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 : لخ امل

يهدف البحث إىل التعّرف على أثر عوامل مسااار اة ة التسااويعية على ا داء التسااويعي للمؤسااسااة العمومية داايداا ةساات دا    ا ة 
و د مت اسااااات دا  عي ة مد امل دو   ال بي   .Kaplan et Nortonلااااااااااااااااااااالبا     Balanced Scorecard ا داء املتوازن
مفردة ت شاااااا عرب اللاط الوثل. م لري متغريار الدراساااااة ةملتغريار املساااااتعلة املتعلعة  عوامل اة ة التساااااويعية:  100 البالغ  جمها

شااااارار ؤ العامل البيئي )املعلومايت(؛ العامل الب ائي )االسااااالاتيجي( وألريا العامل التشاااااغيلي )العمليايت(، أّما املتغريار التا عة  تم لري م
 : املايل؛ الزةئد؛ الفعالية الداللية واإل داع وال مو. BSC سب أ عاد ا داء التسويعي 

داااااااالة للتحليل، اسااااااات دمري ا سااااااااليب   عا االساااااااتباجر املسااااااالجعةمد  (%59) ي ري نتائج التحليل اال صاااااااائي أّن و د      
، والرايضااية )االيدار اة ي عرة ( 65)لاااااااااااااااااا وا مهية  اإل صااائية الوداافية )املتوساا ار السااا ية وااليراف( لعياا مسااتو  املمارسااة

نتائج مهّمة يف معّدمتها أّن ت بيق  كما مت التودااااااال اىل  ،SPSS البسااااااايا واملتعدد( اللتبار الفرضااااااايار املعل ة ةالساااااااتعانة  ربجمج
 .لتسويعيا داء ا    مؤشرار ي ها و  موجب، مع وجود أثر متوسطاعوامل مسار اة ة التسويعية يف املؤسسة حمل الدراسة كان 

   ا ة ا داء املتوازن. ؛ا داء تسويعي ؛مستواير وظيفة التسويق :يةالكلمات املفتاح
 .JEL  :M31 ،M1تصنيف 

Abstract: 
The research aims to investigate the impact of the marketing plan path factors on the marketing 

performance of a public SAIDAL organization using the Balanced Scorecard of Kaplan and 

Norton researchers. A sample of 100 medical delegates active across the country was used. The 

study variables were represented by the independent variables related to the factors of the marketing 

plan: the (informational) environmental factor, The constructive (strategic) factor and finally the 

operational factor, while the dependent variables were represented by the marketing performance 

indicators: financial; customers; Inner effectiveness, creativity and growth. 

     . The results of the statistical analysis showed that only (59%) of the retrieved questionnaires are 

valid for analysis. Descriptive statistical methods (Arithmetic Averages and standard deviation) 

were used to measure the level of practice and importance of (65) paragraphs, and mathematics 

(linear regression Simple and multiple) to test the proposed hypotheses with the help of the SPSS 

program, and important results were reached, in the forefront which is that the application of the 

factors of the marketing plan path in the institution under study was moderate, with a positive effect 

between it and the marketing performance indicators. 

Keywords: Levels of the marketing; function marketing performance; balanced scorecard 
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 . مقدمة: 1
ان ال ا مد أّن نشاا ة املؤسااسااة تبدأ مد السااو  وت تهي ةلسااو ، ونتيجة ت ور يف املفاايف وميالد املفهو  
التساويعي توساعري وظائا التساويق، إالّ أّن أ لب املؤساساار ال تتبه املفهو  التساويعي  ه تعوداا اللروف إلي  

كل   ت بيق اذا املفهو  يت لب التوج  يو جربا، اذا مد  يث املمارساااااااااااااااة االيديولوجية للمفهو ، ل د مد  يث
 ،  ّن اذا ا لري يعترب ك داة للر ع مد ا داء التسويعي. اعلة )أدحاط املصلحة(فاجلهار ال

 ا داء التسااااااويعي م انة ةلغة ا مهية يف  البية اال تصاااااااداير،  يث ركزر علي  ال  ري وهلذا حيتل تعييف
دارية، ولل   ساااابب املزاتة الد تشااااهداا ا سااااوا  يف ظل العوملة والت ور مد الدراسااااار والبحوت التسااااويعية واإل

