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امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وتحديد مدى أهمية ممارسة األنشطة التسويقية في استمرار وبقاء املؤسسات االقتصادية في السوق عامة وعلى
مؤسسة قديلة للمياه املعدنية خاصة ،لذلك ركزت الدراسة بالتحديد على معرفة عالقة عناصر التسويق واملتمثل في كل من (املنتج ،التسعير ،التوزيع
والترويج) باستدامة واستمرارية املؤسسات االقتصادية وبقائها ،وعليه وقصد الوصول إلى نتائج تخدم الدراسة فقد تم االستعانة في جمع وتحليل
البيانات ومعلومات الخاصة بالدراسة امليدانية ملؤسسة قديلة وواائقاا ،بالبرامج اإلحصائية املمثلة في ( ،)EVIEWS، SPSS.23وقد خلصت أهم
نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين ممارسة األنشطة التسويقية واالستدامة بمؤسسة قديلة وذلك من خالل سعيها لتحقيق البقاء والنمو باستمرار
نشاطاا في السوق.
الكلمات املفتاحية :تسويق ،استدامة ،تسويق مستدام ،قديلة.

املقدمة:
إن العصر الراهن حتم على بالدنا مواكبة تطورات اقتصادية في جميع امليادين وذلك من أجل تحقيق تنمية شاملة مستدامة ،فالواجب إذا هو
ا
ا
األخذ بأسباب هذه التنمية وذلك من خالل املبادرة والبحث عن أحسن األساليب التي يمكن أن تكون عامال حاسما في تحقيق ذلك ،إذ تعد املؤسسات
االقتصادية في هذا العصر من بين تلك العوامل املساعدة على تحقيق ذلك.
يتمثل دور العملية التسويقية في املؤسسات االقتصادية بمضمونها الرئيس ي في تحديد حاجات ورغبات املستهلكين ام إيجاد الكيفية والوسائل
التي من خاللاا يمكن إشباعاا ،وذلك بعد معرفة ماذا يحتاج ويرغب فيه املستهلك ،فيقوم رجال التسويق على إشباع حاجات زبائن املؤسسة وتلبية
رغباتهم مستخدمين في ذلك األدوات الرئيسية املناسبة والتي تساعد املؤسسات االقتصادية على استمرارية نشاطاا وبقائها في السوق.
ا
من هذا املنطلق وقع اختيارنا للدراسة على إحدى املؤسسات االقتصادية وتحديدا مؤسسة قديلة للمياه املعدنية املتواجدة في منطقة جمورة
والية بسكرة.
أهمية البحث :تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة إبراز اار التسويق ودوره في تحقيق استمرار وبقاء املؤسسات االقتصادية في السوق وبالتحديد
مؤسسة قديلة ،كما تحاول أن تفسر هذا الدور من خالل عرضه بطريقة بسيطة وجد سالة لالستيعاب ووضعه في متناول أصحاب االختصاص في هذا
املجال.
مشكلة البحث :نتيجة الحتدام املنافسة بين املنافسين أصبح من الضروري على املؤسسة وضع مجموعة من الخطط واالستراتيجيات التي تمكنها من
االستمرار والبقاء في وجه منافسيها ،وذلك من خالل تقديم منتجات ذات جودة وفي الوقت واملكان املناسبين لزبائنها ،ومن خالل ما سبق يمكن صياغة
إشكالية الدراسة واملتمثلة في السؤال املحوري التالي:
ما هو أثر املمارسات التسويقية على استمرار نشاط وبقاء مؤسسة قديلة للمياه املعدنية في السوق؟
وانطالقا من اإلشكالية الرئيسية يمكن صياغة األسئلة الفرعية التالية:
 ما هو واقع التسويق باملؤسسات االقتصادية وبالتحديد مؤسسة قديلة ؟
 هل تطبيق االستدامة باملؤسسات االقتصادية وبالتحديد مؤسسة قديلة يحقق بقائها في السوق ؟
 هل هناك عالقة بين التسويق واالستدامة بمؤسسة قديلة؟
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ا
ا
وبناء على التساؤل املطروح سابقا يمكن صياغة الفرضيات التالية:
 تقوم مؤسسة قديلة باعتماد التسويق من خالل توفير منتجات وتسعيرها وتوزيعاا يتم بالترويج لاا.
 إن تطبيق االستدامة بمؤسسة قديلة يحقق بقائها في السوق وذلك من خالل زيادة مبيعات منتجاتها.
 تتمثل عالقة التسويق باالستدامة بتحقيق التسويق املستدام بمؤسسة قديلة.
الدراسات السابقة :أاناء القيام بالدراسة األولية للموضوع ،ومن خالل املسح املكتبي ألطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستير والتي تناولت هذا
املوضوع سواء بصفة جزئية أو كلية ،حيث تم العثور على بعض الدراسات التي تطرقت لبعض أجزاء هذه الدراسة والتي نذكر من أهماا اآلتي:
 دراسة الباحثة أم الخير ربوح ( ،)2018واملوسومة بـ" :أثر األداء التسويقي على استدامة املؤسسات االبتكارية (دراسة حالة مؤسستي القولية
وقديلة للمياه املعدنية)" ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة  -الجزائر ،-تمثل هذا الدراسة مذكرة دكتوراه ولقد كانت إشكالية البحث تدور حول :ما هو أار
األداء التسويقي في استمرار املؤسسات االبتكارية وبالتحديد مؤسستي القولية وقديلة؟ ،وأين تكمن مساهمة املرأة املقاولة في تحقيق ذلك؟ ،بحيث
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تحديد عالقة األداء التسويقي باستدامة املؤسسات االبتكارية وباألخص املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،وذلك من
ّ
خالل إبراز مساهمة مؤشرات األداء التسويقي في تحقيق بقاء واستمرار املؤسسات االبتكارية والتي من بينها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،لتمكن من
الحصول على منتجات تتسم بالجودة وتلبي احتياجات مختلف مستهلكيها ،وقد توصلت الدراسة إلى أن أار األداء التسويقي تجلى في تحقيق بقاء
ا
واستمرار املؤسسات االبتكارية والتي من بينها مؤسستي القولية وقديلة للمياه املعدنية ،إال أن هذا األمر يبقى نسبيا لعدم وجود مؤشرات لالستدامة
تتعلق باملؤسسات االبتكارية بصفة مطلقة ومرتبطة مباشرة باملوضوع.
 دراسة سامية لحول :)2014( ،واملوسومة بـ :التسويق املستدام كآلية لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة ،حيث هدفت الدراسة إلى إبراز دور
التسويق املستدام في تحقيق أبعاد التنمية املستدامة (البيئي ،االقتصادي واالجتماعي) من خالل تبني مفاهيمه التي تمثل املسؤولية االجتماعية ،وقد
أظارت النتائج املستخلصة من البحث وجود عالقة تضمي نية ما بين التسويق املستدام وأبعاد التنمية املستدامة ،إذ يساهم التسويق املستدام في
االهتمام باالعتبارات البيئية من خالل تبني مبادئ التسويق األخضر بتوفره للمنتوج األخضر وتوجيه األفراد واملنظمات إلى وجود تغيير النظرة نحو
االستهالك املسؤول واالهتمام بالتكاليف االجتماعية ،كما يساهم في البعد االقتصادي بصورة فعالة من خالل التسويق املسؤول الذي يتلخص دوره في
التعامل مع جميع األطراف واملجتمع الذي يعمل في وسطه والبيئة مسؤول مبني على أسس أخالقية ومبادئ وشفافية ،بينما يتضح دوره في البعد
االجتماعي للتنمية املستدامة بتطب يق مبادئ التسويق االجتماعي التي تتعدى املساهمة في األعمال الخيرية لتشمل توفير آليات فاعلة للتصدي للتحديات
االجتماعية القائمة ومحاولة إيجاد الحلول لديها باإلضافة إلى توفير الدعم واملساندة من قبل إدارة املنظمة.
 دراسة  :)2014( ،Dragan Magas & MelerMarcelواملوسومة بـ"Sustainable Marketing For SustainableDevelopment",:
 ،Reykjavik 11th International Academic Conference, 24 June 2014حيث تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على
الترابط املتبادل بين التسويق املستدام والتنمية املستدامة ،بحيث ينظر للتنمية املستدامة على أنها مفاوم االثي األبعاد يشير إلى االستدامة
االقتصادية ،االزدهار ،العدالة االجتماعية والجودة البيئية ،وذلك كله من أجل تحقيق التآزر الكامل بينهما ،كما تهدف الدراسة إلى ضرورة تفعيل
مفاوم التسويق املستدام ،كونه يعبر عن وجود عالقة مستدامة ومربحة مع العمالء ،باإلضافة للبيئة الطبيعية واالجتماعية ،ومن خالل الدراسة تم
التوصل إلى أن التسويق املستدام ويمكن أن يساهم في التنمية املستدامة ليس فقط من خالل املمارسة اليومية للتقليل من األار البيئي ،بل أيضا من
ا
ا
خالل تنفيذ سياسات واستراتيجيات جديدة لتعزيز مفاوم أوسع للنمو املستدام باعتباره جزءا أساسيا من الكيانات االقتصادية.
 دراسة الباحثة أم الخير ربوح ( ،)2013واملعنونة بـ "دور التسويق في مؤسسات النقل في تحقيق التنمية املستدامة(دراسة حالة شركة الوحدة
للنقل)" ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة  -الجزائر ،-تمثل هذا الدراسة مذكرة ماستر حيث عالجت الدراسة إشكالية مفادها :ما هو دور تسويق خدمة
النقل في تحقيق التنمية املستدامة؟ إذ تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تحديد عالقة تسويق خدمة النقل بالتنمية املستدامة من خالل إبراز مساهمة
ّ
النقل في تحقيق متطلبات البعد االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،لتمكن من الحصول على خدمات نقل تتسم بالجودة والكفاءة وتلبي احتياجات
مختلف مستخدميها ،وقد توصلت الدراسة إلى أن دور تسويق خدمة النقل تجلى في تحقيق متطلبات األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية
ُ
املستدامة ،إال أن هذا األمر يبقى نسبيا لعدم وجود مؤشرات للتنمية املستدامة تتعلق بنقل البضائع بصفة مطلقة ومرتبطة مباشرة باملوضوع.
 دراسة الباحثة  )2012( ،JaninaReutlingerواملوسومة بعنوانSustainable Marketing the Importance of Being a " :

