت  الُ عد  هذا  على مسنوى ع هللرات  اتفهلل   نس   أعلى  أأ  بلغت   (Z35) تبفي  وب س ة 
وانحاا  معيهللرخ )2.26% ا وبواط  سهللبل )14.7) الم ظمهللت  1.083   أأ  تشفا  لى  والنل   ا 

وه هللو   اا ات معف ة  المسنجف ة يو د كفههلل أنشطة تسويقية تحنهللج  لى نفقهللت شبفا ا ولههلل مهلل يبارههللا  
لهذب   ال فقهللت. ويعلز نس ة االتفهلل  الضعيفة تلك ارتفهللع قيمة معهللمئ االخن    تضمي تحقفش هذب 

  % 47.9الع هللر  والنل بلغت )

  وب س ة  Z33ظها أأ أقئ نس ة اتفهلل  على ع هللرات ُبعد تدقفش االننهلل ية النسويقية شهللنت للع هللر  )  -ب 
 ا ممهلل يدل على  1.152  وانحاا  معيهللرخ )2.07اط  سهللبل )%  وبو 16.3اتفهلل  ضعيفة بلغت )

أأ  دار  الم ظمهللت المسنجف ة تنفش بمسنويهللت ضعيفة على أنههلل تسعى لمعاكة ربحية الم نجهللت المخنلفة  
للم ظمة وأاوا  اللبهللئي وق وات النسويش. ويؤشد هذب الحقيقة قيمة معهللمئ االخن   لنلك الع هللر  والنل  

 % .55.7بلغت نس ة ) 

 ( وصف ُبعد تدقيق اإلنتاجية التسويقية 31الجدول )

 العبارات
متوفرة 
بشكل 

 % مطلق

 متوفرة 

% 

متوفرة الى 
 % حد ما

 غير 

 % متوفرة

غير 
متوفرة 

 %  اطالقا

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف  

% 

Z33 4.1 12.2 8.6 36.5 38.6 2.07 1.152 55.7 

Z34 1.5 14.7 20.8 30.5 32.5 2.22 1.102 49.6 

Z35 2.0 12.7 24.4 31.0 29.9 2.26 1.083 47.9 

المؤشر 
 الكلي

3.1 12.6 19.0 32.0 33.4 2.20 1.12 50.9 
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 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل 

االتفهلل  على    أأ نس ة 32: ينبفي مي الجدول )وصف وتشخيص ُبعد تدقيق الوظيفة التسويقية -6
%  مقهللبئ نس ة عدم اتفهلل   19.1تواكا ُبعد تدقفش الوظيفة النسويقية لدى الم ظمهللت المسنجف ة بلغت )

 ا 1.18  وانحاا  معيهللرخ )2.24%  وبواط  سهللبل ) 64.5على تواكا هذا المووأ والنل بلغت )
سموي االاندالل م ههلل  ممهلل سشفا  لى و ود نس ة اتفهلل  ضعيفة على   مهلللل ع هللرات هذا الُ عد والنل  

على أأ الم ظمهللت المسنجف ة لديههلل مسنويهللت ضعيفة كل تواكا أ د موونهللت الندقفش النسويقل والمنمءئ  
% . أمهلل    52.9بُ عد تدقفش الوظيفة النسويقية. ويؤشد هذا النو ه أأ نس ة معهللمئ االخن   قد بلغت )

 :ل على مسنوى ع هللرات هذا الُ عد كقد شهللنت ال نهللئج شمهلل يل

للع هللر   -أ شهللنت  الُ عد  هذا  على مسنوى ع هللرات  اتفهلل   نس   أعلى  أأ  بلغت   (Z40) تبفي  وب س ة 
وانحاا  معيهللرخ )2.51% ا وبواط  سهللبل )30.5) الم ظمهللت  1.331   أأ  تشفا  لى  والنل   ا 

أو   النخصم  ومقسمفي  س   األهدا   لنحقفش  شهللكل  المبيعهللت  شهللدر  عدد  بأأ  تدرو  المسنجف ة 
الم نجهللت أو الم هللطش وغفا الك. ويعلز نس ة االتفهلل  الضعيفة تلك ارتفهللع قيمة معهللمئ االخن    

  % .53لهذب الع هللر  والنل بلغت )

  وب س ة  Z38ظها أأ أقئ نس ة اتفهلل  على ع هللرات ُبعد تدقفش الوظيفة النسويقية شهللنت للع هللر  ) -ب 
 ا ممهلل يدل على  1.156انحاا  معيهللرخ )  و 2.13%  وبواط  سهللبل )18.3اتفهلل  ضعيفة بلغت )

النسويش   ق وات  اانخدام  بأأ  أنههلل تاى  بمسنويهللت ضعيفة على  تنفش  المسنجف ة  الم ظمهللت  أأ  دار  
الحهلللية مي قبئ الم ظمة شهللفية لنغطية السو . ويؤشد هذب الحقيقة قيمة معهللمئ االخن   لنلك الع هللر   

 % .  54.3والنل بلغت نس ة )
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 ( وصف ُبعد تدقيق الوظيفة التسويقية 32الجدول )

 العبارات
متوفرة 
بشكل 

 % مطلق

 متوفرة 

% 

متوفرة الى 
 % حد ما

 غير 

 % متوفرة

غير 
متوفرة 

 %  اطالقا

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف  

% 

Z36 2.0 16.8 20.8 22.8 37.6 2.23 1.180 52.9 

Z37 3.0 11.7 12.2 37.6 35.5 2.09 1.103 52.8 

Z38 3.6 14.7 8.1 38.1 35.5 2.13 1.156 54.3 

Z39 6.1 10.2 23.4 25.4 35.0 2.27 1.214 53.5 

Z40 6.6 23.9 15.2 22.3 32.0 2.51 1.331 53.0 

 52.9 1.18 2.24 34.8 29.7 16.4 15.0 4.1 المؤشر الكلي

 اال صهللئل المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ 

: لودف منغفا األدا  النسويقل وأبعهللدب تم تطبفش عدد مي  ثالثاا: وصف وتشخيص األداء التسويقي
المقهللييع الودفية والمنمءلة بوئ مي ال س ة المئويةا الواط الحسهللبلا االنحاا  المعيهللرخا ومعهللمئ 

 :االخن  ا  ا شهللنت ننهللئج النحلفئ شمهلل يلل

  أأ نس ة االتفهلل   33: تشفا ننهللئج النحلفئ كل الجدول )الحصة السوقيةوصف وتشخيص ُبعد   -1
%  وبواط  سهللبل    69.2%  مقهللبئ نس ة عدم اتفهلل  بلغت )  18.1على ُبعد الحصة السوقية بلغت )

 ا ممهلل سشفا  لى و ود نس ة اتفهلل  ضعيفة على   مهلللل ع هللرات 1.18  وانحاا  معيهللرخ )2.16)
ى أأ الم ظمهللت المسنجف ة لديههلل رؤية بمسنويهللت ضعيفة تجهللب تحسفي أدائههلل هذا الُ عد والنل تشفا  ل
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% . أمهلل    54.5مي خ ل تطور  صنههلل السوقية. ويؤشد الك نس ة معهللمئ االخن   النل بلغت )
 :على مسنوى ع هللرات هذا الُ عد كقد شهللنت ال نهللئج شمهلل يلل 

  24.9وب س  بلغت ) (Y4) د شهللنت للع هللر تبفي أأ أعلى نس  اتفهلل  على مسنوى ع هللرات هذا الُ ع  -أ
 ا والنل ت م على أأ الم ظمهللت المسنجف ة  1.286 ا وانحاا  معيهللرخ )2.26% ا وبواط  سهللبل ) 

تملك موهللنة اوقية كل بفئنههلل الن هللكسيةا ممهلل سشفا  لى و ود مسنويهللت ضعيفة مي االتفهلل  على مضموأ  
 % . 56.9يمة معهللمئ االخن   لهذب الع هللر  والنل بلغت )تلك الع هللر . ويعلز نس ة االتفهلل  تلك ارتفهللع ق

  وب س ة اتفهلل   Y6ظها أأ أقئ نس ة اتفهلل  على ع هللرات ُبعد الحصة السوقية شهللنت للع هللر  )  -ب 
( )   10.1بلغت  وبواط  سهللبل    %2.11( معيهللرخ  وانحاا   أأ  1.024   على  ت م  والنل   ا 

السوقية مؤإا   المسنجف ة تعنبا الحصة  النسويقية واإلننهلل يةا ممهلل  الم ظمهللت  ل جهللح األنشطة  كعهللل 
سشفا  لى و ود مسنويهللت ضعيفة مي االتفهلل  على مضموأ تلك الع هللر . ويؤشد الك ارتفهللع قيمة معهللمئ  

 % .  48.5االخن   لنلك الع هللر  والنل بلغت نس ة ) 

 ( وصف ُبعد الحصة السوقية 33الجدول )

 العبارات
  أتفق بشدة

% 

 أتفق

% 

 محايد 

% 

 ال

 % أتفق

ال أتفق 
 % بشدة

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف  

% 

Y1 4.1 12.7 11.2 29.9 42.1 2.07 1.187 57.3 

Y2 3.6 12.7 16.8 32.5 34.5 2.18 1.146 52.6 

Y3 5.1 16.8 17.3 26.4 34.5 2.31 1.246 53.9 

Y4 5.6 19.3 7.6 31.0 36.5 2.26 1.286 56.9 

Y5 4.6 11.7 7.1 38.6 38.1 2.06 1.155 56.1 
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Y6 3.0 7.1 18.8 40.1 31.0 2.11 1.024 48.5 

Y7 2.5 17.8 10.7 28.9 40.1 2.14 1.198 56.0 

المؤشر 
 الكلي

4.1 14.0 12.8 32.5 36.7 2.16 1.18 54.5 

 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل 

  أأ نس ة االتفهلل   34تشفا ننهللئج النحلفئ كل الجدول )  ُبعد الصورة الذهنية:  صف وتشخيصو - 2
%  وبواط  سهللبل    66.1%  مقهللبئ نس ة عدم اتفهلل  بلغت )  18.8على ُبعد الصور  الذه ية بلغت )

 ا ممهلل سشفا  لى و ود نس ة اتفهلل  ضعيفة على   مهلللل ع هللرات 1.18  وانحاا  معيهللرخ )2.23)
والنل تشفا  لى أأ الم ظمهللت المسنجف ة لديههلل رؤية بمسنويهللت ضعيفة تجهللب تحسفي أدائههلل هذا الُ عد  

  53مي خ ل تحسفي دورتههلل الذه ية لدى زبهللئ ههلل. ويؤشد الك نس ة معهللمئ االخن   النل بلغت ) 
 :% . أمهلل على مسنوى ع هللرات هذا الُ عد كقد شهللنت ال نهللئج شمهلل يلل

اتفهلل  ع  -أ أعلى نس   أأ  للع هللر تبفي  شهللنت  الُ عد  هذا  بلغت  (Y12) لى مسنوى ع هللرات  وب س  
 ا والنل ت م على أأ الم ظمهللت 1.242 ا وانحاا  معيهللرخ )2.38% ا وبواط  سهللبل )24.9)

سشفا  لى و ود مسنويهللت  بهللانماارا ممهلل  م نجهللت  ديد  منطور   تقدسم  القدر  كل  تمنلك  المسنجف ة 
لع هللر . ويعلز نس ة االتفهلل  تلك ارتفهللع قيمة معهللمئ االخن   ضعيفة مي االتفهلل  على مضموأ تلك ا

  % . 52.2لهذب الع هللر  والنل بلغت )

  وب س ة اتفهلل   Y13ظها أأ أقئ نس ة اتفهلل  على ع هللرات ُبعد الصور  الذه ية شهللنت للع هللر  )  -ب 
تعهللمئ   ا والنل ت م على أأ  1.041  وانحاا  معيهللرخ )1.88%  وبواط  سهللبل ) 11.6بلغت )

الم ظمهللت المسنجف ة م  اللبوأ سشعاب بماشلب وموهللننه اال نمهللعية المنمفل  أمهللم اآلخاييا ممهلل سشفا 
 لى و ود مسنويهللت ضعيفة مي االتفهلل  على مضموأ تلك الع هللر . ويؤشد الك ارتفهللع قيمة معهللمئ  

 % .  55.4االخن   لنلك الع هللر  والنل بلغت نس ة ) 
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 عد الصورة الذهنية( وصف بُ 34الجدول )

 العبارات
  أتفق بشدة

% 

 أتفق

% 

 محايد 

% 

 ال

 % أتفق

ال أتفق 
 % بشدة

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف  

% 

Y8 5.6 15.7 13.2 34.5 31.0 2.30 1.220 53.0 

Y9 5.6 13.7 17.3 33.0 30.5 2.31 1.200 51.9 

Y10 6.1 14.7 15.7 34.5 28.9 2.35 1.213 51.6 

Y11 8.6 14.7 16.8 26.4 33.5 2.39 1.315 55.0 

Y12 4.1 20.8 15.7 27.4 32.0 2.38 1.242 52.2 

Y13 2.5 9.1 6.1 38.6 43.7 1.88 1.041 55.4 

Y14 2.5 12.7 11.7 41.1 32.0 2.13 1.078 50.6 

Y15 3.6 12.7 20.3 28.4 35.0 2.21 1.158 52.4 

Y16 7.1 16.8 9.1 26.9 40.1 2.24 1.324 59.1 
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Y17 5.1 11.2 26.4 33.0 24.4 2.40 1.123 46.8 

المؤشر 
 الكلي

4.8 14.0 15.2 31.7 34.4 2.23 1.18 53.0 

 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل 

االتفهلل     أأ نس ة  35: تشفا ننهللئج النحلفئ كل الجدول )وصف وتشخيص ُبعد رضا الزبون والوالء- 3
%  وبواط  سهللبل    69%  مقهللبئ نس ة عدم اتفهلل  بلغت )  18.7على ُبعد رضهلل اللبوأ والوال  بلغت )

 ا ممهلل سشفا  لى و ود نس ة اتفهلل  ضعيفة على   مهلللل ع هللرات 1.17  وانحاا  معيهللرخ )2.21)
تحسفي أدائههلل   هذا الُ عد والنل تشفا  لى أأ الم ظمهللت المسنجف ة لديههلل رؤية بمسنويهللت ضعيفة تجهللب

% . أمهلل على    53مي خ ل تحقفش رضهلل زبهللئ ههلل. ويؤشد الك نس ة معهللمئ االخن   النل بلغت )
 :مسنوى ع هللرات هذا الُ عد كقد شهللنت ال نهللئج شمهلل يلل

للع هللر   -أ شهللنت  الُ عد  هذا  اتفهلل  على مسنوى ع هللرات  نس   أعلى  أأ  بلغت  (Y33) تبفي  وب س  
(27.4  ( وبواط  سهللبل  )2.49% ا  معيهللرخ  وانحاا   أأ  دار  1.335 ا  على  ت م  والنل   ا 

الم ظمهللت المسنجف ة تهنم بشوهللوى اللبهللئي واالانجهللبة لههللا ممهلل سشفا  لى و ود مسنويهللت ضعيفة مي  
على مضموأ تلك الع هللر . ويعلز نس ة االتفهلل  تلك ارتفهللع قيمة معهللمئ االخن   لهذب الع هللر     االتفهلل 

 % .  53.6والنل بلغت )

  وب س ة اتفهلل   Y21ظها أأ أقئ نس ة اتفهلل  على ع هللرات ُبعد رضهلل اللبوأ والوال  شهللنت للع هللر  )  -ب 
( )   11.1بلغت  وبواط  سهللبل    %2.04( معيهللرخ  وانحاا   أأ     ا1.029   على  ت م  والنل 

الم ظمهللت المسنجف ة تسعى  لى  عئ اللبوأ ماشلا  لعمليهللتههلل وطايقههلل  لى تحقفش النفو  والنمفلا ممهلل  
سشفا  لى و ود مسنويهللت ضعيفة مي االتفهلل  على مضموأ تلك الع هللر . ويؤشد الك ارتفهللع قيمة معهللمئ  

 % .  50.4االخن   لنلك الع هللر  والنل بلغت نس ة ) 
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 ( وصف ُبعد رضا الزبون والوالء35الجدول )

 العبارات
  أتفق بشدة

% 

 أتفق

% 

 محايد 

% 

 ال

 % أتفق

ال أتفق 
 % بشدة

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف  

% 

Y18 7.1 14.2 11.7 30.5 36.5 2.25 1.279 56.8 

Y19 7.6 10.7 9.6 35.0 37.1 2.17 1.248 57.5 

Y20 4.1 12.7 10.2 39.1 34.0 2.14 1.141 53.3 
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Y21 2.5 8.6 13.7 40.6 34.5 2.04 1.029 50.4 

Y22 4.1 15.2 10.2 35.0 35.5 2.17 1.187 54.7 

Y23 7.6 14.2 10.7 35.0 32.5 2.29 1.268 55.4 

Y24 8.1 12.2 18.8 31.0 29.9 2.38 1.254 52.7 

Y25 8.6 18.3 11.7 32.5 28.9 2.45 1.311 53.5 

Y26 7.6 13.7 9.1 39.6 29.9 2.29 1.243 54.3 

Y27 5.6 13.2 16.8 38.1 26.4 2.34 1.165 49.8 

Y28 4.1 11.7 12.2 36.0 36.0 2.12 1.144 54.0 

Y29 0.5 11.2 10.7 42.1 35.5 1.99 .979 49.2 

Y30 0.5 13.2 10.7 37.1 38.6 2.00 1.035 51.8 

Y31 6.1 17.3 11.7 33.0 32.0 2.32 1.256 54.1 

Y32 8.1 11.7 16.8 33.5 29.9 2.35 1.246 53.0 

Y33 9.6 17.8 14.2 28.9 29.4 2.49 1.335 53.6 

Y34 7.1 12.2 9.6 38.6 32.5 2.23 1.226 55.0 

 53.0 1.17 2.21 33.4 35.6 12.3 13.6 5.1 المؤشر الكلي

 النحلفئ اال صهللئل المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج 

  أأ نس ة االتفهلل  على ُبعد  36: تشفا ننهللئج النحلفئ كل الجدول )وتشخيص بعد الربحية وصف -4
  وانحاا   2.23%  وبواط  سهللبل ) 68.7%  مقهللبئ نس ة عدم اتفهلل  بلغت )18.3الابحية بلغت )

ع هللرات هذا الُ عد والنل تشفا   ا ممهلل سشفا  لى و ود نس ة اتفهلل  ضعيفة على   مهلللل  1.17معيهللرخ )
المسنجف ة لديههلل رؤية بمسنويهللت ضعيفة تجهللب تحسفي أدائههلل مي خ ل تطور ربحفنههلل.    لى أأ الم ظمهللت 
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% . أمهلل على مسنوى ع هللرات هذا الُ عد كقد    52.4ويؤشد الك نس ة معهللمئ االخن   النل بلغت )
 :كهللنت ال نهللئج شمهلل يلل

اتفهلل  ع  -أ أعلى نس   أأ  للع هللر تبفي  شهللنت  الُ عد  هذا  بلغت  (Y41) لى مسنوى ع هللرات  وب س  
 ا والنل ت م على أأ الم ظمهللت  1.271 ا وانحاا  معيهللرخ )2.39% ا وبواط  سهللبل )  23.8)

المسنجف ة تاى بأأ الندقفش النسويقل سسهللهم كل تحسفي  جم المبيعهللتا ممهلل سشفا  لى و ود مسنويهللت  
ك الع هللر . ويعلز نس ة االتفهلل  تلك ارتفهللع قيمة معهللمئ االخن   ضعيفة مي االتفهلل  على مضموأ تل

 %  53.2لهذب الع هللر  والنل بلغت )

ُبعد الابحية شهللنت للع هللر  )  -ب    وب س ة اتفهلل  بلغت Y36ظها أأ أقئ نس ة اتفهلل  على ع هللرات 
الم ظمهللت 1.049  وانحاا  معيهللرخ )2.04%  وبواط  سهللبل )12.2)    ا والنل ت م على أأ 

المسنجف ة تسعى  لى خفض شلف م نجهللتههلل بهد  تحقفش أعلى األربهللح الممو ةا ممهلل سشفا  لى و ود  
مسنويهللت ضعيفة مي االتفهلل  على مضموأ تلك الع هللر . ويؤشد الك ارتفهللع قيمة معهللمئ االخن    

 .% 51.4لنلك الع هللر  والنل بلغت نس ة )
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 ( وصف ُبعد الربحية 36الجدول )

 العبارات
  أتفق بشدة

% 

 أتفق

% 

 محايد 

% 

 ال

 % أتفق

ال أتفق 
 % بشدة

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف  

% 

Y 35  6.1 12.2 9.6 41.6 30.5 2.22 1.182 53.2 

Y36 3.6 8.6 9.6 44.7 33.5 2.04 1.049 51.4 

Y37 6.1 12.7 16.8 38.1 26.4 2.34 1.174 50.2 

Y38 3.6 12.2 6.6 40.1 37.6 2.04 1.120 54.9 

Y39 3.6 11.2 12.2 44.7 28.4 2.17 1.073 49.4 

Y40 4.6 13.7 9.1 38.6 34.0 2.16 1.171 54.2 

Y41 8.1 15.7 11.2 36.5 28.4 2.39 1.271 53.2 

Y42 8.1 11.2 20.8 36.5 23.4 2.44 1.196 49.0 

Y43 5.6 14.7 11.2 30.5 38.1 2.19 1.247 56.9 

Y44 3.6 10.7 9.1 39.1 37.6 2.04 1.104 54.1 

Y45 1.5 16.2 16.8 32.5 33.0 2.21 1.117 50.5 

 52.4 1.17 2.23 31.8 36.9 12.9 13.3 5.0 المؤشر الكلي

 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل 

  أأ نس ة االتفهلل  على ُبعد 37النحلفئ كل الجدول ): تشفا ننهللئج  وصف بعد الكفاءة والفاعلية -5
   2.02%  وبواط  سهللبل )75.1%  مقهللبئ نس ة عدم اتفهلل  بلغت )  14.2ال فهلل   والفهللعلية بلغت )

 ا ممهلل سشفا  لى و ود نس ة اتفهلل  ضعيفة على   مهلللل ع هللرات هذا الُ عد 1.07وانحاا  معيهللرخ )
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لديههلل رؤية بمسنويهللت ضعيفة تجهللب تحسفي أدائههلل مي خ ل    والنل تشفا  لى أأ الم ظمهللت المسنجف ة
% . أمهلل   53.2تطور مؤإاات ال فهلل   والفهللعلية لديههلل. ويؤشد الك نس ة معهللمئ االخن   النل بلغت )

 :على مسنوى ع هللرات هذا الُ عد كقد شهللنت ال نهللئج شمهلل يلل 

شهللنت   -أ الُ عد  هذا  اتفهلل  على مسنوى ع هللرات  نس   أعلى  أأ  بلغت  (Y60) للع هللر   تبفي  وب س  
 ا والنل ت م على أأ الم ظمهللت  1.304 ا وانحاا  معيهللرخ )2.23% ا وبواط  سهللبل )  24.4)

المسنجف ة تاى بأأ  قدام اللبوأ على اقن هلل  خدمهللت الم ظمة دلفئ على أدائههلل الجفد وال فهلل   كل تقدسم  
مضموأ تلك الع هللر . ويعلز نس ة    الخدمةا ممهلل سشفا  لى و ود مسنويهللت ضعيفة مي االتفهلل  على

 %  58.5االتفهلل  تلك ارتفهللع قيمة معهللمئ االخن   لهذب الع هللر  والنل بلغت )

وب س ة اتفهلل    (Y50) ظها أأ أقئ نس ة اتفهلل  على ع هللرات ُبعد ال فهلل   والفهللعلية شهللنت للع هللر   -ب 
 م على أأ الم ظمهللت   ا والنل ت0.899  وانحاا  معيهللرخ )1.71%  وبواط  سهللبل )  6.1بلغت )

المسنجف ة تقوم بمنهللبعة أدائههلل النسويقل بهد  النأكد مي الن سفش بفي مخنلف أقسهللمههلل وو داتههللا ممهلل  
سشفا  لى و ود مسنويهللت ضعيفة مي االتفهلل  على مضموأ تلك الع هللر . ويؤشد الك ارتفهللع قيمة معهللمئ  

 % . 52.6االخن   لنلك الع هللر  والنل بلغت نس ة ) 
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 ( وصف ُبعد الكفاءة والفاعلية37الجدول )

 العبارات 
  أتفق بشدة

 % 

 أتفق

 % 

 محايد 

 % 

 ال

 %  أتفق

  ال أتفق بشدة
 % 

الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
 االختالف % 

Y46 5.6 15.2 6.6 34.5 38.1 2.16 1.242 57.5 

Y47 4.6 10.2 15.2 36.5 33.5 2.16 1.134 52.5 

Y48 6.1 15.7 10.7 27.4 40.1 2.20 1.285 58.4 

Y49 4.1 10.7 8.1 36.0 41.1 2.01 1.136 56.5 

Y50 1.5 4.6 7.1 37.1 49.7 1.71 .8990 52.6 

Y51 2.0 10.7 15.7 35.5 36.0 2.07 1.062 51.3 

Y52 5.1 9.1 6.1 35.5 44.2 1.95 1.153 59.1 

Y53 4.6 8.1 12.7 37.6 37.1 2.06 1.112 54.0 

Y54 4.1 7.6 22.3 32.5 33.5 2.16 1.099 50.9 

Y55 3.6 9.1 9.1 29.4 48.7 1.89 1.122 59.4 

Y56 1.5 9.1 17.3 36.0 36.0 2.04 1.019 50.0 

Y57 4.1 8.1 7.6 37.6 42.6 1.89 .9920 52.5 

Y58 3.0 3.6 7.6 44.7 41.1 1.80 .8450 46.9 



204 
 

Y59 0.5 15.2 14.7 33.0 36.5 2.10 1.078 51.3 

Y60 6.1 18.3 7.6 28.9 39.1 2.23 1.304 58.5 

Y61 4.6 12.7 11.2 38.6 33.0 2.17 1.156 53.3 

 53.2 1.07 2.02 39.6 35.5 10.7 10.9 3.3 المؤشر الكلي 

 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل 

 

منغفاات    أهمية اى كل هذب الفقا  م هللقشة ننهللئج مسنوى  المتغيرات:    أهميةالمحور الثاني: مستوى  
الدرااة وأبعهللدههلل كل الم ظمهللت المسنجف ة وعلى وكش آرا  أكااد العف ةا وقد اعنمدت ال هلل ءة كل تحديد  

 :المنغفاات لمقيهللس ليوات الخمهللال  س  المعدلة اآلتية أهميةمسنوى  

 أقئ قيمة للمقيهللس  / عدد اوزاأ المؤإا  –= )أعلى قيمة للمقيهللس    هميةمسنوى األ

 :  اآلتل38شمهلل كل الجدول ) همية وبذلك ت وأ مسنويهللت األ 0.80 = 5 / (5-1) =

 حسب مقياس ليكرت الخماسي همية( مستويات األ38الجدول )

 همية مستوى األ حدود الفئات للمتوسط الحسابي  ت

 مستويات ضعيفة جداا  1.80 – 1.00 1

 مستويات ضعيفة 2.61 – 1.81 2

 مستويات متوسطة  3.42 – 2.62 3

 مستويات جيدة  4.23 – 3.43 4

 مستويات عالية  5.00 – 4.24 5

 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل     
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 :منغفاات الدرااة الحهلللية شهللنت شهللآلتل أهميةكمهلل أأ ننهللئج تحلفئ مسنويهللت 

  مجموعة مي  39تبفي ننهللئج النحلفئ كل الجدول ) التدقيق التسويقي:  محدداتمتغير   أهميةأوالا: 
الندقفش النسويقل وأبعهللدب والمنمءلة بوئ مي   محددات منغفا  أهميةالمقهللييع اات الصلة بهلللنعا  على 

 :الواط الحسهللبلا االنحاا  المعيهللرخا ومعهللمئ االخن  ا  ا أأ هذب ال نهللئج تشفا  لى اآلتل

الندقفش النسويقل أأ قيمة   محددات مي و هة نظا أكااد العف ة لمنغفا  هميةهللئج تحلفئ األ تشفا نن  -1
( بلغت  قد  له  الحسهللبل  األ2.24الواط  بمسنويهللت  مقهللرننههلل  وع د  ليوات   همية ا  مقيهللس  وكش  على 

ضعيفةا ويؤشد الك أأ معهللمئ االخن   لمنغفا   أهميةالخمهللال تبفي أأ هذا المنغفا  هلل  بمسنويهللت  
)   حددات م بلغ  النسويقل  أأ    52.9الندقفش  سشفا  لى  ممهلل  النسويقل  هلل ت    محددات %   الندقفش 

ضعيفة مي و هة نظا أكااد العف ةا  ا أنه شلمهلل زادت قيمة معهللمئ االخن   عي    أهمية بمسنويهللت  
%  ألسة كقا  أو منغفا دل الك على ضعف مسنويهللت أهمفنههلل مي و هة نظا العف ة المسنجف ةا    50)
الو  بأأ  تعنقد  المسنجف ة  الم ظمهللت  أأ  يؤإا  بدروب  تشوئ    محددات هذا  تطبفش    أهمية ال  أمهللم  تذشا 

 .الندقفش النسويقل لديههلل وأنههلل لي ت وأ معوقهلل  تجهللب ممهللراة أنشطة الندقفش النسويقل لديههلل

العف ةا   الندقفش النسويقل الس عة ومي و هة نظا أكااد   محددات أبعهللد منغفا    أهميةأمهلل على مسنوى    -2
شهللكة أبعهللد منغفا    أهميةتبفي أأ ه هللو تاشفلا  وبمسنويهللت ضعيفة مي قبئ الم ظمهللت المسنجف ة على  

الندقفش النسويقل والك على وكش قيم منواطهللتههلل الحسهللبية والنل شهللنت  ميعههلل تق  ضمي    محددات 
% ا   50كئة المسنوى الضعيفا ويؤشد الك معهللمئ االخن   والنل  هلل ت ب س  عهلللية وقاي ة مي )

تذشا أمهللم   أهميةمهمهلل اخنلف نوعههلل ال تشوئ    محددات ممهلل يؤشد أأ الم ظمهللت المسنجف ة تعنقد بأأ ال
تطبفش الندقفش النسويقل لديههلل وأنه لي سووأ أخ م ههلل معوقهلل  تجهللب ممهللراة أنشطة الندقفش النسويقل  

 لديههلل.

