
285 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of 

TANMIYAT AL-

RAFIDAIN 
(TANRA) 
A scientific, quarterly, international, 

open access, and peer-reviewed journal 

 

Vol. 41, No. 136 

Dec.  2022 
 

© University of Mosul | 

College of Administration and 

Economics, Mosul, Iraq. 

 

 
TANRA retain the copyright of 

published articles, which is released 

under a “Creative Commons Attribution 

License for CC-BY-4.0” enabling the 

unrestricted use, distribution, and 

reproduction of an article in any 

medium, provided that the original 

work is properly cited. 

 

Citation:ALZaidy,Marwa,M.,Q., 

ALMurad,Najla,Y.,M.,(2022).“A

dopting enlightened marketing 

and its role in enhancing the 

entrepreneurial orientation/an 

exploratory study of the opinions 

of a sample of managers of some 

productive organizations in the 

city of mosul”. TANMIYAT AL-

RAFIDAIN, 41 (136),  285 -303,  

https://doi.org/10.33899/tanra.20

20.165650 

 

P-ISSN: 1609-591X 

e-ISSN: 2664-276X 
tanmiyat.mosuljournals.com 

 

Research Paper 

Adopting Enlightened Marketing And its Role In Enhancing 

the Entrepreneurial Orientation/An Exploratory Study of the 

Opinions of A Sample of Managers of Some Productive 

Organizations in the City of Mosul 
 

Marwa M. Q. Al-Zaidy1, Najla Y. M. Al Murad2 
1&2University of Mosul- College of Administrationand Economic/ Marketing 

Management  Department                 

 

Corresponding author: Marwa M. Qasim Al-Zaidy, University of Mosul- 

College of Administrationand Economic/ Marketing 

Management  Department                 

marwa.20bap16@student.uomosul.edu.iq     

 

DOI: https://doi.org/10.33899/tanra.2022.176219 

 

Article History: Received: 1/6/2022; Revised:15/6/2022; Accepted 26/6/2022; 

Published: 1/12/2022. 

 

Abstract 
The research dealt with the topic of adopting enlightened marketing and its role in 

enhancing entrepreneurial orientation.  As the research tried to provide a clear 

vision in its theoretical aspect and clear answers in the field regarding its 

dimensions and the significance of its variables, the research adopted its field 

framework after enlightened marketing as an independent dimension represented 

by (customer orientation, customer value, innovative marketing, community 

marketing, marketing sense of the mission (mission)). The two researchers chose 

some production organizations in the city of Mosul as a sample for research.  The 

research adopted the questionnaire as the main tool for collecting data and 

information on the field side, and the researchers distributed (56) forms to the 

managers of the researched production organizations, and (52) valid forms for 

analysis were retrieved, and the research variables were described and diagnosed, 

and the correlation and impact relationships for the research variables were 

clarified.  The primary was using the statistical package for applications of social 

sciences (SPSS) and the following statistical methods were used (arithmetic mean, 

standard deviation, multiple simple correlation coefficient, simple and multiple 

regression).  The research reached some conclusions, the most important of which 

was that, through the results of the description and diagnosis, the management of 

the surveyed organizations is not working to implement continuous programs 

related to social responsibility .In line with the content of the conclusions, the 

research reached some proposals, the most important of which is that 

organizations should enhance the societal marketing variable, especially 

concerning implementing ongoing programs related to social responsibility.  
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 المستخلص
ديم التوجه الريادي. إذ حاول البحث تقتعزيز ودوره في  تناول البحث موضوع تبني التسويق المستنير

لة متغيراتها، جابات واضحة في الجانب الميداني بشأن بعديها وبدالإتصور واضح في جانبه النظري و
ه الميداني بعد التسويق المستنير كبعد مستقل متمثال)التوجه نحو الزبون، إطارإذ تبنى البحث في 

االبتكاري، التسويق المجتمعي، تسويق االحساس بالرسالة)المهمة((. اختارت قيمة الزبون، التسويق 
واعتمد البحث االستبانة  الباحثتان بعض المنظمات االنتاجية في مدينة الموصل كعينة للبحث.

استمارة  (56)رئيسة لجمع البيانات والمعلومات في الجانب الميداني، ووزعت الباحثتان  أداة بوصفها 
استمارة صالحة للتحليل،  (52)وقد تم استرجاع  ،لمنظمات االنتاجية المبحوثةا ين فييرعلى المد

وتم تحليل  لمتغيرات البحث. ثريصها وتوضيح عالقات االرتباط واألف متغيرات البحث وتشخصوو
وتمت االستعانة  (SPSS)البيانات االولية باستخدام الحزمة االحصائية لتطبيقات العلوم االجتماعية 

ألساليب االحصائية التالية )الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط البسيط المتعدد با
من  تبين همها،أإلى جملة من االستنتاجات كان من واالنحدار البسيط والمتعدد(. وقد توصل البحث 

ال تعمل على تنفيذ برامج مستمرة  دارة المنظمات المبحوثةإن أ خالل نتائج الوصف والتشخيص
جملة من  إلىواتساقا مع مضمون االستنتاجات، فقد توصل البحث  تتعلق بالمسؤولية االجتماعية

ن تعزز متغير التسويق المجتمعي وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ أعلى المنظمات من أهمها،  المقترحات
 .االجتماعية برامج مستمرة تتعلق بالمسؤولية

 
 الكلمات الرئيسة

 التسويق المستنير، التوجه الريادي 
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 المقدمة 
إذ يدعو    ،يعتبر التسويق المستنير من أحدث المفاهيم التي تعكس التطور الحديث في مجال الفكر التسويقي

جاد توازن مالئم ومتناسق إيوذلك من خالل    ،ضرورة قيام المنظمات باالهتمام بالزبائن والعمل على حمايتهم  إلى
األ  إلىللوصول   ممارسة  خالل  من  االجتماعية  الرفاهية  وتحقيق  واجتماعي  اقتصادي  المسؤولة    عمالهدف 
تحقيق    ،اجتماعيا عن  والنمأهداففضال  بالتقدم  المتمثلة  واالزدهار  ها  كما  و  المنافسة،  المنظمات  ن  أ ومواجهة 