  الت  ولوجي وظهور  عض العيف اجلديدة الد م ل حتّداير العصر الديث.
 ويعد حتليل   ا ة ا داء املتوازن وساااايلة مهّمة يف تعييف ا داء التسااااويعي،  يث أّن اذا التحليل يساااااعد

ا داء ؤشااااااااااارار مر ع اذه التحّداير ومواجهة العرا يل الد تعيق عملية حتسااااااااااا  وت وير  يف تعدمي نتائج م د مد
كمؤشااااااااااارار لعياا ا داء مد لالا حتليل مساااااااااااتواير مساااااااااااار اة ة التساااااااااااويعية   ة(املالي و ريية املال)التساااااااااااويعي 

 (.والتشغيلي االسلاتيجي ،املعلومايت)
 ىالتسااااااااااااااويعي أداااااااااااااابت مد املفاايف ا ك ر تععيدا يف ت بيع  علت مد أمهية البحث يف أّن مفهو  ا داء 

مساااتو  املؤساااساااار اال تصاااادية عموما، ولاداااة الصااا اعية م ها، وتعترب شاااركة دااايداا مد املؤساااساااار الصااا اعية 
الرائدة يف ساااااو  ا دوية اجلزائرية، والد تواج  العديد مد التحّداير على رأساااااها امل ا ساااااة الشااااارساااااة الد تشاااااهداا 

ب وضااع مؤشاارار وج و ّّنا مؤسااسااة تبيع ا مل،العاملية واحمللية جراء عوملة ا سااوا  واالنفتاع على العا ،  السااو 
لعياا مد  حتعيق ال تائج مل تلا اجلهار الفاعلة مد أجل حتسااااااااااااااا  وت وير جودة امل تجار واةدمار املعدمة 

ما  دار الالزمة )ا ثباء والصااااايادلة( واحملا لة واالات)جتار اجلملة والتجزئة(، واشاااااعار املهتم  ةملعلومار واإلرشاااااا
ملد   ذ تصل وثيعة وثويلة اعال ار عمل   صحة املريض )املستهل (  تحمل كامل املسؤولية االجتماعية وت وير

 ودة الياةالعيعة او يشلي ا مل مد املؤسسة جليف الذي  لدورة  ياة الز ون

 ام تل داااايداا ؤسااااسااااةمسااااار عملية اة ة التسااااويعية م ت بيق مد  على التعّرف إىل الدراسااااة دفهت
ري املايل،  مؤشااارار ا داء التساااويعي املايل و  على اللكيز لالا مد ت ا ساااي ساااو  يف موضاااعها لضااامان مساااتوايهتا

   فاءة و عالية.  ال مية وال وعية أادا ها تحعيقل BSC مفهو  أ عاد ت بيق راز أمهية إ  إىل وكذل  تسعى
 رضااااايار البحث مد م  لق حتليل ا ر ا  املتحصااااال  التبار إىل الدراساااااة دفما سااااابق هت إىلةإلضاااااا ة 
 للمؤسسة حمل الدراسة. اةروج ةل تائج والتوديار الالزمة، و SPSSعليها مد  رجمج 

 ة: التالي االش الية ثرع مي دومد لالا ما تعّد  
بطاقة األداء  أبعاد ستخداماب التسويقي األداءحتليل وتقييم  يفأثر مستوايت مسار اخلطة التسويقية  مدى ما

 صيدال؟ مؤسسة ل يف املتوازن
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 التساؤالر الفرعية التالية: عرضوعلي  مي د 

  مؤشرار ليل وتعييف حتما مد  أثر التسويق املعلومايت محاوره ا ر عة )احمليا، السو ، الزةئد وامل ا سة( على
 ا داء التسويعي؟

  ؤشااااااااارار ا داء محتليل وتعييف ما مد  أثر التساااااااااويق االسااااااااالاتيجي محوري  )ا اداف واالسااااااااالاتيجية( على
 التسويعي؟