، : Bachelor’s Thes is in International Business en the Lahti University of Applied Sciences"Sustainable Business
حيث تمثلت هذه الدراسة في تحديد أهمية التسويق املستدام للمؤسسات وضرورة استدامة نشاطاا في السوق ،وذلك باالعتماد على مفاوم وعناصر
التسويق املستدام واملتمثلة في سلوك املستهلك املستدام ،استراتيجية التسويق املستدام ،املزيج التسويقي املستدام وفوائده ،هذا في الجانب النظري،
أما بالنسبة للجانب التطبيقي يتم تقديم تنفيذ التسويق املستدام بشكل فردي من قبل املؤسسة ام جمع البيانات وتحليلاا ومقارنتها مع نتائج الجانب
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النظري لاذه الدراسة ،ومن ام اإلجابة على سؤال البحث ،وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن محتويات التسويق املستدام يتم تنفيذها من قبل
املؤسسات وتعتبر مامة للغاية ،وذلك لتوظيفاا بطريقة مستدامة واالستفادة منها ألغراض التسويق.
 املداخلة للباحثين  )2012(،Vinod Kumar, & allواملوسومة بعنوان"Evolution of sustainability as marketing strategy- :
Beginningof new era-",International Conference on Emerging Economies - Prospects and Challenges, Published
 ،by Elsevierحيث تمثلت هذه الدراسة في تحديد تطور االستدامة كاستراتيجية للتسويق " بداية عصر جديد" ،وتمحورت أهدافاا حول فام

ومراجعة مفاهيم استراتيجية التسويق واالستدامة ،وذلك بمناقشة تطور االستدامة في استراتيجية التسويق لضمان مستقبل استراتيجية تسويق
مستدامة ،وقد توصلت الدراسة إلى أنه عندما تدرك املؤسسات أهمية دمج االستدامة في ممارساتها التجارية فقد بدأ عاد جديد من استراتيجية
التسويق مع قضايا االستدامة ،وقد حان الوقت لاذه املؤسسات بأن تدمج االستدامة في استراتيجيتها التسويقية للتغلب على املنافسة الشديدة في
السوق وتضمن استمرار نشاطاا فيه.
 مداخلة الباحثة  )2002( ،Alan Anderainواملوسومة بعنوان  ،"Social Marketing in the Social change Marketplace ":حيث
تمثلت في إيضاح بعض الجوانب التي تواجه التغيير االجتماعي بغية تحقيق النمو ملختلف املؤسسات في السوق ،ويتم ذلك باقتراح العالمات التجارية
التي تستخدم املفاهيم واألدوات التي تعزز تقدماا ،وقد تم التوصل إلى أن النمو يمكن أن يكون على عدة مستويات تنافسية وذلك باعتماد التسويق
االجتماعي الذي يحفز على زيادة التدخالت التي تؤكد على التغيير الفردي.
 دراسة  :MeleaPress & EricArnouldواملوسومة بـ ،"Marketing Organizations and Sustainable Marketing":حيث هدفت
الدراسة إلى تقديم وتوفير مفاوم أساس ي للعالقة بين التسويق واالستدامة وكيف يمكن للمؤسسات تبني مختلف املبادئ العامة ملمارسة األعمال
املستدامة واالستدامة التسويقية.
املحور األول :اإلطار النظري للتسويق واالستدامة والعالقة بينهما
أوال :ماهية وخصائص التسويق
 .1ماهية التسويق :اشتمل الفكر التسويقي على تعريفات كثيرة للتسويق فقد عرف حسب الجمعية األمريكية للتسويق أنه عبارة عن مجموعة
1
أنشطة األعمال التي توجه انسياب السلع والخدمات من املنتج إلى املستهلك.
أما كوتلر"  " kotler Philipفقد عرفه بأنه :امليكانيزم االقتصادي واالجتماعي والذي من خالله يشبع حاجات ورغبات كل من األفراد واملؤسسات
بواسطة إنشاء وتبادل املنتجات.2
 .2خصائص التسويق :للتسويق عدة خصائص نستنتجاا من التعريفين السابقين:
 أنه نشاط متكامل يتكون من مجموعة من األنشطة الفرعية.