المنظما تلك  أفضل من  السوق  احتياجات  تفهم  ريادية  توجهات  تمتلك  التي  هكذا المنظمات  تمتلك  التي ال  ت 
األفكار البناءة باتجاه اإلبداع وتطوير المنتجات الجديدة. وبما   إلىالتي تدعو  تمتلك ثقافة الريادة    هانإإذ    ،توجهات

في االدبيات االدارية المعاصرة   أن التسويق المستنير والتوجه الريادي من الموضوعات الحديثة  نسبيا والمهمة  
  ، ميز والتفردعطي المنظمة  صفة التساسية لوضع المرتكزات الريادية التي تيعد التسويق المستنير من المبادئ األ

، من  ه المحتمل في تعزيز التوجه الريادي في المنظمات بشكل عام واإلنتاجية منها بشكل خاصأثر فضال عن  
لالجابة  هنا البحث  إ  سعى  مامدى  رئيسي ومهم وهو  في  على سؤال  الريادي  والتوجه  المستنير  التسويق  دراك 

ذلك سعى  وتأسيسًا على. نشائية ومعامل االخشاب(المنظمات المبحوثة المتمثلة ب)معامل االغذية والمعامل اال
يعبر عن توجه ادارة المنظمات    امعاصرً   امصطلحً بوصفه  مفهوم التسويق المستنير    فاستشرا  إلى البحث جاهدا  

الريادة لمواجهة   العالم، ولتتسلح بمعدات  التي يدخلها  الثالثة  للتفاعل بصيغ جديدة تتوافق مع األلفية  الحديثة، 
من النظام    اجزءً بوصفه  ادخال متغيرات التسويق المستنير  هجوم المنافسين، ولذلك بدأت المنظمات االنتاجية في  

 بعة مباحث:  ر ألى عتم تقسيم البحث  البحث أهدافي تحتاج اليه المنظمات، ولتحقيق  الشامل للمعلومات الذ
 المبحث االول: منهجية البحث 

 النظري للبحث  طارالمبحث الثاني: اإل
 العملي للبحث  طارالمبحث الثالث: اإل

 المبحث الرابع: االستنتاجات والمقترحات 
 المبحث االول: منهجية البحث

 أوال: مشكلة البحث:  
 ،التسويق المستنير  تبني خالل منتعزيز التوجه الريادي   خاللها من يمكن التي الكيفية البحث هذا تناول

المستنير   أهمية لزيادة وبالنظر الريادي   في مهماً  عامالً  باعتبارهالتسويق  التوجه   داءأل ومؤشرا أساسياتعزيز 
تم استقراء واقع المنظمات االنتاجية المبحوثة ومن خالل البحث الميداني التي قامت بها الباحثتان   المنظمات.

لمبحوثة هي مدى قدرتها  ة التي تواجه المنظمات االنتاجية ان المشكلة الرئيسأ   ( تبين15/12/2021بتاريخ )
التنافس الذي يمكنها من اثبات وجودها في  طر ونظم علمية لتنمية قدرتها على  ألية مناسبة وفق  آعلى تبني  

ة للتعبير عن مضمون مشكلة البحث  تي، وتأسيسا على ما تقدم يمكن طرح التساؤالت اآلالسوق الذي تعمل فيه
 : تيوعلى وفق اآل

 في المنظمات المبحوثة تجاه مفهوم التسويق المستنير والتوجه الريادي ؟  ينر يما مدى إدراك المد -1
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 تباط موجبة ذات داللة معنوية بين التسويق المستنير والتوجه الريادي؟  هل هناك عالقة ار  -2
 لتسويق المستنير في التوجه الريادي ؟ لهل هناك عالقة تأثير معنوية   -3

 البحث أهميةثانيا: 
 : تيالبحث على وفق المستوى األكاديمي والميداني وعلى النحو اآل أهمية

اء العلمي الذي قد يضيفه ومن خالل  ثر األكاديمية للبحث من خالل اإل هميةاألكاديمية: تبرز األ هميةاأل -1
من الباحثين وكذلك تحديد  ةعلى ماهيتها على وفق آراء مجموع تأشير مفهوم التسويق المستنير والوقوف

 مفهوم التوجه الريادي.   
الميدانية لهذا البحث من خالل تقديم األسس العلمية التي يمكن أن تستند    هميةالميدانية: تكمن األ هميةاأل -2

والمتمثل  التسويق المستنيرإليها المنظمات االنتاجية المبحوثة من خالل الربط بين بعدي البحث األول 
لتوجه نحو الزبون، قيمة الزبون، التسويق االبتكاري، التسويق المجتمعي، تسويق االحساس بمتغيراته )ا

بالرسالة )المهمة((، والثاني التوجه الريادي والمتمثل بمتغيراته )االبداع، االستباقية، االستقاللية، تحمل  
 المخاطرة(. 

 البحث أهدافثالثا: 
فضال عن دوره في  ،التسويق المستنير ومتغيراتهالتعرف على مدى إدراك المنظمات المبحوثة لمفهوم  -1

 تعزيز التوجه الريادي للمنظمات المبحوثة.
 . التسويق المستنير والتوجه الريادي التعرف على طبيعة عالقة االرتباط والتأثير بين -2
 ها. ليإستنتاجات التي تم البحث للوصول التعرف على اال -3
 ليها البحث.إ ات التي توصل التعرف على المقترحات التي قدمها البحث والمنسجمة مع االستنتاج -4

 :االفتراضي ربعًا: مخطط البحث
( يجسد العالقات المنطقية بين متغيري البحث، 1يتطلب البحث تصميم مخطط افتراضي، الشكل )
ا يؤثر في تعزيز التوجه الريادي  مفسرً  االمستنير متغيرً واعتمد هذا المخطط ضمن بعدين، إذ عد بعد التسويق 

 .مستجيبًا بافتراض التأثير باتجاه واحد ابوصفه متغيرً 
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 ( مخطط البحث االفتراضي1الشكل )

 
 عالقة ارتباط                                                 نيعداد الباحثتإ من  المصدر:

    أثرعالقة                                                                    
 خامسًا: فرضيات البحث 

 ة: تيينطلق البحث من الفرضيات الرئيسة اآل
معنوـية موجـبة بين التســــــــــــــويق المســــــــــــــتنير وـبدالـلة متغيراـته والتوجـه الرـيادي    ةتوجـد عالـقة ارتـباط ذات دالـل -1

 على المستوى الكلي وعلى مستوى المتغيرات الفرعية.  )مجتمعة(
 )مجتمعة(معنوية موجبة للتســـــــويق المســـــــتنير وبداللة متغيراته والتوجه الريادي  ةتأثير ذات دالل  توجد عالقة -2

 على المستوى الكلي وعلى مستوى المتغيرات الفرعية.   
 