 التدقيق التسويقي وأبعاده محدداتمتغير   أهمية( 39الجدول )
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أتفق  العبارات
 % بشدة

 أتفق
% 

 محايد 
% 

 ال
 % أتفق

ال أتفق 
 % بشدة

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
االختالف  

% 
اإلدارية  محدداتال  5.6 15.2 17.2 30.2 31.9 2.32 1.22 52.5 
 53.2 1.14 2.15 35.3 34.7 14.1 11.5 4.4 التنظيمية محدداتال

 52.8 1.25 2.36 31.3 29.7 16.9 15.3 6.7 الفنية محدداتال
 52.0 1.17 2.24 32.3 34.3 14.7 14.3 4.3 المهنية  محدداتال
 53.4 1.17 2.19 34.5 34.5 12.3 14.8 3.9 القانونية  محدداتال

 53.7 1.21 2.26 34.4 30.5 14.5 16.3 4.4 البيئية محدداتال
 52.4 1.14 2.17 34.1 35.0 14.0 13.5 3.5 التسويقية محدداتال

 52.9 1.19 2.24 33.4 32.7 14.8 14.4 4.7 التدقيق التسويقي  محددات

 ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل المصدر:  عداد 

  مجموعة مي  40: تبفي ننهللئج النحلفئ كل الجدول ) متغير مكونات التدقيق التسويقي  أهميةثانياا:  
منغفا موونهللت الندقفش النسويقل وأبعهللدب والمنمءلة بوئ مي    أهميةالمقهللييع اات الصلة بهلللنعا  على  

 :الواط الحسهللبلا االنحاا  المعيهللرخا ومعهللمئ االخن  ا  ا أأ هذب ال نهللئج تشفا  لى اآلتل

مي و هة نظا أكااد العف ة لمنغفا موونهللت الندقفش النسويقل أأ قيمة    هميةتشفا ننهللئج تحلفئ األ- 1
بلغت  قد  له  الحسهللبل  األ2.09)  الواط  بمسنويهللت  مقهللرننههلل  وع د  ليوات   همية ا  مقيهللس  وكش  على 

ضعيفةا ويؤشد الك أأ معهللمئ االخن   لمنغفا   أهميةالخمهللال تبفي أأ هذا المنغفا  هلل  بمسنويهللت  
%  ممهلل سشفا  لى أأ موونهللت الندقفش النسويقل  هلل ت بمسنويهللت   50.8موونهللت الندقفش النسويقل بلغ )

%  ألسة    50 هة نظا أكااد العف ةا  ا أنه شلمهلل زادت قيمة معهللمئ االخن   عي )ضعيفة مي و   أهمية
كقا  أو منغفا دل الك على ضعف مسنويهللت أهمفنههلل مي و هة نظا العف ة المسنجف ةا وهذا بدروب 
يؤإا أأ ه هللو ضعف كل مسنويهللت تواكا موونهللت الندقفش النسويقل لدى الم ظمهللت المسنجف ة ممهلل  

 .نمهللل الهيولية ال زمة لموونهللت الندقفش النسويقل لديههللسع ل عدم اك 
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أبعهللد منغفا موونهللت الندقفش النسويقل السنة ومي و هة نظا أكااد العف ةا   أهمية أمهلل على مسنوى  - 2
شهللكة أبعهللد منغفا    أهميةتبفي أأ ه هللو تاشفلا  وبمسنويهللت ضعيفة مي قبئ الم ظمهللت المسنجف ة على  

يقل والك على وكش قيم منواطهللتههلل الحسهللبية والنل شهللنت  ميعههلل تق  ضمي كئة  موونهللت الندقفش النسو 
% ا   50المسنوى الضعيفا ويؤشد الك قيم معهللمئ االخن   والنل  هلل ت ب س  عهلللية وقاي ة مي )

ممهلل يؤشد أأ الم ظمهللت المسنجف ة تعنقد بأأ لديههلل قصورا  كل الهيولية ال زمة لنواكا أبعهللد موونهللت 
 النسويقية السنة. الندقفش

 

 

 

 

 

 

 متغير مكونات التدقيق التسويقي وأبعاده  أهمية( 40الجدول )

 العبارات
متوفرة 
بشكل 

 % مطلق

 متوفرة 
% 

متوفرة 
الى حد 

 % ما

 غير 
 متوفرة 

% 

غير 
متوفرة 

 %  اطالقا

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
 االختالف % 

 49.4 0.95 1.92 41.2 35.7 13.9 7.8 1.3 تدقيق البيئة التسويقية
 49.3 0.94 1.91 40.2 38.0 12.6 6.5 2.5 تدقيق االستراتيجية التسويقية

 50.9 1.06 2.09 36.5 33.9 15.3 12.4 1.9 تدقيق التنظيم التسويقي
 51.1 1.11 2.16 35.0 31.8 17.9 12.2 3.1 تدقيق نظم التسويق 

 50.9 1.12 2.20 33.4 32.0 19.0 12.6 3.1 تدقيق االنتاجية التسويقية
 52.9 1.18 2.24 34.8 29.7 16.4 15.0 4.1 تدقيق الوظيفة التسويقية 
 50.8 1.06 2.09 36.9 33.5 15.9 11.1 2.7 مكونات التدقيق التسويقي 
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 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل 

مجموعة مي المقهللييع اات   41)تبفي ننهللئج النحلفئ كل الجدول )  متغير األداء التسويقي:  أهميةثالثاا:  
منغفا األدا  النسويقل وأبعهللدب والمنمءلة بوئ مي الواط الحسهللبلا االنحاا    أهميةالصلة بهلللنعا  على  

 :المعيهللرخا ومعهللمئ االخن  ا  ا أأ هذب ال نهللئج تشفا  لى اآلتل

تحلفئ  - 1 ننهللئج  الواط    هميةاأل تشفا  قيمة  أأ  النسويقل  األدا   لمنغفا  العف ة  أكااد  نظا  مي و هة 
على وكش مقيهللس ليوات الخمهللال   همية ا وع د مقهللرننههلل بمسنويهللت األ2.17الحسهللبل له قد بلغت )

ضعيفة  دا ا ويؤشد الك أأ معهللمئ االخن   لمنغفا األدا    أهميةتبفي أأ هذا المنغفا  هلل  بمسنويهللت  
ضعيفة مي   أهمية%  ممهلل سشفا  لى أأ منغفا األدا  النسويقل  هلل  بمسنويهللت   53.2ل بلغ )النسويق

%  ألسة كقا  أو منغفا دل   50و هة نظا أكااد العف ةا  ا أنه شلمهلل زادت قيمة معهللمئ االخن   عي )
هللت الك على ضعف مسنويهللت أهمفنههلل مي و هة نظا العف ة المسنجف ةا وهذا بدروب يؤإا أأ الم ظم

المسنجف ة تعنقد بأأ األدا  النسويقل لديههلل سسفا بمسنويهللت ضعيفة وال ياتقل  لى مسنوى الطموح  اا 
 .مهلل قورأ بمؤإاات األدا  األخاى لديههلل

أبعهللد منغفا األدا  النسويقية الخمسة ومي و هة نظا أكااد العف ةا تبفي    أهميةأمهلل على مسنوى    -2
شهللكة أبعهللد منغفا األدا     أهمية مي قبئ الم ظمهللت المسنجف ة على  أأ ه هللو تاشفلا  وبمسنويهللت ضعيفة  

المسنوى   كئة  ضمي  تق   شهللنت  ميعههلل  والنل  الحسهللبية  منواطهللتههلل  قيم  وكش  على  والك  النسويقل 
% ا ممهلل يؤشد   50الضعيفا ويؤشد الك قيم معهللمئ االخن   والنل  هلل ت ب س  عهلللية وقاي ة مي ) 

بأأ أبعهللد األدا  النسويقل الخمسة لديههلل تسفا بمسنويهللت ضعيفة وال    أأ الم ظمهللت المسنجف ة تعنقد 
 تاتقل  لى مسنوى الطموح  اا مهلل قورأ بمؤإاات األدا  األخاى لديههلل. 

 ( وصف متغير األداء التسويقي 41الجدول )

  أتفق بشدة العبارات
% 

 أتفق
% 

 محايد 
% 

 ال
 % أتفق

ال أتفق 
 % بشدة

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
 االختالف % 

 54.5 1.18 2.16 36.7 32.5 12.8 14.0 4.1 الحصة السوقية 
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 53.0 1.18 2.23 34.4 31.7 15.2 14.0 4.8 الصورة الذهنية
 53.0 1.17 2.21 33.4 35.6 12.3 13.6 5.1 رضا الزبون والوالء 

 52.4 1.17 2.23 31.8 36.9 12.9 13.3 5.0 الربحية 
 53.2 1.07 2.02 39.6 35.5 10.7 10.9 3.3 الكفاءة والفاعلية 
 53.2 1.15 2.17 35.2 34.4 12.8 13.2 4.5 األداء التسويقي

وتأايسهلل                                            المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل
منغفاات الدرااة الائيسة كإنه ينم ركض كاضية العدم للفاضية الائيسة الءهللنية    أهميةعلى ننهللئج تحلفئ  

تخنلف   )ال  أنه  على  ت م  كل    أهميةوالنل  العف ة  أكااد  نظا  و هة  مي  الائيسة  الدرااة  منغفاات 
منغفاات   أهميةالم ظمهللت المسنجف ة ا وبهلللنهلللل قبول الفاضية البديلة والنل ت م على أنه )تخنلف  

 ة الائيسة مي و هة نظا أكااد العف ة كل الم ظمهللت المسنجف ة . الدراا

 

 

 لثالمبحث الثا

 اختبار انموذج الدراسة وفرضياته 

 

ي ص  هذا الم حث على اخن هللر كاضيهللت الدرااة الائيسة والفاعية النل وردت كل مخطط الدرااة  
 وشهللآلتل:  

 المحور األول : تحليل عالقات  االرتباط:

نسنعاض كل الفقا  الحهلللية ننهللئج تحلفئ ع قهللت االرت هللط عكلى  أوالا: االرتباط على المستوى الكلي: 
 : ا وشمهلل سأتل42درااة الائيسة والنل عاضت ننهللئجههلل كل الجدول )المسنوى الك لل بفي منغفاات ال
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الندقفش النسويقل وبفي    محددات تبفي مي ننهللئج النحلفئ و ود ع قة ارت هللط مع وية ومو  ة بفي    - 1
( بف همهلل   االرت هللط  معهللمئ  قيمة  بلغت  النسويقل  فث  األدا   مع وية  0.684منغفا  مسنوى  وع د    

الندقفش النسويقل    محددات أأ ه هللو مسنويهللت مع وية مي النااكش اإلسجهللبل بفي   ا ممهلل سشفا  لى  0.01)
بأنه شلمهلل زاد اعنمهللد  النسويقل كل الم ظمهللت المسنجف ةا وعليه سموي االان نهللج  وبفي منغفا األدا  

الندقفش النسويقل لديههلل كإأ الك يؤدخ  لى    محددات الم ظمهللت المسنجف ة على الحد أو النخفيف مي  
 .ا أدائههلل النسويقلتطوي

األدا    -2 النسويقل ومنغفا  الندقفش  منغفا موونهللت  بفي  ارت هللط مع وية ومو  ة  تبفي و ود ع قة 
 ا ممهلل سشفا  0.01 ا وع د مسنوى مع وية ) 0.581النسويقل  فث بلغت قيمة معهللمئ االرت هللط بف همهلل )

منغفا موو  بفي  اإلسجهللبل  النااكش  أأ ه هللو مسنويهللت مع وية مي  النسويقل ومنغفا   لى  الندقفش  نهللت 
األدا  النسويقل كل الم ظمهللت المسنجف ةا وعليه سموي االان نهللج بأنه شلمهلل تواكات موونهللت الندقفش  

 النسويقل وبمسنويهللت عهلللية لدى الم ظمهللت المسنجف ة كإأ الك يؤدخ  لى تحسفي أدائههلل النسويقل. 

محددات   منغفا موونهللت الندقفش النسويقل ومنغفاتبفي و ود ع قة ارت هللط مع وية ومو  ة بفي    - 3
 ا 0.01 ا وع د مسنوى مع وية ) 0.546النسويقل  فث بلغت قيمة معهللمئ االرت هللط بف همهلل )الندقفش  

ممهلل سشفا  لى أأ ه هللو مسنويهللت مع وية مي النااكش اإلسجهللبل بفي منغفا موونهللت الندقفش النسويقل  
الم ظمهللت المسنجف ةا وعليه سموي االان نهللج بأنه شلمهلل تواكات  النسويقل كل    محددات الندقفشومنغفا  

الك يؤدخ  لى تحسفي   المسنجف ة كإأ  الم ظمهللت  النسويقل وبمسنويهللت عهلللية لدى  الندقفش  موونهللت 
 أدائههلل النسويقل. 

االرتباط على المستوى الكلي ( معامالت42الجدول )  

التدقيق التسويقي  محددات المتغيرات   
مكونات التدقيق  

 التسويقي 
 األداء التسويقي

التدقيق التسويقي  محددات  1   

 مكونات التدقيق التسويقي 
R 0.546  **  

1  
Sig. 0.000 
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 األداء التسويقي
R 0.684  **  R 0.581  **  

1 
Sig. 0.000 

Sig
. 

0.000 

 االحصائي المصدر: إعداد الباحثة وحسب نتائج التحليل 

 اى كل هذب الفقا  تفسفا ع قهللت االرت هللط بفي أبعهللد منغفاات    ثانياا: االرتباط على المستوى الجزئي:
  :الدرااة على المسنوى الجلئلا  ا تشفا ننهللئج النحلفئ  لى اآلتل

   لى و ود ع قهللت االرت هللط  43تشفا ننهللئج تحلفئ االرت هللط على المسنوى الجلئل كل الجدول ) - 1
 :الندقفش النسويقل وأبعهللد األدا  النسويقل والنل شهللنت شمهلل يلل محددات بفي أبعهللد 

الندقفش النسويقل وبفي أبعهللد األدا  النسويقل    محددات تو د ع قهللت ارت هللط مع وية ومو  ة بفي    -أ
لوال ا الابحيةا وال فهلل   والفهللعلية  والمنمءلة بوئ مي الحصة السوقيةا الصور  الذه يةا رضهلل اللبوأ وا

النوالل  0.427 ا )0.435 ا )0.516 ا )0.603 ا ) 0.477وبمعهللم ت ارت هللط بلغت )   ا وعلى 
( بلغت  مع وية  مسنوى  الم ظمهللت  0.01وع د  قبئ  مي  ه هللو اعل  شهللأ  شلمهلل  أنه  يدل على  ممهلل   ا 

الك سسهم كل تحسفي أبعهللد األدا  الندقفش النسويقل كإأ    محددات المسنجف ة كل الحد أو النخفيف مي  
النسويقل والممءلة بوئ مي الحصة السوقيةا الصور  الذه يةا رضهلل اللبوأ والوال ا الابحيةا وال فهلل   
النااكش   مي  عهلللية  مع وية  مسنويهللت  ه هلللك  بأأ  االان نهللج  سموي  ال نيجة  هذب  وب هلل ا  على  والفهللعلية. 

في شئ مي الحصة السوقيةا الصور  الذه يةا رضهلل اللبوأ  الندقفش النسويقل وب   محددات اإلسجهللبل بفي  
 .والوال ا الابحيةا وال فهلل   والفهللعلية لدى الم ظمهللت المسنجف ة

أبعهللد    -ب  بوئ مي    محددات و ود ع قهللت ارت هللط مع وية ومو  ة بفي  النسويقل والمنمءلة  الندقفش 
القهللنونيةا    محددات المه يةا ال  محددات لالف يةا ا  محددات الن ظيميةا ال  محددات اإلداريةا ال  محددات ال
وال  محددات ال بلغت    محددات البفئةا  ارت هللط  وبمعهللم ت  النسويقل  األدا   منغفا  وبفي  النسويقية 
  وعلى النوالل وع د 0.489 ا )0.337 ا )0.395 ا )0.439 ا )0.587 ا )0.545 ا )0.580)

( بلغت  تمو ت  0.01مسنوى مع وية  شلمهلل  أنه  يدل على  الحد مي   ا ممهلل  المسنجف ة مي  الم ظمهللت 
القهللنونيةا    محددات المه يةا ال  محددات الف يةا ال  محددات الن ظيميةا ال  محددات اإلداريةا ال  محددات ال
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النسويقية شلمهلل أدى الك  لى تحسفي األدا  النسويقل لديههلل. وب هلل ا  على    محدداتالبفئةا وال  محدداتال
 محددات مسنويهللت مع وية عهلللية مي النااكش اإلسجهللبل بفي الهذب ال نيجة سموي االان نهللج بأأ ه هلللك  

  محددات القهللنونيةا ال  محددات المه يةا ال  محددات الف يةا ال  محدداتالن ظيميةا ال  محدداتاإلداريةا ال
 النسويقية وبفي األدا  النسويقل لدى الم ظمهللت المسنجف ة.  محددات البفئةا وال

 

 

 
 

 التدقيق التسويقي وأبعاد األداء التسويقي  محدداتاالرتباط بين أبعاد  (43الجدول )

 أبعادها  المتغيرات 

 أبعاد اإلداء التسويقي

 المؤشر

الحصة  الكلي
 السوقية

الصورة 
 الذهنية

رضا 
الزبون  
 والوالء

 الربحية 
الكفاءة  
 والفاعلية 

 أبعاد 

 محددات
التدقيق  
 التسويقي 

اإلدارية  محدداتال  
0.229  

** 
  ** 0.464 

0.565  
** 

0.477 **  0.516 **  0.580 **  

التنظيمية محدداتال  0.142  *  
0.455  

** 
0.504  

** 
0.451 **  0.463 **  0.545 **  

الفنية محدداتال  
0.362  

** 
0.480  

** 
0.471  

** 
0.438 **  0.371 **  0.587 **  

المهنية  محدداتال  
0.396  

** 
0.378  

** 
0.270  

** 
0.298 **  0.215 **  0.439 **  
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القانونية  محدداتال  
0.422  

** 
0.364  

** 
0.312  

** 
0.151  *  0.128 0.395 **  

البيئية محدداتال  
0.368  

** 
0.341  

** 
0.217  

** 
0.109 0.144 *  0.337 **  

التسويقية محدداتال  
0.420  

** 
0.491  

** 
0.312  

** 
0.235 **  0.282 **  0.489 **  

 المؤشر الكلي
0.477  

** 
0.603  

** 
0.516  

** 
0.435 **  0.427 **  0.684 **  

 ا **  0.05المصدر:  عداد ال هلل ءة و س  ننهللئج النحلفئ اإل صهللئل.  * مع وخ ع د مسنوى )
   0.01مع وخ ع د مسنوى )

  أأ ه هللو ع قهللت 44ننهللئج تحلفئ االرت هللط على المسنوى الجلئل كل الجدول )ينبفي مي - 2
 :الندقفش النسويقل وأبعهللد موونهللت الندقفش النسويقل والنل شهللنت شمهلل يلل  محددات االرت هللط بفي أبعهللد 

الندقفش النسويقل وبفي أبعهللد موونهللت الندقفش   محددات تو د ع قهللت ارت هللط مع وية ومو  ة بفي    -أ
الن ظيم   تدقفش  ا  النسويقية  االانااتيجية  تدقفش  النسويقيةا  البفئة  تدقفش  مي  بوئ  والمنمءلة  النسويقل 
النسويقيةا تدقفش نظم النسويشا تدقفش االننهلل ية النسويقيةا تدقفش الوظيفة النسويقية وبمعهللم ت ارت هللط  

( )0.141بلغت  )0.267 ا  )0.420 ا  )0.434 ا  )0.486 ا  وع د  0.394 ا  النوالل  وعلى    
  ممهلل يدل على أنه شلمهلل شهللأ ه هللو اعل مي قبئ الم ظمهللت  0.05 ا )0.01مسنويهللت مع وية بلغت )

الندقفش النسويقل كإأ الك سسهم كل تب ل العمئ بأبعهللد    محددات المسنجف ة كل الحد أو النخفيف مي  
النسويقل   النسويقية ا  موونهللت الندقفش  النسويقيةا تدقفش االانااتيجية  البفئة  والممءلة بوئ مي تدقفش 

تدقفش الن ظيم النسويقيةا تدقفش نظم النسويشا تدقفش االننهلل ية النسويقيةا تدقفش الوظيفة النسويقية.  
بفي    وب هلل ا  على هذب ال نيجة سموي االان نهللج بأأ ه هلللك مسنويهللت مع وية عهلللية مي النااكش اإلسجهللبل

الندقفش النسويقل وبفي شئ مي تدقفش البفئة النسويقيةا تدقفش االانااتيجية النسويقيةا تدقفش    محددات 
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لدى  النسويقية  الوظيفة  تدقفش  النسويقيةا  االننهلل ية  تدقفش  النسويشا  نظم  تدقفش  النسويقيةا  الن ظيم 
 .الم ظمهللت المسنجف ة

أبع  -ب  بوئ مي    محددات هللد  و ود ع قهللت ارت هللط مع وية ومو  ة بفي  النسويقل والمنمءلة  الندقفش 
القهللنونيةا    محددات المه يةا ال  محددات الف يةا ال  محددات الن ظيميةا ال  محددات اإلداريةا ال  محددات ال
النسويقية وبفي منغفا موونهللت الندقفش النسويقل وبمعهللم ت ارت هللط بلغت    محددات البفئةا وال  محددات ال
  وعلى النوالل وع د 0.199 ا )0.205 ا )0.282 ا )0.464 ا )0.540 ا )0.624 ا )0.555)

( بلغت  الحد مي  0.01مسنوى مع وية  المسنجف ة مي  الم ظمهللت  تمو ت  شلمهلل  أنه  يدل على   ا ممهلل 
القهللنونيةا    محددات المه يةا ال  محددات الف يةا ال  محددات الن ظيميةا ال  محددات اإلداريةا ال  محددات ال
النسويقية شلمهلل أدى الك  لى  موهللنية العمئ بموونهللت الندقفش النسويقل    داتمحد البفئةا وال  محدداتال

لديههلل. وب هلل ا  على هذب ال نيجة سموي االان نهللج بأأ ه هلللك مسنويهللت مع وية عهلللية مي النااكش اإلسجهللبل  
قهللنونيةا  ال  محددات المه يةا ال  محددات الف يةا ال  محددات الن ظيميةا ال  محددات اإلداريةا ال  محددات بفي ال

 النسويقية وبفي موونهللت األدا  النسويقل لدى الم ظمهللت المسنجف ة.  محدداتالبفئةا وال محددات ال

 التدقيق التسويقي وأبعاد مكونات التدقيق التسويقي  محدداتاالرتباط بين أبعاد  (44لجدول )ا

 أبعادها  المتغيرات 

 أبعاد مكونات التدقيق التسويقي 

 المؤشر

 الكلي
تدقيق  
البيئة 

 التسويقية

تدقيق  
االستراتيجية  

 التسويقية

تدقيق  
التنظيم  
 التسويقي 

تدقيق نظم 
 التسويق 

تدقيق  
اإلنتاجية  
 التسويقية

تدقيق  
الوظيفة 
 التسويقية

 أبعاد 

التدقيق   محددات
 التسويقي 

  محدداتال
 اإلدارية 

0.107 0.351**  0.445**  0.447**  0.527**  0.567**  0.555**  

  محدداتال
 التنظيمية 

0.026 0.170 *  0.444**  0.459**  0.540**  0.418**  0.624**  

الفنية  محدداتال  - 0.012  0.172 *  0.399**  0.413**  0.414**  0.391**  0.540**  
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  محدداتال
 المهنية 

0.023 0.170 *  0.235**  0.168 *  0.212**  0.297**  0.464**  

  محدداتال
 القانونية 

0.126 0.142 *  0.129 0.104 0.179 *  0.150 *  0.282**  

  محدداتال
 البيئية 

0.168 *  0.093 0.130 0.187**  0.196**  0.035 0.205**  

  محدداتال
 التسويقية 

0.252**  0.215**  0.304**  0.376**  0.342**  0.095 0.199**  

* 0.141 المؤشر الكلي   0.267**  0.420**  0.434**  0.486**  0.394**  0.546**  

) ال النحلفئ اإل صهللئل.* مع وخ ع د مسنوى  ننهللئج  ال هلل ءة و س   **       ا  0.05مصدر:  عداد 
   0.01مع وخ ع د مسنوى )

   لى ظهور ع قهللت االرت هللط  45تشفا ننهللئج تحلفئ االرت هللط على المسنوى الجلئل كل الجدول ) -3
 :نت شمهلل يللبفي أبعهللد موونهللت الندقفش النسويقل وأبعهللد األدا  النسويقل والنل شهلل

تو د ع قهللت مع وية ومو  ة بفي موونهللت الندقفش النسويقل وبفي أبعهللد األدا  النسويقل والمنمءلة    -أ
بوئ مي الحصة السوقية االصور  الذه يةا رضهلل اللبوأ والوال ا الابحيةا وال فهلل   والفهللعلية وبمعهللم ت 

ا وعلى النوالل وع د مسنوى   0.606 ا )0.449 ا )0.483 ا )0.499  )0.134ارت هللط بلغت )
 ا ممهلل يدل على أنه شلمهلل شهللأ ه هللو اعل مي قبئ الم ظمهللت المسنجف ة كل توكفا  0.01مع وية بلغت )

النسويقل لديههلل والممءلة بوئ مي   النسويقل كإأ الك سسهم كل تحسفي أبعهللد األدا   موونهللت الندقفش 
وال فهلل الابحيةا  والوال ا  اللبوأ  رضهلل  الذه يةا  سموي  الصور   ال نيجة  هذب  على  وب هلل ا   والفهللعلية.     