نشاط ديناميكي له أبعاد اجتماعية واقتصادية.



نشاط يسعى إلى تحقيق أهداف املنظمة في األجل الطويل من خالل اإلشباع الجيد لحاجات ورغبات املستهلك املتعامل معام بصورة أفضل
من املنافس.
ا
نشاط موجه ومصمم مسبقا يتطلب التخطيط واإلعداد واملراقبة ويتضمن عدة أنشطة متمثلة في املنتج ،التسعير ،التوزيع والترويج.



 نشاط ال يقتصر على السلع املادية فقط وإنما يمتد إلى الخدمات غير امللموسة.
ا
 .3أهمية التسويق بالنسبة للمؤسسة :أصبحت املؤسسات تعطي أهمية قصوى للنشاط التسويقي نظرا لتأايره الكبير على نجاح املؤسسة ،ويمكن
3
أن تبني األوضاع املختلفة ملكانة وأهمية التسويق في املؤسسة حيث تتمثل فيما يلي:
 أن التسويق له أهمية متساوية مع الوظائف األخرى مثل اإلنتاج ،التمويل واألفراد.



1

تركز بعض املؤسسات على وظيفة التسويق باختيارها مركز مام والوظيفة الرئيسية في املؤسسة ،أما باقي الوظائف تعتبر كوظائف مدعمة
للجاودالتسويقية.
الوظيفة التسويقية هي التي تأخذ دور املنسق والوظيفة اإلنتاجية لتحويل احتياجات املستهلك إلى منتجات ذات قيمة وتحقيق اإلشباع
املطلوب.

زكي خليل املساعد ،التسويق في املفاوم الشامل ،األردن ،دار زهران للنشر والتوزيع ،ص .18
philipkotler et benarddubois, marketing management, public union, Paris, 10ème édition, 2000 , p 40

 3مجمد فريد الصحن ،التسويق"مفاهيم واستراتيجيات" ،الدار الجامعية للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر ،1998،ص .40
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ثانيا :مفهوم االستدامة وأهميتها:
تعتبر االستدامة مصطلح مرتبط بالتنمية املطلوبة للمجتمع اإلنساني فاألساليب املتطورة والخالقة التي تحافظ على استدامة الحياة تستلزم
ا
تعاون جميع الجاود ومن كل األطراف سواء كانت حكومات أو مؤسسات أو مستهلكين ،وبالتالي فان التوجه نحو االستدامة ليس خيارا وإنما ضرورة البد
من تحقيقاا من أجل مراعاة رفاهية األجيال القادمة.
 .1تعريف االستدامة :تعرف االستدامة بأن لاا أهمية تشير إلى ممارسة األعمال التي تلبي الحاجات البشرية بدون الضرر باألجيال املستقبلية في تلبية
4
حاجاتهم.
كما تعتبر املقاولة عامل أساس ي لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة ،وذلك من خالل القدرة على معرفة السوق مما يؤدي إلى حصوله على أحسن
5
درجة من االبتكار ،وكذلك القدرة على التسويق مما يمكن من الحصول على ميزة تنافسية مستدامة،
وبالتالي نستنتج من خالل هذا التعريفين بأن املؤسسة تسعى إلى توافقاا االيجابي مع البيئة املحيطة بها وباألخص البيئة الطبيعية وذلك
العتبارها مصدر مدخالتها حيث تحرص على عدم اإلضرار بها ،كما أنها تسعى إلى تحقيق الربح باعتباره هدفا استراتيجيا يحقق لاا البقاء واالستمرار.
وفيما يلي شكل يوضح إطار شامل لالستدامة:
شكل( :)1يوضح اإلطار الشامل لالستدامة

البيئة

السكا
ن
اإلنسان

البيئة

املؤسسات
التقنية

املوارد

املصدر :درمان سليمان صادق وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .18

نالحظ من خالل الشكل بأنه يركز على عنصرين هما:
 سالمة البيئة :من خالل البيئة واملوارد.
 اإلنسان :وذلك من خالل السكان والتقنية واملؤسسات.
ومنه نستنتج من خالل التعريف والشكل السابق بأن االستدامة هي سعي املؤسسة إلى توافقاا االيجابي مع البيئة املحيطة بها وباألخص البيئة
الطبيعية وذلك العتبارها مصدر مدخالتها حيث تحرص على عدم اإلضرار بها ،كما أنها تسعى إلى تحقيق الربح باعتباره هدفا استراتيجيا يحقق لاا
البقاء واالستمرار.
6

 .2أهمية االستدامة :تتمثل أهمية االستدامة فيما يلي:
 االعتماد على الطاقات الخالقة في االبتكار واإلبداع ملواجاة االحتياجات الحقيقية للسكان فيما يتعلق بالتكنولوجيا.
 التكامل بين مختلف القطاعات السكانية واملجتمعية واإلنتاجية والخدمية.
 اختيار نمط من التنمية وضمان نتائج هذا النمط في املجتمع.
 املشاركة الواعية لجميع أفراد املجتمع في الرغبة في الحفاظ على البيئة بحيث ينعكس ذلك على ممارساتهم اليومية.
 تغيير املجتمع بطريقة تؤدي إلى تغييرات بنائية والتنسيق بين مختلف نواحي التنمية ملساعدة املجتمع في إعادة تكامله.