 سادسا: أساليب جمع البيانات 
اعتمـدت الـباحثـتان في الحصــــــــــــــول على البـياـنات والمعلومـات المطلوـبة لتغطـية الجـاـنب النظري من البحـث 
ــاـئل  ــات ورســــــــــــ على العـدـيد من المراجع العربيـة واألجنبيـة والمتمثلـة ـبالمراجع العلميـة من كتـب، مجالت، دراســــــــــــ

رئيســة لجمع   أداة الســتبيان بوصــفها  ريح جامعية، فيما اعتمدت الباحثتان في الجانب الميداني على اســتمارة ااوإط
ــجمة مع واقع المنظمات المبحوث، إذ قامت  ــتمارة أن تكون منســـ ــميم االســـ البيانات والمعلومات، وروعي في تصـــ

جوانب وبواقع   ةوتناولت االســتبانة ثالث اإلنتاجية،في المنظمات   يرينبتصــميم اســتمارة وزعت على المد الباحثتان
ــتمارة  (52) ــة باأل، وركز اســــ ــمنت  فرادالجانب األول على المعلومات العامة والتعريفية الخاصــــ المبحوثين، وتضــــ

)الجنس، العمر، التحصــــــــــيل الدراســــــــــي، عدد ســــــــــنوات الخدمة(، وركز الجانب الثاني على المقاييس الخاصــــــــــة  
 امقياسًـ  (36)ام  بالتسـويق المسـتنير وركز الجانب الثالث على المقاييس الخاصـة بالتوجه الريادي ، وقد تم اسـتخد

لبعدي البحث وفي كل المقاييس اســتخدم مقياس ليكرت الخماســي متمثال )اتفق بشــدة، اتفق، محايد، ال اتفق، ال 
 .(3)وبوسط فرضي قدره (1-5)اتفق بشدة( وتحديد من 
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 سابعا: حدود البحث  
 . 15/12/2021في  شرعت الباحثتان بالبحث الميداني الحدود الزمنية: -1
 .الحدود المكانية: تم البحث في بعض المنظمات االنتاجية في مدينة الموصل -2
 

 ثامنا: أساليب التحليل اإلحصائي
ــائية من  ــتخدمت مجموعة من األســــــــــاليب اإلحصــــــــ ــل    أجلاســــــــ البحث الحالي واختبار    أهداف  إلىالتوصــــــــ

( في التحليل، وتمثلت هذه األســــــــاليب اإلحصــــــــائية  Spssالبرنامج اإلحصــــــــائية )فرضــــــــياته، وتم االعتماد على  
 :  تيباآل
 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسط الموزون والترتيب لبعدي البحث. -1
ــتخدم تحديد قوة العالقة وطبيعتها بين مجموعة من المتغيرات المفســـــرة  -2 ــيط المتعدد اســـ معامل االرتباط البســـ

 ومتغير مستجيب واحد. 
 االنحدار البسيط والمتعدد استخدم لقياس التأثير البعد المستقل البعد المعتمد. -3
 

 المبحوثين:  فراد: وصف مجتمع البحث وال تاسعا
ــوع يباحثتوصـــــف مجتمع البحث: جاءت محاولة ال  ــتنير والتوجه الريادي  ن في تناول موضـــ ــويق المســـ التســـ

على وفق التطورات البيئية المتسـارعة في مجاالت تغيير في طلبات الزبائن والمجتمع، ولذا تم اختيار المنظمات 
النتاجية في مدينة الموصـل. وكان ، وكانت العينة بعض المنظمات ابحثية في مدينة الموصـل مجتمع الاالنتاج

 هذه المنظمات المبحوثة .  مديري ن يالمبحوث فراداأل
  (52)  وتم اســــــــترداد  ،امديرً   (56)المبحوثين: طبق البحث على عينة عشــــــــوائية مكونة من  فرادوصــــــــف األ

 .استمارة صالحة للتحليل
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 المبحوثين فرادوصف ال: (1جدول )
 الجنس 

 اناث  ذكور 
 %  العدد  %  العدد 
52 100 - - 

 الفئات العمرية 
 أكثر ف -50 41-50 30-40 30أقل من 

 %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد 
4 7 8 15 25 48 15 28 

 التحصيل الدراسي 
 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  إعدادية فما دون  

 %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد 
17 32 29 55 4 7 2 3 

 سنوات الخدمةعدد 
 أكثر ف -16 سنة  11-15 سنة  6-10 سنة 5-1

 %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد 
27 51 19 36 6 11 - - 
 ن باالعتماد على استمارة االستبيان من إعداد الباحثتي :المصدر

طبيعة العمل   إلىذكور، ويرجع هذا التفوق  ال ت منالعينة كان  أفرادأن النســـــــــبة العالية من   يتبين من خالل الجدول
نســـــبة من بين  أعلىســـــنة  (41-50)حســـــب الفئات فقد كانت الفئة العمرية   فرادداخل الميدان المبحوث، أما تقســـــيم األ

ــي ف ن ملمبحوث توجه االهتمام بالخبرات، أن الميدان ا، وهذا يدل على أى خر الفئات اآل ــيل الدراســـــ ا فيما يتعلق بالتحصـــــ
ن على القيام بالمهمات الموكلة اليهم كالوريوس، وهذا مايعكس أن المديرين قادرو هم من حملة شـــهادة الب  مديرينأغلب ال

 من خالل اعتماد ذوي المؤهالت العلمية.
 النظري للبحث   طارالمبحث الثاني: اإل

 وال: التسويق المستنيرأ
 مفهوم التسويق المستنير

 ومصـالح السـوق المسـتهدفة    ن مهمة المنظمة هي تحديد احتياجات ورغباتأينص مفهوم التسـويق المسـتنير على  
ــكل  ــين  أكثربشــ ــعى و فاعلية وكفاءة من المنافســ بطريقة تحافظ أو تعزز من رفاهية الزبون والمجتمع، لذلك ينبغي أن يســ