الندقفش النسويقل وبفي    محددات االان نهللج بأأ ه هلللك مسنويهللت مع وية عهلللية مي النااكش اإلسجهللبل بفي  
بوئ مي الصور  الذه يةا رضهلل اللبوأ والوال ا الابحيةا وال فهلل   والفهللعلية لدى الم ظمهللت المسنجف ة. 

 هللط بفي موونهللت الندقفش النسويقل وأ د أبعهللد األدا  النسويقل والمنمءئ  كمهلل تبفي ضعف ع قة االرت
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  وهل قيمة غفا مع ويةا ممهلل سموي  0.134بهلللحصة السوقية والنل بلغت قيمة معهللمئ االرت هللط بف همهلل )
معه االان نهللج بأأ تواكا موونهللت الندقفش النسويقل ال سسهم كل تحسفي الحصة السوقية لدى الم ظمهللت  

 .جف ةالمسن

و ود ع قهللت ارت هللط مع وية ومو  ة بفي أبعهللد موونهللت الندقفش النسويقل والمنمءلة بوئ مي تدقفش    -ب 
البفئة النسويقيةا تدقفش االانااتيجية النسويقية ا تدقفش الن ظيم النسويقيةا تدقفش نظم النسويشا تدقفش  

دا  النسويقل وبمعهللم ت ارت هللط بلغت  االننهلل ية النسويقيةا تدقفش الوظيفة النسويقية وبفي منغفا األ
  وعلى النوالل وع د مسنويهللت  0.388 ا )0.494 ا )0.511 ا )0.457 ا )0.271 ا )0.164)

( بلغت  أبعهللد 0.05 ا )0.01مع وية  توكفا  المسنجف ة  الم ظمهللت  تمو ت  شلمهلل  أنه  يدل على    ممهلل 
لنسويقيةا تدقفش االانااتيجية النسويقية ا  موونهللت الندقفش النسويقل والمنمءلة بوئ مي  تدقفش البفئة ا

تدقفش الن ظيم النسويقيةا تدقفش نظم النسويشا تدقفش االننهلل ية النسويقيةا تدقفش الوظيفة النسويقية شلمهلل  
ه هلللك   بأأ  االان نهللج  سموي  ال نيجة  هذب  على  وب هلل ا   لديههلل.  النسويقل  األدا   تحسفي  الك  لى  أدى 

لنااكش اإلسجهللبل بفي تدقفش البفئة النسويقيةا تدقفش االانااتيجية النسويقيةا  مسنويهللت مع وية عهلللية مي ا 
النسويقية   الوظيفة  تدقفش  النسويقيةا  تدقفش االننهلل ية  النسويشا  تدقفش نظم  النسويقيةا  الن ظيم  تدقفش 

 .وبفي األدا  النسويقل لدى الم ظمهللت المسنجف ة

 

 

 مكونات التدقيق التسويقي وأبعاد األداء التسويقي االرتباط بين أبعاد  (45الجدول )

 أبعادها  المتغيرات 

 أبعاد اإلداء التسويقي

 المؤشر

الحصة  الكلي
 السوقية

الصورة 
 الذهنية

رضا 
الزبون  
 والوالء

 الربحية 
الكفاءة  
 والفاعلية 
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 أبعاد 

مكونات 
التدقيق  
 التسويقي 

* 0.177 0.141 0.066 تدقيق البيئة التسويقية   0.099 0.151 *  0.164 *  

* 0.177 تدقيق االستراتيجية التسويقية   0.229 *  0.119 0.156 *  0.320**  0.271**  

**0.437 0.099 تدقيق التنظيم التسويقي   0.334**  0.317**  0.525**  0.457**  

**0.455 0.108 تدقيق نظم التسويق  0.385**  0.371**  0.601**  0.511**  

اإلنتاجية التسويقيةتدقيق   0.038 0.453**  0.467**  0.421**  0.467**  0.494**  

**0.266 0.083 تدقيق الوظيفة التسويقية  0.389**  0.373**  0.332**  0.388**  

**0.499 0.134 المؤشر الكلي   0.483**  0.449**  0.606 **  0.581 **  

 ا **  0.05اإل صهللئل.  * مع وخ ع د مسنوى )المصدر:  عداد ال هلل ءة و س  ننهللئج النحلفئ 
   0.01مع وخ ع د مسنوى )

  السهللبقة كإنه ينم ركض كاضية 45  )44 ا )43 ا )42وبهللالان هللد  لى ال نهللئج الوارد  كل الجداول )
العدم للفاضية الائيسة الءهلللءة والنل ت م على أنه )ال تو د ع قهللت ارت هللط اات داللة   صهللئية ع د 

بفي المنغفاات الائيسة الء ث للدرااة وأبعهللدههلل ا والقبول بهلللفاضية البديلة والنل    0.05مسنوى مع وية  
بفي المنغفاات    0.05ت م على أنه )تو د ع قهللت ارت هللط اات داللة   صهللئية ع د مسنوى مع وية  

 الائيسة الء ث للدرااة وأبعهللدههلل .

الثاني:  المحور تحليل عالقات التأثير  

 للنعا  على ع قهللت النأعفا بفي منغفاات الدرااة الحهللليةا وشمهلل سأتل:

نن هللول كل الفقا  الحهلللية تحلفئ اإلنحدار على المسنوى ال لل والجلئل والك مي أوالا: التأثير المباشر:  
نمد للدرااة  ا ئ النعا  على الع قهللت النأعفاية الم هللإا  بفي المنغفا المسنقئ وأبعهللدب والمنغفا المع

 االدخهللل  ال سيط بطايقة (Regression Coefficient) الحهللليةا  فث  اى تطبفش معهللمئ اإلنحدار

(Enter) لنحقفش الكا وشهللآلتل: 
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  على المسنوى ال لل  45: ينبفي مي ننهللئج النحلفئ كل الجدول )تحليل اإلنحدار على المستوى الكلي-1
الندقفش النسويقل كل المنغفا المعنمد والمنمءئ بهللألدا     محدداتوالمنمءئ ب  لى و ود تأعفا للمنغفا المسنقئ  

  وهل تقئ بشوئ شبفا عي  0.000النسويقلا والك اان هللدا   لى قيمة مسنوى المع وية المحسوبة وال هلللغة )
( والكبككهلللككغة  للكدرااككة  االكنااضية  المع وية  قيمة0.05مسنوى  النو ه  هذا  ويؤشد  والنل  المحسو  (F)  ا  بة 

 ا 195ا  1  وبدر هللت  اية )3.890الجدولية ال هلللغة ) (F)  ا وهكككل أعكككلككى مككي قككفكككمككة71.048بكلككغككككت )
 :كمهلل ينبفي مي ننهللئج هذا النحلفئ على المسنوى ال لل اآلتل 

عهللدب بقيمة  أأ ه هللو ظهورا  لألدا  النسويقل ومي خ ل أب (B0) ل ضو  معهللدلة اإلنحدارا تشفا قيمةك-أ
الندقفش النسويقل ومي خ ل أبعهللدب مسهللويهلل     محددات  والك ع دمهلل ت وأ قيمة تسويش ع قهللت  0.801)

الندقفش    محددات للصفاا ممهلل يدل على أأ األدا  النسويقل سسنمد خصهللئصه ويعنمد بشوئ شبفا على  
هلل اعت الم ظمهللت المسنجف ة كل  النسويقل وأبعهللدب النل اعنمدتههلل الدرااة الحهللليةا وبذلك نسن نج أنه شلم

ال بأدائههلل    محدداتتجهللوز  االرتقهلل   كل  الك  أاهم  شلمهلل  أنواعههلل  وبمخنلف  النسويقل  بهلللندقفش  الصلة  اات 
 .النسويقل 

الندقفش النسويقل    محددات  والنل تفسا على أأ النغفا كل  0.617بلغت ) (B1) قيمة المفئ الحدخ  -ب
 ا وهل نس ة  فد  سموي االان هللد علفههلل  0.617النسويقل بمقدار )  ا ايصهلل  ه تغفا كل األدا   1بمقدار )

 .الندقفش النسويقل كل األدا  النسويقل  محدداتكل تفسفا الع قة النأعفاية ل 

  والنل تشفا  لى أأ النغفا كل األدا  النسويقل ب س ة  0.467بلغت ) R)2 (قيمة معهللمئ النحديد   -ت
%  مي  53.3قفش النسويقلا شمهلل أأ ال س ة المن قية وال هلللغة )الند  محددات%  سموي  ا هللدب  لى  46.7)

 .النغفا كل األدا  النسويقل سعود لمسب هللت أخاى لم ينم اعنمهللدههلل كل أنمواج الدرااة الحهلللية

 

 

التدقيق التسويقي في األداء التسويقي  محددات( تأثير 45الجدول )  

 األداء التسويقي األنموذج
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Beta R2 F    المحسوبة  Sig. 

 B0 0.801 - - 0.000الثابت      

B1  0.617 1990.4محددات التدقيق التسويقي   71.048 0.000 

3.890( =  195، 1الجدولية بدرجات حرية ) F قيمة       N=197        P ≤ 0.05  

 المصدر: إعداد الباحثة وحسب نتائج التحليل اإلحصائي 

 :المستوى الجزئيتحليل اإلنحدار على  -2

الندقفش النسويقل كل    محددات بهد  النعا  على مسنويهللت الع قهللت النأعفاية ل ئ بعد مي أبعهللد   
الندريجية بهلللطايقة  المنعدد  ال هلل ءة بنطبفش اإلنحدار  النسويقلا قهللمت  للنعا   (Stepwise) األدا  

 :لعلى الك وضمي المسنوى الجلئلا وتشفا ننهللئج هذا النحلفئ  لى اآلت 

الف ية كقط وبعد أأ تم اان عهللد أبعهللد   محددات اقنصا هذا األنمواج على بعد ال  األنموذج األول:-أ
البفئيةا    محددات القهللنونيةا ال  محددات المه يةا ال  محددات الن ظيميةا ال  محددات اإلداريةا ال  محددات ال
الف ية تأعفاا  أعلى كل األدا    محدداتالنسويقية.  فث أإهللرت ننهللئج النحلفئ  لى أأ ل عد ال  محددات ال

   0.000المحسوبة والنل بلغت ) (.Sig) النسويقل مي األبعهللد األخاى والك بحس  مهلل تشفا  ليه قيمة
ع وية هذا النأعفا   . ويؤشد م0.05وهل قيمة تقئ شءفاا  عي مسنوى المع وية االكنااضل للدرااة وال هلللغ )

  وبدر ة 1.653  وهل أكبا مي قيمنههلل الجدولية ال هلللغة )10.137المحسوبة والنل بلغت ) (t) قيمة
( ال195 اية  ل عد  النفسفاية  القيمة  أأ  الك  ويدعم  قيمة   محددات  .  بلغت  R)2 (الف ية و س   قد 

  مي النغفا الذخ سحصئ %  34.5الف ية لو دب سفسا مهلل نسبنه )  محددات  ا أخ أأ ُبعد ال0.345)
%  تعود لألبعهللد األخاى أو لعوامئ تفسفاية أخاى ال    65.5كل األدا  النسويقل وأأ ه هللو مهلل نسبنه )

ينضم ههلل هذا األنمواج. وب هلل ا  على هذب ال نهللئج كإنه مي المموي االان نهللج بأأ الم ظمهللت المسنجف ة  
جهلل ههلل كل هذا المجهللل كإأ علفههلل الناشفل على   اا أرادت تحسفي أدائههلل النسويقل وتحقفش منطل هللت ن

 .الف ية النل تقف عهللئقهلل  امهللم تطبفش الندقفش النسويقل لديههلل محددات النخفيف مي أو النغل  على ال



220 
 

الف ية   محددات اإلدارية  لى  هللن  بعد ال  محددات كل هذا األنمواج إهللرو بعد ال  األنموذج الثاني:  -ب
المه يةا   محددات الن ظيميةا ال  محددات وبعد أأ تم اان عهللد أبعهللد ال  كل النأعفا على األدا  النسويقل

النسويقية.  فث أإهللرت ننهللئج النحلفئ  لى أأ ألبعهللد    محددات البفئيةا وال  محددات القهللنونيةا ال  محدداتال
اإلدارية تأعفاا  أعلى كل األدا  النسويقل مي األبعهللد األخاى والك بحس    محدداتالف ية وال  محدداتال

  وعلى النوالل وهل قيم تقئ  0.000 ا ) 0.000المحسوبة والنل بلغت )  (.Sig) مهلل تشفا  ليه قيمة
 (t)  . ويؤشد مع وية هذا النأعفا قيمة0.05كءفاا  عي مسنوى المع وية االكنااضل للدرااة وال هلللغ ) 

بلغت )  الجدول5.818 ا )6.073المحسوبة والنل  قيمنههلل  النوالل وهل أكبا مي  ال هلللغة   ا وعلى  ية 
  محددات الف ية وال  محددات  . ويدعم الك أأ القيمة النفسفاية ألبعهللد ال194  وبدر ة  اية )1.653)

الف ية    محددات  ا أخ أأ أبعهللد ال0.442قد بلغت ) R)2 (النسويقية و س  قيمة   محددات اإلدارية وال
%  مي النغفا الذخ سحصئ كل األدا  النسويقل    44.2اإلدارية لو دههلل تفسا مهلل نسبنه )  محددات وال

 ( نسبنه  مهلل  ه هللو  هذا    55.8وأأ  ينضم ههلل  ال  أخاى  تفسفاية  لعوامئ  أو  األخاى  لألبعهللد  تعود    %
أرادت   المسنجف ة  اا  الم ظمهللت  بأأ  االان نهللج  المموي  مي  كإنه  ال نهللئج  هذب  وب هلل ا  على  األنمواج. 
تحسفي أدائههلل النسويقل وتحقفش منطل هللت نجهلل ههلل كل هذا المجهللل كإأ علفههلل الناشفل على النخفيف مي  

اإلدارية النل تقف عهللئقهلل  امهللم تطبفش الندقفش النسويقل    محددات الف ية وال  محدداتأو النغل  على ال
 .لديههلل

  محددات لى  هللن  بعدخ ال النسويقية محددات كل هذا األنمواج ينشهللرو بعد ال األنموذج الثالث: -ت
وال ال  محددات الف ية  أبعهللد  اان عهللد  تم  أأ  وبعد  النسويقل  األدا   على  النأعفا  كل    محدداتاإلدارية 

البفئية.  فث أإهللرت ننهللئج النحلفئ  لى   محددات القهللنونيةا وال  محددات المه يةا ال  محددات الن ظيميةا ال
النسويقية تأعفاا  أعلى كل األدا  النسويقل    محددات والاإلدارية    محددات الف ية وال  محددات أأ ألبعهللد ال

قيمة تشفا  ليه  مهلل  بحس   والك  األخاى  األبعهللد  ) (.Sig) مي  بلغت  والنل   ا  0.000المحسوبة 
  وعلى النوالل وهل قيم تقئ شءفاا  عي مسنوى المع وية االكنااضل للدرااة وال هلللغ 0.000 ا )0.000)
   4.528 ا )5.686 ا ) 4.433المحسوبة والنل بلغت ) (t) عفا قيمة . ويؤشد مع وية هذا النأ0.05)

 . ويدعم الك أأ 193  وبدر ة  اية )1.653وعلى النوالل وهل أكبا مي قيمنههلل الجدولية ال هلللغة )
 R)2 (النسويقية و س  قيمة محددات اإلدارية وال محدداتالف ية وال محددات القيمة النفسفاية ألبعهللد ال
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النسويقية لو دههلل    محدداتاإلدارية وال  محددات الف ية وال  محددات ا أخ أأ أبعهللد ال0.496)قد بلغت  
  50.4%  مي النغفا الذخ سحصئ كل األدا  النسويقل وأأ ه هللو مهلل نسبنه )  49.6تفسا مهلل نسبنه )

ال نهللئج  %  تعود لألبعهللد األخاى أو لعوامئ تفسفاية أخاى ال ينضم ههلل هذا األنمواج. وب هلل ا  على هذب  
كإنه مي المموي االان نهللج بأأ الم ظمهللت المسنجف ة  اا أرادت تحسفي أدائههلل النسويقل وتحقفش منطل هللت  

 محددات الف ية وال  محدداتنجهلل ههلل كل هذا المجهللل كإأ علفههلل الناشفل على النخفيف مي أو النغل  على ال
 .دقفش النسويقل لديههللالنسويقية النل تقف عهللئقهلل  امهللم تطبفش الن  محددات اإلدارية وال

  محدداتالن ظيمية  لى  هللن  أبعهللد ال  محددات : كل هذا األنمواج ينشهللرو بعد الاألنموذج الرابع  -ث
النسويقية كل النأعفا على األدا  النسويقل وبعد أأ تم اان عهللد   محددات اإلدارية وال  محددات الف ية وال
البفئية.  فث أإهللرت ننهللئج النحلفئ  لى أأ    دداتمحالقهللنونيةا وال  محددات المه يةا ال  محددات أبعهللد ال

الن ظيمية تأعفاا  أعلى كل    محددات النسويقية وال  محددات اإلدارية وال  محددات الف ية وال  محددات ألبعهللد ال
.  المحسوبة والنل بلغت Sigاألدا  النسويقل مي األبعهللد األخاى والك بحس  مهلل تشفا  ليه قيمة )

  وعلى النوالل وهل قيم تقئ شءفاا  عي مسنوى المع وية  0.002 ا )0.000 ا )0.000 ا )0.001)
( وال هلللغ  للدرااة  )0.05االكنااضل  قيمة  النأعفا  هذا  مع وية  ويؤشد   . t بلغت والنل  المحسوبة    

ال هلللغة  3.148 ا )4.488 ا ) 4.337 ا ) 3.270)   وعلى النوالل وهل أكبا مي قيمنههلل الجدولية 
  محددات الف ية وال  محددات  . ويدعم الك أأ القيمة النفسفاية ألبعهللد ال192  وبدر ة  اية )1.653)

 ا أخ أأ  0.521  قد بلغت )R2الن ظيمية و س  قيمة )  محددات النسويقية وال  محددات اإلدارية وال
الن ظيمية لو دههلل تفسا مهلل    محددات النسويقية وال  محددات اإلدارية وال  محددات الف ية وال  محددات أبعهللد ال
%  تعود   47.9%  مي النغفا الذخ سحصئ كل األدا  النسويقل وأأ ه هللو مهلل نسبنه )  52.1نسبنه )

لعوامئ تفسفاية أخاى ال ينضم ههلل هذا األنمواج. وب هلل ا  على هذب ال نهللئج كإنه مي المموي االان نهللج  
ويقل وتحقفش منطل هللت نجهلل ههلل كل هذا المجهللل  بأأ الم ظمهللت المسنجف ة  اا أرادت تحسفي أدائههلل النس

  محدداتاإلدارية وال  محددات الف ية وال  محددات كإأ علفههلل الناشفل على النخفيف مي أو النغل  على ال
 الن ظيمية النل تقف عهللئقهلل  امهللم تطبفش الندقفش النسويقل لديههلل.  محددات النسويقية وال

 سويقي في األداء التسويقي التدقيق الت محددات( تأثير أبعاد 47الجدول )
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 االنموذج
ترتيب األبعاد الداخلة في 

 االنموذج
 قيمة 
Beta 

 قيمة 
R2 

t   قيمة
 المحسوبة

 .Sig درجات الحرية

 - - - - 1.314 - الثابت 

التدقيق الفنية محدداتال األول  0.373 0.345 10.137 195 0.000 

 - - - - 1.053 - الثابت 

 الثاني 
الفنية محدداتال  0.246 

0.442 
6.073 194 

0.000 

اإلدارية  محدداتال  0.240 5.818 0.000 

 - - - - 0.879 - الثابت 

 الثالث 
الفنية محدداتال  0.182 

0.496 
4.433 

193 
0.000 

اإلدارية  محدداتال  0.224 5.686 0.000 
التسويقية محدداتال  0.165 4.528 0.000 

 - - - - 0.818 - الثابت 

 الرابع 

الفنية محدداتال  0.139 

0.521 

3.270 

192 

0.001 
اإلدارية  محدداتال  0.178 4.337 0.000 

التسويقية محدداتال  0.160 4.488 0.000 

التنظيمية محدداتال  0.130 3.148 0.002 

=)  Tقيمة                                                                     N=197                        1.653الجدولية 
 المصدر:  عداد ال هلل ءة و س  ننهللئج النحلفئ اإل صهللئل.

 

 ا سموي  47  و )46ومي ننهللئج تحلفئ االنحدار على المسنوى ال لل والجلئل والمذشور  كل الجداول )
الندقفش النسويقل على المسنوى ال لل يؤعا كل األدا  النسويقلا وأأ    محددات االان نهللج بأأ منغفا  

البفئية    محددات القهللنونية وال  محددات الف ية وال  محدداتالن ظيمية وال  محددات اإلدارية وال  محددات أبعهللد ال
يقلا وبهلللنهلللل سعوع الك عدم دحة  النسويقية تؤعا وعلى المسنوى الجلئل بهللألدا  النسو   محددات وال
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الفاضية الاابعةا والنل ت م على أنه ال يو د تأعفا م هللإا اخ داللة   صهللئية ع د مسنوى مع وية  
الندقفش النسويقية كل منغفا األدا  النسويقلا والقبول بهلللفاضية البديلةا والنل    محددات لمنغفا    0.05

تأعفا م هللإا اخ داللة   ص  محددات لمنغفا    0.05هللئية ع د مسنوى مع وية  ت م على أنه يو د 
 .الندقفش النسويقية كل منغفا األدا  النسويقل

 :ثالثاا: تحليل تأثير المتغير الُمَعِدل

المعدل المنغفا  بو ود  المنعدد  االنحدار  تحلفئ  تطبفش   Moderated Multiple)  اى 
Regression)    وبهللعنمهللد أالوب (Johnson – Neyman)   يهد  للنعا  على مدى اعنمهللد والذخ

الع قة النأعفاية بفي منغفايي على منغفا عهلللث سعدل الع قة بف همهلل والذخ يدعى بهلللمنغفا المعدلا أخ 
)موونهللت الندقفش النسويقل  كل الع قة النأعفاية للمنغفا   المعدل نحهللول ه هلل النعا  على دور المنغفا 

لمنغفا المسنجف  )األدا  النسويقل ا  فث تشفا ال نهللئج كل  الندقفش النسويقل  كل ا  محدداتالمسنقئ )
 :   لى اآلتل48الجدول )

لمنغفا   -1 النأعفاية  الع قة  أعا مع وخ كل  له  النسويقل  الندقفش    محددات تبفي أأ منغفا موونهللت 
لغت الندقفش النسويقل كل األدا  النسويقل والك اان هللدا   لى قيم مسنوى المع وية المحسوبة والنل ب

  والنل تليد عي القيمة االكنااضية لمسنوى  0.000 ا )0.000 ا ) 0.007ضمي  دود النأعفا الء ث ) 
المحسوبة لحدود النغفاا  ا بلغت   (t)   للدرااة الحهلللية. شمهلل يؤشد مع وية النأعفا قيم0.05المع وية ) 

اللا وهل قيم مع وية    للحدود الء عة على النو 5.677 ا و)4.699 ا )2.731المحسوبة ) (t) قيم
  . 1.653  والككبكهلللغة )193الككجككدولكفككة بككدر ككة  ككايككة ) (t) أعلى مي قفكمككة

ل بفي )- 2   وهذا يؤإا  لى م هللطش 0.510  و )0.510  -تااو ت قيم الحدود النأعفاية للمنغفا الُمَعد 
الندقفش النسويقل كل    محددات الع قة النأعفاية ل دود النأعفا السهللل ة والمو  ة للمنغفا الُمَعد ل على  

األدا  النسويقلا ممهلل سفسا أأ القيم النل تق  خهللرج  دود النأعفا ال سووأ للمنغفا الُمَعد ل دور كل 
 .الندقفش النسويقل كل األدا  النسويقل محددات تحسفي الع قة ل
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ل بفي )3   للحد  0.279  ضمي الحد األدنى و )0.218.تااو ت القيم المعلز  لنأعفا المنغفا الُمَعد 
% ا  21.8  للحد األعلىا ممهلل يدل على أأ المنغفا الُمَعد ل سسهم بمهلل نسبنه ) 0.340المنواطا و)

الندقفش النسويقل كل األدا     محددات %  وعلى النوالل كل تعليل الع قة النأعفاية ل  34% ا )  27.9)
 .النسويقل وبو ود موونهللت الندقفش النسويقل

 ( التأثير الشرطي لقيم مكونات التدقيق التسويقي 48جدول )

 .Sig قيمة  t مقدار التأثير  قيمة حدود التغير حدود التغير 

0.510 - األدنى  0.218 2.731 0.007 

 0.000 4.699 0.279 0.000 األوسط

 0.000 5.677 0.340 0.510 األعلى

 = P ≤ 0.05 N                     1.653( =  193الجدولية بدرجة حرية ) Tقيمة    
197 

 المصدر: إعداد الباحثة حسب نتائج التحليل اإلحصائي     

وتشفا ننهللئج المقهللرنة كل المؤإاات اإل صهللئية لع قهللت النأعفا بو ود المنغفا الُمَعد لا  فث شهللنت  -4
النحديد  لنأ  R)2 (قيمة معهللمئ  بلغت   محددات عفا  المفسا   قد  النسويقل  األدا   النسويقل كل  الندقفش 

المفسا   R)2 (  بدوأ و ود المنغفا الُمَعد ل )موونهللت الندقفش النسويقل ا كل  في زادت قيمة0.467)
النسويقل بو ود موونهللت الندقفش النسويقل والنل بلغت   محددات لنأعفا   النسويقل كل األدا   الندقفش 

ل قد إهللرو ب س ة ) ا ممهلل يدل  0.772) %  كل تحسفي الع قة النأعفاية    30.5على أأ المنغفا الُمَعد 
 .الندقفش النسويقل كل األدا  النسويقل محددات لنأعفا 

مؤشرات اإلحصائية لعالقات التأثير ال( مقارنة التغير في 49الجدول )  
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 مقدار النغفا كل  2R  R2قيم   قيم  F  تحلفئ االنحدار

 0.467 71.048 ال سيط 
0530.  