  ما مد  أثر التسااااااااااويق العمليايت محاوره السااااااااااتة )امل توج؛ السااااااااااعر؛ االتصاااااااااااالر؛ التوزيع؛  و  البيع ولدمة
 مؤشرار ا داء التسويعي؟حتليل وتعييف الزةئد( على 

: مستواير املستعل املتغري أب عاد واملتم لة االش الية، أ عاد يوضت للبحث ا لاضي منولج ا لاع متعلي  و 
 ا داء: مؤشااارار التا ع املتغري وأ عاد التساااويعية املعار ة و ق والتشاااغيلي( االسااالاتيجي ،اة ة التساااويعية )املعلومايت

 : رضيار رئيسية أر عةتتم ل  رضيار الدراسة يف . و املايل و ري املايل ا داء يف املم لة التسويعي

 5  الداللة مساااتو  ع د إ صاااائية داللة لار أثر يوجد ال%≥ α     ية جمتمعة التساااويععوامل مساااار اة ة
 املايل؛ ا داء ارومؤشر 

 5  مساااتو  الداللة ع د إ صاااائية داللة لار أثر يوجد ال%≥  α     متفر ة  يةالتساااويععوامل مساااار اة ة
 املايل؛ ا داء ارومؤشر 

 5  الداللة مسااتو  ع د إ صااائية داللة لار أثر يوجد ال%≥ α    ية جمتمعةالتسااويعمسااار اة ة  عوامل 

 ؛املايل ا داء  ريرار ومؤش

 5  الداللة مساااتو  ع د إ صاااائية داللة لار أثر يوجد ال%≥ α    ية متفر ةالتساااويعمساااار اة ة  عوامل 

 .املايل ا داء  ري رارومؤش
    :الدراسات السابقة    1.1

مسااتواير اة ة  أنّ  إ راراا ا داء التسااويعي، مع موضااوع مد جوانب ت اولري الد الدراسااار مد العديد ا اك     
 نلب ا ة ا داء املتواز  الت ثري املباشر إىل   تت ر  للر ع مد مؤشرار ا داء التسويعي، ل ّ ها جاءر أدال التسويعية

 :   الدراسار نذكر ما يلي ومد ا داء التسويعي، م تلا أ عاداا على

  :أتثري التوجه االبتكاري كمتغرير وسيط على العالقة بني التوجه ابلسوق واألداء التسويقي للمنظمةدراسة  ع وان،  
اد ري ، 2005، أثرو ة ل يل الدكتوراه سااااااااااااااا ة جامعة ع  مشس كلية التجارةلل الب أماين السااااااااااااااايد أتد الرب  مد 

معر ة كيفية الودوا اىل منولج لتحس  ا داء العا  مؤسسار الغزا وال سيج واملال س اجلاازة املصرية  إىل الدراسة
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مد لالا تبل مفهو  التوج  ةلسو  وت بيع    ريعة سليمة واالجتاه اال ت اري. للصري الدراسة إىل وجود عال ة 
    التوج  اال ت اري كمتغرّي وسيا والتوج  ةلسو  وا داء التسويعي للمؤسسة.  إجيا ية
  :لل البة سامية لوا  اجلزائر، يف الدواء لصناعة صيدال جممع :حالة التنافسية دراسة واملزااي التسويقدراسة  ع وان 

 التعرف دور التسااويق يف إىل الدراسااة اد ري، 2008أثرو ة ل يل الدكتوراه ساا ة اجلزائر،  ةت ة ةضاار الاج جامعةمد 
 ت ا سااي. للصااري الدراسااة إىل جمموعة مد ال تائج أمهها تغرّي املفاايف التعليدية حميا ظل يف الت ا سااية املزااي حتعيق
 الدي ة وجهارت ا سااية يف السااو ؛ الت ميزة أ صااى والفاظ على   اء إىل أد  العاملية ما التحوالر نتيجة للسااو 

 وحتويلها ال ساابية املزااي   اؤاا مد لالا ت مية أداابت للمؤسااسااة؛ كما العدرار الت ا سااية تفعيل إىل أدر للتسااويق