4درمان سليمان صادق وآخرون ،التسويق املستدام " مدخل تسويقي معاصر نحو االستدامة في القرن الحادي والعشرين" ،األردن ،دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،2017 ،ص .19
5Low SweeFoon andPraveen Balakrishnan Nair, Revisiting the Concept of Sustainable Competitive Advantage: Perceptions of
Managers in Malaysian MNCs,International Journal of Business and Accountancy, Vol. 1, No. 1, 63-78, 2010, p 70.
6درمان سليمان صادق وآخرون ،نفس املرجع السابق ،ص .19
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ثالثا :عالقة التسويق باالستدامة:
إن عملية التوجه والتغيير نحو االستدامة وذلك من خالل زيادة الوعي بقضايا االستدامة ،ويكون ذلك بتوجيه نحو إيجاد أفضل صيغة
للتسويق املستدام.
 .1تعريف التسويق املستدام:
لقد أدى اهتمام املختصين بالحركة البيئية إلى دفع املسوقين إلى أن يهتموا بموضوع البيئة الطبيعية ،وهنا يمكن أن نشير إلى جمعية التسويق
األمريكية التي دعت إلى عقد ورشة عمل بعنوان التسويق اإلحيائي في  ،1975والتي هدفت من خاللاا جمع األكاديميين والعاملين في مجال التسويق
إضافة إلى صانعي السياسة العامة لدراسة تأاير األنشطة التسويقية على البيئة الطبيعية ،حيث كان من نتاج ورشة العمل صدور أول كتاب بعنوان
التسويق االيكولوجي  Ecological Marketingفي عالم  1976والتي يعتبر الكتاب الذي نتج عنه بداية االهتمام باملجال البيئي ،ومنة هنا بدأت
املؤسسات واملنظمات تعيد النظر في مسؤولياتها االجتماعية نجاه املجتمع ،ليتم بعدها توالي األحداث وبداية االهتمام بنمط جديد من التسويق عرف
بالتسويق املستدام والذي منذ ظاوره بدأ اهتمام املنظمات واملؤسسات األكاديمية املتخصصة به عبر عقد املؤتمرات بخصوصه وبهدف مساعدة
املاتمين به ورجال التسويق واملسوقين باغتنام فرصة النمو الكامنة في التسويق املستدام 7،إن تعريف التسويق املستدام ليس باألمر الاين حيث ال
يوجد تعريف متفق عليه عامليا ،إال أنه تجدر اإلشارة إلى أنه هناك عدة مصطلحات وتسميات مرادفة ملعنى التسويق املستدام ،فمنهم من استخدم
مصطلح التسويق االيكولوجي ومنهم من أطلق عليه مصطلح التسويق األخضر ومنهم من سماه بالتسويق املسؤول 8،وعليه فقد ظار التسويق املستدام
ا
نتيجة زيادة الوعي البيئي للمجتمع على كل املستويات ،ويمكن تعريفه على أنه فلسفة تسويقية هدفاا تقديم منتجات مسؤولة بيئيا من خالل تحسين
معدالت األمان في املنتجات ،وإعادة استخدام املخلفات ،وتحسين أنظمة الرقابة على التلوث ،وتطوير استغالل الطاقة واستخدام هذه املداخل لتدعيم
مزاياها التنافسية ،ومن ام زيادة مبيعاتها وأرباحاا9،كما يعرف التسويق املستدام في األدب التسويقي بأنه عملية تخطيط وتنفيذ ورقابة تطوير
املنتجات وتسعيرها وترويجاا وتوزيعاا بأسلوب يتقاطع مع املعايير الثالاة :إشباع حاجات العمالء ،تحقيق األهداف املنظمية ،مالئمة العملية للنظم
اإليكولوجية ،أي أنه من أجل الوصول إلى تحقيق التسويق املستدام يتطلب النظر إلى توجاين أساسيين وهما التسويق األخضر والتسويق االجتماعي
وتحت مضلة املسؤولية االجتماعية للمؤسسة10،وفي اتجاه آخر يعرف التسويق املستدام بأنه السياسات التسويقية التي تقدم مساهمة حقيقية
للتنمية املستدامة ،وبذلك يلتزم التسويق باملسؤولية البيئية واالجتماعية ،كما يعتبر مسؤوال عن تنظيم اللقاء ما بين العرض والطلب املسؤول باعتباره
استراتيجية للتأاير على السوق الذي يخلق قيمة للمشتري بتشجيعه على تغيير اختياراته ونمط استهالكه للمساهمة في التوازن اإليكولوجي واالجتماعي
للكوكب ،ويخلق التسويق املستدام قيمة اقتصادية للمؤسسة من خالل تحويل حساسية السوق للتنمية املستدامة إلى طلب فعلي أو قادر على
السداد ،باإلضافة إلى إعطاء معنى لصورة العالمة واملؤسسة ،وبذلك يعرف التسويق املستدام من خالل منفعته للتنمية املستدامة ،فاو يرتكز على
حكم القيمة التي يتفق على صعوبة تشكيلاا ،وقد أدى املزج ما بين التسويق والتنمية املستدامة الذي ال يزال في مراحله األولى إلى استخدام عدة
11
مصطلحات مثل التسويق األخضر ،املسؤول ،املستدام وغيرها.
 .2أهمية التسويق املستدام:
12
تكمن أهمية التسويق املستدام في أربع نقاط أساسية تتمثل فيما يلي:
 إرضاء حاجات املالكين :يفتح التسويق املستدام أفاقا واسعة أمام املؤسسات في تجنب املنافسة التقليدية وتحقيق مركز أعلى بين املنافسين
نتيجة ملا يقدمونه من منتجات مستهدفة،
 تحقيق األمان في تقديم املنتجات :ويتمثل في التركيز على إنتاج سلع أمنة وصديقة للبيئة وتحقيق الكفاءة االجتماعية ،وهو األمر الذي يجنب
املؤسسة املالحقات القانونية أو دفع تعويضات نتيجة للمنتجات املضرة،
 القبول االجتماعي للمؤسسة :تحظى املؤسسة بتأييد املجتمع بسبب التكامل بين أهدافاا وأهداف املجتمع الذي تتواجد فيه،
 ديمومة األنشطة :بما أن املؤسسات التي تعتمد التسويق املستدام في ممارساتها فإنها ستحظى بتأييد املجتمع الذي تعمل فيه وجمعيات حماية
املستهلكين مما يؤدي إلى استمرار املؤسسات في أعمالاا.