 0.772 170.612 المنعدد )المنغفا الُمَعدل  

     3.890  =  193ا 1الجدولية بدر هللت  اية ) Fقيمة 

ل له دور    أ  وب هلل        عكلكى مكهلل اكبكككشا سموي االان نهللج بأأ تواكا موونهللت الندقفش النسويش شمنغفا ُمَعد 
ل النأعفاية  الع قة  تحسفي  كل  الم ظمهللت   محددات كبفا  كل  النسويقل  األدا   كل  النسويقل  الندقفش 

ت م على أنه ال يو د    المسنجف ة. وبذلك نذه  للقول بعككدم دحككة الكفكاضكفككة الككائيسة الخهللمسةا والنل
لمنغفا موونهللت الندقفش النسويقل على الع قة    0.05أعا ُمَعد ل اخ داللة   صهللئية ع د مسنوى مع وية  

الندقفش النسويقية كل منغفا األدا  النسويقل. وبهلللنهلللل قبول الفاضية البديلةا    محددات النأعفاية لمنغفا  
لمنغفا موونهللت    0.05ة   صهللئية ع د مسنوى مع وية  والنل ت م على أنه يو د أعا ُمَعد ل اخ دالل

 .الندقفش النسويقية كل منغفا األدا  النسويقل محددات الندقفش النسويقل على الع قة النأعفاية لمنغفا 

 تحليل الفروقات:  المحور الثالث:

خصية ألكااد  اى اخن هللر الفاوقهللت بفي منغفاات الدرااة وبحس  شئ ت عهلل  للصفهللت الدسموغاافية أو الش
 العف ة كل الم ظمهللت المسنجف ةا  فث شهللنت ننهللئج هذا النحلفئ شهللآلتل:

  والك Compare Meansالفاوقهللت  س  الج ع: تم اعنمهللد تحلفئ المقهللرنة بفي المنواطهللت )-1
والذخ سخنم بهلللسمهللت اات الفئنفي  (  Independent Two sample T – Testبنطبفش أالوب )

   لى أنه ال تو د كاوقهللت  501ننهللئج تحلفئ الفاوقهللت والموضحة كل الجدول )كقطا وقد تبفي مي  
الدرااة والمنمءلة بوئ مي   لمنغفاات  النسويقلا   محددات مع وية  الندقفش  النسويقلا موونهللت  الندقفش 

( قيم  ألأ  والك  العف ةا  أكااد  لدى  الج ع  دفة  كل  االخن    تعلى  لى  النسويقل  .  Sigواألدا  
  وعلى النوالل وهل أكبا مي 0.741 ا )0.976 ا )0.613نلك المنغفاات قد بلغت )المحسوبة ل

  المحسوبة  t ا ويؤشد هذب ال نهللئج أأ قيم )0.05قيمة مسنوى المع وية االكنااضل للدرااة وال هلللغة )
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  الجدولية t  وعلى النوالل وهل أقئ مي قيمة )0.331 ا )0.030 ا )0.507ل ئ منغفا بلغت )
 . ممهلل سع ل أنه ال كا  بفي تو ه الذشور واإلنهللث تجهللب النعهللمئ 195  وبدر ة  اية )1.653ة )وال هلللغ

الندقفش النسويقلا موونهللت الندقفش النسويقلا واألدا  النسويقل كل الم ظمهللت    محددات م  شئ مي  
 المسنجف ة. 

 ( الفروقات حسب الجنس 50الجدول )

 األوساط الحسابية  المتغيرات  
tقيمة   

 المحسوبة
t  قيمة
 الجدولية 

درجة  
 الحرية

Sig. 

التدقيق التسويقي  محددات  
(141ذكور )  2.098 

0.507 

1.653 195 

0.613 
(56إناث )  2.062 

 مكونات التدقيق التسويقي 
(141ذكور )  2.234 

0.030 0.976 
(56إناث )  2.236 

 األداء التسويقي
(141ذكور )  2.172 

0.331 0.741 
( 56إناث )  2.196 

 المصدر:  عداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اإل صهللئل 

والذخ سخنم بنحلفئ الفاو   (  One Way ANOVA: تم تطبفش أالوب )الفروقات حسب العمر  -2
للسمهللت النل تن وأ مي ع ث كئهللت وأكءاا وتبفي مي ننهللئج تحلفئ الفاوقهللت والموضحة كل الجدول 

مي  51) بوئ  مي  بوئ  والمنمءلة  الدرااة  لمنغفاات  مع وية  كاوقهللت  تو د  أنه ال  الندقفش   محددات   
قيم   أأ  العما  فث  لصفة  تعلى  أأ  سموي  النسويقل  واألدا   النسويقلا  الندقفش  موونهللت  النسويقلا 

(Sig( أكبا   وعلى النوالل وهل  0.649 ا )0.564 ا )0.808.  المحسوبة لنلك المنغفاات قد بلغت
  المحسوبة  F ا ويدعم هذب ال نهللئج قيم )0.05مي قيمة مسنوى المع وية االكنااضل للدرااة وال هلللغة ) 
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  الجدولية  F  على النوالل وهل أقئ مي قيمة )0.549 ا )0.682 ا )0.323ل ئ منغفا والنل بلغت )
أكااد العف ة مهمهلل     . ممهلل سع ل أنه ال كا  بفي تو ه3ا193ا196  وبدر هللت  اية )2.651ال هلللغة )

منغفاات   مي  شئ  م   النعهللمئ  تجهللب  أعمهللرهم  الندقفش    محددات اخنلفت  موونهللت  النسويقلا  الندقفش 
 النسويقلا واألدا  النسويقل كل الم ظمهللت المسنجف ة. 

( الفروقات حسب العمر 51الجدول )  

 المتغيرات 
F قيمة

 المحسوبة 
F قيمة
 .Sig درجات الحرية الجدولية 

التدقيق التسويقي  محددات  0.323 

2.651 

3 0.808 

 0.564 193 0.682 مكونات التدقيق التسويقي 

 0.649 196 0.549 األداء التسويقي 

 المصدر: اعداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اال صهللئل. 

   52سظها مي ننهللئج تحلفئ الفاوقهللت والموضحة كل الجدول )الفروقات حسب الخدمة الكلية:   -3
الندقفش النسويقلا موونهللت    محددات أنه ال تو د كاوقهللت مع وية لمنغفاات الدرااة والمنمءلة بوئ مي  

الندقفش النسويقلا واألدا  النسويقل سموي أأ تعلى لصفة ا وات الخدمة ال لية كل الوظيفة  فث أأ  
على النوالل وهل     و 0.842 ا )0.660 ا )0.840المحسوبة لنلك المنغفاات قد بلغت ) (.Sig) قيم

( وال هلللغة  للدرااة  االكنااضل  المع وية  مسنوى  قيمة  مي  قيم)0.05أكبا  ال نهللئج  هذب  ويدعم    F ا 
   وعلى النوالل وهل أقئ مي قيمة0.278 ا )0.534 ا )0.280المحسوبة ل ئ منغفا والنل بلغت )

(F) ( نه ال كا  بفي تو ه   . ممهلل سع ل أ196ا193ا    3  وبدر هللت  اية )2.651الجدولية ال هلللغة
الندقفش  محددات أكااد العف ة مهمهلل اخنلفت ا وات خدمنهم ال لية كل الوظيفة تجهللب النعهللمئ م  شئ مي  

 .النسويقلا موونهللت الندقفش النسويقلا واألدا  النسويقل كل الم ظمهللت المسنجف ة
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( الفروقات حسب سنوات الخدمة الكلية 52الجدول )  

 المتغيرات 
 Fقيمة 
 المحسوبة 

 Fقيمة 
 .Sig درجات الحرية الجدولية 

التدقيق التسويقي  محددات  0.280 

2.651 

3 0.840 

 0.660 193 0.534 مكونات التدقيق التسويقي 

 0.842 196 0.278 األداء التسويقي 

 .المصدر: اعداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اإل صهللئل

  53: تبفي مي ننهللئج تحلفئ الفاوقهللت كل الجدول )الحاليالفروقات حسب الخدمة في المنصب  -1
أنه ال تو د كاوقهللت مع وية لمنغفاات الدرااة والمنمءلة بوئ مي محددات الندقفش النسويقلا موونهللت  
الندقفش النسويقلا واألدا  النسويقل سموي أأ تعلى لصفة مد  الخدمة كل الم ص  الحهلللل  فث 

  وعلى النوالل  0.439 ا )0.508 ا )0.738المحسوبة لنلك المنغفاات قد بلغت ).   Sigأأ قيم )
 ا ويدعم هذب ال نهللئج قيم  0.05وهل أكبا مي قيمة مسنوى المع وية االكنااضل للدرااة وال هلللغة )

(F( وعلى النوالل وهل أقئ  0.826 ا )0.679 ا )0.304  المحسوبة ل ئ منغفا والنل بلغت  
 . ممهلل سع ل أنه ال كا  193ا196ا    3  وبدر هللت  اية )2.651دولية ال هلللغة )  الجFمي قيمة )

بفي تو ه أكااد العف ة مهمهلل اخنلفت مد  خدمنهم كل م هللدبهم الحهلللية تجهللب النعهللمئ م  شئ مي  
 محددات الندقفش النسويقلا موونهللت الندقفش النسويقلا واألدا  النسويقل كل الم ظمهللت المسنجف ة. 
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( الفروقات حسب الخدمة في المنصب الحالي53الجدول )  

 المتغيرات 
 Fقيمة 
 المحسوبة 

 Fقيمة 
 .Sig درجات الحرية الجدولية 

التدقيق التسويقي  محددات  0.304 

2.651 

3 0.738 

 0.508 193 0.679 مكونات التدقيق التسويقي 

 0.439 196 0.826 األداء التسويقي 

  المصدر: اعداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اإل صهللئل      

  أنه ال تو د كاوقهللت 54تبفي مي ننهللئج تحلفئ الفاوقهللت كل الجدول )الفروقات حسب الشهادة: 5- 
الدرااة والمنمءلة بوئ مي   لمنغفاات  النسويقلا   محددات مع وية  الندقفش  النسويقلا موونهللت  الندقفش 

لنلك المنغفاات قد Sigواألدا  النسويقل سموي أأ تعلى لصفة الشههللد   فث أأ قيم ) .  المحسوبة 
   وعلى النوالل وهل أكبا مي قيمة مسنوى المع وية االكنااضل  0.150 ا )0.292 ا )0.157بلغت )

 ا  1.755  المحسوبة ل ئ منغفا والنل بلغت )F نهللئج قيم) ا ويدعم هذب ال0.05للدرااة وال هلللغة )
  وبدر هللت  اية 2.651  الجدولية ال هلللغة )F  وعلى النوالل وهل أقئ مي قيمة ) 1.793 ا )1.253)
  .ممهلل سع ل أنه ال كا  بفي تو ه أكااد العف ة مهمهلل اخنلفت مسنويهللتهم العلمية وإههللداتهم  193ا196ا3)

الندقفش النسويقلا موونهللت الندقفش النسويقلا واألدا  النسويقل كل   محددات   تجهللب النعهللمئ م  شئ مي
 الم ظمهللت المسنجف ة. 

( الفروقات حسب الشهادة54الجدول )  

 المتغيرات 
 Fقيمة 
 المحسوبة 

 Fقيمة 
 .Sig درجات الحرية الجدولية 

التدقيق التسويقي  محددات  1.755 2.651 3 0.157 
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التسويقي مكونات التدقيق   1.253 193 0.292 

 0.150 196 1.793 األداء التسويقي 

 المصدر: اعداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اإل صهللئل       

  أنه ال تو د كاوقهللت  55: تبفي مي ننهللئج تحلفئ الفاوقهللت كل الجدول )الفروقات حسب التخصص-6
الدرااة والمنمءلة بوئ مي   لمنغفاات  النسويقلا   محددات مع وية  الندقفش  النسويقلا موونهللت  الندقفش 

.  المحسوبة لنلك المنغفاات قد Sigواألدا  النسويقل سموي أأ تعلى لصفة النخصم  فث أأ قيم )
يمة مسنوى المع وية االكنااضل    وعلى النوالل وهل أكبا مي ق0.922 ا )0.865 ا )0.366بلغت )

 ا  1.064  المحسوبة ل ئ منغفا والنل بلغت )F ا ويدعم هذب ال نهللئج قيم)0.05للدرااة وال هلللغة )
  وبدر هللت  اية 2.651  الجدولية ال هلللغة )F  وعلى النوالل وهل أقئ مي قيمة ) 0.192 ا )0.244)
لعف ة مهمهلل اخنلفت تخصصهللتهم المه ية تجهللب   . ممهلل سع ل أنه ال كا  بفي تو ه أكااد ا193ا196ا  3)

مي   شئ  م   كل    محددات النعهللمئ  النسويقل  واألدا   النسويقلا  الندقفش  موونهللت  النسويقلا  الندقفش 
 الم ظمهللت المسنجف ة. 

 ( الفروقات حسب التخصص55الجدول )

 المتغيرات 
 Fقيمة 
 المحسوبة 

 Fقيمة 
 .Sig درجات الحرية الجدولية 

التدقيق التسويقي  محددات  1.064 

2.651 

3 0.366 

 0.865 193 0.244 مكونات التدقيق التسويقي 

 0.922 196 0.192 األداء التسويقي 

 المصدر: اعداد ال هلل ءة مي ننهللئج النحلفئ اإل صهللئل       
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وينضح لل هلل ءة مي ننهللئج تحلفئ الفاوقهللت و س  الصفهللت الدسموغاافية ألكااد العف ة كل الم ظمهللت  
المسنجف ةا أنه سموي االان نهللج بأنه مهمهلل اخنلفت دفهللتهم الشخصية كإأ تاشفلهم كل أع هلل  عملهم  

مي   شئ  النسويقل    محددات على  واألدا   النسويقلا  الندقفش  موونهللت  النسويقلا  ب فع  الندقفش  هلل  
المسنويهللت وال تو د أسة كاوقهللت بف هم تجهللب تلك المنغفاات. وبمو   ننهللئج تحلفئ الفاوقهللت السهللبقة كإنه  
ينم قبول كاضية العدم للفاضية الائيسة السهللداة والنل ت م على أنه ال تو د كاوقهللت اات داللة 

لصفهللت الدسموغاافية ألكااد  كل منغفاات الدرااة سموي أأ تعلى ل  0.05ا صهللئية ع د مسنوى مع وية  
 العف ة كل الم ظمهللت المسنجف ة. 

 رابع الفصل ال

 االستنتاجات والمقترحات 

 محددات عاضت هذب الدرااة محهللولة م هجية لنشخيم وتحلفئ مجموعة مي المنغفاات المنمءلة بنأعفا  
عة مي الفاضيهللت  الندقفش النسويقل على األدا  النسويقل مي خ ل مدى تواكا موونهللتها كهللخنبات مجمو 

على تشخيم منغفاات الدرااة واخن هللر الع قهللت بف ههلل وكش مهلل    ا  ضمي محهللور هذب المنغفاات وب هلل 
اكضى اليه مخطط الدرااة سعاض الفصئ الحهلللل اهم االان نهلل هللت والمقنا هللتا عليه كهللأ مضهللمفي  

 هذا الفصئ تنوزع على م حءفي شهللالتل: 

 االول:االستنتاجات.المبحث 

 المبحث الثاني: المقترحات.
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 المبحث األول 

 االستنتاجات 

يهد  هذا الم حث  لى عاض أهم االان نهلل هللت النل اننهت  لفههلل هذب الدرااة اوقد خلصت الدرااة 
  لى مجموعة مي االان نهلل هللت وهل شهللالتل: 

االخن هللرات النل أ ايت علفههلل لقيهللس مدى مصداقفنههلل تبفي ا نيهللز أدا  الدرااة الحهلللية لعدد مي  - 1
 .وع هللتههلل والنل تم  عدادههلل وتطوياههلل مي قبئ ال هلل ءة وعلى وكش خطوات ال حث العلمل

ظها أأ بيهللنهللت الدرااة الحهلللية قد ا نهللزت الشاوط اإل صهللئية الء ث والمنصلة بوئ مي اخن هللرات  -2
الطبيعلا   شهللكة  النوزي   اخن هللر  اموهللنية  سع ل  ممهلل  الدرااة  لمنغفاات  الن هلليي  وتجهللنع  واالانق ليةا 

  .كاضيهللت الدرااة الحهلللية والك بنطبفش االخن هللرات المعلمية

ا نهللز أنمواج الدرااة الحهلللية بمنغفااته الائيسة الء ث وأبعهللدههلل اخن هللر النحلفئ العهللملل االان شهللكل  -3
كش شئ ُبعد مي األبعهللد كل الدرااة الحهلللية  لى المنغفا الذخ ي نمل  ليها والذخ سشفا  لى تجهللنع وتوا

 .ممهلل سع ل د  ية أنمواج الدرااة الحهلللية إل اا  النحلف ت اإل صهللئية على وكش االخن هللرات المعلمية

ضعف  - 4 يؤإا  ممهلل  النسويقل  الندقفش  محددات  أبعهللد  شهللكة  على  ضعيفة  اتفهلل   نس   و ود  تبفي 
المحددات النل توا هههلل الم ظمهللت المسنجف ة كل أع هلل  قيهللمههلل بعمليهللت الندقفش والماا عة   مسنويهللت تلك
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ألنشطنههلل النسويقيةا بع هللر  أخاى ال تعد تلك المحددات بمءهللبة معوقهللت أمهللم تطبفش الندقفش النسويقل  
 .كل الم ظمهللت المسنجف ة

هللدهم على الندقفش لألنشطة النسويقية  ظها أأ المديايي كل الم ظمهللت المسنجف ة يؤإاوأ عدم اعني-5
كل م ظمهللتهما شمهلل أنهم سحجموأ أو لديهم علو  على   اا  النغففاات على أنشطنهم اإلدارية اات 

 .الصلة بهلللندقفش النسويقل

تبفي أأ الم ظمهللت المسنجف ة لديههلل مسنويهللت عهلللية مي ال فهللسة كل البيهللنهللت والمعلومهللت ال زمة  - 6
 .يقل لديهمو لنسويقلا وأأ هذا ال سشوئ محددا  أو معوقهلل  تجهللب تطبفش الندقفش النسلعمليهللت الندقفش ا

تنفش  دار  الم ظمهللت المسنجف ة على أنه ينواكا لديههلل المنخصصفي كل مجهللل الندقفش النسويقلا  - 7
  .هللليةوالذيي سمنل وأ المعاكة المنمو ة بنطبيقهللته ممهلل سسمح بنطبفش الندقفش النسويقل لديهم وبوفهلل   ع 

والك - 8 عليه  والقهللئمفي  النسويقل  الندقفش  مي  شئ  اانق لية  على  المسنجف ة  الم ظمهللت  تؤشد  دار  
وم حهم   تموف هم  مي  للم ظمهللت  تسمح  النل  األكهللدسمية  الشههللد   لديههلل  النسويقففي  المدققفي  المن و 

  .االانق لية لنطبفش الندقفش النسويقل

المسنجف ة تؤشد على  لمهللم المدقش النسويقل لديههلل بويفية تطبفش ودلت الدرااة  لى أأ الم ظمهللت  ت- 9
والقوانفي   والنعليمهللت  والمعهلليفا  الم هللدئ  بنطبفش  ملنلمة  وأنههلل  والقوانفيا  والنو فههللت  النعليمهللت  وت ففذ 

 .ال هللكذ  اات الصلة بهلللندقفش النسويقل

عملية اتخهللا القاارات اات الصلة  اتضح أأ المدقش النسويقل كل الم ظمهللت المسنجف ة لدسه  لمهللم ب-10
بهلللندقفش النسويقل والنل تنضمي  م  البيهللنهللت والمعلومهللت عي النغففاات كل الموونهللت البفئيةا والك 

 .ألأ تلك الم ظمهللت تمءئ معهلليفا خهللدة بهلللندقفش النسويقل البفئل

ننهللئج الندقفش النسويقل  ظها أأ المدقش النسويقل كل الم ظمهللت المسنجف ة لدسه اإلدراو ال زم بأأ  -11
النسويقل لدى الندقفش  تعمئ على ردد الفاص النسويقيةا ممهلل سسهم كل النخفيف مي محددات تطبفش  

 .تلك الم ظمهللت 
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النسويقل ممهلل يؤإا ضعف -12 تبفي و ود نس  اتفهلل  ضعيفة على و ود أبعهللد موونهللت الندقفش 
لم ظمهللت المسنجف ة بعمليهللت الندقفش والماا عة  مسنويهللت تواكا تلك الموونهللت والنل تعد ضاورية لقيهللم ا

 .ألنشطنههلل النسويقية

سموي االان نهللج بأأ الم ظمهللت المسنجف ة لديههلل ضعف كل مجهللالت النعا  على إاائح الجمهور  -13
الذيي سمءلوأ كاص تسويقية خهللدة بههلل والذخ بدورب سمو ههلل مي موا هة طل هللتهما ممهلل يؤإا عدم تواكا  

 .موونهللت الندقفش النسويقل لدى تلك الم ظمهللت والمنمءئ بندقفش البفئة النسويقيةأ د 

ظها أأ الم ظمهللت المسنجف ة لديههلل مسنويهللت اهنمهللم ضعيفة تجهللب وض  االانااتيجية الجوهاية  -14
  .للنسويشا بجهللن  عدم وضوح أهداكههلل اات الصلة بمفهللهيم العمئ المو هة  لى السو  

ت المسنجف ة لم تقم بب هلل  الهيوئ الن ظيمل لقسم النسويش ومسؤوليهللته اان هللدا   لى  تبفي أأ الم ظمهلل-15
المفهللهيم الوظيفية واإلننهلل يةا وأأ ال هللدر كل قسم النسويش سحنهللج  لى دورات تدريبية لن مية وتطويا  

  .مههللراتهم كل مجهللالت الن ظيم النسويقل

واضحة عي قيهللس  موهللنيهللت السو  الذخ تعمئ فيه و د أأ الم ظمهللت المسنجف ة ال تملك دور  -16
  .ممهلل سسب  لههلل ضعف قدراتههلل على  م  وتولفد األك هللر الجديد  بشأأ م نجهللتههلل النل تقدمههلل لللبهللئي

سموي االان نهللج بأأ ه هللو أنشطة تسويقية تحنهللج  لى نفقهللت شبفا ا وأأ ه هللو ضعف كل اإل اا ات -17
هلل يدل على عدم تواكا اإلموهللنية لدى الم ظمهللت المسنجف ة كل  النل تضمي تحقفش هذب ال فقهللتا مم

 .تدقفش  ننهلل ية األنشطة النسويقية لديههلل

سسن نج بأأ الم ظمهللت المسنجف ة تاى بأأ عدد شهللدر المبيعهللت لديههلل غفا شهللٍ  لنحقفش األهدا   -18
دم شفهللسة اانخدام  وأنههلل ال تعنمد تص يفهم  س  النخصم أو الم نجهللت أو الم هللطشا وهذا نهللتج عي ع 

 .ق وات النسويش الحهلللية مي قبئ الم ظمة لنغطية السو  

المسنويهللت  -19 بحس   والك  المسنجف ة  لم ظمهللت  لدى  النسويقل  األدا   مسنويهللت  ضعف   تضح 
 .الضعيفة والنل ظهات لألبعهللد الخمسة والمسنخدمة شمقيهللس لذلك األدا  كل الدرااة الحهلللية
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ف ة لديههلل رؤية بمسنويهللت ضعيفة تجهللب تحسفي أدائههلل مي خ ل تطور  تبفي أأ الم ظمهللت المسنج-20
 . صنههلل السوقيةا شونههلل ال تعد الحصة السوقية مؤإاا  كعهللال  ل جهللح األنشطة النسويقية واإلننهلل ية لديههلل

ظها أأ الصور  الذه ية للم ظمهللت المسنجف ة  هلل ت بمسنويهللت ضعيفة وهذا نهللتج عي أنههلل ال  -21
القدر  اهنمهللم ضعيفة    تمنلك  ه هللو مسنويهللت  أأ  بهللانماارا شمهلل  م نجهللت  ديد  ومنطور   تقدسم  على 

 .بشوهللوى اللبهللئي واالانجهللبة لههلل

الابحية كل  -22 لديههلل رؤية ضعيفة تجهللب اعنمهللد مؤإا  المسنجف ة  الم ظمهللت  ال نهللئج  لى أأ  تشفا 
دقفش النسويقل او  سسهللهم كل  قيهللس األدا  النسويقل ممهلل سسن نج م ه أنههلل ال تعنقد بأأ تطبفش الن

 .تحسفي  جم المبيعهللت وبهلللنهلللل تحسفي الابحية لديههلل

تبفي أأ الم ظمهللت المسنجف ة تاى بأأ  قدام اللبوأ على اقن هلل  خدمهللتههلل أو العنههلل ال سعد دلف   -23
 .على أدائههلل الجفد وشفهللئنههلل كل تقدسم الخدمة لهم

 :هللط بفي منغفاات الدرااة وأبعهللدههلل اآلتلسموي االان نهللج مي ننهللئج تحلفئ االرت -24

الندقفش ك -أ النخفيف مي محددات  أو  الحد  المسنجف ة على  الم ظمهللت  لمهلل زاد اعنمهللد 
 .النسويقل لديههلل كإأ الك يؤدخ  لى تطويا أدائههلل النسويقل

أنه شلمهلل تواكات موونهللت الندقفش النسويقل وبمسنويهللت عهلللية لدى الم ظمهللت المسنجف ة   -ب 
 .دخ  لى تحسفي أدائههلل النسويقلكإأ الك يؤ 

النخفيف مي   -ت  أو  الحد  المسنجف ة كل  الم ظمهللت  أنه شلمهلل شهللأ ه هللو اعل مي قبئ 
محددات الندقفش النسويقل كإأ الك سسهم كل تحسفي أبعهللد األدا  النسويقل والممءلة 
وال فهلل    الابحيةا  والوال ا  اللبوأ  الذه يةا رضهلل  الصور   السوقيةا  الحصة  مي  بوئ 

 .فهللعليةوال
النخفيف مي   -ث  أو  الحد  المسنجف ة كل  الم ظمهللت  أنه شلمهلل شهللأ ه هللو اعل مي قبئ 

الندقفش  موونهللت  بأبعهللد  العمئ  تب ل  كل  سسهم  الك  كإأ  النسويقل  الندقفش  محددات 
النسويقيةا  االانااتيجية  تدقفش  النسويقيةا  البفئة  تدقفش  مي  بوئ  والممءلة  النسويقل 
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ت  النسويقيةا  الن ظيم  تدقفش تدقفش  النسويقيةا  االننهلل ية  تدقفش  النسويشا  نظم  دقفش 
 .الوظيفة النسويقية

أنه شلمهلل شهللأ ه هللو اعل مي قبئ الم ظمهللت المسنجف ة كل توكفا موونهللت الندقفش  - ج
لديههلل والممءلة بوئ مي   النسويقل  أبعهللد األدا   النسويقل كإأ الك سسهم كل تحسفي 

 .بحيةا وال فهلل   والفهللعليةالصور  الذه يةا رضهلل اللبوأ والوال ا الا 

النسويقل  لى مسنويهللت -25 سموي االان نهللج بأأ الم ظمهللت المسنجف ة  اا مهلل أرادت تحسفي أدائههلل 
تنمفل بههلل على م هللكسفههلل أأ تاشل على توكفا موونهللت الندقفش النسويقل ومي خ ل أبعهللدب السنةا والك 

الندقفش النسويقل كل    محددات هذا المنغفا كل تحسفي الع قة النأعفاية غفا الم هللإا  لمنغفا    هميةأل
  .األدا  النسويقلا والذخ مي خ له تحس ت شهللكة مؤإاات النأعفا بفي المنغفايي

أأ أكااد العف ة كل الم ظمهللت المسنجف ة ومهمهلل اخنلفت امهللتهم الدسموغاافية  سموي أإلان نهللج ب  -26
أع هلل  عملهم على شئ مي  كإأ   النسويقلا   محددات تاشفلهم كل  الندقفش  النسويقلا موونهللت  الندقفش 

 .واألدا  النسويقل  هلل  ب فع المسنويهللت وال تو د أسة كاوقهللت بف هم تجهللب تلك المنغفاات 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: المقترحات 