 اجلذا ة الفرص حتديد يف تساااعد السااو ؛ يعد  التسااويق معلومار يف والّ جاع للبعاء الساابيل او مزااي ت ا سااية إىل

 يف للمؤسااسااة، امل توج والعالمة موضااع يف للق االساالاتيجيم ها؛ دور التسااويق  يف االسااتفادة املؤسااسااة وإم انية
 .اذا العصر؛.. يف مسة الت ا س أدبت ؛ اال ت ارالز ون لاد
 مسري  مد مها  ل ل ،عمان مدينة يف السياحة مكاتب لدى التسويقي ابألداء وعالقته السوقي التوجه ع وان:  دراسة 

 ع ادااار التوج  الدراساااة ت اولري  يث ، 2009سااا ة ا عماا إدارة يف ا ردنية اجمللة يف نشااارر م صاااور،  امد وااين
 مل وجر التوج  السو ي عال ة وجود على ا لري يف ليؤكد التسويعي ة داء ور  ها وم فردة كلية  صورة السو ي
 ت بيق أن أي التوج  الساااو ي واي م فردة م وجر مع تلهر   العال ة اذه ال لي، التساااويعي ا داء مع جمتمعة
 .السيا ة مل اتب ال لي ا داء لتحس  ي في ال السو ي للتوج  وا د م ون
   :بد ال يف ، لل الب عاألداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية يف ظل االنفتاح االقتصاديدراسة  ع وان 

إىل التعّرف على  الدراسة اد ري، 2009، أثرو ة ل يل الدكتوراه س ة جامعة تشريد كلية اال تصادعبد هللا ال سور مد 
مؤشرار  الت ا سي الد مت تعسيمها إىل ا داء على مؤشرار (porterمنولج املاسة لاااااااا )أثر عوامل تعزيز الت ا سية و ق 

 يةللصاااري الدراساااة إىل جمموعة مد ال تائج أمهها وجود عال ة اجيا . ومؤشااارار   اء امليزة الت ا ساااية مالية وا تصاااادية
ومار  أوداااااى البحث  دراساااااة وحتليل البيئة الت ا ساااااية وتبل املفهو  التساااااويعي والتعامل مع املعل املتغرّيار، كما   

كمصااااااااااادر ا داء الت ا سااااااااااي؛ وزايدة االاتما   ت بيق أ عاد اجلودة الشاااااااااااملة واالاتما  موضااااااااااوع البحث والت وير 
لى املواد مع الشركار التزويدية لادة يف جماا الصوا عالعتباره مد معومار الت ا سية؛ ضرورة التعاون والت سيق 

ا ولية، البحث والت وير والتسااااااويق؛ ضاااااارورة  يا  ال ومة  تعدمي التسااااااهيالر الالزمة للتصاااااادير، تسااااااجيل الدواء، 
 وم حها مرونة كا ية يف حتديد أسعاراا يف السو  احمللي؛
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  :بلغيث مطاحن مؤسسة االقتصادية يف للمؤسسة التسويقي األداء حتسني يف االبتكاري التسويق دوردراسة  ع وان  
 اد ري، 2018، س ة اال تصادية والدراسار ا عماا إدارة مجلةللدكتور الشريا  و اا، نشرر اهراس،  بسوق الكربى

 إىل تودااااالري الدراساااااة. ا داء التساااااويعي على مؤشااااارار اال ت اري املزيج التساااااويق أ عاد أثر حتديد إىل الدراساااااة
    وجود أثر إضااا ة إىل التوزيع، لادااة اال ت اري التسااويق جماالر على املؤسااسااة تو ر أمهها ال تائج مد جمموعة
 االاتما  أودري الدراسة  ضرورة كما التسويعي، ا داء مؤشرار على اال ت اري جملاالر التسويق امل ونة ا  عاد
 إثار يف مسااتمر ةلشاا ل ا داء التسااويعي  ر ع يساامت ما اال ت اري التسااويق جماالر لتحساا  املهارار  ت وير