 - 7بتصرف الباحثين ،نقال عن :شراد ياسين ،مرجع سبق ذكره ،ص.60 :
 - 8املرجع نفسه.
9
 منارمحمد عبد الظاهر ،سوزان بكري حسن ،محمد سلمان عبد الحميد ،مرجع سبق ذكره ،ص.159 :10
 سام عبد القادر الفقهاء ،مي إياد الصيفي  ،مرجع سبق ذكره ،ص.385 :11
 املرجع نفسه. 12نجم عبود نجم،إدارة املعرفة(املفاهيم واالستراتيجيات والعمليات)،ط ،1مؤسسة الرواق للنشر والتوزيع ،عمان ،2005 ،ص .73
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املحور الثاني :اإلطار التطبيقي لتحقيق االستدامة في مؤسسة قديلة للمياه املعدنية ببسكرة.
أوال :ملحة عن املؤسسة محل الدراسة:
أنشأت هذه املؤسسة من طرف أعضاء املجلس الشعبي لوالية بسكرة ،حيث انطلقت العملية اإلنتاجية بها سنة  1987وقدرت طاقتها اإلنتاجية
بما يقارب  24000قارورة في اليوم ،وهذا ما يغطي على األقل جزء معتبر من احتياجات املنطقة ،ووفقا للقانون املعمول به في إطار استقاللية
املؤسسات قررت الدولة تغيير سياستها في تسييرها للمؤسسات الوطنية وللجوء إلى الالمركزية في تفكيك الوحدات  -املؤسسات التابعة للدولة ،-وفي
إطار التحوالت التي عاشاا االقتصاد الوطني واالنتقال إلى اقتصاد السوق والسعي لالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية ،فقد تم اإلعالن عن حل
وتصفية املؤسسة وبيعاا للخواص ،بحيث تعتبر مؤسسة قديلة كمؤسسة خاصة ومستقلة ذات مسؤولية محدودة برأس مال يقدر ب 22031400
دينار جزائري ،أعلن عن وجودها ككيان مستقل في  2003/05/04وانطلقت العملية اإلنتاجية بها في جويلية  2004تحت اسم مؤسسة قديلة لتعبئة
املياه املعدنية الطبيعية "بسكرة" ،تتربع ع لى مساحة إجمالية تقدر ب 63881 :م ،2حيث أن بناية اإلنتاج تتربع على مساحة 4201,1م ،2والبناية
الخاصة بالتخزين قدرت مساحتها ب  4320م ،2أما البناية اإلدارية فقد كانت مساحتها  311م ،2وتعمل هذه املؤسسة في مجال تعبئة املياه املعدنية
الطبيعية ،إذ تقدر طاقتها اإلنتاجية ب  36000قارورة/الساعة.
ثانيا :التسويق بمؤسسة قديلة للمياه املعدنية:
 .1منتجات مؤسسة قديلة :باشرت املؤسسة نشاطاتها بإنتاج نوعين من العبوات األولى ذات الحجم  1,5ل والثانية ذات الحجم  0,5ل ،سنة
 ،2004وبعد سنة  2007فكانت املؤسسة أول من أدخل العبوة ذات الحجم 2ل إلى السوق ،وبعدها أنتجت العبوات ذات الحجم 1ل0,33 ،ل ،وفي سنة
 2010أنتجت العبوات الخاص بالنوع الرياض ي ذات الحجم 0,5ل و 1ل.
أما عن العالمة التجارية فيدل االسم بها على اسم املنطقة الواقعة بها املؤسسة ،واللون الغالب أو الرئيس ي املعتمد من طرفاا هو الوردي
واألزرق ،هذا ويتميز املنتوج بعدة صفات وخصائص ،وذلك ملا يحققه من جودة ونوعية ودرجة اعتمادية وبحصوله على شاادة التميز في مسابقة
برشلونة سنة  2006هذا يعني أنه يحظى بعملية تغليف ذات جودة عالية ،بحيث نجد أن الوظائف التقنية للتغليف تتمثل فيما يلي:
 التوزيع :يتميز غالف منتوج مؤسسة قديلة بأنه يحتوي على مختلف املعلومات التي يعرف بها ويستفيد منها املستهلك،
 الحماية :نجد أن الغالف الخارجي الذي تعتمده املؤسسة واملتمثل في القارورات املصنوعة من البالستيك ذو جودة عالية مستورد من مؤسستي
 ،FIB ،SGTيحمي املنتوج من التعرض إلى أي خطر ،كما أنه في عملية النقل ال يتعرض املنتوج ألي خطورة كالكسر والتلف...الخ،
أما عن الوظائف التسويقية ملنتج مؤسسة قديلة واملتمثلة في كل من:
 الخدمة واملعلومة :نجد أن بطاقة الوسم للقارورة تحتوي على مختلف مكونات املنتج ،كما تحتوي على املوقع االلكتروني ورقم هاتف مصلحة
املستهلك ،وهذا بغرض االتصال املباشر بين املؤسسة واملستهلك وتعرفه باملنتوج الذي هو بصدد شراءه،
 جذب االنتباه والتمييز :وذلك من خالل استعمالاا ألوان جذابة كاللون الوردي واألزرق ،ولاا عبارات خاصة تميز بها منتوجاا عن املنتجات األخرى.
وبالتالي فإننا نجد أن كل العناصر سابقة الذكر تمكن املؤسسة من فرض نفساا في السوق والحصول على مرتبة الريادة ،كما ويتمثل النشاط الرئيس ي
واألساس ي ملؤسسة قديلة في تعبئة املياه املعدنية والطبيعية ،والذي تركز عليه املؤسسة لبناء قوتها التنافسية ،وفي إطار نشاطاا الرئيس ي تتعامل مع
مجموعة من املوردين من داخل وخارج الوطن بالنسبة للمواد األولية ،وفيما يخص املواد الخاصة بتغليف وحفظ املنتجات فهي مبينة في الجدول
التالي:
جدول ( :)1موردي مؤسسة قديلة
املورد
SGT, FIB
PICOPARK, BARBI
SGT, BOLIM

نوع املادة األولية
القارورة
بطاقة الوسم
غطاء القارورة

املصدر :وثائق املؤسسة

بحيث تمتلك املؤسسة وحدتي إنتاج كاملتين لتعبئة املياه املعدنية الطبيعية ،وتستخدم املؤسسة تكنولوجيا عالية في العملية اإلنتاجية
فمختلف االآلت واملعدات حديثة ومواكبة للتغيرات التكنولوجية ،بحيث تستورد هذه اآلالت واملعدات من أملانيا ،فرنسا وايطاليا ،حيث تقدر الطاقة
اإلنتاجية للمؤسسة من سنة 2004بـ21000قارورة في الساعة ،وسنة 2010ب 36000قارورة في الساعة ،أما حاليا فهي تنتج حوالي 1500000قارورة
يوميا وأكثر من 500000000قارورة سنويا ،وتبيع املؤسسة منتوجاا من املياه املعدنية حسب الطلب عليها ،والذي هو متزايد يوميا ويعود السبب في
ذلك للتجايزات الحديثة واملتطورة التي تمتلكاا املؤسسة ،إذ أنها خصصت 20خط هاتف نقال لبعض أفرادها واملتمثلين في مسؤولي املديريات ورؤساء
بعض املصالح ،كما أنها تملك 25جااز كمبيوتر يساعدها في تسايل املعامالت اإلدارية والتسيير على مستوى جميع وظائف املؤسسة ،إضافة إلى ذلك
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فهي تستخدم برنامج " "Le rikaتعمل به في متابعة مختلف العمليات التجارية والتسيير املالي واملحاسبي ،كما تستخدمه في تسيير ملفات العمال
وحساب األجور ،وكذلك بعض أدوات االتصال وتبادل املعلومات.
 .2التسعير :يعتبر السعر من أهم العناصر املؤارة على القدرة الشرائية لدى املستهلك ،بحث تعتمد مؤسسة قديلة في عملية وضع السعر على
الطريقة التقليدية ،واملتمثلة في سعر التكلفة وهامش الربح حيث :السعر= التكلفة  +هامش الربح.
ونجد أن سعر التكلفة يشمل كل املواد من سعر املواد األولية وتكلفة التصنيع ،كما أن هذا السعر املطروح في السوق غير قابل للمفاوضة وال يخضع
لقوانين العرض والطلب ،بحيث يحدد مسبقا ام يعرض للجميع ،وال يعدل في حالة تحديده ،أما في حالة ما إذا زادت األسعار للمنتجات فاذا راجع إلى
زيادة تكلفة املواد األولية ،هذا وتأخذ مؤسسة قديلة أسعار املنافسين بعين االعتبار وتقوم بتحليلاا ودراستها ،كما تقوم بدراسة السوق املستهدف ،أما
في حالة مشاركتها في املعارض والصالونات فنجد أن أسعارها أخالقية أكثر منها تجارية ،وتهدف املؤسسة من وراء سياستها التسعيرية إلى :تحقيق عائد
مناسب على االستثمار ،املحافظة على نصيب معين من السوق ومحاولة تحقيق نصيب أكبر ،تحقيق أقص ى ربح ممكن ومواجاة املنافسة ،والجدول
التالي يوضح أسعار مختلف أحجام القارورات:
جدول ( :)2أسعار القارورات بحسب الحجم ملؤسسة قديلة
الحجم
السعر

0,33ل
10دج

0,5ل
15دج

1ل
20دج

1,5ل
25دج

2ل
35دج

املصدر :وثائق املؤسسة.