 الدرااة وشمهلل سهللتل:ين هللول هذا الم حث اانعااضهلل  الهم المقنا هللت النل تودل بههلل 
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تب ل المديايي كل الم ظمهللت المسنجف ة أاهلللف  الندقفش لألنشطة النسويقية كل م ظمهللتهما واتخهللا  - 1
 .كهللكة اإل اا ات النل تسهم كل تطبفش النغففاات على أنشطنهم اإلدارية اات الصلة بهلللندقفش النسويقل

موونهللت الندقفش النسويقل وأبعهللدب السنة  ودل الم ظمهللت المسنجف ة على زيهللد  اهنمهللمههلل بنوكفا  ن- 2
والنل اعنمدتههلل دراان هلل كل أنموا ههلل شونههلل ضاورية لقيهللم تلك الم ظمهللت بعمليهللت الندقفش والماا عة  

 .ألنشطنههلل النسويقية

تحسفي اهنمهللم الم ظمهللت المسنجف ة بندقفش البفئة النسويقية وخصودهلل  بمجهللالت النعا  على إاائح  - 3
سمءلوأ كاص تسويقية خهللدة بههلل والذخ بدورب سمو ههلل مي موا هة طل هللتهما ممهلل سسهم  الجمهور الذيي  

 .كل تحسفي أدائههلل النسويقل

وم ههلل  ن- 4 لديههلل  النسويش  ألنشطة  االانااتيجل  بهللل عد  االهنمهللم  المسنجف ة  الم ظمهللت  تو ه  أأ  اى 
مو هة  لى نحو السو  الذخ  األهدا  اات الصلة بندقفش األنشطة النسويقية المنصلة بمفهللهيم العمئ ال

 .تعمئ فيه

أأ تنم  عهللد  ب هلل  وتصميم الهيوئ الن ظيمل لقسم النسويش ومسؤوليهللته كل الم ظمهللت المسنجف ة  -5
الندقفش النسويقل لديههلل ومي عم   المفهللهيم الوظيفية واإلننهلل يةا والك لنعليل أدا  أنشطة  اان هللدا   لى 

  .النسويقلتحسفي مسنويهللت أدائههلل 

تب ل الم ظمهللت المسنجف ة لنطويا مههللرات شوادرههلل العهللملة كل المجهللل النسويقل والك مي خ ل - 6
   . قهللمة الدورات الندريبية والك بهلللنعهللوأ م  الجههللت األكهللدسمية المنوا د  كل مواق  تلك الم ظمهللت 

موهللنيهللت السو  الذخ تعمئ أأ تسعى الم ظمهللت المسنجف ة على تطبفش المؤإاات ال زمة لقيهللس  -7
 .فيه والك لنحسفي قدراتههلل على  م  وتولفد األك هللر الجديد  بشأأ م نجهللتههلل النل تقدمههلل لللبهللئي

أأ تعمئ الم ظمهللت المسنجف ة على وض  اإل اا ات النل تضمي الحد مي ال فقهللت ال بفا  ل عض  -8
 . ننهلل ية األنشطة النسويقية لديههلل أنشطنههلل النسويقية ممهلل يوكا لههلل اإلموهللنيهللت ال زمة لندقفش
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أأ سووأ لدى الم ظمهللت المسنجف ة العدد الم هللا  مي شهللدر المبيعهللت لديههلل لنحقفش أهدا  الندقفش    - 9
 .النسويقلا ممهلل سمو ههلل مي اانخدام ق وات النسويش الحهلللية لنغطية أنشطنههلل الندقيقة اات الصلة بهلللسو  

عل الم هللا  للدور الذخ يؤدسه تواكا موونهللت الندقفش النسويقل  أأ تمنلك الم ظمهللت المسنجف ة الو -10
  .لديههلل تجهللب مهلل تقوم به مي أنشطة تهد  مي خ لههلل تحسفي أدائههلل النسويقل

اعنمهللد    -11 السوقية مسن د  على  تحسفي  صنههلل  تجهللب  تسويقية  لاؤية  المسنجف ة  الم ظمهللت  تب ل 
اية كل تطويا  صنههلل تلك بهللالضهللكة  لى شونههلل مؤإاا  الندقفش النسويقل شأ د الم هللدخ  المهمة األاهلل

 .كعهللال  ل جهللح األنشطة النسويقية واإلننهلل ية لديههلل

لنحسفي الصور  الذه ية للم ظمهللت المسنجف ة بهللعن هللرههلل مي مؤإاات األدا  النسويقل الجفد أأ  -12
النفو  والنمفل  تقدمه له مي    تسعى  لى  عئ اللبوأ ماشلا  لعمليهللتههلل وطايقههلل  لى تحقفش  والك بمهلل 

 .م نجهللت تنصف بهللالبداع المسنما

األدا  -13 قيهللس  كل  الابحية  مؤإا  اعنمهللد  تجهللب  رؤينههلل  لنحسفي  المسنجف ة  الم ظمهللت  تسعى  أأ 
النسويقل والك ألأ تطبفش الندقفش النسويقل لديههلل او  سسهللهم كل تحسفي  جم المبيعهللت وبهلللنهلللل  

 .تحسفي مؤإا الابحية لديههلل

والقفود النل تسهم كل عاقلة أنشطة    محددات تعمئ الم ظمهللت المسنجف ة على  زالة شهللكة الأأ  -14
الندقفش النسويقل كل الم ظمهللت المسنجف ة والنل ينم عي طايقههلل تطويا أدائههلل النسويقلا وأأ تنب ى  

ت عي  سعجل  والنل  الم هللكسة  الم ظمهللت  اان هلل   كل  اموهللنيهللتههلل  مي  تليد  النل  العملية  حقيقههلل  الواهللئئ 
 .الم هللكسفي كل هذا المجهللل

وواضحة    -15 دقيقة  معلومهللت  سعطل  المسنجف ة  الم ظمهللت  كل  النسويقية  للمعلومهللت  نظهللم  تواكا 
وبساعة وكل الوقت الم هللا   ول النغفاات النل تطاأ كل السو  ممهلل سسهللعد كل تحسفي طا  تدقفش 

 .األنشطة النسويقية اات الصلة
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النسويش    -16 وظيفة  أنشطة  بندقفش  ال ففلة  اإل اا ات  بوض   المسنجف ة  الم ظمهللت  تقوم  دار   أأ 
والناشفل على  عداد الدرااهللت النسويقية  ول الم نجهللت النل سج   اقهللطههلل أو  ضهللكنههلل أو تطوياههلل  

 .مي  فث الجود  وال مطية

ا  الندقفش النسويقل والك لنموفي  أأ تقوم الم ظمهللت المسنجف ة بإعداد باامج كعهلللة لواي  أهد -17
  .تلك الم ظمهللت مي قيهللس مدى النطور النسويقل لديههلل اعيهلل  للودول  لى الموهللنة السوقية األكضئ

  وونهللت أأ تعمئ الم ظمهللت المسنجف ة على اانقطهللب الع هللدا ال شاية اات الخبا  وال فهلل   كل م-18
 . اا مهلل أرادت تحسفي أدائههلل النسويقل الندقفش النسويقل ووضعهم كل المواق  الم هللا ة لهم

الندقفش وتوكفا   محدداتأأ تسن د الم ظمهللت المسنجف ة كل عمليهللت الندقفش النسويقل على  زالة  -19
  .كهللكة موونهللته وعلى وكش األبعهللد النل تب نههلل دراان هلل الحهلللية

نفهللد  مي ننهللئج النطبفش  اهنمهللم الم ظمهللت المسنجف ة بأنشطة الندقفش النسويقل لديههلل والك بهللالا -20
المفدانل لمهلل أكازته الدرااة الحهلللية مي  وان  قو  لدى الم ظمهللت المسنجف ة والعمئ على تعليلههللا  
الدرااهللت األكهللدسمية مي تطويا  تقدمه  لديههلل والك مي ا ئ االانفهللد  ممهلل  وتطويا  وان  الضعف 

ئ العلمية كل بفئة األعمهللل والمسهللهمة  لميهللديي العمئ ويحقش كل الوقت ااته النوظيف الف اخ للم هللد 
 .كل اد الفجو  بفي ال ظاية والنطبفش

على الم ظمهللت المسنجف ة أنه  اا أرادت تحسفي أدائههلل النسويقل وتحقفش منطل هللت نجهلل ههلل كل  - 21
هذا المجهللل أأ تسعى للناشفل على توكفا منطل هللت شهللكة أبعهللد موونهللت الندقفش النسويقل شونههلل اات 

 .يف كل تحقفش منطل هللت األدا  النسويقل اههللم ضع 

تقناح الدرااة الحهلللية مجموعة مي الع هللويي ال حءية لن وأ مجهللال  للدرااهللت المسنقبلية والمنصلة  -22
 :بمنغفاات الدرااةا وشمهلل يلل 

الندقفش النسويقل والنو ه النسويقل االانااتيجلا درااة الرا  عف ة مي    محددات تحلفئ الع قة بفي    -أ
 العهللملفي كل ك هللد  الدر ة االولى والممنهللز  كل اقليم شوردانهللأ العاا . 
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دور موونهللت الندقفش النسويقل كل تحقفش الذشهلل  السوقل كل الم ظمهللت الخدميةا درااة الرا  عف ة  -ب 
 هلية كل اقليم شوردانهللأ العاا .مي العهللملفي كل المسنشفيهللت اال

الندقفش النسويقل كل النمفل النسويقل درااة كل عف ة مي المصهللر  األهلية كل  قليم    محددات اعا  -ت 
 العاا .                                                                        -كادانهللأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر

 المصادر العربية  

   واالطاريح العلمية . الرسائل اوالا 

 ا المعاكة النسويقية وت  ولو يهلل المعلومهللت وأعاههلل كل 2007أبوغ يما أزههللر نعمة عبد اللها ا ) -1
دشنورابا ) غفا   ا أطاو ة  الج وبية  للسم ت  العهللمة  الم ظمة  درااة  هلللة كل  النسويقلا  األدا  

 واالقنصهللدا  الجهللمعة المسن صايةا  بغدادا العاا . م شور   ا شلية اإلدار  
ا الم ظور االانااتيجل للنواكش بفي أهدا  م ظمهللت االعمهللل   2000خا)أ مد يونع محمد الس عهللو  -2

راهلللة  ا  المسهللهمة  الم ظمهللت  مي  عف ة  كل  مفدانية  العليهللادرااة  ل دار   المهلللل  السلوو  وأنمهللط 
 القنصهللدا  هللمعة المودئا المودئا العاا . مهلل سنفا غفا م شور  ا شلية االدار  وا
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 ا دور الاقهللبة الداخلية والماا عة الخهللر ية كل تحسفي ادا  المؤاسةا  2010ا مد, و داأ عللا) -3
راهلللة مهلل سنفا م شور ا  هللمعة الجلائا شلية العلوم االقنصهللدسة والعلوم النجهللرية وعلوم النسففاا 

 .الجلائا
نسويقية لنقويم الجهد النسويقل ا درااة  هلللة مجم  دفدال   الماا عة ال2005بسلا نعيمةا ) -4

 .بهلللدار البيضهلل ا راهلللة مهلل سنفام شور ا الجلائا
 ا دور االتصهللالت النسويقية كل تحسفي األدا  النسويقل للمؤاسة 2015 مفدخا عبد الازا ا)  -5

النجهللريةا شلية    درااة  هلللة مؤاسة  تصهللالت الجلائا كاع البويا .مذشا  مهللانا م شور  كل العلوم
 العلوم االقنصهللدسة والنجهللرية وعلوم النسففا قسم العلوم النجهللريةا الجلائا. 

محئا)   -6 ابهللب  اهللمل  النسويقل  2005الج هللبلا  واألدا   الخهللر ية  البفئة  كل  العمئ  تحدسهللت   ا 
مي   مخنهللر   لعف ة  اانط عية  درااة  واألعاا  الع قة  الحدودا  عهللبا   الدولية  الم ظمهللت  للشاشهللت 

الدولية العهللملة كل العاا  واوريهلل واألردأا أطاو ة دشنوراب غفا م شور ا شلية اإلدار  واالقنصهللدا 
 . هللمعة المودئا المودئا العاا 

 ا الع قة بفي تب ل مفهوم النسويش األخضا واألدا  النسويقل  2014 مود ا محمد اعدو أ مدا)  -7
حهللكظهللت قطهللع غل اراهلللة مهلل سنفا م شور ا  هللمعة  درااة مفدانية على الم شآت الص هللعية كل م 

 .االزهاا مصا
لفلىا) -8 البفئية  2016خضفاا  اإلدار   نظهللم  دور  البفئل ISO 14000 ا  األدا      تحسفي  كل 

والنسويقل للمؤاسة الص هللعية الجلائايةادرااة  هلللة إاشة الورود للعطور بهلللوادخا راهلللة مهلل سنفا  
النسففاا  هللمعة   علوم  كل  والنجهللريةا م شور   االقنصهللدسة  العلوم  شلية  بهلللمسفلة  بوضيهلل   محمد 

 .الجلائا
 اأعا  انااتيجية ال مو على األدا  النسويقل لدى إاشهللت النأمفي  2010الدوااخانهللدا إهللخ ا) -9

 ال وينية ودور النو ه السوقل شمنغفا وايطاراهلللة مهلل سناا هللمعة الشا  األواطاعمهللأااالردأ.
)زن -10 االيمهللنلا  راهلللة    . 2004هللقل  اإلل ناونيةا  للص هللعهللت  الوط ية  المؤاسة  درااة  هلللة 

 الجلائا. -مهلل سنفا غفا م شور ا  هللمعة بلقهلليدا تلمسهللأ 
اميةا) -11 الخدميةاراهلللة  2015زوخا  بهلللمؤاسة  النسويقل  األدا   و  الناويجل  االتصهللل   ا 

 مهلل سنفا م شور ا  هللمعة قهللددخ مابهللح ورقلةا الجلائا.
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يونع  ام -12 عواطف  ) الليوانلا  األدا  2004هللعفئا  على  االل ناونية  النجهللر   انعوهللاهللت   ا 
النسويقل للم ظمهللت الخدمية: درااة على مجموعة مخنهللر  مي الم ظمهللت الخدمية كل محهللكظة 
 نف وىا أطاو ة دشنوراباغفا م شور ا شلية اإلدار  واالقنصهللدا  هللمعة المودئا المودئا العاا .

 ا المليج النسويقل للخدمة الصحية وأعاب كل رضهلل  2002السهللماائلا  فصة عطهلل    سفيا ) -13
اللبوأا درااة مقهللرنة لعف ة مي المسنشفيهللت الحوومية والخهللدة كل بغدادا راهلللة مهلل سنفا غفا  

 م شور ا شلية اإلدار  واالقنصهللدا  هللمعة بغدادا بغدادا العاا .
بمون ة  هللمعة الحهللج لخصا  ا م هللدئ االدار  العلمية للعملية النسويقية  2012 هللح, اوال ا )إ -14

االنسهللنية   العلوم  ل لية  م شور   مهلل سنفا  راهلللة  النطبفشا  واموهللنية  النخطيط  ادول  بفي  ب هللت ة 
 واال نمهللعية  هللمعة م نورخ اقس طف ةا الجلائا. 

 ا اعا االندمهللج كل االدا  المهلللل ا درااة تحلفلية كل  2002الشلبل اكااس اليمهللأ  سي ا ) -15
ردنية ا راهلللة مهلل سنفا غفا م شور  ا شلية االدار  واالقنصهللد ا  هللمعة  عف ة مي المصهللر  اال

 المودئا المودئا العاا . 
 ا الماا عة النسويقية وأهمفنههلل كل تحسفي األدا  النسويقل لمؤاسة 2015إ هللخا ههلل اا ) -16

الخدمية درااة  هلللة مؤاسة اتصهللالت الجلائا الو د  العلمية ل تصهللالت ورقلةا هللمعة قهللددخ 
 بهللح ورقلةاراهلللة مهلل سنفا م شور  ا الجلائا. ما 

 ا الملفهللت النسويقية والنخطيط االانااتيجل للنسويش وأعاهمهلل كل  2004طهللل ا ع   كا هللأا) -17
كهللعلية الم ظمةا درااة مقهللرنة بفي المصهللر  العااقية واألردنيةا أطاو ة دشنوراب غفا م شور ا  

 .الجهللمعة المسن صايةا بغدادا العاا 
 ا  موهللنية تب ل معاكة اللبوأ لنعليل األدا  النسويقلا 2010بههلل   بف  محمودا )  الطهللئلا -18

درااة تحلفلية ألرا  عف ة مي أدحهللب الم ظمهللت الصغفا  لألل سة الجهللهل  كل مدي ة المودئا 
 راهلللة مهلل سنفاا )غفا م شور  ا شلية اإلدار  واالقنصهللدا  هللمعة المودئا المودئا العاا  .

 االنسويش بهلللع قهللت ودورب كل تحسفي  2000امهفوب السهللسحا أمفي نعمهللأا)الط ف  خولة   -19
األدا  النسويقل كل إاشهللت الخدمهللت كل كلسطفي)نهللبلع ا راهلللة مهلل سنفا م شور ا هللمعة ال جهللح  

 الوط يةا شلية االقنصهللد والعلوم االدارية  قسم النسويشاكلسطفي. 
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20- ( أ مدا  نسف ة  الوا دا  النس2002عبد  الندقفش  كل   ا  وأعاب  النسويقية  الباامج  ويقل ألنشطة 
تحسفي األدا  النسويقل: درااة مفدانية على عف ة مي م ظمهللت القطهللع الص هللعل كل محهللكظة 
 أربفئا راهلللة مهلل سنفا غفا م شور  ا شلية اإلدار  واالقنصهللدا  هللمعة د ح الدييا أربفئا العاا 

 عة النسويقية لمفهوم االلنلام الضايبل   ااطهللر مقناح للماا2006عبدالقهللدرا ااهللمة ا مدا)   -21
عفي إمعا  النجهللر   هللمعة  شلية  م شور ا  دشنوراب  اطاو ة  المبيعهللتا  على  الضاائ   بمصلحة 

 .مصا
  ب ورا شتد  اهلللةر  ايقلو لتاا دا ألا على ود ل ا رمعهلليي  بيطت رع  ا2006) داقهللئ مباي ايقلر لعا -22

 .ال وكةا العاا   هللمعة داالقتدهللوا  دار إلا شلسة ور امنإ رغي
  أعا تب ل كلسفة النسويش األخضا كل تحسفي االدا  النسويقل  2009امفا غهللنما)  وادخالعا -23

 ا راهلللة دشنوراب غفا م شور ا هللمعة ال اب  ا العاا .
ا نظهللم تدقفش ادار  الجود  ا راهلللة مهلل سنفا غفا م شور   2000العلاوخا بههلل  زشل محمدا   -24

 عاا . هللمعة المسن صايةابغدادا ال
كنحل  العفيفلا   -25 محمد  واآلليهللت  ا  2007ا)عبفا  الداخلية  الماا عة  و دات  عمئ  معوقهللت 

)درااة تحلفلية تطبيقية على مؤاسهللت السلطة الوط ية الفلسطف ية بقطهللع    لليهللد  كهللعلفنههلل  المقنا ة
 ا راهلللة مهلل سنفا م شور ا كلسطفي. غل  

خلش ادا  تسويقل كعهلللا درااة مفدانية كل   ا االع نهللت ودورههلل كل  2015كهللط ةا بي اهللعدا) -26
 مؤاسهللت االتصهللل الجلائايةا اطاو ة دشنوراب م شور ا الجلائا. 

  ا تو ههللت اإلدار  العليهلل على وكش الع قة بفي النسويش  2006الفههللدخا إيمهلل  نهللظم  مدوأا ) -27
م شور ا شلية  االبن هللرخ واألدا  النسويقل بهلللنطبفش على م ظمهللت مخنهللر ا راهلللة مهلل سنفا غفا  

 اإلدار  واالقنصهللد ا  هللمعة المودئا المودئا العاا . 
األردأا  2016قااعاامهلللا) -28 ككل  نجوم  الخمع  ك هللد   كل  النسويقية  الماا عة  تطبفش  مدى   ا 

 راهلللة مهلل سنفا م شور  شلية الدرااهللت العليهلل الجهللمعة االردنيةا عمهللأا االردأ. 
29- ( كاج دهللباا  محمد  شهللو   ت هللم2004قاداغلا  بهللألدا   ا  وع قنههلل  النسويقية  االتصهللالت  ئ 

النسويقفلا درااة اانط عية آلرا  عف ة مي مدرا  ك هللد  الدر ة الممنهللز  واألولى كل الم طقة 
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الشمهلللية مي العاا ا اطاو ة دشنوراب غفا م شور ا شلية االدار  واالقنصهللدا الجهللمعة المسن صايةا  
 بغدادا العاا . 

ت -30 سحفى  الديي  )القط ا محل  ا  المفل   2002وكفش  تحقفش  كل  وأعاب  السنااتيجل  الخيهللر  ا    
الن هللكسيةا درااة تطبيقية كل عف ة مي إاشهللت النأمفي االردنية ا اطاو ة دشنوراب غفا م شور  ا 

 كلية االدار  واالقنصهللد ا الجهللمعة المسن صاية ابغداداالعاا 
النسويقل وأعاب كل تحديد االهدا    ا  2002اللوساع هلل  البفا توكفش اليمهللأ ا ) -31 النخطيط 

النسويقية ا راهلللة مهلل سنفا غفا م شور  ا شلية االدار  واالقنصهللد ا  هللمعة المودئا المودئا  
 العاا .

 ا  ود  السلعة وأعاههلل كل الحصة السوقيةا درااة اانط عية  2007مهلللكا م هئ عهللر ا ) -32
  شور ا ال لية النق ية اإلداريةا بغدادا العاا .كل معمئ السجهللد الميوهللنيولا راهلللة دبلوم غفا م 

 ا المخهللطا  االانااتيجية وأعاههلل كل األدا  المهلللل ا راهلللة 1999محجوباكهللئل  عما محمدا)  -33
 .مهلل سنفا غفا م شور ا شلية اإلدار  واالقنصهللدا  هللمعة بغدادا العاا 

على األدا  النسويقلا     ا أعا  انااتيجيهللت  دار  األزمهللت الحديءة2012ال هلل لاكهد علل ا) -34
درااة مفدانية على الم ظمهللت الص هللعية الدوائية ال شاية كل مدي ة عمهللأ ال باىا مذشا  مهلل سنفا  

 .م شور  ا هللمعة الشا  األواطا عمهللأااالردأ
المعاكة كل 2010ال قشب دخا كهللرس محمد كؤادا ) -35 المب ية على  النسويقية  العمليهللت   ا دور 

اانط عية آلرا  عف ة مخنهللر  مي مدياخ مصهللن   ننهللج الميهللب المعدنية كل  األدا  النسويقل ادرااة  
 .العاا ا راهلللة مهلل سنفا غفا م شور ا العاا  – قليم شادانهللأ  

ا     للمؤااة  التاوسقل   األدا  ت اين  كل  قالتاوي  ادارة  دور ,  2017اليهللسا بي عيسىا) -36
 راهلللة مهلل سنفا م شور ا الجلائا. 

كهللئلا)سح -37 ندى  االدا  2012فىا  على  واعاههلل  االل ناونية  النجهللر   لنب ل  المحدد   العوامئ   ا 
 .النسويقلا راهلللة مهلل سنفا م شور ا  هللمعة الشا  االواطاعمهللأا االردأ

 : الدوريات:ثانياا 
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1 - ( ا مدا  ا مداإهد  بااهيم  ا  شهللظم  ا مد  الندقفش    2017بايعا  كل  الشاشهللت  تأعفا  وشمة 
النسويقلا درااة تحلفلية ألرا  عف ة مي العهللملفي كل قطهللع المصهللر  النجهللرية العااقلا المجلة العااقية  

 .. العاا 56ا العدد  14للعلوم االداريةاالمجلد 

للبوأ   ا الع قة النفهللعلية بفي أبعهللد  ود  الخدمة ورضهلل ا2017خءفاا محمد واامهلل  مااسملا )  -2
 . 4ا العدد 3بهلللمؤاسةا مجلة الايهللد  القنصهللدسهللت األعمهلللا المجلد 

االمفيا)- 3 محمد  قسميةا  مخنهللراو  المؤاسة 2007رابحلا  كل  كعهللل  تسويقل  تدقفش  نحو   ا 
 األقنصهللدسةا بحث م شورا الجلائا. 

بفش على   ا دور أبعهللد  انااتيجية المحيط كل األدا  النسويقلا بهلللنط2010رؤو ارعد عدنهللأ ا) -4
الااكدييا شلية اإلدار  واإلقنصهللد   ت مية  نف وىا  الطبية  العهللمة لص هللعة األدوية والمسنللمهللت  الم ظمة 

 االعاا  32االمجلد  98ا هللمعة المودئاالعدد 
 ا عمليهللت  دار  المعاكة وتأعفاههلل كل تحقفش الاضهلل لدى اللبوأ "  2011العبفدخا رأكت عهللدل ا)-5

ي الشاشهللت الص هللعية العهللملة كل محهللكظة نف وى" ا مجلة بحوث مسنقبلية ا  درااة مفدانية كل عف ة م
 . 34و  33العدد 

  ا تحلفئ الع قة بفي الاؤية اإلانااتيجية  2005عللا أمئ عبد محمد وال ملا غسهللأ قهللام داؤدا )- 6
لة العااقية وأدا  العمليهللتا درااة اانط عية كل الم ظمة العهللمة للص هللعهللت ال سيجية كل الحلةا المج

 ا العدد االعاا . 3للعلوم اإلداريةا المجلد 

 ا أعا رأس المهللل الف اخ كل أدا  الم ظمةا مجلة العلوم  2001لع لخا اعد ونعمةا نغم  سفيا)ا-7
 ا  هللمعة بغدادا العاا .28ا العدد 1االقنصهللدسة واإلداريةا المجلد 

 ا كهللعلية الم ظمةا نقد وتحلفئ  1998الغهلللبلا طهللهاا م صورا طهللها محسيا زاياا أ مد خلفا)-8
ا 24لألدب اإلدارخ لغاض توضيح المفهوما مجلة اإلدار  واالقنصهللدا الجهللمعة المسن صايةا العدد  

 نيسهللأا العاا . 
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  اقيهللس رضهلل اللبوأ بهللانخدام أنمواج شهللنو لنحسفي  ود  الم نج  2009زوييا عمهللر عبد األمفا ا)-9
زبهللئي إاشة األل سة الا هلللية الجهللهل  كل ال جف ا درااهللت  دارية ا  درااة اانط عية آلرا  عف ة مي  

 . 05ا العدد  03المجلد 

 اتقفيم الفاص والنهديدات اإلانااتيجية كل البفئة النسويقية األردنيةا  2005للعبلا  سي عللا ) ا  -10
اإلداريةا العلوم  الدرااهللتا  مجلة  المسهللهمةا  السيهلل ية  الم ظمهللت  كل  تطبيقية  ا 32المجلد    درااة 

 ..االردأ1العدد 

 

عوادا)ال-11 الليهللداتامحمد  مواىا  االدا  2012سعودخا  على  واعاههلل  النسويقية  الباامج   اتدقفش 
النسويقل د رااة تطبيقية على الم ظمة العابية لص هللعة االدويةا مجلة درااهللت العلوم االدارية ا مجلد 

 ااالردأ. 2عدد   39

 ا النو ه النسويقل وع قنه بهللألدا  النسويقل 2008ومل لا همهللم امفا ا )الضمورا ههللنل  هللمد  -12
المجلد   االعمهلللا  كل  دار   األردنية  المجلة  عمهللأا  مدي ة  كل  العهللملة  السيهلل ة  موهللت   ا 5لدى 

 اعمهللأا األردأ. 1العدد 

 ا ع هللدا 2004 هللسا  ا يع عمفا واليمهللنلا ع   عبدالس م والمهندخا م ذر خضاا) ع   -14
العدد  الا  مسنقبليةا  بحوث  مجلة  كلسفلا  والقيهللسا  طهللر  المفهوم  الجهللمعةا 11ضهلل  الحدبهلل   شلية  ا 

 المودئا العاا . 