 .للمؤسسة العاّمة االسلاتيجية
 

 :االسرتاتيجية والتسويق -1

االسااااالاتيجية جزء مد م  ق عال ار العوة وةلتايل اهليم ة. لذل ، يصااااابت مد الضاااااروري حتديد العوامل 
ها  ادرة  ع اية لتحديد إم انيار إ امة املؤسسة يف مو ا جيعلاملؤثرة على اذه العال ار ةلش ل واضت، وحتليلها 

 على مجيع املساااتواير والبدء ؤساااساااةف املعرّ تلذل  مد الضاااروري أن ت .على حتعيق أ صاااى اساااتفادة مد نعا   وهتا
  .والرؤيةاإلرادة ، كيفية اجلمع    التحليل العلميةلعيادة مد لالا  

 د  اجةةملعلومار ا سااااااساااااية ع ويغذيهااا دّ  نّ  مي ،للمؤساااااساااااةل سااااابة ة يعترب التساااااويق ساااااالع  وي
 توا قال مي  ها أن تت ور وحتا ظ على م انتها    م يالهتا شااااااار  أن ت وّنادوالد   ،ماردىل السااااااالع واةإاجملتمع 

  ة،  التساااااااويق او جسااااااار الت مية الذي يصااااااالداملساااااااته يف ا ساااااااوا  مع مت لبار وألوا  جمموعار املساااااااتهل  
 د ال ورةت  عموما  عور التسويق وأمهيدت امى  دلعو  مها.دالد خت جملتمع الذي تعي   ي  وا سوا دارهتا ةإاملؤسسة و 

سية، و رزر  ة الت اواملوادالر، ما  ّرط ا سوا  وزاد مد الدّ  الص اعية  سبب زايدة العرض وت ور وسائل ال عل
 أبمهية الايل الو ري الدوا يف  عض اعلاف تزايد وعلي ،التوزيع.  ةأمهية الوساااااا اء أو املؤسااااااسااااااار الد تعو  مهمّ 

 أو اال تصادية. السياسية اجتاااهتا أو اال تصادي مهاتعدّ  عد درجة ال لر  غض التسويق
  يجية"."االسرتاتو "التسويق"عر ة السبب الذي ير ا    وظيفة م يسمتاذا ال هج جيب أن 

 :مفهوم االسرتاتيجية 1.2
لساااااريع للبيئة  ا لعد أدااااابت مصااااا لت االسااااالاتيجية ااجس ال  ري مد العادة ورجاا ا عماا، ونتيجة للتغرّي         

وحماكار ت وراهتا مد لالا (Ansoff, 1987, P502)  ةكان لزاما على أدحاط العرار الت ّيا مع البيئة اةارجي
 اةيارار االسلاتيجية الد تتيت للمدراء مد استغالا الفرص والتعليل مد التهديدار. 

الد يرتبا مفهومها ةجملاا  STRATEGOSيرجع أدااااااااااااااال كلمة االسااااااااااااااالاتيجية للمصااااااااااااااا لت اليوجين 
وساااااع جماهلا موا ع ، و عد لل  تالعسااااا ري،  يث كان يعصاااااد يتا اة ة الد يتبعها العائد العسااااا ري للد اع عد 
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ليشاااااامل إدارة ا عماا، ومت االاتما   ت بيعها  ساااااابب الصااااااراع الت ا سااااااي الاد    املؤسااااااسااااااار لالسااااااتحوال على 
واو ما يت لب  ،ةا ساااااااااااااوا   تعدمي م تجار لار  يمة لزةئ ها، واذا ال يت تى إالّ  دراساااااااااااااة معمعة للبيئة اةارجي

ة معا ل يجي يساعد على: ت ويد رؤية مستعبلية أتلذ ةالعتبار اةيارار االسلاتيجيامتالك املؤسسة تف ري اسلات
الت صاااااااااايم ا م ل للموارد املتا ة، مع تزويد اإلدارة أبنلمة معلوماتية وأساااااااااااليب ت ليمية للمساااااااااااعدة على اختال 

 .(BLOIS, 1988, P440)العرار وللق نلا  ت سيق واتصاا يسااف ةلت ّيا مع التغيريار يف ع ادر البيئة 
الذي يعر ها  CHANDLERا اك ال  ري مد التعريفار ملفهو  االسااااااااااااااالاتيجية لعّل مد أ رزاا تعريا 