 .3التوزيع والترويج :تعتمد املؤسسة في عملية التوزيع على الوكيل املوزع وال تتعامل مع الوكيل املودع ،بحيث يكمن الفرق بينهما أن الوكيل املوزع ال
يملك اإلمكانيات لتخزين املنتوج الذي يشتريه من املؤسسة ،وبهذا فاو يشتري من املؤسسة ويبيع للتجار ،وعندما تتعامل املؤسسة مع الوكيل املوزع
تكون هي من يضبط أسعار املنتجات ،أما بخصوص الوكيل املودع فاو يشتري من املؤسسة ويحتفظ باملنتوج مدة من الوقت وبهذا يكون لديه
اإلمكانيات الالزمة لتخزين املنتوج ومن ام يبيعه في الوقت واملكان املناسبين له هو ،وهنا يكون هو املتحكم بالسعر ،ولتتعاقد املؤسسة مع أي موزع
تضع مجموعة من الشروط تتمثل فيما يلي:
 شبكة توزيع قوية.
 يتعامل مع أحسن املاركات مثل :كوكاكوال ،حمود بوعالم ،بيبس ي ..الخ.
 يملك وسائل نقل للتوزيع (أكثر من  5شاحنات).
 سمعة تجارية قوية من حيث أنه يكون معروف من قبل جميع التجار (الجملة ،التجزئة ).
 مركز مالي جيد.
 يقوم ببيع منتج مؤسسة قديلة أال وهو مياهاا املعدنية فقط مع باقي املشروبات غير الكحولية.
هذا وتتعامل املؤسسة مع شركات خاصة بالنقل كمؤسسة شااب التي تعتبر املمول األول لوسيلة النقل ،كما تعتمد على االنترنت والااتف في
استقبال الطلبيات ،فعلى االنترنت يدخل الزبون موقعاا االلكتروني ويترك كمية الطلبية املراد الحصول عليها ومختلف املعلومات املتعلقة به ،بعدها
تدرس املؤسسة الطلب وفي حالة وجود موزع في والية الزبون فإن املؤسسة توجاه إلى هذا املوزع بدل استقباله باملؤسسة ،أما بخصوص الطلب عبر
الااتف فعندما يتصل الزبون للطلب على املنتج يملي على مستقبل املكاملة كل املعلومات الخاصة به وبالطلبية املراد الحصول عليها ،أما بالنسبة للتوزيع
عبر التراب الوطني فقامت املؤسسة بإنشاء تقريبا  47نقطة بيع (أنظر الجدول رقم  ،)03وتلبي ما يقدر  % 80من االحتياجات ،بحيث تتمركز أكبر نقطة
بيع في الشمال والوسط أي العاصمة وما جاورها ،وهنا نميز بين نوعين من زبائن املؤسسة:
 زبائن الطلبيات الكبيرة :وهم الزبائن املامين الذين تتعامل معام املؤسسة كشركات الطيران ،املستشفيات ومختلف الوزارات ،بحيث يقوم
هؤالء الزبائن باالتصال باملؤسسة مباشرة أو أحد املوزعين األقرب لواليتهم من أجل االتفاق واملفاوضة بين الطرفين للوصول إلى إبرام عقد ممض ي من
طرف املؤسسة والزبون ،وينص العقد على كل ش يء يتعلق بالطلبية :الثمن الكلي ،طريقة التسديد ،مواعيد التسليم والضمانات...وأيضا وسيلة النقل
إما يبعثها الزبون أو تؤمنها املؤسسة من وسائلاا الخاصة،
 زبائن الطلبيات الصغيرة :وهم الزبائن العاديون ،بحيث إذا أراد زبون الحصول على طلبية من املياه املعدنية الطبيعية من املؤسسة ،يتصل بها
ويقدم طلبه فتقوم بتقديم وصل تسليم الطلب له.
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جدول ( :)3املناطق التي توزع لها مؤسسة قديلة عبر التراب الوطني
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2006
بسكرة
زرالدة(الجزائر)
بومرداس
قسنطية

2007
بسكرة
زرالدة (الجزائر)
بومرداس
قسنطية
عنابة
ميلة
باتنة
سوق أهراس

2008
بسكرة
زرالدة (الجزائر)
بومرداس
قسنطية
عنابة
ميلة
باتنة
سوق أهراس
تبسة
جيجل
بجاية

2009
بسكرة
زرالدة(الجزائر)
بومرداس
قسنطية
عنابة
ميلة
باتنة
سوق أهراس
تبسة
جيجل
بجاية
الطارف
سكيكدة
قاملة

2010
بسكرة
زرالدة(الجزائر)
بومرداس
قسنطية
عنابة
ميلة
باتنة
سوق أهراس
تبسة
جيجل
بجاية
الطارف
سكيكدة
قاملة
مسيلة
سطيف
البويرة
العربية السعودية

 2011إلى غاية2015
بسكرة
زرالدة (الجزائر)
بومرداس
قسنطية
عنابة
ميلة
باتنة
سوق أهراس
تبسة
جيجل
بجاية
الطارف
سكيكدة
قاملة
مسيلة
سطيف
البويرة
وهران
عين الدفلى
البليدة
تيزي وزو
املدية
الجلفة
الشلف

املصدر :من إعداد الباحثين بناءا على وثائق املؤسسة.