 ا رك  شفهلل   األدا  النسويقل مي خ ل تحضفا  انااتيجية المؤاسة ك  2013شايمةابووش ا)  -15
 االجلائا. 39إاشة تويوتهلل ش مواجامجلة االقنصهللد الجديدا  هللمعة خميع مليهللنةا العدد 

ا النقهللنة وع قنههلل باك  مسنويهللت األدا  الن ظيملا درااة تحلفلية كل  2006مجفد امية ع هللسا  -16
 ا بغدادا العاا .17مصهللر ا مجلة شلية بغداد للعلوم االقنصهللدسةا العدد أ د ال
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درااة  2017محمداركفش عبدالازا ا )-17 العهللمة    الشاشهللت  كل  النشغفلل  النذقفش  كهللعلية   امدى 
  ا 26مفدانية كل الشاشة العهللمة للسم ث العااقيةا مجلة ال وت للعلوم االقنصهللدسة واالدارية كا العدد )

 العاا  . وااط ا 

 ا اعا مسنوى  2010ههللإما طهللر  نهللئئ رو ل ا زلوما نضهللل عما االاواإد ا د ح تاشل ا) -18
تطبفش الندقفش النسويقل على ادا  الم ظمهللت الص هللعية األردنية المسهللهمة العهللما بحث م شور كل  

 ااالردأ.6مجلة االقنصهللد والمجنم  العدد 

النسويقية واعاب كل تحسفي االدا  النسويقلا درااة   ا تدقفش االنشطة  2007يوافا علل محسيا) -19
  .العاا . 14مفدانية للشاشة العهللمة للص هللعهللت الورقية كل ال صا ا مجلة االقنصهللد الخليجل العدد )

  مجلة  1998-1990 اكفهلل   االدا  لمعمئ اوهلليا محهللكظة اربفئ للفنا ) 2002يونعاسهللافيا)-20
 .اربفئاالعاا .15زان وا العدد 

 : كتب: الثالثاا 

ا م شورات الم ظمة العابية  للن مية   1  ا النسويش أالبن هللرخا ط2003أبو  معةا نعيم  هللكظ ا )-1
 .اإلداريةا القهللها ا مصا

 .ا دار األدبية للط هللعة وال شاا الخلفئا كلسطفي1 ا الندقفش النسويقلا ط 2001أبوكهللر ا يوافا ) --2

 .لحديثاااو دريةامصال اعمهلللاالمون  العاب ا قنصهللدسهللت األ1993ابو قحفاعبد الس ما)-3

النطبفشادارالم هللهجا  و    االنسويش المعهللدا: الم هللدئ ال ظاية2006أبو ن عةا عبد العليل مصطفىا)-4
 .عمهللأااالردأ

الدييا)اال   -5 الف ا 1998زهاخامحل  اانااتيجلادار  مدخئ  النسويقل  ال شهللط  ادار    ا 
 . العابلاالقهللها امصا

   .   " دار  النسويش"ا الدار الجهللمعية للط هللعة وال شاا بغداد 2002عهللما سهللااا )ال واخا -6
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اللو سنيةا مفهللهيم أاهللاية وطا  2006 دريعا عهللبت عبد الا ميا )-7  ا شفهلل   و ود  الخدمهللت 
 القيهللس والنقفيما الدار الجهللمعية للط هللعة وال شا والنوزي ا اإلاو دريةا مصا. 

اتجهللههللت  ديد  كل النسويشاتقدسم كفلف  شوتلاا تعقف  تفودور ليفتا   ا2005أوباخ ويلسوأا ) -8
 .ا الدار الدولية لل شا والنوزي ا القهللها . مصا1تا مة د.نيففي غاابا ط

سهللااا) ا  - 9 عهللما  اللبوأا 2004ل واخا  م   الع قة  بهللعنمهللد  انااتيجية  النسويقية  المعاكة   ا دار  
 .لجهللمعة اللينونة األردنيةا شلية االقنصهللد والعلوم اإلداريةا األردأ  المؤتما العلمل الدولل الس وخ الااب 

)  ا-10 كهللرسا  ال قشب دخا  و  نلار  االدا  2013لباوارخا  مدخئ  المعاكة/  على  المب ل  النسويش    
 .االوّرا  لل شا والنوزي ا عمهللأا األردأ1النسويقل المنمفلا ط 

ادار  الجود  الشهللملة ونمهللاج الجود  والنمفل واعا  ا تطبفش  2004بي عبوداعلل ا مد عهللنل ا)   -11
 . الك على قيهللس االدا  الحوومل اندو  االاهلللف  الحديءة كل قيهللس االدا  الحوومل ا القهللها ا مصا

 ا النحلفئ العهللملل االان شهللكل والنوشفدخامفهللهيمهمهلل وم هجفنهمهلل  2012تيغل امحمد بوزيهللأا)    -12
 .ر المسفا  لل شا والنوزي ا عمهللأ األردأا داLISREL و SPSS بنوظيف  لمة

تقايكا  2003 ابا  ههللدا)  -13 الفلكسطف لا  العهللم  القطهللع  كل  المسهلل لة  وأنظمة  الاقهللبة  أ هل    ا 
 .)م شور ا الم هللدر  الفلسطف ية لنعمفش الحوار العهلللمل والدسمقااطيةا أمهللأ.كلسطفي

تيجيةا مفهللهيمههللا مداخلههللا وعمليهللتههلل    ا اإلدار  اإلاناا2000الحسف لا ك ح  سي عداخا )  -14
 .المعهللدا ا دار وائئ للط هللعة وال شاا عمهللأا األردأ

عبدالا ميا)-15 مؤيد  والدورخ  ك ح  سيا  الب وو  2000الحسف لا  ا  دار   شمل    –   مدخئ 
 .واانااتيجل معهللداا دار وائئ للط هللعة وال شاا عمهللأا األردأ

 .اايناال لل شا والنوزي االقهللها ا مصا1 االنسويش المصاكلاط1999ا)الخضفاخا محسي ا مد    -16
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اعفدا    -17 أبل  لل شااعمهللأا 2000الديوب  لا  الحهللمد  دار  النسويشا  إلدار   الحديث  المفهوم  ا 
 األردأ.

  ا مؤإاات قيهللس االدا  النسويقل  2004الديوب  لاابل اعفد اال ماا درمهللأ اليمهللأ دهللد  ا )  -18
اانااتيجيهللت النحول ا المؤتما الءهللنل ل لية    –والنطبفش ا الاؤى المسنقبلية ل دار  العابية  بفي ال ظاية  

 االردأ . –االقنصهللد والعلوم االدارية ا  هللمعة  اش االهلية  

 . ا النسويش االانااتيجلا مؤاسة الخليجاقطا1998ملخا واعش إهللكا محمودا )ر  -19

القهللها ا    اي وز لتوا  رللنإ  بهللعةطلدار ا  أالعهللمليوا  ت شهللر لإأدا  ا  متقي    كي ا2011زهفا اعهللبتا )  -20
 .مصا

ا)  -21 ك ح  اعلل  األدا  2012اللعبل  تطويا  كل  اانشهللرخ  شمدخئ  االعمهللل   امخطط 
المؤاسلاالملنقى العلمل الدورخ الءهلللث  ول المقهللوالتيةاكاص و دود مخطط االعمهلللا هللمعة محمد 

 .خيضا بسوا االجلائا

م ىا)-22 القهللها ا  2005إففشا  اإلداريةا  للن مية  العابية  الم ظمة  م شورات  بهلللع قهللتا   االنسويش 
 مصا.

  ا ي وز لتوا  رللنإ  لعلمل ا  رإلعدهللدار ا  رامعهللد  لخد م   يو لتاا  دئمبهلل ا2010)  راامبا ا  د   -23
 .الط عة االولىا عمهللأا االردأ

الوههللب نصا    -24 الص هللأا عبد  الدار 2002علل)الص هللأا محمد امفا  الخهللر يةا  الماا عة   ا 
 .الجهللمعيةا االاو دريةا مصا

 . ا قاا ات  دار  النسويشاالدارالجهللمعيةااإلاو درية مصا2002الصحيامحمد كايد ا)  -25

 . ا قاا ات  دار  النسويشاالدارالجهللمعيةااالاو دريةا مصا2007الصحيامحمد كايد ا)  -26

 . ا النسويشا الدار الجهللمعيةا االاو دريةا مصا1999كايدا) الصحيا محمد  -27
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  ا اانااتيجيهللت النسويش : مدخئ شمل و تحلفللا عمكهللأ ادار 2004الصمفدعلا محمود ا)  -28
 .الحهللمد لل شا و النوزي .االردأ

  ا  دار  النسويش ا مؤاسة  ورس الدولية لل شا والنوزي  امصا 2008الصفاكلا محمد ا)-29

 االم ظمة المنعلمة والنحول مي الضعف االدارخ الى النمفل كل ادار  االدا   2003اهدى ا)دقا  -30
 االدارخ للدولة االمؤتما الس وخ العهللم الااب  كل االدار  ادمششا اوريهلل. 

 .األردأ-ادار وائئ لل شا والنوزي ا عمهللأ  1  الخدمهللتا ط2002الضمورا ههللنل ا)-31

وآخاوأا)ا-32 الحديث  ا2006لطهللئلا  مفد  للنسويش  العلمية  دار  -األاع  عمكهللأ  إكهللمئا  مدخئ 
 .اليهللزورخ العلمية لل شا والنوزي ا االردأ

بشفاا)-33 والع  ا  الخدمهللتا ط2009الطهللئلا  مفد  تسويش  لل شا 1 ا  العلمية  اليهللزورخ  دار  ا 
 .والنوزي اعمهللأ األردأ

 ر الجهللمعيةا اإلاو دريةا مصا.  "النخطيط االانااتيجل والعولمة"ا الدا2006عهللر ا نهللدسةا) - 34

 . اادار  النسويشا دار اللهااأ لل شاا االردأ2009العبدللا قحطهللأا الع  ا بشفاا)-35

ا الم صور ا مون     1  أدول الماا عة اط2001عبفدا سحل  سفي اعبد الوههللبا بااهيم طها)- 36
 الج   الجديد امصا. 

واالانق ل المه ل المواكش الحسهللبهللت م  اانءهللر  الى النشاي    , الحيهللد  1999عبد اازاد معاو ا)- 37
 .القهللنونلا المؤتما العلمل االول لجهللمعة دهوو ا دهووا العاا 

ا دار وائئ لل شا 4 ا الوو المسنهلك: مدخئ اانااتيجلا ط2004بفداتا محمد ابااهيما )ع- 38
 .والنوزي ا عمهللأا األردأ

  . ا النسويش المعهللداا الدار الجهللمعيةا مصا2007محمد ا)ا ع   وعبد العظيم ا الغابهللوخ -39



251 
 

 اطا  شس  اللبهللئي وزيهللد  األربهللحا شيف ت س  وشيف تحهللكظ علفهما  2001غايفيا  فئا )- 40
 ا تعاي  أسمي األرم هللزا مون ة العبيوهللأ ا الايهللضا السعودسة. 1ط

 ل الماا عةا المون ة الجهللمعة االاو دريةا مصا. ا ادو 1998الففوملا محمدا ولبف ا عوضا)-41

ا)-42 عطهلل    ا مد  ا  مفكهللهيم  1996القطهللمفي  االاكنااتيجيةا  واالدار   االاكنااتيجل  النخطكيط   ا 
 .ا دار مجدالوخ لل شاا عمهللأ ا االردأ1ونظايكهللتاط

ا)-43 يواف  ا2014كهللكلامصطفى  الاوادا  ادار  اولى  طا  األخضاا  النسويش  كلسفة  عمهللأ  ا 
  ااألردأ.

 ا ادار  الم ظمهللتا دار دفهلل  لل شا والنوزي ا الط عة االولىا عمهللأا  2002ا)  للوزخا مواىا-44
 االردأ.

 . ا االدول العلمية كل النسويش المصاكلا عمهللأااالردأ2001مع ا نهلل لا )-45

 وائككئ لل ككشاا االردأ.ا دار 3 ا ادككول النككسويشا ط2003معكك ا نككهلل لا توكفككشا رائككفا)-46

 اادار  االدا  اندو  االاهلللف  الحديءة كل قيهللس االدا  2004مهللزأا إايف عبدالمجفد ا)-47
 .الحوومل االقهللها  مصا

  طللنإهلل يعةد ل ا دار ال ا ا2007ا) سيادر  د  مأ زازخ لعا د م مطفىا ااهللمة عبدالحليم ا مص-48
  مصا. يعةد ل ا  ل هللمعةا مكتبة   خايقو لتاا

  اعمهللأا ي وز لتوا  ر للنإ   لدفهللدار ا  ثايد ل ا   يو للتا  لعلمسةا  ولألد اا2010)  داسهللل سورا  ا-49
 .االردأ

 

 

 



252 
 

 

 المصادر االنكليزية:

A.Dissertations & THESIS: 

2.Ross, J.E., (2009), "Total Quality Management, Text cases and Reading". 

Reports as Lucie press publishing, Florida. Usa. 

Master of marketing ,published thesism,Amman,Jorden. 

 

B.Periodical and Journal: 

1- Alfahad,Abdullah, Abdur Rahman Al Mahmud, Robel Miah, Ummay 

Hani Islam,(2015) “Marketing Audit: A Systematic And Comprehensive 

Marketing Examination”, international journal of scientific & technology 

research, Vol. 4, NO .07. 

2-Ambler, Tim & Roberts, John,  (2004) ,“Beware the silver metric: 

Marketing performance measurement has to be multibmeneional”, London 

Business school, centre for marketing working paper Vol.7,No.5. 

3-Ambler, T., Kokkinaki, F. (1997).” Measures of marketing success”. 

Journal of Marketing Management.Vol.13,No.7. 

4-Ambler, Tim, (2000), “Marketing Metrics: Business Strategy Review”, ,  

London Business School, Vol. 11, No. 2. 

5-Alipour, Mehrdad , Abbas Ghanbari, Seyed Mahdi Moniri, (2011)The 

Impact of Marketing Mix (4Ps) on Marketing Audit and Performance in 

Iranian SMEs, Centre for Promoting Ideas, USA ,International Journal of 

Humanities and Social Science, Vol. 1 No. 2;   

6-Asiegbu , F.Awa, O. Akpotu ,C. Ogbonna, B. (2011). “Sales force 

competence development and marketing performance of industrial and 

domestic products firms in Nigeria”, Far East Journal of Psychology and 

Business. Vol.2,No.3. 

7-Clark, B.H., (1999), “Marketing Performance Measures: History and 

Interrelationships”,Journal of Marketing Management, Vol.15, No.8. 



253 
 

8-Clark.B. , Abela. A., Ambler,T. (2001),”An information processing model 

of marketing performance measurement”,Journal of Marketing Theory and 

Practice,Vol,14.No3. 

9-Chirla ,Gabriela , Funar ,Sabina ,(2010),” External Marketing Audit and 

Internal Marketing Audit”,Comparative Study, University of Agricultural 

Sciences and Veterinary Medicine, Napoca, Romania,Vol.27,No.2. 

10-Denisa, Lipnická, & Jaroslav,  Ďaďo. (2013),” Marketing Audit and 

Factors Influencing Its Use in Practice of Companies ,From an Expert Point 

of View”,Journal of Competitiveness, Vol,5.No.4.  

11-Djakeli, Kakhaber, (2014) ,”Mission-Objectives Matrix (MOM) as an 

Innovative Tool of Marketing Audit”, Journal of Business, Vol. 3, No.1. 

12-Eccles, R. G., (1999), "The Performance Measurement Manifesto", HBR, 

Vol. 69, No. 1. 

13-Francis, Asiegbu, Ikechukwum, Awa, H. Okorie , Akpotu, Christopher 

,2011, Salesforce Competence Development and Marketing Performance of 

Industrial and Domestic Products Firms in Nigeria, Far East Journal of 

Psychology and Business,   Vol 2 No 3 . 

14-Gronholdt, Lars & Martensen, Anne. (2006), "Key Marketing 

Performance Measures".The Marketing Review, Vol. 6, No. 3. 

15-Gama, Antonio pementa,(2012), Marketing audits: The forgotten side of 

management , Journal of Targeting, Measurement and Analysis for 

Marketing  vol(20), No (4). 

16-Indore (2011).”Marketing audit – an important tool to determine 

strengths and weaknesses of the companies”. International Journal of 

Multidisciplinary Management Studies, Vol,1.No,2. 

17-Macdonald, E.K. and Uncles, M.D. (2007),”Consumer savvy: 

conceptualisation and measurement”,Journal of Marketing Management, 

Vol,23.No,5. 

18-Mohamad , R , Ismail , R, (2009),”Electronic Commerce adopyion in 

SME : The trend of prior studies”, Journal of internet banking and commerce 

Augest 2009 Vol , 14 .No 2. 



254 
 

19-Morgan, N.A., Clark, B.H. & Gooner, R. (2002).”Marketing 

productivity, marketing audits, and systems for marketing performance 

assessment, Integrating multiple perspectives”, Journal of Business 

Research, Vol.55. 

20-Mylonakis, J. (2003). “Functions and responsibilities of marketing 

auditors in measuring organizational performance”, International Journal of 

Technology Management”, Vol.25.No,8. 

21-O'Sullivan.D, Andrew V. Abela, Mark Hutchinson, (2009). “Marketing 

performance measurement and firm performance” evidence from the 

European high-technology sector, Emerladinsight European Journal of 

Marketing,Vol.43,No,6. 

22-Radulescu, Violeta,(2012), “The Role of Market Analysis in Developing 

Efficient Marketing Audit”, International Journal of Academic Research in 

Economics and Management Sciences Bahawalpur, Pakistan  , Vol. 1, No. 5 

. 

23-Rothe et al., Rothe, James T;Harvey, Michael G;Jackson, Candice E, 

(1997)."The marketing audit: Five decades later", Journal of marketing, 

theory and practice, Summer .Vol,5.No,3. 

24-Roy,Tanushree(2016),”Marketing Audit and Auditing: Diagnosis through 

Intervention”, University of Allahabad journal, The Indian Journal of 

Economics, India Vol .8,No.1. 

25-Suzanne,Lowensohna,Laurence,E.JohnsonaRandal ,(2007) Auditor 

specialization, perceived audit quality, and audit fees in the local 

government audit market, Volume 26, Issue 6.usa. 

26-Schildge, G. (2006). Marketing Audits: Why Principles of Accountability 

in Marketing Are Useful in Promoting Company Growth. Journal of 

Promotion Management,Vol.12,No.2. 

27- Silvia Klinčeková – Jarmila Šalgovičová,(2014),The Role Of Marketing 

Audit And Value Of Information, International Journal for Innovation 

Education and Research, Vol.2,No(1). 

28-Suliman & Al-ghadeer, (2015),”Marketing Audit Impact on 

Organizations' Marketing Performance: An Empirical Study on Private 



255 
 

Hospitals in Amman”, European International Journal of Science and 

Humanities Vol.1 No.6. 

29-Sullivan, A. V. (2009). Marketing performance measurement and firm 

performance Evidence from the European high - technology sector. 

European Journal of Marketing ,  Vol,43 , No(5/6). 

30-Taghian, M., & Shaw, R. N. (2008).”The marketing audit and 

organizational performance: An empirical profiling”. Journal of Marketing 

Theory and Practice, Vol.16,No.4. 

31-Tilehnouei ,Mostafa Hashemi ,Salehi,Vahid,(2017),”The Factors 

Affecting on Marketing Audit and It's Role in Marketing Performance of 

Eghtesad Novin bank”, Journal of Advanced Research In Accounting And 

Auditing,Vol.2,No.24. 

32-Vana, kamil, Cerna, ľubica (2012) ,”the marketing audit as a method of 

the evaluation of the marketing plan”, research papers faculty of materials 

science and technology , Slovak University of Technology, Paulínska 

Vol.16,No. 91.  

33-Wu,kuei wen,(2010), “Market Environment, Marketing audit and 

Performance: Empirical Evidence from Taiwanese Firms” Department of 

Business Administration, Chaoyang University of Technology, 

Taiwan,Vol.20,No,2015 

 

C.Conferences & Researches: 

1-Imran, Showkat and Mndal, Md. Saheb Ali ,(2010) “The Effect 

of Marketing Audit to Enhance Company Performance and 

Marketing Accountability”, Asia-Pacific Business Research 

Conference, Kuala Lumpur, Malaysia. 

2-Kloudová, J.(2005) Marketing Audits in Czech Enterprises, The 

6th International Conference :Enterprise in Transition,Prague. 

Vyd. Faculty of Economics, Czech. 

 



256 
 

D.Book: 

1-Abdul Kadir, Hazlina, Rahmani, , Nasim, Masinaei, Reza (2011), Impacts 

of ervice quality on customer satisfaction: Study of Online banking and 

ATM services.Iran. 

2-Daft, Richard L. & Neo, R. A., 2001, Organization Behavior for Worth, 

Harvard College Publisher.Massachusetts.USA. 

3-David, Fred R., (2001), Strategic Management, Concept and Cases, 8th 

ed., Prentice-Hall, Inc., USA. 

4-Dibb , Salley,( 1994), Simkin, London, Ptid, William, Ferrell, O.C. " 

Marketing Concepts Strategies " U.S.A. 

5-Dimancescu, Dan & Dwenger, Kemp, (1996), "World Class New Product 

Development, Benchmarking Best Practices of Agile Manufactures, USA 

6-Dumitru, I. (2004) Marketing strategic – o abordare în perspectiva 

globalizării, Editura Uranus, Bucureşti.Romania. 

7-Hutt, Michael D.& Speh , Thomasn W : (2001 ) Business Marketing 

Management : 6th Ed, New York 

8-Gilligan, Colin, Richard M.S, Wilson (2009) Strategic Marketing 

Planning,second addition , Publisher: taylor & francis,USA. 

9-Hooley, Graham J, Saunders John, A & Pierey, Nigel F, (1998), Marketing 

Strategy & Competitive Positioning, Prentice Hall, Europe. 

10-Keegan, Warren, Moriarty, Sandra E., (2002)Duncan Thomas R.1995. 

Marketing 2ed, Englewood Giiffs–Prentice –Hall – Inc. New Jersey,USA. 

11-Keegan, Warren, Moriarty, Sandra E., Duncan Thomas R,(1995), 

Marketing 2ed, Englewood Giiffs,Prentice –Hall – Inc, New Jersey,USA. 

12-Kotle r ،Philip ،(2004), The case for Technology – Enabled Marketing " 

Kelog school of management , North Western university.USA. 

13-kotler ,Philip ,and ,Gary ,Armstrong,(2000),''principles of marketing 

'',New  jersey ,prentice-Hall ,inc,USA. 

14-Kotler, Ph., Keller, K. L (2009) – Marketing Management, 13th edition, 

Pearson International Edition, USA. 



257 
 

15-Kotler, Ph., Keller, K. L (2012), Marketing Management, 14th edition, 

Pearson International Edition, USA. 

16-Kotler, Philip & Armstrong, Gary, 2003, Marketing Management, 

Prentice Hall, New Jersey, USA. 

17-Kotler, Philip, (1997) ,Marketing Management analysis planning 

implementation and control ,prentice-hall of india privet limited.USA. 

18- Kotler, Philip, and Gary ,Armstrong, (2000)” Principles of marketing”, 

Prentice-Hall, inc, New Jersey,USA. 

19-Kotler,Philip, Marketing Management,Millenium Edition, (2000) Tenth 

Edition, Prentice-Hall, Inc. 

20-Laudon, Kenneth C. & Laudon, Jane P, (2002), Management Information 

System, 7th ed., Prentice Hill, New Jersey. 

21-Kerin, R., & Peterson, A. (2007). Strategic marketing problems cases and 

comments. Pearson. Prentice hall.USA.  

22-Pierre Laurent ,(1999),”Dialogue autour de la performance en entreprise 

(les enjeux) ,ecocip”, edition harmatton, paris ,France. 

23-Parmerlee, D. (2000), Auditing Markets, Products, and Marketing Plans, 

NTC Business Books,Chicago,USA. 

24-Sharplin, Arthar,(1988), Strategic Managemant, McGraw-HILL, 

NewYork,USA. 

25-School Cranfield of Management, 2001, Marketing Management A 

Relationship Marketing Perspective, Macmillan Press, Ltd.British. 

26-Stoner, A. F. & Others, (1996), Management, 6th ed., New Delhi, 

Prentic- Hall. 

 

 

 

الحق الم  



258 
 

( 1الملحق )  

 قائمة باسماء السادة الخبراء المحكمين الستمارة االستبانة 
 االختصاص موقع العمل  اللقب العلمي  االسماء  ت

 االدارة االستراتيجية  جامعة البحرين استاذ طارق شريف يونس  1

 ادارة التسويق جامعة سكيكدة/الجزائر  استاذ فريد كورتل  2

 ادارة تسويق جامعة غرداية/الجزائر استاذ هواري معراج  3

 ادارة التسويق جامعة سعد/الجزائر استاذ كمال رزيق  4

 االدارة االستراتيجية  جامعة صالح الدين  استاذ خالد ميرخان  5

 نظرية المنظمة  جامعة صالح الدين   استاذ احالم ابراهيم ولي  6

 التسويقادارة  جامعة دهوك التقنية  استاذ خيري علي اوسو  7

 ادارة االنتاج والعمليات جامعة دهوك  استاذ مساعد حكمت رشيد سلطان  8

 نظرية المنظمة  جامعة دهوك استاذ مساعد هادي خليل اسماعيل 9

 نظرية المنظمة  جامعة دهوك استاذ مساعد سعد فاضل عباس  10

 ادارة التسويق جامعة دهوك استاذ مساعد اري محمد علي  11

 نظرية المنظمة  جامعة دهوك استاذ مساعد محمد علي طه رفعت   12

 نظرية المنظمة  جامعة زاخو  استاذ مساعد ره نج محمد نوري  13

 االدارة االستراتيجية  جامعة زاخو  استاذ مساعد ميهفان شريف يوسف  14
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 (  2الملحق )

 استمارة االستبيان 
 دهوو النق ية رئهللاة  هللمعة 

 اإلدارية  النق ية  ليةال
 

  لى / السهللد  مدرا  اإلدار  العليهلل المحنامفي 

 اانبيهللأ م / 

 تحفكة وتقديككا :
ُتمءئ االان هللنة النل بفي أيدسوم أدا  النجهللز درااة شجل  مي مشاوع أطاو ة دشنوراب كل  دار   

 ية آلرا درااة تحلفل   ومحددات الندقفش النسويقل كل أألدا  النسويقل  موونهللت دور  األعمهللل المواومة "
 مدياخ عدد مي مصهللن  اننهللج الميهللب المعدنية كل اقليم شوردانهللأ العاا   " . عف ة مي

آملفي معهللونن هلل كل اانيفهلل  كقاات االانمهللر  بوئ دقة وأمهللنة علمهلل  أأ اإل هللبهللت انحهللط بهلللساية  
أخاى  النهللمة وهل ألغااض ال حث العلمل كقط . شمهلل نا و م  ظة أنه ال تو د   هللبهللت دحيحة و 

خهللطئة ا وابدأ بهلللع هللر  األولى عم اقاأههلل بإمعهللأ واخنا   دى اإل هللبهللت الخمع المقهللبلة لههلل النل تعبا  
 عي رأسك أد  تعبفا ا وبعد الك اننقئ  لى الع هللر  النل تلفههلل وهوذا  نى ت نهل مي اإل هللبة .