 ,CHANDLER)أبّّنا عملية حتديد ا اداف على املد  ال ويل وختصيم املوارد الالزمة لتحعيق اذه ا اداف 

1962, P08).  ا ا التوجا  على املاد  ال ويال الاذي يسااااااااااااااامت  SCHOLESو JOHNSONأماّ  يعر ااّناا على أّناّ
للمؤسااااااااااااااسااااااااااااااة  ت ييا موارداا مع التغرّيار البيئية وةةصااااااااااااااوص أسااااااااااااااوا ها وزةئ ها للو اء  تو عار املسااااااااااااااامه  

(SCHOLES & SCHOLES, 1988, P02).  
ا يضمد ل ويل مأبّّنا ا نش ة واة ا الد تصاد  عليها املؤسسة على املد  ا ANDREWSويعر ها 

 ,ANDREWS, 1987)ت اسااق كل مد أاداف املؤسااسااة ورسااالتها واحمليا الذي ت شااا  ي  أبساالوط  ّعاا وكف  

P18) أّما .ANSOFF  يعر ها أبّّنا تصور املؤسسة للعال ة املتو عة  ي ها و   حمي ها،  يث يسمت اذا التصور 
ةلت بؤ ةلعمليار الد جيب العيا  يتا على املد  ال ويل، والغااير الد جيب أن تذاب اليها املؤساااساااة وا اداف 

ملية اإلدارية الد تسااااااامت  ت وير ير  أبّّنا الع KOTLER. أّما (ANSOFF, 1988, P04)الد جيب أن حتععها 
وت مية عال ة مالئمة ومسااااااتمرة    أاداف املؤسااااااسااااااة وموارداا و   الفرص البيئية، كما تساااااامت  تصااااااميف وإعادة 

 .(Kotler, 1987, P198)السو  يف ترتيب أنش ة وم تجار املؤسسة ةلش ل يضمد هلا البعاء 
ارد اتيجية تركز على: حتديد ا اداف الرئيساااااااية واملو مد لالا التعاريا الساااااااا عة مي د العوا أّن االسااااااال 

الد حيب ختصاااايصااااها لتحعيق اذه ا اداف؛ ختصاااايم املوارد املالئمة وت ييفها مع متغرّيار ع اداااار البيئة؛ حتديد 
 شا ت الرسالة الد اي االثار االسلاتيجي الذي ت ب ق م   االسلاتيجية يف مواجهة البيئة؛ دراسة وحتليل البيئة الد

  يها لتحديد اةيار االسلاتيجي؛ تصميف وإعادة ترتيب ا نش ة وامل تجار ةلش ل يضمد ت ييفها مع الفرص. 
 مفهوم التسويق:   2.2

ا ي ا وّ مس. مت ا لاع التعريا الرّ  ساااااااااااااب البا    واملمارسااااااااااااا  ا اك العديد مد التعريفار للتساااااااااااااويق
، 1935يف عا   (AMA) ةيالتساويق الد سابعري مجعية ا مري ية التساويع للتساويق مد  بل الرا  ة الوث ية ملدرساي

التسويق او إجراء ا نش ة التجارية الد توج  تد ق السلع واةدمار  :على ال حو التايل 1948يف عا   و د تب تها
  .التعريامسؤولية دراسة الاجة إىل تغيري اذا  AMAم ذ لل  ال ، تتحمل  .مد امل تج  إىل املستهل  
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،  اادا ا لاع تعريا 1985يف عااا  ياا . مت ال لر يف اااذا التعريا، ول د تعرر اإل عاااء عل 1960يف عااا  
، االتصااااا التساااعري ،التساااويق او عملية خت يا وت فيذ التصاااميف :جديد ضااارورايق  عقا ومت اعتماده يف اذه الشااارو 

  .(Kotler, 2001,P04) الفردية والت ليمية ا اداف ترضيتبادالر  إلنشاء السلع واةدمار، وتوزيع ا   ار
ال لر يف اذا AMA  أعادر 2004ة ألر  ةلشااااااااااااااا ل كبري، يف عا  مرّ  التساااااااااااااااويق  ورت لل ، ومع