والشكل املوالي يوضح بشكل أكثر حجم نقاط البيع التي تمتلكاا املؤسسة قديلة واملتمثلة في مصاريف مخزون املياه املعدنية لاا.
شكل( :)2يوضح مصاريف مخزون مؤسسة قديلة للمياه املعدنية من 2007إلى .2015

املصدر  :من إعداد الباحثين بناء على واائق السجل التجاري بالجزائر الخاصة بمؤسسة قديلة.
نالحظ من خالل الشكل بأن مصاريف مخزون املياه املعدنية ملؤسسة قديلة في ارتفاع مستمر من سنة 2007ب  118475259دج ليصل سنة
2015إلى 1144370775دج ،والسبب يعود إلدراك ووعي املؤسسة بالسوق واملنافسة الحادة بين املؤسسات ذات نفس النشاط ،مما جعلاا تتبع
إستراتيجية التوزيع ،وذلك من خالل زيادة نقاط البيع بفتح مخازن تابعة ملؤسسة قديلة ،وتخفيض هوامش توزيع منتجاتها ،وتوفيرها ملستهلكيها في
الوقت واملكان املناسبين.
أما بالنسبة للتوزيع خارج الوطن فقد تم التعرف على منتج قديلة من طرف الزبون السعودي من خالل أحد رحالته في الطيران الجزائري ،حيث
كانت عبوة قديلة هي املشروب الذي يسافر مع زبائن الطيران فجذبته الجودة العالية والتنسيق أللوان املنتج ،فقام الزبون باتصال بوزارة التجارة طالبا
أحسن منتوج للمياه بالوطن الجزائري ،ومن بين عدة منتجات كان الفوز أال وهو قديلة ،وتم االتصال باملؤسسة عن طريق الااتف وكانت االتفاقية بين
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املوزع واملؤسسة لتصدير كمية من املنتوج خالل سنة  ،2006وكانت البداية ب  4حاويات وبعدها  11حاوية ام  3حاويات كل حاوية بها  20حاملة
للمياه ،والجدول التالي يوضح عدد الرزمات في كل حاوية:
جدول ( :)4عدد الرزمات في الحاوية الواحدة
عدد الحاويات
1
1
1
1
1
1
1

الحجم
1,5
2
1
 1رياض ي
0,5
 0,5رياض ي
0,33

الرزمة
112
86
108
140
150
150
225

عدد القارورات في الرزمة
6
6
6
6
12
12
12

املصدر :وثائق املؤسسة.

وبقي التصدير مستمر مع تزايد الطلب على منتج قديلة من قبل الزبون السعودي ،والذي على رضا الزبون السعودي هو اتصال بعض
املستهلكين السعوديين باملؤسسة عن طريق االنترنت ويؤكدون بأنهم لم يتذوقوا أبدا مثل مياه قديلة املعدنية الطبيعية ،وهذا ما يدل على أن املنتوج ذو
جودة عالية ،وأن املؤسسة تحرص على الحفاظ على الزبائن األجانب واإلبقاء عليهم كأحد أهم الزبائن للمؤسسة.
أما بخصوص إيصال الطلبية لام فيتم عن طريق الباخرة وتكون ) (Transbordementبحيث أن الباخرة ال تذهب مباشرة إلى السعودية ،وإنما
تمر بإسبانيا (فالنسيا) ام إلى جدة ،مع العلم أن باخرة التصدير تابعة للدولة ،إذا يستقبلاا الوكيل املوزع للتأكد من وجود وسالمة املنتوج إلعطاء
رخصة تمكن الوكيل املوزع من إدخال املنتج إلى األسواق السعودية.
ثانيا :أثر التسويق على استدامة مؤسسة قديلة إلنشاء ميزة تنافسية مستدامة:
يتمثل تركيز املؤسسات على تحقيق االستدامة في اعتماد تكنولوجيا متقدمة وجديدة في مجال التسويق ،وهذا ما يعتبر قوة دافعة أو عنصر
أساس ي نحو االرتقاء بمستوى عمليات اإلنتاج وتحسين مستوى املخرجات املتحققة ،وبالتالي فإن عالقة االستدامة بالتسويق تتمثل في تحقيق ميزة
تنافسية مستدامة والتي بدورها تعني " :توصيف لألداء املتفوق واملعتمد على املصادر أو املوارد التي ال يمكن تقليدها من قبل املنافسين الحاليين أو
املحتمل دخولام إلى نفس الصناعة" ،كما أنها تعني املستوى األعلى في إدارة املؤسسة وأنها ال تقتصر على املوارد امللموسة أو غير امللموسة ،بل تركز على
التوجه الدقيق نحو عمليات األعمال املنجزة من طرفاا.

13

وبالتالي تتمثل امليزة التنافسية بالنسبة ملؤسسة قديلة في الخصائص االيجابية التي تمتلكاا ،ويمكن أن تنافس بها وتصمد أمام حدة املنافسة
التي يتميز بها سوق املياه املعدنية ،لذلك فإن امليزة التي تمتلكاا مؤسسة قديلة تكمن في جودة منتجاتها وقوة البيع ،بحيث يتم اختبار املواد األولية
واملنتوج النهائي بمخابر املؤسسة ،كم ا يمكن أن تشكل تكنولوجيا املعلومات املستخدمة في املؤسسة ميزة تنافسية لاا ،وذلك من خالل:
 مجال اإلنتاج :نجد أن مؤسسة قديلة تستخدم تكنولوجيا عالية في العملية اإلنتاجية ،فمختلف اآلالت واملعدات حديثة ومواكبة للتغيرات
التكنولوجية
 مجال اإلدارة :تملك املؤسسة نظام معلومات فعال يتشكل من مجموعة متكاملة من تقنيات اإلعالم واالتصال الحديثة (الااتف السلكي
والالسلكي ،االنترنت ،االنترانت ) ،لغرض ضمان تدفق املعلومات بشكل سريع بين مختلف املصالح ،إضافة إلى استخدام مجموعة من البرامج
ملعالجة املعلومات.
 نمو املبيعات ملؤسسة قديلة :تهدف مؤسسة قديلة إلى تحقيق نمو في املبيعات ،وذلك من أجل كسب رضا املستهلك والذي بدوره يعد مكسبا
حقيقيا عند املؤسسة ،حيث تسعى من خالله إلى تعزيز قدرتها التنافسية ،من أجل املحافظة على بقائها واستمرارها وتحقيق عائد على االستثمار
من خالل زيا دة مبيعاتها في األسواق التي بها ،والشكل التالي يوضح ذلك:

 13اامر البكري ،خالد بني حمدان ،اإلطار املفاهيمي لالستدامة وامليزة التنافسية املستدامة "محاكاة لشركة  HPفي اعتمادها إلستراتيجية االستدامة" ،مقال بمجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية
واإلنسانية ،العدد ،9جامعة الشلف ،2013 ،ص .7 ،6 ،5
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شكل ( : )3تطور مبيعات املياه املعدنية ملؤسسة قديلة

املصدر :من إعداد الباحثين بناءا على وثائق السجل التجاري بالجزائر الخاصة بمؤسسة قديلة

نالحظ من خالل الشكل بأن مبيعات مؤسسة قديلة للمياه املعدنية في تزايد مستمر من سنة  2007إلى سنة  ،2015ويعود سبب هذه الزيادة
إلى التوسع في خطوطاا اإلنتاجية من خالل الزيادة في إنتاجاا وهو األمر الذي تطلب منها الزيادة في اليد العاملة ،وهذا ما يثبته الجدول التالي:
جدول( :)5تطور حجم اليد العاملة ملؤسسة قديلة
السنة
عدد العمال

2005
53

2006
82

2007
80

2008
85

2009
90

2010
101

من 2005إلى2015
138

املصدر :من إعداد الباحثين بناءا على وثائق مؤسسة قديلة

نجد من خالل الجدول أن مؤسسة قديلة قامت بزيادة حجم اليد العاملة لديها بشكل ملحوظ ،وخاصة فيما يتعلق بالعمال التنفيذيين ،بحيث
تسعى من خالل ذلك إلى تحقيق النمو بواسطة زيادة إنتاجاا وتوسيع خطوطاا.
وبالتالي فإنه من خالل تلبية مؤسسة قديلة لطبيات زبائنها وإرضائهم وتوفر منتجاتها على الجودة واألمان فإنها تكون بذلك قد حظيت بقبول
املجتمع كمؤسسة اقتصادية تمارس نشاطا تجاريا تسعى من خالله إلى البقاء واالستمرار في السوق ،وهو ما يوضح اعتماد مؤسسة قديلة للمياه
املعدنية التسويق املستدام في نشاطاا التجاري.