ــوقون   ــتهدفة بطر أتلبية احتياجات ورغبات    إلىالمسـ ــواقهم المسـ ق تحافظ على رفاهية الزبائن والمجتمع ككل وتعززها. ائسـ
ــؤولية االجتماعية ويقترح أن تركز المنظمة فقط على عالقة التبادل مع الزبائن قد ال يكون   ،و يركز المفهوم على المســــــــ

 جية التســويق قيمة للزبائن آتي من ذلك ينبغي أن تقدم اســتر الحفاظ على النجاح على المدى الطويل. بدال  أجلمناســبا من 
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ــنهما ــتنير  (Thorat et al,2013,7)تحافظ على رفاهية الزبون والمجتمع  أو تحســ ــويق المســ ــبه فكرة التســ حد   إلى. تشــ
تماعية وأن تضــمن تلك المزايا االج ،كبير فكرة التســويق االجتماعي من حيث أنها تحاول الحصــول على مزايا اجتماعية

ــة بها ــا وتلبية احتياجات الزبائن والرفاهية    .,Rounaq, et, al)   (2020,1514مزايا خاصــــ الذي يكمن جوهره في رضــــ
 . (Olha, etal,2021,97 )جلاالجتماعية طويلة األ

 متغيرات التسويق المستنير
متغيرات التسـويق المسـتنير هي ن  أعلى    (Thabang,2020) ,(Ogbulie, 2005) مثالأاتفق عدد من الباحثين 

 )التوجه نحو الزبون، قيمة الزبون، التسويق االبتكاري، التسويق المجتمعي، تسويق االحساس بالرسالة )المهمة((
وقد ال   ،يرتكز هذا المفهوم على التراصــــف ما بين عروض المنتجات مع الحاجة المتغيرة للزبون : التوجه نحو الزبون   أ.

وفي   ،على المنتجـات فقط ـبدل من التركيز على تســــــــــــــليم القيـمة للزبون   عـمالتركيز منظـمة األيتحقق ذـلك إذا ـكان  
هذه الحالة قد يســــــــتغل المنافس الموقف ويتوجه نحو الزبون ،كما أن التوجه نحو الزبون هو إقناع الزبون بالشــــــــراء 

ــ  وتلبية متطلباته وتعزيز رضـــــاه في الوقت التوجه نحو الزبون تركز على مصـــــلحة الزبون   جياتآتيوإن اســـــتر   .هنفســـ
ــلحته مقابل الربح  ــيالت الزبون ومصــ ــرار بتفضــ مجموعة من المعتقدات   . (Tarabieh,2020,3314)دون اإلضــ

ــالحالزبــائن في الــدرجــة االولى مع األ  التي تضــــــــــــــع اهتمــامــات   خــذ بعين االعتبــار اهتمــامــات اصــــــــــــــحــاب المصـــــــــــــ
(Iman,2019, 98).   

ن على  إرفع القيمــة المــاديـة للمنتج، إذا  من مواردهـا ل  كبرن المنظمــة مرغمــة على توايج الجزء األإ  :الزبون قيمةة    ب.
  إلىالمنظمة تســخير)جزء( من معظم مواردها االســتثمارية لتحقيق القيمة التســويقية واالهتمام باألنشــطة التي تؤدي  

 جلوعليها إدخال تحسـينات مسـتمرة في المنتج في األمعدل لمبيعات المنظمة.   أعلىذلك، كتنشـيط الترويج لتحقيق  
ــة  إلىالطويـــــل، وصــــــــــــــوال   المنظمـــ ــا  تعرضــــــــــــــهـــ التي  ــة  التســــــــــــــويقيـــ العروض  ــائن من  الزبـــ ــا  يقبلهـــ التي  ــة   القيمـــ

(Kabashi,2016,164)   . إذ تحرص المنظمات على    ،عمالغرضـها التميز في بيئة األو   اجيً تيااسـتر  اتعتبر خيارً و
إذ تتجاوز    ،ا لنيل فرصــــــــــة البقاء وتعظيم االرباح والحصــــــــــة الســــــــــوقية مقارنة بمنافســــــــــيهاتقديم قيمة متفوقة لزبائنه

ذهالهم ب يجاد خبرات تســويقية تتجاوز توقعات  إدهاشــهم و إضــاء الزبائن وتعمل على  المنظمات الكبرى مســتويات ار 
 (Sounia,2022,156) وتتخطى طموحـاـته وتجـد ـله عـدة أنواع من القيم )النـقدـية، الـعاطفـية، االجتـماعـية(  ،الزبون 

تصـور الزبون للمنتج وسـماته وواائفه   إلىوتشـير   ،المنظمات للجذب واالحتفاظ بالزبائن  جزء مهم تسـتخدمه  فهي. 
 (Sid Terason etal, 2021: 91توقعات الزبائن عند استخدام المنتج. ) إلىوالوصول 

ــفة تنظيمية توجه جهودها و : التسةةةةويق االرتكاري  ت. ــويقية أيعد فلســـ ــطتها التســـ ــويقية على    عمالالزبائن واأل  إلىنشـــ التســـ
همت التحوالت سـأى فخر أسـاس تقديم المنتجات التي يرغبها والتي تشـكل فرصـا غير مسـتثمرة من قبل المنظمات اآل

واصبح تحقيق الميزة التنافسية السبيل االساسي لتحقيق  ،االقتصادية العالمية في زيادة حدة المنافسة بين المنظمات
ــتمرار كمأالمهمة   هدافاأل ــبح من أا ال وهي االسـ ــة فاصـ ــال واالعالم زاد من حدة المنافسـ ن الثورة في مجال االتصـ

اد  الصـــعب المحافظة على الميزة التنافســـية، وذلك بســـبب تغير ثقافة المجتمعات فازدادت احتياجات المنظمات وازد 
رغبات االهتمام بالتســـــــــويق بمفهومه الحديث للكشـــــــــف عن  إلىدى بالمنظمات أمما  ،مســـــــــتوى الوعي لدى الزبائن
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. هو تصــــــــــــــميم وتنفيــذ مجموعــة من االفكــار الجــديــدة وغير التقليــديـة   (Al.Naimi, Atheeb,2016,8) الزبــائن
ــا   ــالمنتج والتســــــــــــــعير والترويج والتوزيع  إلىوتحويلهــ كــ التســــــــــــــويقي  المزيج  ــة في احــــد محــــاالت   تطبيقــــات عمليــ

(Berkani,2017,11). 
متعددة، ويمكن  ااســـتخدامه من قبل المنظمة يمكن أن يخدم أغراضـــً التســـويق المجتمعي إذا تم :  التسةةويق المجتمعي ث.