 إهللكايي تعهللون م مع هلل ... م  النقديا. 

 

 زشية اعدوأ عما                                          يمهللأ دهللد    ا.د.درمهللأ ال       
 ال هلل ءككككة                                                              المشا           

 

 

 أوالا : معلومات تعريفية  

 اام الم ظمة :   -1
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 أنءى     اشا                               الج ع       -2

  50ا ة         أكءا مي  50  –  41ا ة       40  –  30 ا ة كمهلل دوأ      29   العما     -3
 ا ة  

 ا ة  20 –  11           ا ة   10  – 1 :ا وات الخدمة ال لية  -4

 ا ة كأكءا  31          ا ة    30 –  21        

 ا وات  10أقئ مي  – 5ا وات          5أقئ مي :الم ص  الحهللللا وات الخدمة كل  -5

                                   ا وات كأكءا                       10                                       

   دبلوم ك ل         بوهلللوريوس      عليهلل  دوأ       عدادسة كمهلل  : الشككككههللد  -6

 بدوأ     اقنصهللد     محهللا ة      االخنصهللص الدراال : ادار   -7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانياا :مكونات التدقيق التسويقي 
أتفش   العبكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككهللرات ت 

 بشد 
ال   محهلليد  أتفش 

 أتفش 
ال أتفش  

 بشد 
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 تدقيق البيئة التسويقية  –أ 

. تقوم الم ظمة بدرااة وموا هة النطورات واالتجهللههللت   1
 الدسموغاافية النل تو د كاص عمئ أو تطاح تهديدات لههلل.

     

تسعى الم ظمة  لى معاكة النطورات واالتجهللههللت الائيسة  2
المنعلقة بهللإلياادات واألاعهللر واالقنصهللد كل ال فقهللت واإلقااض 

 الذخ يؤعا علفههلل وتعمئ على موا هنههلل. 

     

تنهللب  الم ظمة النغفاات الائيسة النل تحدث  هللليهلل  كل النق يهللت   3
 هلل. المسنخدمة كل  ننهللج م نجهللت الم ظمة وبدائله

     

تدرس الم ظمة القوانفي الجديد  النل سموي أأ تؤعا علفههلل   4
 وشيفية موا هنههلل. 

     

تنهللب  الم ظمة النغفاات الحهللدلة كل أنمهللط  يهلل  المسنهل في   5
 ومهلل هل القيم النل قد تؤعا على الم ظمة وشيفية موا هنههلل.

     

ونمو النوزي   تسعى الم ظمة  لى درااة ومعاكة مهلل هو  جم  6
 الجغااكل للسو  وأقسهللمه الائيسة. 

     

تقوم الم ظمة بعمئ درااهللت  ول مهلل هو تقديا اللبهللئي الحهلللففي   7
 والماتقبفي ل شهللطهللت الم ظمة ونشهللطهللت م هللكسفههلل. 

     

تسعى الم ظمة  لى معاكة مهلل هل الحهلل هللت والاغ هللت المنطور    8
 أاواقههلل. النل سسعى اللبهللئي للحصول علفههلل كل 

     

تسعى الم ظمة  لى معاكة مي هم الم هللكسوأ الائيسففي لههللا   9
 ومهلل هل أهدا  واانااتيجيهللت شئ م هللكع رئيع لههلل . 
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تنطل  الم ظمة  لى معاكة مهلل هل ال ظا  المحنملة لنوكا مخنلف   10
 المصهللدر الائيسة المسنعملة كل عملية اإلننهللج. 

     

تسعى الم ظمة  لى الن بؤ  لى مهلل هل توقعهللت المسنقبئ بهللل س ة    11
 ل لفة وتوكا مصهللدر النمويئ.

     

تحهللول الم ظمة  لى معاكة مي هم إاائح الجمهور الذيي سمءلوأ   12
 كاص عمئ خهللدة لههلل والعمئ على موا هة طل هللتهم.

     

 تدقيق االستراتيجية التسويقية  -ب

الم ظمة على تحديد أهداكههلل بوضوح عي مفهللهيم العمئ تحاص  13
 .المو هة  لى السو  

     

تحاص الم ظمة على  أأ ت وأ أهداكههلل النسويقية م هللا ة  14
 .مقهللرنة م  الماشل الن هللكسل للم ظمة ومصهللدرههلل وكاص عملههلل

     

تض  الم ظمة وبحاص إديد اإلانااتيجية الجوهاية للنسويش  15
 .تهد   لى تحقفش األهدا والنل 

     

تض  الم ظمة النخصيصهللت واإلموهللنيهللت المهلللية ال هللفية لنحقفش   16
 .أهدا  النسويش

     

مت  17 تحاص الم ظمة على أأ ت وأ مصهللدر النسويش قد ُقس 
بهلللشوئ األكضئ على القطهللعهللت السوقية الائيسة والفاعية وعلى 

 .م نجهللت الم ظمة

     

الم ظمة على أأ ت وأ الموارد النسويقية قد قسمت تحاص   18
 .بشوئ أمءئ على ع هللدا المليج النسويقل
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 تدقيق التنظيم التسويقي  -ت

قهللمت الم ظمة  بب هلل  الهيوئ الن ظيمل لقسم النسويش   19
 ومسؤوليهللته اان هللدا   لى المفهللهيم الوظيفية واإلننهلل ية. 

     

للنسويش له الطة عهلللية ومسؤولية يو د كل الم ظمة مديا  20
 .كهللفية على نشهللطهللت الم ظمة 

     

ينوكا كل الم ظمة نظهللم ل تصهللالت بفي مخنلف أقسهللم   21
 .الم ظمة

     

يو د كل م ظمن م وكل قسم النسويش شهللدر مندرب ومنطور ال    22
 سحنهللج  لى ت مية وتطويا ودورات تدري .

     

تعهللوأ وت سفش بفي قسم النسويش وبهللقل أقسهللم  كل م ظمن م يو د   23
 الم ظمة.

     

 تدقيق نظم التسويق  -ث

ينوكا كل م ظمن م نظهللم معلومهللت النسويش سعطل معلومهللت  24
دقيقة وواضحة وبساعة وكل الوقت الم هللا   ول النغفاات 

 النل تطاأ كل السو .

     

بحوعهم النسويقية  سسنخدم مدرا  النسويش كل م ظمن م ننهللئج   25
 بصور   فد . 

     

ينم تقفيم نظهللم النخطيط النسويقل بشوئ كعهللل وشف  كل  26
 م ظمن م. 
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      ينم قيهللس  موهللنيهللت السو  بصور  واضحة كل م ظمن م.  27

      ينم تحديد الحصة السوقية مي المبيعهللت وكقهلل  لمعهلليفا م هللا ة.  28

تنوكا كل الم ظمة   اا ات الاقهللبة النسويقية )الشهايةا الفصلية   29
 أو غفا الك  قهللدر  على تحقفش أهدا  الخطة الس وية. 

     

م ظمن م قهللدر  على  م  وتولفد األك هللر الجديد  بشأأ   30
 الم نجهللت. 

     

تقوم م ظمن م بإ اا ات اخن هللرات السو  قبئ أأ تطاح م نجههلل   31
 الجديد. 

     

تقوم م ظمن م بنحلفئ األعمهللل الخهللدة بقسم النسويش قبئ البد   32
 بإدخهللل ك ا   ديد  أو  ننهللج  ديد 

     

 تدقيق االنتاجية التسويقية -ج

المخنلفة للم ظمة تسعى م ظمن م  لى معاكة ربحية الم نجهللت  33
 وأاوا  اللبهللئي وق وات النسويش.

     

تدرس م ظمن م ال نهللئج المنات ة لألربهللح على المدى القصفا   34
وال عفد ع دمهلل تدخئ  لى السو  وتنوا  أو  أ ت سح  مي أخ 

 قسم مي أقسهللم السو .

     

يو د كل م ظمن م أنشطة تسويقية تحنهللج  لى نفقهللت شبفا ا ولههلل  35
 مهلل يبارههللا وه هللو   اا ات معف ة تضمي تحقفش هذب ال فقهللت.

     

 تدقيق الوظيفة التسويقية  -ح
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تقوم م ظمن م بعمئ درااهللت تسويقية  ول الم نجهللت النل سج    36
  اقهللطههلل أو  ضهللكنههلل أو تطوياههلل مي  فث الجود   وال مطية. 

     

تقدمههلل للبهللئ ههلل م هللا ة  تعنقد م ظمن م بهللأ أاعهللر الم نجهللت النل  37
 وتشجيعية بشوئ كعهللل. 

     

تاى م ظمن م بهللأ اانخدام ق وات النسويش الحهلللية مي قبئ   38
 الم ظمة شهللفية لنغطية السو .

     

تعنقد م ظمن م بهللأ اإلنفهلل  على الواهللئئ اإلع نية المسنخدمة   39
 كل الم ظمة هو م هللا  ومخصم ضمي الموازنة . 

     

تدرو م ظمن م بهللأ عدد شهللدر المبيعهللت شهللكل لنحقفش األهدا   40
و مقسمفي  س  النخصم أو الم نجهللت أو الم هللطش وغفا  

 الك.  

     

 
 

 التدقيق التسويقي  محدداتثالثا : 
أتفش   العبكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككهللرات ت 

 بشد 
ال   محهلليد  أتفش 

 أتفش 
ال أتفش  

 بشد 

 إدارية  محددات –أ 

      الندقفش النسويقل وكوائدب. هميةقلة  دراو اإلدار  العليهلل كل الم ظمة أل  1

      تطبيقهللت الندقفش النسويقل . قلة الحواكل المقدمة للقهللئمفي على  2

      عدم شفهللسة البيهللنهللت والمعلومهللت والوعهللئش ال زمة لعملية الندقفش النسويقل.  3
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      اانخدام الندقفش النسويقل .  على المديايي اعنيهللد  عدم 4

زيهللد  الن هللليف اإلدارية بهللعن هللر نظهللم الندقفش ينضمي مجموعة شبفا  مي   5
 النطبيقهللت. 

     

      دعوبة عملية االانقصهلل  بحوم طبيعة بعض المعلومهللت . 6

      تخو  اإلدار  والعهللملفي مي ننهللئج الندقفش النسويقل .  7

        جهللم أو علو  الم ظمة عي ت ففذ النغففاات . 8

 تنظيمية  محددات -ب

      النسويقل واإلإاا  عليه. عدم و ود و د  ت ظيمية تنولى مههللم الندقفش  1

عدم تخصيص إدارة للتدقيق التسويقي تتبع مباشرة اإلدارة العليا للمنظمة   2
 . لتقوم بدعم القرارات التسويقية اإلستراتيجية للمنظمة

     

عدم مراعاة معايير التدقيق الدولية في االستقالل المهني بين التنفيذ   3
 والتدقيق 

     

      االستعانة بالرقابة الخارجية بشكل دوري تحقيقاا لمعايير التدقيق الدولية عدم  4

      العبء المالي وعدم وجود تخصيصات مالية ضمن الموازنة  5

      عدم الاغ ة كل تقدسم المعلومهللت  لى طا  عهلللث . 6

      ضعف الجهود المبذولة للنحسفي المسنما كل األعمهللل .  7

 فنية   محددات –ت 

      وقنهلل  شبفاا  كل تطبيقه . النسويقل الندقفش سسنللم 1
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      سسهللعد كل عملية الندقفش النسويقل .  منطور  هللاوب  نظهللم توكا عدم 2

      طبيعة العمئ ال تشج  على تطبفش أالوب ألندقفش النسويقل . 3

مي   4 اآللل  الحهللا   بنق ية  واالانعهللنة  االهنمهللم  والباامج  عدم  األ هل   خ ل 
 ل انفهللد  بإموهللنيهللت تحلفئ البيهللنهللت ال بفا  بساعة عهلللية و ود  تحلفئ كعهلللة.

     

عدم توكا المنخصصفي النسويقففي كل مجهللل الندقفش النسويقل ا وعدم المعاكة  5
 المنمو ة بنطبيقهللته .

     

      . التدقيقارتفاع مقدار الجهد والوقت المبذول في عملية  6

      قلة عدد المنخصصفي كل مجهللل الندقفش النسويقل تعفش تحسفي أدا  الم ظمة. 7

      االكنقهللر  لى الخبا  كل ت ففذ الندقفش النسويقل . 8

      االكنقهللر  لى الموارد المهلللية إل اا  الندقفش النسويقل . 9

      ألنسويقل.الندقفش  أالوب  تطبفش ت لفة ارتفهللع 10

 مهنية   محددات –ث 

      عدم توكا الموضوعية والحيهللدسة ع د الفحم والندقفش . 1

      عدم المحهللكظة على ااية المعلومهللت النل سطل  علفههلل المدقش خ ل عمله. 2

      قلة الخبا  العملية للمدققفي كل مجهللل الندقفش . 3

      للمدققفي منمءلة بهلللشههللد  األكهللدسمية .قلة ال فهلل   العلمية  4

      عدم اال نفهللظ بسج ت ووعهللئش لمههللم العمئ األاهللاية. 5
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      عدم اانخدام تقهللنة المعلومهللت والحهللاوب كل عملية الندقفش . 6

      عدم و ود الندري  المسنما الذخ ينهللح للمدققفي مي خ ل الدورات الندريبية. 7

      الم هللكسة غفا ال ليهة فيمهلل بفي المدققفي . 8

      عدم قبول أهدا  وننهللئج الندقفش مي قبئ موظفل الم ظمة . 9

      عدم اانق لية الندقفش النسويقل والقهللئمفي عليه . 10

 قانونية  محددات -جـ

عدم تبني الجهات البحثية موضــــــــوعات التدقيق التســــــــويقي والكتابات فيها   1
 .سعيا للوصول إلى معايير دولية متفق عليها في التدقيق التسويقي

     

      عدم االلنلام كل تطبفش الم هللدئ والمعهلليفا والنعليمهللت والقوانفي ال هللكذ  . 2

      عدم توكا النعليمهللت والقوانفي والنو فههللت الماشلية كل موهللأ العمئ . 3

بويفيكككة تطبفش وت ففكككذ النعليمكككهللت والنو فهكككهللت عكككدم  لمكككهللم المكككدقش النسككككككككككككككويقل   4
 والقوانفي .

     

و ود الغموض والضككككككك هللبية كل القوانفي والنشكككككككايعهللت النل تحوم عملية الندقفش  5
 النسويقل .

     

 بيئية  محددات  –ح 

      عدم امن و المدققفي دور  دقيقة ل قهللط قو  وضعف الم ظمة. 1

      بهلللنغففاات كل ال ظم والقوانفي النل ت ظم بفئة عمئ الم ظمة. هئ المدققفي  2

      اكنقهللر المدقش  لى المعلومهللت عي موونهللت البفئة وع هللداههلل . 3
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      عدم معاكة المدقش بدور اللبوأ كل تحديد السو  المسنهد . 4

المحهللكظة على  عدم  دراو المدقش بأأ   اا ات الندقفش النسكككككككويقل تسكككككككهللهم كل  5
 البفئة و مهللينههلل.

     

      عدم  كصهللح الم ظمة عي طبيعة نشهللطههلل البفئل للمدقش النسويقل . 6

      عدم امن و الم ظمة لمعهلليفا خهللدة بهلللندقفش النسويقل البفئل . 7

 هكئ المكدقش النسككككككككككككككويقل بكأأ عمليكة اتخكهللا القاارات تنضككككككككككككككمي  م  البيكهللنكهللت   8
 النغففاات كل الموونهللت البفئية .والمعلومهللت عي 

     

 تسويقية  محددات  –خ 

عدم تضمين قواعد البيانات التسويقية كل المشاهدات اإلحصائية التي يمكن   1
 حصرها عن األداء التسويقي 

     

اتساع أهداف التدقيق التسويقي لتشمل عمليات التدقيق التسويقية   2
الزمنية له نحو الوصول للمكانة السوقية  المتالحقة وخرائط السالسل 

 . األفضل

     

اتساع أهداف التدقيق التسويقي لقياس مدى التطور التسويقي للمنظمة   3
 نحو الوصول للمكانة السوقية األفضل .

     

      عدم تحديد األهدا  النسويقية بدقة . 4

      عدم القيهللم بدرااهللت تسويقية شمية ونوعية . 5

 المقنا هللت عدم  دراو المدقش النسكككككككويقل بأأ عمله ينضكككككككمي تقدسم النو فههللت و  6
 الخهللدة بنصحيح أدا  ع هللدا المليج النسويقل .
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عدم  دراو المدقش النسكككككككككككويقل بأأ ننهللئج الندقفش النسكككككككككككويقل تعمئ على تدقفش   7
 وتلبية  هلل هللت اللبهللئي ورغ هللتهم المنلايد  والمنجدد  بهللانماار .

     

عدم  دراو المدقش النسكككككككككويقل بأأ ننهللئج الندقفش النسكككككككككويقل تعمئ على ردكككككككككد  8
 الفاص النسويقية .

     

 
 

 رابعا: األداء التسويقي
أتفش   العبكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككهللرات ت 

 بشد 
ال   محهلليد  أتفش 

 أتفش 
ال أتفش  

 بشد 

 السوقية : الحصة  -أ 

أدائههلل   بنقفيم تقوم وأربهلل ههلل ع دمهلل السوقية  صنههلل االعن هللر  بعفي م ظمن هلل تأخذ  1
 . النسويقل

     

تسعى م ظمن هلل طوال كنا  ممهللراة نشهللطههلل  لى تصايف م نجهللتههلل وإسصهلللههلل   2
  لى مخنلف الشاائح مي اللبهللئي الكنسهللب  صة اوقية شبفا .

     

      تهنم م ظمن هلل بهللللبوأ ممهلل يؤدخ  لى رك  الحصة السوقية .  3

      الن هللكسية  بفئنههلل كل اوقية موهللنة الم ظمة تملك 4

      تعنمد م ظمن هلل   اا ات منمفل  إلدامة الحصة السوقية واال نفهللظ بهللللبوأ.  5

      واإلننهلل ية . تعنبا الحصة السوقية مؤإا كعهللل ل جهللح األنشطة النسويقية  6
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لدى اإلدار  الق هللعة أأ زيهللد  الحصة السوقية ُتعد أدا  للنمففل بفي الم ظمهللت   7
 الاابحة والخهللاا  . 

     

 الصورة الذهنية  -ب

      تنهللب  الم ظمة زبهللئ ههلل بهللانماار . 1

      تلنلم الم ظمة بهلللدقة كل تقدسم المعلومهللت . 2

      بهلللجود  كل تقدسم م نجهللتههلل . تهنم الم ظمة   3

      تمنلك الم ظمة قدرات ابن هللريه عهلللية كل تطويا م نجهللتههلل . 4

      تمنلك الم ظمة القدر  كل تقدسم م نجهللت  ديد  منطور  بهللانماار.  5

تعهللمئ اللبوأ م  الم ظمة سشعاب بماشلب وموهللننه اال نمهللعية المنمفل  أمهللم   6
 اآلخايي. 

     

النقديا واال ناام الذخ سحصئ عليه اللبوأ الذخ سفو  توقعهللته سحفلب على   7
 النعهللمئ م  الم ظمة. 

     

تحفل السمعة الطف ة النل تنمن  بههلل الم ظمة كل مجهللل العمئ الص هللعل   8
 اللبهللئي الحهلللففي والماتقبفي كل النعهللمئ معههلل. 

     

      اللبهللئي . تهنم الم ظمة بنحسفي دورتههلل أمهللم  9

      تسعى الم ظمة ألأ ت وأ رائد  كل تقدسم م نجهللتههلل . 10

 رضا الزبون والوالء  –ت 

      تسنجف  م ظمن هلل ال نيهلل هللت اللبهللئي ورغ هللتهم . 1
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ُسعد زيهللد  الطل  على م نجهللت هلل مؤإاا  على رضهلل اللبهللئي عي األدا  النسويقل   2
 لم ظمن هلل. 

     

م ظمن هلل على در ة شهللفية مي الماونة كل أعمهلللههلل مي أ ئ االانجهللبة  تحهللكظ  3
 ال نيهلل هللت زبهللئ ههلل الائيسففي .

     

تسعى الم ظمة  لى  عئ اللبوأ ماشلا  لعمليهللتههلل وطايقههلل  لى تحقفش النفو    4
 والنمفل.

     

      اللبوأ. تسعى الم ظمة  لى تطبفش شئ االانااتيجيهللت الههللدكة  لى تحقفش رضهلل  5

تهنم الم ظمة بمااعهلل  مدى م ئمة الم نج المقدم لللبوأ وتوقعهللتة عي الك   6
 الم نج . 

     

تسعى م ظمن هلل على أأ تن  م أاعهللر الم نجهللت المقدمة مي قبئ م ظمن هلل م    7
  ودتههلل .

     

مقهللرنة  نعمئ دائمهلل  على أأ ت وأ أاعهللر الم نجهللت المقدمة م هللا ة لللبهللئي  8
 بهلللم ظمهللت األخاى .

     

ُسعد اعل الم ظمة  لى خفض شلفة م نجهللتههلل دلف   على اانماارههلل كل تلبية   9
 ا نيهلل هللت اللبهللئي ومنطل هللتهم .

     

      تعمئ م ظمن هلل على اانقطهللب شهللدر العمئ مي اوخ الخبا  واالخنصهللص الجفد  10

 الماتقبفي اللبهللئي  ذب  طايش تاتف  عي الم ظمة ربحية لدي هلل الق هللعة بأأ 11
 الحهلللففي . لدى وتعليل الوال 

     

      تو د ع قهللت دداقة مهلل بفي العهللملفي وبعض اللبهللئي .  12
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      تحاص م ظمن هلل على أأ سوار معظم اللبهللئي تعهللملهم معههلل. 13

      يات ط معظم اللبهللئي بع قهللت طويلة األمد م  م ظمن هلل .  14

تحنفظ  دار  الم ظمة بع قهللت  فد  م  الم ظمهللت األخاى خدمة لللبوأ   15
 والمصلحة العهللمة .

     

      تهنم  دار  الم ظمة بشوهللوى اللبهللئي واالانجهللبة لههلل .  16

      سحصئ بعض اللبهللئي على خدمهللت وتسهف ت أااع مي بهللقل اللبهللئي .  17

 الربحيـــــة  –ث 

      النسويقل على زيهللد  األربهللح . سسهللعد الندقفش  1

      تسعى الم ظمة  لى خفض شلف م نجهللتههلل بهد  تحقفش أعلى األربهللح الممو ة.  2

تعمئ الم ظمة على وض  وتطبفش شئ االانااتيجيهللت الههللدكة  لى تحقفش أعلى   3
 مادود مهلللل. 

     

      تض  الم ظمة هد  تحقفش األربهللح كل أولويهللت أهداكههلل . 4

تعمد الم ظمة  لى خفض شلف م نجهللتههلل بهد  عاضههلل بطايقة ممفل  تحقش   5
 أعلى  ياادات لههلل .

     

تعمئ الم ظمة على خفض شلفة م نجهللتههلل بنقلفئ نس ة الهدر والضيهللع أع هلل   6
 العملية اإلننهلل ية تج  هلل  لنأعفااتههلل السلبية على مسنوى الن هللليف واإلياادات .

     

      الندقفش النسويقل كل تحسفي  جم المبيعهللت .سسهللهم  7
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تسنعمئ م ظمن هلل العديد مي الحم ت الناويجية لن شيط مبيعهللتههلل وزيهللد   8
 أربهلل ههلل.

     

      يؤدخ زيهللد  تحسفي األدا  النسويقل لم ظمن هلل  لى زيهللد   جم المبيعهللت . 9

      توقعهللت اللبوأ .تؤمي الم ظمة أأ الابح ينحقش كل  هللل تحقفش   10

      تسعى الم ظمة  لى تسعفا م نجهللتههلل بهلللشوئ الذخ سحقش أعلى أربهللح ممو ة .  11

 الكفاءة والفاعلية –جـ 

      يبفي الندقفش النسويقل مواق  الخلئ .  1

      اعل الم ظمة  لى تخفيض ت لفة م نجهللتههلل يدل على أنههلل تعمئ بأعلى شفهلل    2

تسنخدم م ظمن هلل مخنلف واهللئئ المليج النسويقل )الخدمة ا السعا ا الناويج  3
 ا النوزي   الههللدكة  لى تحسفي األدا  النسويقل .

     

األاوا  النل  تعمئ م ظمن هلل على تعديئ الخدمهللت المقدمة بمهلل ين  م م   4
 تنعهللمئ معههلل . 

     

تقوم م ظمن هلل بمنهللبعة أدائههلل النسويقل بهد  النأكد مي الن سفش بفي مخنلف  5
 أقسهللمههلل وو داتههلل . 

     

      تعنبا الم ظمة ال فهلل   والفهللعلية كل تقدسمههلل للم نج هدكهلل اانااتيجيهلل  لههلل.  6

على اكنشهلل  الع هللدا ال شاية اات تهنم م ظمن هلل بأدائههلل النسويقل الذخ سعمئ  7
 الخبا  وال فهلل   ووضعههلل كل المواق  الم هللا ة لههلل . 

     

      سسهللعد األدا  النسويقل كل النعا  على مقدار مهلل أنجل مي أهدا  الم ظمة . 8
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اعل الم ظمة  لى خفض شلفة م نجهللتههلل يدل على أنههلل تعمئ بهلللساعة والدقة  9
 المطلوبة.