الخاتمة:
هدفت هذه الدراسة بشكل أساس ي إلى محاولة الكشف عن أار التسويق على استدامة املؤسسات االقتصادية ،وذلك عن طريق دراسة ميدانية
ملؤسسة قديلة للمياه املعدنية بمنطقة جمورة والية بسكرة ،حيث توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج نذكرها فيما يلي:
 .1ا
بناء على تقييمنا للطاقة اإلنتاجية للمؤسسة قديلة بخصوص املياه املعدنية ،فإن عملية تلبية طلب زبائنها مقبولة إلى حد بعيد من حيث
استيفائها للشروط الالزمة (الجودة ،الكفاءة ،تلبية الطلب حتى وإن لم يكن متوفر لديها.)...
 .2تتميز املؤسسة بإشراك املوظفين في اتخاذ القرار كال حسب تخصصه وهو ما يساعدها على أداء أنشطتها من خالل مراقبة نشاطاا
التسويقي.
 .3البقاء :إن طريقة التسيير وطبيعة األهداف االستراتيجية تدل على أن البحث عن البقاء هو الادف األول للمسير في مؤسسة قديلة للمياه
املعدنية.
 .4النمو :إن طبيعة املسير بالنسبة ملؤسسة قديلة التحفظية تجعله يرفض فكرة النمو من خالل التنويع في املنتجات ،بل يسعى للتنويع في
أحجام املنتج الواحد لتجنب املخاطرة مع محاولة اكتساح أسواق جديدة.
 .5بما أن قديلة قد اعتمدت في نشاطاا املتمثل ببيع املياه املعدنية على كل من إرضاء حاجات املالكين ،تحقيق األمان في تقديم املنتجات ،القبول
االجتماعي للمؤسسة وديمومة األنشطة فتكون بذلك قد حققت التسويق املستدام وهم ما يضمن بقائها واستمرارها في السوق.
توصيات:
ا
بناء على النتائج السابقة ،يمكننا اقتراح بعض التوصيات نأمل بتطبيقاا ،وهو ما يعود بالنفع على املؤسسة ونوردها كما يلي:
 ضرورة توزيع املاام سواء بين األفراد أو بين املصالح ،وهذا لتسايل أداء العمل ،وكذا الكتساب العامل املاارة الفنية من خالل تكرار العملية.
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 تبني املؤسسة لنظام معلومات فعال بحيث يجعلاا تساهم في التقليل من األخطاء بشكل فعال.
 اعتماد مصلحة مستقلة خاصة بالنقل والبيئة في املؤسسة.
 تدعيم املوظفين ومشاركة رأيهم في اتخاذ القرار من أجل االهتمام بعملية تسيير نشاطاما التجاري على أساس متين.

املراجع:
أوال :املراجع العربية:
 .1البكري ،اامر ،بني حمدان ،خالد )2013(،اإلطار املفاهيمي لالستدامة وامليزة التنافسية املستدامة محاكاة لشركة  HPفي اعتمادها
الستراتيجية االستدامة ،مقال بمجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،العدد ،9جامعة الشلف..
 .2درمان ،سليمان صادق وآخرون )2017(،التسويق املستدام مدخل تسويقي معاصر نحو االستدامة في القرن الحادي والعشرين ،األردن ،دار
كنوز املعرفة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.
 .3الصحن ،مجمد فريد  )1998(،التسويق مفاهيم واستراتيجيات ،الدار الجامعية للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر.
 .4املساعد ،زكي خليل ،التسويق في املفاوم الشامل ،االردن ،دار زهران للنشر والتوزيع.
 .5نجم ،نجم عبود )2005(،إدارة املعرفة املفاهيم واالستراتيجيات والعمليات ،األردن ،مؤسسة الورق للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.
ثانيا :املراجع األجنبية:
[1]Anderain. Alan, Marketing Social Marketing in the Social Change Marketplace, Journal of Public Policy
& Marketing, Vol. 21(1)(2002),3-13, https://doi.org/10.1509/jppm.21.1.3.17602

[2] Janina Reutlinger, Sustainable Marketing The Importance ofBeing a Sustainable Business"Bachelor’s
Thesis in International Business en the Lahti University of Applied Sciences,(2012).

[3] Low SweeFoon & Praveen Balakrishnan Nair, Revisiting the Concept of Sustainable Competitive
Advantage: Perceptions of Managers in Malaysian MNCs,International Journal of Business and
Accountancy, 1(1)(2010), 63-78.

[4] Philipkotler et benarddubois, marketing management, public union, Paris, 10ème édition,(2000).
[5] Philip Kotler, Gary Armstrong.،Principles of marketing, 14th ed ،Pearson Prentice Hall,(2011).
[6] Vinod Kumar et d'autres, Evolution of sustainability as marketing strategy-Beginningof new era,International Conference on Emerging Economies - Prospects and Challenges(ICEE-2012), Published by
Elsevier.

339

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 2, 2019

 ربوح أم اخلري،بن جروة حكيم

أثر تطبيق وممارسة األنشطة التسويقية يف استدامة املؤسسات االقتصادية

Global Journal of Economics and Business
Vol. 6, No. 2, 2019, pp. 329- 340
e-ISSN 2519-9293 , p-ISSN 2519-9285

Refaad for Studies and Research
www.refaad.com

The Impact of the Application and Practice of Marketing Activities in the
Sustainability of Institutions Economic - Case Study of the Guedila Mineral
Water Foundation1

Hakim bendjeroua, 2 Rebbouh oumelkhir
1,2
University Kasdi Merbah Ouargla, Algeria
1
Pdr.hakim@yahoo.fr،2 lmd004413@gmail.com

Abstract:

This study aims at identifying and determining the importance of marketing activities in the
continuation and survival of the economic institutions in the market in generaland to the guedila Mineral
Water Foundation in particular Therefore, the study focused specifically on the relationship of the marketing
elements of product, pricing, distribution and promotion The results of the study have been used to collect and
analyze data and information on the field study of guedila Foundation and its documents in the statistical
programs represented in (23.SPSS, EVIEWS). Yen practice marketing activities and the sustainability of the
institution guedila through their quest for survival and growth are constantly active in the market.
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