ــاالته مع الجمهور  إلىأن يؤدي   ــداقية اتصـ ــتنيرة للمجتمع وزيادة مصـ مبيعات  زيادة   إلىوبالتالي يؤدي  ،رفاهية مسـ
وع على أي دعاية ســـــيئة في حالة وققد ال يزيد المبيعات فحســـــب بل يســـــهل التغلب و التســـــويق المجتمعي للمنظمة  

نامج  بر لإذا كان مخطط و نظمة الناس من النقد ويســتفيد المجتمع من مبادراته. يمكن أن تحمي المو حداث مؤســفة. أ
للمنظمــــات    Vishal)ومنفــــذ بشــــــــــــــكــــل صــــــــــــــحيح يقــــدم فوائــــد للمنظمــــة والنــــاس والمجتمعالتســــــــــــــويق المجتمعي 

etal,2021,175) . نه أيمكن تعريفه على  و ا من المجال االوســـــــــــــع للمســـــــــــــؤولية االجتماعية للمنظمات،  يعد جزءً و
ــويقية التي  ــادي واحد على األمبادرات تســـــــــ ــتخدام موار لها هدف غير اقتصـــــــــ د  قل يتعلق بالرعاية االجتماعية واســـــــــ

 .((Legesse,2016,21د شركائها أالمنظمة أو ا

تحفيز ادارة المنظمة على تبني مهمة تســـويقية    إلىهو نهج تســـويقي يهدف   :تسةةويق االحسةةاس بالرسةةالة )المهمة(  ج.
على مســــــــتوى عال من المســــــــؤولية لغرض تنفيذ محتوياتها بدقة    ون كونيان ب نموافيالملموســــــــة ومفهومة من قبل  

اسـية حسـ أكثرن المنظمة تتبنى مهمة تسـويقية مبنية على رؤية واضـحة، وهذا سـيجعل الموافين  وبالتالي ف  ،عالية
. كما  (Ameer, etal, 2020,1627 )ي مشــاكل تســويقية مذكورةأدون  من ها  أهداف المنظمة  لتحققووضــوحا لها،  

حقيقة ان المهمة   إلىه باإلضــــــــافة  أ )المهمة( باعتباره ممارســــــــة ديناميكية للمنظمة يرى ا  مفهوم الرســــــــالة  إلىينظر  
المنظمة  عندى خر هذه العناصــر اآل ،ى في المنظمةخر تشــرح ســبب وجود المنظمة، فأنها تشــرح ايضــا العناصــر اآل

لســوق الذي هي المنتجات، والســوق الذي تعمل فيه المنظمة، والتكنولوجيا التي تســتخدمها المنظمة ومنافســيها في ا
جيتها  تياتتضـمن مهمة المنظمة هدف المنظمة وقيمها واسـتر و ربحيتها.  نشـاء نمو المنظمة و إيعملون فيه، وكيج يتم  

ذ  إ تصــرف الموافين داخل المنظمة، ســاســيا من شــرح كيفية  أا ر ســلوك المنظمة، والتي تعد جزءً ولكن ايضــا معايي
د الهوية يضا على مشاركة موافيها وتحديأن يؤثر ألمنظمة بتعبئة بيان مهمتها يمكن  ن بيان المهمة وكيفية قيام اإ

 .(Johanna,2020,14)التنظيمية  
 ثانيا: التوجه الريادي

 مفهوم التوجه الريادي
ــواء كان ذلك داخل  و   ــوق ســــ ــاط وراء فرص الســــ ــعي بنشــــ يتمثل بقدرة المنظمة على االبداع والمخاطرة والســــ

االفكار وتحقيقها في  ن التوجه الريادي يسـمح للمنظمة بتطوير إأو انشـاء مشـروع جديد، بشـكل عام   منظمة قائمة
ــورة منتجات جديدة والمشــــاركة في المشــــاريع المحفو  ــتقبلصــ يجاد فرص جديدة في  إو   ،فة بالمخاطر والتنبؤ بالمســ

في نجاح المنظمات والعامل االســاســي   امهمً  . ويعتبر التوجه الريادي عاماًل (Kosa, et al,2018,17)االســواق
والمشــــــــــــــــاريع   عمــالدخول األ  إلىالــذين يقودون    عمــاللعمليــة صــــــــــــــنع القرار المســــــــــــــتخــدمــة من قبــل رواد األ

ــات التي تتبـناهـا المنظمـات  وتعرف ـبأنهـا  .  (Ifeanyi E., et al, 2021,109)الجـدـيدة مجموعـة من الممـارســــــــــــ
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اكتشــــــــاف واســــــــتغالل    إلىة التنافســــــــية من خالل جهودها الهادفة  ر ماتعكس االبداع والمخاطرة واالســــــــتباقية والمغ
ــا   ــا يقودهـ ــة ممـ ــة  وهو  (.  2020،24متفوق )علي،  أداء  إلىالفرص البيئيـ ــدرة االداريـ ــة تعكس القـ ــاهرة تنظيميـ اـ

ــافســــــــــــــي لصــــــــــــــــــالحهم التنــ الموقف  لتغيير  ــة  ــة وجريئــ ــاقيــ اســــــــــــــتبــ ــادرات  في مبــ التي تشــــــــــــــــــارك  ــات   )  للمنظمــ
Waleed,2022,167.) 
 متغيرات التوجه الريادي

ــدد   ــاحثين ااتفق عـ ــال )أمن البـ ن متغيرات  أى  (، علLeona, 2020( ،)Al Mamun ,et al 2017مثـ
 التوجه الريادي هي )االبداع، االستباقية، االستقاللية، تحمل المخاطرة(

ق لتحديد درجة  ائويوجد عدة طر   اإلنتاج،من الممكن أن يحدث االبداع في جميع مراحل عملية خط : االرداع  أ.
االبداع، كحجم الموارد الـمالـية المســــــــــــــتثمرة في االبداع وعدد المنتجـات الجـديدة التي تم اطالقـها في الســــــــــــــوق  