وتعدمي  يمة  التصااااات ليمية إلنشاااء الجمموعة مد العمليار  التسااويق او :التعريا مل ح  احملتو  الذي نعر   اليو 
-Lisa M, 2004, P17)ة وكذل  أدااحاط املصاالح ةؤسااساا  ريعة مي د أن تفيد امل الزةئد ةوإلدارة عال  للزةئد،

18).  
ملسااتهد ة ا فاايف ا ساااسااية اللتيار ا سااوا املأّن إدارة التسااويق اي  د وعلف ت بيق  Kotler كما ير 

  يمة متفو ة وتعدمي ، انشااااااااءالتواداااااااللالا  وتعويتها مد معهف العال ار وت مية عليهف الزةئد والفاظ وكساااااااب
(Kotler et al, 2004, P18). 

ديد ال لب، الر بة يف حت: التسويق يركز ةلش ل لاص على نّ أمي د العوا مد لالا التعاريا السا عة 
؛ تصااااميف العروض املت اسااااعة، أي املزيج التسااااويعي؛ ال ريق للودااااوا إىل شاااارحية أو الزةئدأي ا تياجار وتو عار 

 .)شرائت( سو ية مستهد ة، أي التح ف يف ثر  التوزيع واالتصاالر
 

 مستوايت وأدوار وظيفة التسويق: -2
 ى اذا ال هج العديد. تلعأال واو اة ة التسااويعية مد امل ري لالاتما  تعدمي العمود الفعري ل هج التسااويق

ا  ةا مع أزواج خمتلفللت يّ  املتتاليةمد اإلضاااااااااااااااا ار على مد  الععود  ا تفظ   م تجار، ل  ّ  / اساااااااااااااااو أ مدجدق
املتم لة  يةلتسااويعا مد لالا تعييف وحتليل مسااار اة ة صااممة إلرضااائ املالعروض و  الز ون    الت ساايقأبساااساايات : 
 .(Gérard, 2005, P28-37) التشغيليو : املعلومايت، االسلاتيجي عوامليف ثالثة 
 التسويق املعلومايت: 1.3

تحليل والتحعق مد مجيع املعلومار الضاااااااارورية وا ساااااااااسااااااااية لفهف ت ورار الوتتم ل مهمتها يف البحث، 
اجلهار  : أدوار وممارساااااةلتحعيق اذه الغاية، مد الضاااااروري دراساااااة .ساااااو  / جو الساااااو  على مساااااتو  ا زواج م ت

 .تعديل املتغريار الد هلا أتثري  اسف على اجتاه السو ؛ ةؤسسالفاعلة يف أسوا  امل
 واجهارا إ د  ال وا ،ةإبجراء مجيع الدراسار الالزمة لتحعيق اذه املهمّ  ي املعلوماتعو  يجيب أن 

لإلدارة    التسويق واالسلاتيجية،  يث تت لب ا لرية معر ة كاملة  لروف الصراع الت ا سي دالل السو  
  (.السلاتيجيةا املسؤول  عد )ومد ا ا أتيت الاجة امل لعة للتداوا والتغذية املرتدة للمعلومار مد التسويق إىل
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 .ADETEMحسب  : مسار اخلطة التسويقية1 الشكل
 
 
 

 االسلاتيجيةاحملاور        
 
 

       املعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااومااااااااااااااااااااااااااااااااااااار                                              العرض                                                          
 االست بارار التسويعية

   الرضا                                                 دالرضا/ ع                                                    
 ال تائج                                    

 
 
 
 

Source: Gérard Garibaldi,  L’analyse Stratégique, 3eme Ed, Edition d’Organisation, 2005, P28. 