     

      الن هللليف .  تدنية م نجهللتههلل م   ود  على الم ظمة تحهللكظ 10

 كل الخطط المااومة بهللألهدا   لفههلل المنودئ ال نهللئج ومقهللرنة قيهللس ينم 11
 كل الم ظمة . النسويقية

     

قيهللم الم ظمة بخفض شلفة م نجهللتههلل يدل على أنههلل تسنخدم أقئ مهلل سموي مي   12
 قدر مي المخا هللت.المدخ ت للحصول على أكبا 

     

      تهنم م ظمن هلل بنطويا ايهللاهللتههلل لموا هة مشهللكئ تنعلش بأنشطنههلل الائيسة . 13

      تعنبا م ظمن هلل تطويا الخدمهللت الجديد  أولوية مي أولويهللتههلل . 14

 كل الجفد وال فهلل   أدائههلل على دلفئ المؤاسة خدمهللت  اقن هلل  على اللبوأ   قدام 15
 الخدمة . تقدسم

     

 اهنمهللم الم ظمة بخفض شلفة م نجهللتههلل يدل على أنههلل ملنلمة بنطويا أدا  16

 .وشفهلل    وقدرات العهللملفي لديههلل 
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 االتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة

 
          التدقيق التسويقي  محدداتأوالا: متغير 

اإلدارية  محددات( االتساق الداخلي لل1الجدول )  

 
 

 
التنظيمية  محددات( االتساق الداخلي لل2الجدول )  

 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

x1 1 .390** .192** .240** .293** .291** .361** .229** 

x2 .390** 1 .138 .266** .378** .420** .293** .199** 

x3 .192** .138 1 -.043 .299** .082 .376** .012 

x4 .240** .266** -.043 1 .246** .059 .108 .160* 

x5 .293** .378** .299** .246** 1 .587** .349** .229** 

x6 .291** .420** .082 .059 .587** 1 .304** .469** 

x7 .361** .293** .376** .108 .349** .304** 1 -.003 

x8 .229** .199** .012 .160* .229** .469** -.003 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 

x9 1 .401** .449** .261** .264** .232** .418** 

x10 .401** 1 .320** .375** .303** .035 .141* 
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 الفنية   محددات( االتساق الداخلي لل3الجدول )
 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 

x16 1 **.341 **.391 **.332 -.092 **.269 **.293 **.229 **.230 **.288 

x17 **.341 1 **.569 **.383 **.300 **.271 **.223 **.249 **.270 **.247 

x18 **.391 **.569 1 **.417 **.254 **.354 **.195 **.218 **.245 **.250 

x19 **.332 **.383 **.417 1 .097 **.193 *.178 .030 *.167 **.226 

x20 -.092 **.300 **.254 .097 1 **.354 .133 **.197 **.191 .061 

x21 **.269 **.271 **.354 **.193 **.354 1 **.336 **.372 **.275 *.165 

x22 **.293 **.223 **.195 *.178 .133 **.336 1 **.527 **.391 **.567 

x23 **.229 **.249 **.218 .030 **.197 **.372 **.527 1 **.466 **.412 

x24 **.230 **.270 **.245 *.167 **.191 **.275 **.391 **.466 1 **.388 

x25 **.288 **.247 **.250 **.226 .061 *.165 **.567 **.412 **.388 1 

x11 .449** .320** 1 .496** .212** .326** .229** 

x12 .261** .375** .496** 1 .435** .192** .131 

x13 .264** .303** .212** .435** 1 .233** .215** 

x14 .232** .035 .326** .192** .233** 1 .238** 

x15 .418** .141* .229** .131 .215** .238** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

 المهنية  محددات( االتساق الداخلي لل4الجدول )
 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 x34 x35 

x26 1 **.547 **.248 **.393 .132 *.165 **.249 **.321 **.493 **.311 

x27 **.547 1 **.237 **.215 .120 .049 **.269 **.251 **.350 **.369 

x28 **.248 **.237 1 **.385 **.320 **.272 **.220 **.256 **.348 **.224 

x29 **.393 **.215 **.385 1 **.432 **.368 **.210 **.208 **.279 *.169 

x30 .132 .120 **.320 **.432 1 **.265 *.165 **.225 **.234 **.271 

x31 *.165 .049 **.272 **.368 **.265 1 **.500 **.227 **.253 .122 

x32 **.249 **.269 **.220 **.210 *.165 **.500 1 **.185 **.281 **.244 

x33 **.321 **.251 **.256 **.208 **.225 **.227 **.185 1 **.393 **.289 

x34 **.493 **.350 **.348 **.279 **.234 **.253 **.281 **.393 1 **.409 

x35 **.311 **.369 **.224 *.169 **.271 .122 **.244 **.289 **.409 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 

 القانونية  محددات( االتساق الداخلي لل5الجدول )
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 x36 x37 x38 x39 x40 

x36 1 **.471 .131 .138 **.311 

x37 **.471 1 **.494 **.346 **.467 

x38 .131 **.494 1 **.299 **.398 

x39 .138 **.346 **.299 1 **.419 

x40 **.311 **.467 **.398 **.419 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 البيئية  محددات( االتساق الداخلي لل6الجدول )

 x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 

x41 1 **.502 .117 **.296 *.142 *.182 **.221 **.254 

x42 **.502 1 -.070 **.222 .105 .085 *.149 **.208 

x43 .117 -.070 1 **.495 **.556 **.357 **.212 **.226 

x44 **.296 **.222 **.495 1 **.497 **.373 **.258 .111 

x45 *.142 .105 **.556 **.497 1 **.393 .073 **.240 

x46 *.182 .085 **.357 **.373 **.393 1 **.310 .121 

x47 **.221 *.149 **.212 **.258 .073 **.310 1 -.117 

x48 **.254 **.208 **.226 .111 **.240 .121 -.117 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 التسويقية  محددات( االتساق الداخلي لل7الجدول )
 x49 x50 x51 x52 x53 x54 x55 x56 

x49 1 **.478 **.310 **.402 **.238 **.300 **.353 **.320 

x50 **.478 1 **.333 **.211 **.392 **.252 **.296 **.345 

x51 **.310 **.333 1 **.381 **.223 **.211 **.387 **.413 

x52 **.402 **.211 **.381 1 **.275 **.200 **.335 **.401 

x53 **.238 **.392 **.223 **.275 1 **.235 **.306 **.212 

x54 **.300 **.252 **.211 **.200 **.235 1 **.282 **.185 

x55 **.353 **.296 **.387 **.335 **.306 **.282 1 **.441 

x56 **.320 **.345 **.413 **.401 **.212 **.185 **.441 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 ثانياا: متغير مكونات التدقيق التسويقي
           

( االتساق الداخلي لتدقيق البيئة التسويقية 8الجدول )  
 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 

m1 1 **.605 **.466 **.263 .128 **.220 **.408 *.181 **.267 **.338 .048 *.142 

m2 **.605 1 **.524 **.392 **.569 **.188 **.255 **.542 **.625 **.232 **.188 *.151 

m3 **.466 **.524 1 .140 **.217 *.152 **.319 **.365 **.514 **.356 **.199 *.180 

m4 **.263 **.392 .140 1 **.340 **.247 **.308 **.437 **.380 *.153 **.326 .106 

m5 .128 **.569 **.217 **.340 1 **.274 *.170 **.461 **.438 .085 **.303 .085 

m6 **.220 **.188 *.152 **.247 **.274 1 *.158 *.157 **.207 .061 .051 **.230 

m7 **.408 **.255 **.319 **.308 *.170 *.158 1 -.101 **.206 *.174 *.144 **.231 

m8 *.181 **.542 **.365 **.437 **.461 *.157 -.101 1 **.603 **.232 **.404 .126 
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m9 **.267 **.625 **.514 **.380 **.438 **.207 **.206 **.603 1 **.529 **.295 **.192 

m10 **.338 **.232 **.356 *.153 .085 .061 *.174 **.232 **.529 1 **.301 **.206 

m11 .048 **.188 **.199 **.326 **.303 .051 *.144 **.404 **.295 **.301 1 -.057 

m12 *.142 *.151 *.180 .106 .085 **.230 **.231 .126 **.192 **.206 -.057 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 
 

 ( االتساق الداخلي لتدقيق االستراتيجية التسويقية 9الجدول )

 m13 m14 m15 m16 m17 m18 

m13 1 **.325 **.211 **.263 *.175 -.002 

m14 **.325 1 .113 *.177 **.470 .043 

m15 **.211 .113 1 .067 .136 -.065 

m16 **.263 *.177 .067 1 **.246 .139 

m17 *.175 **.470 .136 **.246 1 **.524 

m18 -.002 .043 -.065 .139 **.524 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

 ( االتساق الداخلي لتدقيق التنظيم التسويقي 10الجدول )
 m19 m20 m21 m22 m23 

m19 1 .085 **.255 **.436 **.493 

m20 .085 1 .105 .114 **.317 
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m21 **.255 .105 1 **.402 **.212 

m22 **.436 .114 **.402 1 **.289 

m23 **.493 **.317 **.212 **.289 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 ( االتساق الداخلي لتدقيق نظم التسويق 11الجدول )

 m24 m25 m26 m27 m28 m29 m30 m31 m32 

m24 1 **.331 **.367 **.339 **.216 **.264 **.458 **.393 **.319 

m25 **.331 1 **.527 **.211 **.345 **.272 **.550 **.437 **.392 

m26 **.367 **.527 1 **.339 **.221 **.503 **.556 **.346 **.457 

m27 **.339 **.211 **.339 1 **.217- **.231 **.272 **.353 .065 

m28 **.216 **.345 **.221 **.217- 1 .100 **.381 .081 **.481 

m29 **.264 **.272 **.503 **.231 .100 1 **.472 **.185 **.265 

m30 **.458 **.550 **.556 **.272 **.381 **.472 1 **.545 **.432 

m31 **.393 **.437 **.346 **.353 .081 **.185 **.545 1 .090 

m32 **.319 **.392 **.457 .065 **.481 **.265 **.432 .090 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

 ( االتساق الداخلي لتدقيق االنتاجية التسويقية 12الجدول )
 m33 m34 m35 

m33 1 **.482 .093 

m34 **.482 1 **.233 

m35 .093 **.233 1 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 

 الوظيفة التسويقية ( االتساق الداخلي لتدقيق 13الجدول )

 m36 m37 m38 m39 m40 

m36 1 **.286 .057 **.203 **.205 

m37 **.286 1 **.455 **.351 .090 

m38 .057 **.455 1 **.226 **.296 

m39 **.203 **.351 **.226 1 .032 

m40 **.205 .090 **.296 .032 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 متغير األداء التسويقي  ثالثاا:

 ( االتساق الداخلي للحصة السوقية 14الجدول )

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 

y1 1 .130 .134 *.159 **.202 .057 *.141 

y2 .130 1 **.456 **.504 **.520 *.161 **.227 

y3 .134 **.456 1 **.451 **.373 .096 *.142 

y4 *.159 **.504 **.451 1 **.570 **.260 **.221 

y5 **.202 **.520 **.373 **.570 1 **.348 **.319 

y6 .057 *.161 .096 **.260 **.348 1 *.183 

y7 *.141 **.227 *.142 **.221 **.319 *.183 1 



284 
 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 ( االتساق الداخلي للصورة الذهنية  15الجدول )

 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 

y8 1 **.301 **.191 **.254 **.335 **.253 **.265 **.235 **.381 **.351 

y9 **.301 1 **.301 **.238 **.463 .123 **.265 **.330 **.223 **.336 

y10 **.191 **.301 1 **.354 **.289 **.202 **.263 *.180 **.272 .030 

y11 **.254 **.238 **.354 1 **.301 **.234 **.188 *.157 **.187 -.007 

y12 **.335 **.463 **.289 **.301 1 .121 **.269 .075 **.283 .123 

y13 **.253 .123 **.202 **.234 .121 1 **.368 **.279 .109 *.149 

y14 **.265 **.265 **.263 **.188 **.269 **.368 1 **.468 **.243 .106 

y15 **.235 **.330 *.180 *.157 .075 **.279 **.468 1 **.356 .072 

y16 **.381 **.223 **.272 **.187 **.283 .109 **.243 **.356 1 **.238 

y17 **.351 **.336 .030 -.007 .123 *.149 .106 .072 **.238 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  ( االتساق الداخلي لرضا الزبون والوالء16الجدول )
y18 y19 y20 y21 y22 y23 y24 y25 y26 y27 y28 y29 y30 y31 y32 y33 

y18 1 .411** .322** .182* .267** .102 .212** .188** .291** .108 .308** .014 .258** .073 .119 .059 

y19 .411** 1 .492** .288** .211** .188** .204** .206** .343** .302** .283** .143* .150* .125 .192** .149* 

y20 .322** .492** 1 .317** .314** .201** .263** .262** .281** .364** .191** .334** .104 .090 .146* .247** 

y21 .182* .288** .317** 1 .328** .159* .126 .149* .146* .291** .213** .319** .206** .175* .120 .212** 

y22 .267** .211** .314** .328** 1 .302** .217** .078 .166* .227** .278** .072 .266** .181* .129 .242** 
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y23 .102 .188** .201** .159* .302** 1 .331** .352** .366** .292** .106 .274** .272** .584** .303** .342** 

y24 .212** .204** .263** .126 .217** .331** 1 .253** .390** .448** .154* .061 .208** .301** .269** .127 

y25 .188** .206** .262** .149* .078 .352** .253** 1 .431** .402** .070 .294** .169* .350** .063 .432** 

y26 .291** .343** .281** .146* .166* .366** .390** .431** 1 .478** .231** .107 .087 .193** .142* .315** 

y27 .108 .302** .364** .291** .227** .292** .448** .402** .478** 1 .074 .227** .178* .215** .187** .244** 

y28 .308** .283** .191** .213** .278** .106 .154* .070 .231** .074 1 .133 .237** .108 .294** .006 

y29 .014 .143* .334** .319** .072 .274** .061 .294** .107 .227** .133 1 .186** .148* .183* .304** 

y30 .258** .150* .104 .206** .266** .272** .208** .169* .087 .178* .237** .186** 1 .420** .249** -.030 

y31 .073 .125 .090 .175* .181* .584** .301** .350** .193** .215** .108 .148* .420** 1 .365** .266** 

y32 .119 .192** .146* .120 .129 .303** .269** .063 .142* .187** .294** .183* .249** .365** 1 .097 

y33 .059 .149* .247** .212** .242** .342** .127 .432** .315** .244** .006 .304** -.030 .266** .097 1 

y34 .032 .135 .178* .142* .148* .416** .269** .224** .411** .257** .228** .270** .012 .289** .212** .383** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 ( االتساق الداخلي للربحية 17الجدول )

 y35 y36 y37 y38 y39 y40 y41 y42 y43 y44 y45 

y35 1 **.462 **.251 *.163 **.277 **.288 **.508 **.328 **.273 **.268 .132 

y36 **.462 1 **.395 **.194 **.248 **.215 **.214 **.482 .103 **.237 *.163 

y37 **.251 **.395 1 .118 **.287 .012 .137 *.143 **.262 **.195 .133 

y38 *.163 **.194 .118 1 **.347 **.341 **.233 **.211 .097 .098 -.007 

y39 **.277 **.248 **.287 **.347 1 **.307 **.278 **.272 **.197 *.159 .060 

y40 **.288 **.215 .012 **.341 **.307 1 **.499 **.316 .059 .086 *.173 

y41 **.508 **.214 .137 **.233 **.278 **.499 1 **.441 **.297 *.168 .130 
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y42 **.328 **.482 *.143 **.211 **.272 **.316 **.441 1 .110 **.216 *.183 

y43 **.273 .103 **.262 .097 **.197 .059 **.297 .110 1 **.269 **.242 

y44 **.268 **.237 **.195 .098 *.159 .086 *.168 **.216 **.269 1 **.400 

y45 .132 *.163 .133 -.007 .060 *.173 .130 *.183 **.242 **.400 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 ( االتساق الداخلي للكفاءة والفاعلية18)الجدول 
 y46 y47 y48 y49 y50 y51 y52 y53 y54 y55 y56 y57 y58 y59 y60 y61 

y46 1 **.457 **.268 **.310 .096 **.247 .112 *.167 .101 .126 **.184 .018 .089 -.023 .087 .066 

y47 **.457 1 **.191 **.201 .115 -.001 .084 .114 *.176 .057 *.171 *.160 *.183 **.229 *.151 .041 

y48 **.268 **.191 1 **.324 .078 .113 .113 .110 *.150 .104 **.239 .001 .071 -.033 .139 *.141 

y49 **.310 **.201 **.324 1 **.206 **.266 *.144 .125 *.155 .044 **.185 .136 **.187 .087 *.158 **.209 

y50 .096 .115 .078 **.206 1 **.305 **.415 **.532 .110 **.192 **.280 -.126 .077 -.038 .067 .043 

y51 **.247 -.001 .113 **.266 **.305 1 **.582 **.450 .034 .028 .063 .085 .130 .074 *.176 .102 

y52 .112 .084 .113 *.144 **.415 **.582 1 **.607 **.280 **.237 **.227 .049 **.247 .131 **.289 **.266 

y53 *.167 .114 .110 .125 **.532 **.450 **.607 1 .126 .127 **.282 -.055 **.202 .000 .139 .131 

y54 .101 *.176 *.150 *.155 .110 .034 **.280 .126 1 *.155 *.176 *.180 **.190 .102 **.344 *.162 

y55 .126 .057 .104 .044 **.192 .028 **.237 .127 *.155 1 **.205 -.074 .069 -.029 **.230 **.364 

y56 **.184 *.171 **.239 **.185 **.280 .063 **.227 **.282 *.176 **.205 1 *.181 **.407 **.293 .093 .124 

y57 .018 *.160 .001 .136 -.126 .085 .049 -.055 *.180 -.074 *.181 1 **.693 **.368 **.201 *.163 

y58 .089 *.183 .071 **.187 .077 .130 **.247 **.202 **.190 .069 **.407 **.693 1 **.364 **.242 **.349 
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y59 -.023 **.229 -.033 .087 -.038 .074 .131 .000 .102 -.029 **.293 **.368 **.364 1 **.302 **.268 

y60 .087 *.151 .139 *.158 .067 *.176 **.289 .139 **.344 **.230 .093 **.201 **.242 **.302 1 **.437 

y61 .066 .041 *.141 **.209 .043 .102 **.266 .131 *.162 **.364 .124 *.163 **.349 **.268 **.437 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

        

 

 

 

 

                                                                                                        
 :بوخته

ئة   قة شولف ة دهفنة هلمهللرتي هة ولة و بوزانف هلل شهللرتيوانهلل هويابف هلل بهللزاردانل لسة ر رولى بهللزاردانى   
باييهلل بيوههللتفي وى. لفهللأ دومهللهيهلل شان فدانهلل ريوخااوأ ب بهللبة تى هويابف يهلل بهللزاردانى زيد  بوية بشفو كى  

زور ئةكجهلل  ريوخااواندا  دهةمى  وشانهللوى  سةيا   شان يهلل  دشةل  ئةويي    بةر هلل   هةنة  د ان يشهللن اى 
كهللرتيوانى لسةر إيهللأ وشهللراسهلل هويابف يهلل بهللزاردانى ب ريوخااوى وههللتية بولف  اأ بو )د ان يشهللن ايفي  
كهللرشفاى وريوخسنى وهونةرى وبيشةيى ويهللاهلليى و زي  ةهى وبهللزاردانى  ئةوا شهللرتيوانى لسةر رولى  

راوبفت  زي  ةهى  هويابف يهلل  وايسنةمى  دشةت.  دانهللهة    بهللزاردانى  ر ن فة  شو  بيهللكهللأ  بهةلبلارت هلل إةش 
لويسنفي بهللزاردانى يفي  ودا دشةت وئةو بيهللكلى بيوههللتف ةز )هويابف يهلل زي  ةهى بهللزاردانىا هويابف يهلل  
ريوخسن هلل بهللزاردانىا هويابف يهلل  ئيسنااتفلى سهلل بهللزاردانىا هويابف يهلل  ايسنةمفي بهللزاردانىا هويابف يهلل بةرهة  
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ا هويابف يهلل  شهللرى بهللزاردانى ا ئة كجهلل شان يهلل هويابف يهلل بهللزاردانى دهةلسة شهللندنهلل بهلل بة  مئف هللنهلل بهللزاردانى
تفدا دسهللردبفت بو رولى ريوخااوى دبة ريدا وبو  هللالكففي وى يفي نوو هةرو  اهلل شان يهلل وى دسهللردبفت  

ئهللراانة بةر   دد  ات نيشهللن انة شهلل ئهللإواادا بو د ليفة وشةكفي بهللإة روزى زور زريوخااواأ دبف ي شو  
  بخوكة شات هلل هةزمهللر  شى زبيفةريي رولى بهللزاردانى ئةوا إيهللنى درولفدا بو ريوخااوى بجهدئف فت. 
كو ههللتية كةكوههللاني زبيفةريي دارايى ونةدارايى  بو بيفةريي السةأ  ودا دبيفهللنهلل رولى بهللزاردانفدا وكة 

رتيواى دنهللف ةرا ونهللف ةرا شوههللرتففي كةكولف فدا  كولف ى بهللل شنى لسةر نمونى بفادوزى شاية شوبة يو  ندسهلل شهلل
دسهللربوةت ب د ان يشهللن ايفي هويابف يهلل بهللزاردانى و و شوههللرتيةكى اه ربةخو   وبيوههللتفي هويابف يهلل   
بهللزاردانى و و شوههللرتيةكى نهللكة ند و رولى بهللزاردانى و و شوههللرتيةكى بهللإمهللوليةى شومةلةكى زبفادوزايي  

شةكنف ةزيا هةلبلارت ى ب بهللل شنيهلل هةزمهللر كى ز إفوازيي ئهللمهللرى زبو  هللر     اةر  شى وال  شى ئةويي
اةريهلل بفازانف هللأ ئة ويي ههللتف و شومواأ باييهلل كورمهلل لفبااف ى ئةوا ههللتية بةالكة شاأ لسةر ريفةبةر  

  كورم  230واةروو بةإهللأ ل شهللرشة هفي بةرهةمئف هللنهلل ئهللكهلل شهللنلايى ل هةريمهلل شوردانهللنهلل ئفااقى. شو )
  كورمةبوأ. ئهللن و ب ريلا  197ب ششنى ههللت ة بة الك اأ وهةزمهللرا كورمفي دروات بو كة شولف ى )

%  و بهللل شنى لسةر ئة و ئة نجهللمفي شة هشف ى دإاوكة شانهلل السة نى مةيدانفدا 85.69بة رافدانى) 
 :كو للياوى  ة ندى شان نايي ئةنجهللمهللأ دسهللربوةيي

نوشة لدويف هةراى مةر في ئهللمهللرى  وية وئة كفي شايداى دسهللربوية شو بفازانف في كةكولف هلل   .1
ب هةمى زالبوريي بةالك انهلل زانسنىا واة ربةخويى ودسهللرشانهلل  وداهفى بو شوههللرتففي كة شولف ى شو  

 .واتهللإيهللنهلل هةلبلارت هلل هةمى بفادوزيي كة شولف هلل نوشة دشةت وئةوزى ب بة ياوشانهلل البوريي زانسنى

سةكهلل ريوخسنى شو ئةرشفي هويابف يهلل بهللزاردانى بايفة دبةت واةربة رإنى  دسهللربو  هةبونهلل سةكة    .2
لسةر دريوخااويي بة رافدايدا. شو ئهللمهللزى د  ت بو نة بونهلل دب ان يشهللن ايفي ريوخسنى شوب ة ئهللانة  

 .نك د ف ة يوانهلل هويابف يهلل بهللزاردانى لد   واأ

بةرافدايد  .3 دريوخااويي  بهللزاردانى  نجهللمفي  دسهللربوية شو هويابف ى  ئة  سة شو  بفدكى هة  اا زانيهلل 
هويابف يهلل بهللزاردانى شهللردشة ت لسةر و رشات هلل د  ليففي بهللزاردانى شو بشوداريى دشةأ دشيموانى ز د   

 .ان يشهللن ايفي بة يا  وشانهلل بهللزاردانى لد    واأ ريوخااواأ
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وزى ل ةى ئهللانفي  دسهللربوية الوازيهلل ئهللانفي رولى بهللزاردانى لد    ريوخااويي بة رافداى وئة   .4
 .الواز شو دسهللربوية بو هةربف ج السةنهللأ و ئةويي شهللرئف هللى و  و بيفةر بووى رولى دكةكولف هلل نوشةدا

 :و ةند بيش يهللر ههللتف ة بيشويشواأا بةر هللكنايي زواأ

راا هللردسهلل ريوخااويي بةرافداى لسةر زيد كانهلل شان فدانهلل خو ب بةرهةك انهلل إةش بيوههللتفي   .1
اردانى وئةوا كةكولف هللمة بهللل شنى لسةرشاى ونمونى خوداكو سهللكان ةبو رابونهلل واأ ريوخااواأ  هويابف يهلل بهللز 

 .ب شايهللريي هويابف ى وبفدا وأ بو هللالكففي واأ يفي بهللزاردانى

ريوخااويي بةرافداى هشيهللريهلل شونجهللخ هةبفت بو رولى بى رادبفت ب بةرهة فيهلل بيوههللتفي   .2
مبهةرى ئةوا بى رادبفت ب  هللالكى شو ئهللرمهللنج زى بهللإوانهلل رولى  هويابف يهلل بهللزاردانى لدب   وى هة

 .وى يى بهللزاردانى سة

ريوخااويي بةرافداى هةولد أ زبو بهللإوانهلل دين هلل خو  بةرام ةر بهللل شنيهلل بيفةرى قهللزانجى دبيفةرى   .3
ةت دبهللإوانهلل  رولى بهللزاردانفدا وئةوزى زبةر شو بةيا  وشانهلل هويابف يهلل بهللزاردانل لد   وى دى بشوداريى ش

 .قة بهللرى كاوإنيهلل وبهللإهللأ بهللإوانهلل بيفةرى قهللزانجى لد   واأ

بشوداريى  .4 وزنجفايي  ان يشهللن اى  د   ششت  هف نهلل  نة  لسةر  شهللربوةأ  بةرافداى  ريوخااويي 
يى   وى  شهللرولى  باييهللوى  شو  بةرافدايدا  دريوخااويي  بهللزاردانفدا  هويابف يهلل  ئهلللوزيهلل  هللالكففي  د  دشةأ 

بيشدش دشهللروانى بهللزارشانى  زيد بوةت  وى  بيوههللتفي  شو  بوايت  بخوكة  زانسنى  ئهللمفايي  شو  ةكفت. 
 .ريوخااويي هةكاشدا و ئةوا هةكاو نةإفي ئةنجهللم بد  أ دكى بيهللكفدا
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Abstract: 

   This study is an attempt to invistigate the effect of marketing audit 

determinants on marketing performance through its components. Recently, 

the organizations' interest in the subject of marketing audit has increased 

significantly with the need to apply it in all organizations. There are many 

determinants that affect the efficiency and effectiveness of the marketing audit 

in the organization and have been classified into (administrative determinants, 

organizational determinants, technical determinants, professional 

determinants, legal determinants, environmental determinants and marketing 

determinants) which affects the organization's marketing performance.  

 

The marketing audit system selects six areas reflecting different marketing 

attitudes, these areas are (marketing environment audit, marketing 

organization audit, marketing strategy audit, marketing systems audit, 

marketing productivity audit, marketing function audit). The importance of 

marketing audit appears in an objective evaluation of the Organization's past 

performance and current activities. The importance also is in clearer 

determination of future opportunities and threats. 
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In the view of many organizations, the trend towards adopting a number of 

marketing performance standards that achieve the organization's efficiency in 

performance, has shifted from financial and non-financial measures to multi-

dimensional measures in measuring marketing performance. The study was 

based on a default model that illustrates the relationship between the variables 

of the study represented by the determinants of the marketing audit as an 

independent variable and the components of the marketing audit as an 

intermediate variable and the marketing performance as a dependent variable, 

and according to a set of a main and subsidiary hypotheses, which were 

subjected to the test by the adoption of a number of statistical methods to 

address the data collected through the questionnaire distributed to managers 

and heads of departments in the production of mineral water in the Kurdistan 

Region of Iraq, (230) questionnaire were distributed in total, the number of 

valid forms of study was (197), that means a response rate was (85.65%). 

 

Based on the findings of the field analysis, it is possible, in light of it, to 

mention the most important conclusions: 

1-  The present study data has passed the three statistical conditions 

related to the normal distribution tests, the independence, and the 

homogeneity of the variance of the study variables, which means the 

possibility of testing all the hypotheses of the current study by applying the 

scientific tests.  

2- An organizational unit that performs the marketing audit and 

supervision functions in the responding organizations appears to indicate 

that there are no regulatory restrictions for marketing audit application. 

3- It appears that the marketing auditor in the responding organizations 

has the necessary awareness that the results of the marketing audit monitor 

the marketing opportunities, which contributes lowering the determinants of 

the marketing application of those organizations. 

4- The low levels of marketing performance of the respondent 

organizations were revealed by the weak levels that emerged for the five 

dimensions and used as a measure of that performance in the current study. 

Several proposals have been made, most notably: 
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1- We recommend that the responding organizations increase their 

interest in providing the six marketing audit components that our study has 

adopted in its model as necessary for these organizations to audit and review 

their marketing activities. 

2- Respondent organizations should have proper awareness of the role of 

the availability of their marketing audit components towards their activities 

aimed at improving their marketing performance. 

3- Respondent organizations should seek to improve their vision towards 

the adoption of the profitability index in measuring marketing performance, 

because the application of their marketing audit will contribute to improving 

sales volume and thus improving their profitability index. 

4- Respondent organizations should remove all limitations and obstruct 

that contribute blocking marketing audit activities in the responding 

organizations through which their marketing performance is developed and 

adopt practical means that increase their ability to anticipate competing 

organizations that competitors can not achieve in this field. 
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