 ,Becker & Sincola)والموارد البشــــــــرية المخصــــــــصــــــــة ألنشــــــــطة االبداع أو تغيير وتيرة خطوط االنتاج 

نه أن يزيد من قدرة المنظمات على رفع مســـــــــــــتوى جودة أن تطوير وابتكار المنتجات من شـــــــــــــإ. (2015,85
  (.Anjani & Yasa, 2019,4 منتجاتها)

بالقدرة على   أشـــاف الفرص الجديدة وتطويرها وتبدجهود المنظمة في اكت  إلىتشـــير االســـتباقية :  االسةةتباقية ب.
ــين إ ــبعة والحصــــول على الفرص قبل المنافســ ،وهي مدى قدرة  (Marei,2017 ,8)يجاد الحاجات غير المشــ

المنظمة على االسـتجابة السـريعة للتغيرات البيئية المسـتقبلية وممارسـة النشـاط للتأثير عليها بدال من االنتظار 
عل لفرص للمنتجات المملوكة بالفيجاد اإ. كما أنها الســــــــلوك في   (Oni et al, 2019,67) بها  أثرفي أن تت

  (Slamet etal,2022,106)عمالدارة األإللمنظمة واجراء التحسينات في 
ــتقاللية تطبق على كل من األ  :االسةةةةةةتقاللية ت. التنظيمية  و المجموعات التي تعمل خارج المبادرة فراداالســـــــ

العمل المســــتقلة لرفع نقاط   أدواتســــتخدم في الغالب يوحدات العمل المســــتقلة، إذ ما   ةوتســــتخدم عاد ،القائمة
ــة، وتطوير   ــة للمنظمـ ــاليـ ــدرات الحـ ــدة، التي تميز الفرص وتقف وراء القـ ــديـ ــاالت الجـ القوة الموجودة في المجـ

المســتقل    يرالمنظمة على التفك  أفرادوتشــجيع المشــاريع الحالية أو تحســين اجراءات العمل، لذلك فهي تشــجع 
 ,Dess ). (Bilal, Al-Mashreqi, 2021,63) خـــذ الوقـــت الالزم إلنجـــازهـــاأإليجـــاد الفرص الجـــديـــدة و 

وفق رؤيـة تحملهـا حتى   عمـاليجـاد األإ إلىو فريق يهـدف  أجراء مســــــــــــــتقـل من قبـل فرد وهي إ  (2018,398
ــتقلة التي يتخذها، قادة  انجاز العمل. االجرا ــتالموجهة نحو   عمالو فرق ريادة األأءات المسـ ــروع اسـ حداث مشـ

 .(Leona,2020,11)   بنتائج  آتيجديد ورؤيتها ت
ة في المجهول واالبتعـاد عن  مر احـد كبير اســــــــــــــتعـداد المنظمـة للمغـ  إلىتعكس المخـاطرة   :تحمةل المخةاطرة  ث.

وهو الغالب يستخدم لوصف عدم اليقين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنظمات، إذ ينطوي   التجربة الحقيقية ،
فينصـب التركيز على المخاطرة   ،التوجه الريادي على اسـتثمار نسـبة كبيرة من الموارد لمنظمة معرضـة للفشـل

  وهي. (Bryce, etal, 2019,77)المحســــــــــــوبة والمعتدلة بدال من المخاطرة القصــــــــــــوى وغير المتحكم فيها 
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للحصــول على نتيجة و ضــارة ولكنها توفر فرصــة  أ ي ســلوكيات يحتمل ان تكون خطرة و/االتجاه لالنخراط ف
  (Cosmas etal,2022,5 )يجابية ومفيدةإيمكن اعتبارها 

 العملي للبحث  طارالمبحث الثالث: اإل
 ا.مأوال: وصف بعدي البحث وتشخيصه

  :المستنير. وصف بعد التسويق 1
بداللة )معلمات  بحثي للتســـــــويق المســـــــتنير لعينة ال( نتائج التحليل اإلحصـــــــائي الوصـــــــف2يعرض جدول )

( فضــال عن  3القياس وقدره )  داة الوســيط الســتجاباتها، ومســتوى تشــتت تلك االســتجابات عن الوســط الفرضــي أل
ذ حقق متغير  إة.  تيـالنســــــــــــــبيـة للمتغيرات الفرعيـة بـداللـة الوزن المئوي لهمـا وكمـا في الفقرات اآل  هميـةتحليـل األ

( بانحراف معياري 3.96تسـويق االحسـاس بالرسـالة)المهمة( للعينة المبحوثة المعدل العام للوسـط الحسـابي قدره )
و الزبون للعينــة المبحوثــة المعــدل  ول، في حين حقق متغير التوجــه نحاأل  متغير(، وجــاء ترتيبــه ال0.994بلغ )

(، وجاء ترتيبه المتغير الثاني، وجاء ترتيب 1.048( بانحراف معياري بلغ )3.88العام للوســـــط الحســـــابي قدره )
ــابي قدره ) (،  0.98( بانحراف معياري بلغ )3.86متغير قيمة الزبون للعينة المبحوثة المعدل العام للوســــط الحســ

ث، وجاء ترتيب متغير التسويق االبتكاري للعينة المبحوثة المعدل العام للوسط الحسابي  وجاء ترتيبه المتغير الثال
(، وجــاء ترتيبــه المتغير الرابع، وجــاء ترتيــب متغير التســــــــــــــويق 1.104بــانحراف معيــاري بلغ )و (  3.79قــدره )

(، وجاء 1.099لغ )( بانحراف معياري ب3.51المجتمعي  للعينة المبحوثة المعدل العام للوســــط الحســــابي قدره )
ــتنير للعينة المبحوثة  ــويق المســـــــ ــتوى الكلي فقد حقق بعد  التســـــــ ترتيبه المتغير الخامس واالخير، أما على المســـــــ

 .(2)(، وكما موضح في جدول1.045(، بانحراف معياري بلغ )3.8المعدل العام للوسط الحسابي قدره )
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 التسويق المستنير وتشخيصهنتائج وصف بعد : (2جدول )

 
 V. (21) spssاعتمادا على نتائج برنامج نيتإعداد الباحث المصدر:

 
      ه:صنتائج وصف بعد التوجه الريادي وتشخي .2

( جدول  التو 3يعرض  لبعد  الوصفي  اإلحصائي  التحليل  نتائج  ال(  لعينة  الريادي    بداللة)معلمات  بحثجه 
( فضال عن  3القياس وقدره )  داة وسط الفرضي ألتلك االستجابات عن الالوسيط الستجاباتها، ومستوى تشتت  

التوجه    ا على المستوى الكلي فقد حقق بعدالنسبية للمتغيرات الفرعية بداللة الوزن المئوي لهما(، أم  هميةتحليل األ
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قد الحسابي  للوسط  العام  المعدل  المبحوثة  للعينة  )الريادي  )3.78ره  بلغ  معياري  بانحراف  و 1.084(،  كما  (، 
 . (3)موضح في جدول

 
   نتائج وصف بعد التوجه الريادي وتشخيصه: (3)جدول  
 

 
N= 52 

 V. (21) spssن اعتمادا على نتائج برنامجيإعداد الباحثت المصدر:
 ثانيا: اختبار عالقات االرتباط رين بعدي البحث 

التســــــــويق المســــــــتنير والتوجه   ،البحث بعديتتضــــــــمن هذه الفقرة التعرف على طبيعة عالقة االرتباط بين  
بين التســـويق المســـتنير والتوجه الريادي ، إذ بلغت   وجود عالقة ارتباط معنوي   إلى(  4الريادي، إذ يشـــير جدول )
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المنظمات التي تتبنى مفهوم أن  إلى(، وهذا يشـــــير 0.01( عند مســـــتوى معنوية )0.724قيمة معامل االرتباط )
 .التسويق المستنير زاد ذلك من تعزيز التوجه الريادي في المنظمة

 

 رين بعدي التسويق المستنير والتوجه الريادي  االرتباط عالقة نتائج: (4) جدول
 المتغير المفسر

 المتغير المستجيب
 التسويق المستنير 

 **0.724 التوجه الريادي 
 N=52                                             (0.01)  عند مستوى معنوية

  V. (21) spssاعتمادا على نتائج برنامج نيتإعداد الباحث المصدر:
 

 عالقات االرتباط رين كل متغير من متغيرات التسويق المستنير والتوجه الريادي مجتمعة:  ثالثا: نتائج
ــتنير والمتمثلة ب  ت( نتائج تحليل عالقة االرتباط لمتغيرا5يعرض جدول ) ــويق المســــ )التوجه نحو  ـــــــــــــــــــــالتســــ

والتوجه  الزبون، قيمة الزبون، التســــــويق االبتكاري، التســــــويق المجتمعي، تســــــويق االحســــــاس بالرســــــالة)المهمة((  
ت الخمســــــــــة قيمًا لمعامل االرتباط  الريادي، إذ كانت النتائج معنوية موجبة للمتغيرات الخمســــــــــة، وحققت المتغيرا

 ة(،وعلى التوالي وعند مســـتوى معنوي0.669(، )0.573(، )0.489(، )0.500(، )0.513) تياآلعلى النحو 
ــتنير أدى ذلك  أوتدل هذه النتائج على    0.01)) ــويق المســـــ نه كلما اهتمت المنظمات المبحوثة بتبني مفهوم التســـــ

 .تعزيز التوجه الريادي إلى

 
 كل متغير من متغيرات التسويق المستنير والتوجه الريادي رين  االرتباط عالقات نتائج(: 5)جدول 

       البعد المفسر   
 

 البعد المستجيب 

 التسويق المستنير 
التوجه نحو  

التسويق  قيمة الزبون  الزبون 
 االرتكاري 

التسويق 
 المجتمعي 

تسويق االحساس  
)المهمة(  بالرسالة  

 **0.669 **0.573 **0.489 **0.500 **0.513 التوجه الريادي 
  N=52                                                        (0.01)عند مستوى معنوية 

 V. (21) spssا على نتائج برنامجاعتمادً  نيتإعداد الباحث المصدر:
ــية الرئي ــًا على ما تقدم يمكن قبول الفرضـــــ ــيســـــ ــة األوتأســـــ   ةدالل توجد عالقة ارتباط ذات  ولى التي تنص )ســـــ

ــتنير ومتغيراته والتوجه الريادي ــويق المســ ــتوى    )مجتمعة(  معنوية موجبة بين التســ ــتوى الكلي وعلى مســ على المســ
  .(المتغيرات الفرعية

  تأثير بعد التسويق المستنير في التوجه الريادي: رابعا: اختبار
أن للتسويق المستنير تأثيًرا معنويًا في تعزيز التوجه الريادي،   إلى(  6تحليل االنحدار في جدول )تشير نتائج  

( عند  (4.043من قيمتها الجدولية البالغة  أكبر( وهي  54.981( المحسوبة والبالغة )Fويدعم هذا التأثير قيمة )
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التعزيز ( من  %52( ان )R²( ويستدل من قيمة معامل التحديد )0.05( ومستوى معنوية )1-50درجتي حرية )
ى ال يمكن السيطرة عليها، ويدعم  آخر يفسره التسويق المستنير، فضاًل عن أن هناك مؤشرات عشوائية    رياديفي ال

( من التغيرات الحاصلة في المتغير %66أن ) إلى( التي تشير %66( البالغة )B1ذلك قيمة معامل االنحدار )
بمقدار وح المفسر  المتغير  في  تغير  نتيجة  )المستجيب هي  قيمة  ذلك  واحدة، وعزز  والبالغة  tدة  المحسوبة   )

، وتدل هذه النتائج على أن هناك تأثيرا معنويا للتسويق  ((1.678من قيمتها الجدولية البالغة    أكبر( وهي  7.415)
 .  المستنير في التوجه الريادي

 لتسويق المستنير في التوجه الريادي  لنتائج عالقة التأثير  : (6جدول )
 المتغير المفسر    

 

 المتغير المستجيب 

 التسويق المستنير

B0 B1 R² 
T F 

 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة
 4.043 54.981 1.678 7.415 0.524 **0.668 0.090 التوجه الريادي

 N=52                                                      (0.05)عند مستوى معنوية   
 V. (21) spssاعتمادا على نتائج برنامج نيتإعداد الباحث المصدر:

 

 متغيرات التسويق المستنير في التوجه الريادي مجتمعةاختبار تأثير كل متغير من خامسا: 
التوجه   معنوية تأثير عالقة وجود إلى (7) جدول معطيات تشير المستنير في تعزيز  التسويق  لمتغيرات 

)التوجه نحو الزبون، قيمة الزبون، التسويق االبتكاري، التسويق المجتمعي، تسويق االحساس   تؤثر إذ الريادي،
في )المهمة(  بالرسالة الريادي،  (  التوجه  ) المحسوبة  (F)قيم   التأثير هذا ويدعم تعزيز    ، ( 17.855البالغة 

(16.701(  ،)15.744(،) 24.466( وهي40.489(،  التوالي  على   البالغة الجدولية  (F)قيمة   من أكبر ( 

الR²) )التحديد معامل وبلغ  (1-50) حرية   ودرجتي (0.05) معنوية مستوى  عند  (4.043)  خمسةللمتغيرات 
 تأثير إلى الريادي تعودالتوجه   في االختالفات وإن التوالي،  ( على44%(، )32%(،)23%(،)25%(،)26%)

، (t)بداللة    (B1)تحليالت   ومن عليه، السيطرة ال يمكن عشوائية متغيرات إلى الباقي ويعود ،التسويق المستنير
 (، معنوية6.363(، )4.946 (،)3.968 (،)4.087 (،)4.226) والبالغة  خمسةال للمتغيرات المحسوبة  (t)أن   تبين

 (1.678)ة الجدولي قيمتها من أكبر وهي
 تأثير كل متغير من متغيرات التسويق المستنير في التوجه الريادي (: 7جدول )

 المتغير المستجيب 
 

 المتغير المفسر 

 التوجه الريادي

B0 B1 R² 
T F 

 الجدولية  المحسوبة  الجدولية  المحسوبة 
  4.226 0.263 **1.614 0.382 التوجه نحو الزبون 

 

1.678 

 

17.855  
 

4.043 
 16.701 4.087 0.250 **1.886 0.462 قيمة الزبون 

 15.744 3.968 0.239 **1.738 0.438 التسويق االرتكاري 

 24.466 4.946 0.329 **2.038 0.412 التسويق المجتمعي 
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 المتغير المستجيب 
 

 المتغير المفسر 

 التوجه الريادي

B0 B1 R² 
T F 

 الجدولية  المحسوبة  الجدولية  المحسوبة 
تسويق االحساس  
 40.489 6.363 0.447 **2.371 0.373 بالرسالة)المهمة(

  N=52                                                    (0.05)  معنويةعند مستوى 
 V. (21) spssاعتمادا على نتائج برنامج نيتإعداد الباحث المصدر:

ــًا على م ــيســـــــ ــوتأســـــــ ــية الرئيســـــــ   ةتوجد عالقة تأثير ذات دالل ة الثانية التي تنص )ا تقدم يمكن قبول الفرضـــــــ
( على المســتوى الكلي وعلى مســتوى المتغيرات )مجتمعةإحصــائية موجبة بين التســويق المســتنير والتوجه الريادي

 (.الفرعية
 المبحث الرابع: االستنتاجات والمقترحات

 اوال: االستنتاجات 
معـاينـة واقع تبني التســــــــــــــويق المســــــــــــــتنير مـدخـل لتعزيز التوجـه الريـادي، وقـد عكس  لمحـاولـة  جـاء البحـث  

 ة:تياالستنتاجات اآل
دارة المنظمات المبحوثة ال تعمل على تنفيذ برامج مســــتمرة إن أتبين من خالل نتائج الوصــــف والتشــــخيص  .1

 تتعلق بالمسؤولية االجتماعية.
ال تســـــعر منتجاتها بما يتوافق مع  دارة المنظمات المبحوثةإن  ألوصـــــف والتشـــــخيص تبين من خالل نتائج ا .2

 مستوى دخل الزبائن.
منح المنظمات المبحوثة للعاملين    إلىن التوجه الريادي يحتاج  أن من خالل نتائج الوصــف والتشــخيص  تبي .3

 السلطة والمسؤولية الكافية وبما يحقق مصلحة المنظمة وفائدتها.
ادي مجتمعة وتدل هذه  بداللة متغيراته والتوجه الريتبين وجود عالقة ارتباط معنوية بين التسـويق المسـتنير و  .4

 ن المنظمات التي تتبنى مفهوم التسويق المستنير سيعزز عندها التوجه الريادي.أالنسبة على 
تبين وجود عالقة تأثير ذات داللة معنوية موجبة للتســـــــــويق المســـــــــتنير وبداللة متغيراته في التوجه الريادي   .5

 مجتمعة.
 ثانيا: المقترحات 

ــتنتاجات اا ــمون االســ ــاقا مع مضــ على  مجموعة من المقترحات    إلى، فقد توصــــلت الباحثتان لمذكورة آنفاً تســ
 :تياآلالنحو 

ــأعلى المنظمات المبحوثة  .1 ــة فيما يتعلق بتنفيذ برامج مســــ ــويق المجتمعي وخاصــــ تمرة  ن تعزز متغير التســــ
ى للتســــــــــــــويق  خر ـنه لم ـيأخـذ اـلدور الكـافي ـبالمـقارـنة مع المتغيرات اآلأل ،ةتتعلق ـبالمســــــــــــــؤولـية االجتمـاعـي

 .المستنير
 ينبغي على المنظمات المبحوثة العمل على تسعير منتجاتها بما يتوافق مع مستوى الدخل.  .2
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نـه لم يـأخـذ الـدور الكـافي بـالمقـارنـة مع على االهتمـام بمتغير االســــــــــــــتقالليـة، ألحـث المنظمـات المبحوثـة   .3
 ى للتوجه الريادي بالنسبة للمنظمات.خر المتغيرات اآل

يعـمل على نجـاح   اداريًـ إ اأســــــــــــــلوبًـ بوصـــــــــــــــفه الرـيادي داخـل المنظـمات المبحوـثة  التوجـه    أهمـيةالـتأكـيد على   .4
ــتدامة والتأكيد على امتلك المنظمة  ،المنظمات المبحوثة ــية مســـ ــال  ويحقق لها ميزة تنافســـ عدة قنوات اتصـــ

 مع زبائنها لتصلهم المعلومات الجديدة.
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