ومايت، مسااؤولية املر ق يتذا املسااتو  املعلأعاله ل  لد نتفاج   رؤية الرسااف الت  ي ي لل هج التسااويعي لذ
لدراسار املستعبلية ( أو ايةةمل ا سة )االست بارار التسويع  الرضا( و د سلوك الزةئد )الرضا/ عاملتعلعة  الدراسار

ا مفرداا ّنّ   على املد  ال ويل ملتا عة الت ور لالجتااار الرئيسااية للبيئة. تعد معر ة اذه اجملاالر أمرقا ضاارورايق نلرقا
 . ا سوا  مرور الو ري ةري ة على مسمد احملتمل أن تؤثر  شدّ 
ةصاااااو  اء والشااااااركدة ةمعر ة جيّ    املؤسااااااسااااااةامل ا سااااااة، مد الضااااااروري أن ي ون لدةلزةئد و  يما يتعلق 
ا  هف مد ساااي ونو ، اليو  املوجوديد يف الع اع مواجهتهف لذيد سااا  اثر االفعلي  امل ا سااا  و  الزةئد احملتمل  أيضاااق

ا. ا، حتديد مساااتو  ومد  وم  دق  مت  فهف أيدالد تسااا مجعها يتفاملعلومار الد داااحة وموثو ية د الضاااروري أيضاااق
 . السو وكيا وملالا ي جت امل ا سون يف اذا اجلزء أو لاك مد 

مد لالا ال هج االساااااااالاتيجي، سااااااااتلهر الاجة امل لعة للبحث الدائف عد معلومار د يعة وحمددة عد 
  مد الضاااروري اي أنّ و  ، ع ة ا لر  الد جيب الت كيد عليهاال امل ا سااا .عل   تياجار وتو عار الزةئد وردود ا

دا  الدراساااااااار اسااااااات مد لالا  ، هف ت وراهتاو ساااااااتؤثر على الع اع اال تصاااااااادي  معر ة االجتااار الرئيساااااااية الد
 ار  دقا.ؤسسي ستعي   ي  املحماولة ودا العا  الذ أو ة  ر  ،عمل ت بؤارل املستعبلية

 سياسة املؤسسة

 التسويق االسرتاتيجي
 

 املوارد

 التسويق العمليايت التسويق املعلومايت

 األسواق واحمليط

 ةاملنافس
 االجتاهات الرئيسية للمحيط

 الزابئن
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عي وسايلة إلجراء التيار وا كل د  ، و  داة لتحديد التو عاركليس     اذه الدراسااراسات دالذل  جيب 
مساااااااؤولية   إنّ  ةلتايلو  ار الد جيب اتباعها  ه نتم د مد  هف ما سااااااايتغري وكيا سااااااايحدت اذا التغيري.للمتغريّ 

لحصااااااااوا ل التعامل مع كل ما يتعلق  توريد وحتديث وإدارة  واعد البياجراي ( SIM) ينلا  املعلومار التسااااااااويع
ا   لاااا  معلوماااار اختاااال العرار  SIMةل بع، جياااب أن ي ون  دة ة ساااااااااااااااوا .على معر اااة جياااّ  ا تشاااااااااااااااغيلياااق مرتب اااق
ليقا أو اإلجا ة ك ة  ردة لت ون  ادرة علىؤسس ت املمي وجود تسويق معلومايت ممتازليسمت   ةمؤسساالسلاتيجي لل

ا و ، اجلهار الفاعلة ا لر  ودورودااااااااااد  على ا ساااااااااائلة الد تت لب معر ة كاملة ةمل ا سااااااااااة، أبمهية جزئيقا  أيضااااااااااق
 لتم د مد التحعق مد درجة الرضا أو عد  الرضا كليقا أو جزئيقا.لا تياجار السو  وتو عات  

 التسويق االسرتاتيجي:  2.3
 ا ،  إنّ أعاله الشاااا لةتباع ،  stratégiqueاساااالاتيجي مد الصااااعب تعريف ،  عا  ساااابب ظهور كلمة  

د تو راا ومجيع املوارد ال املؤسااااسااااة ، أي سااااياسااااةةدعامراعاة ر بار ال:   نفساااار دور التسااااويق االساااالاتيجي على أنّ 
 سسة  ..املؤ لالهلا إشراك  الد مي د مدوا ساليب  ة اة ة االسلاتيجية، اللتيار ال ر لالا مدّ املؤسسة 

عيدا   دراستها اي مسؤولية جل ة اإلدارة. يد ا ا على جملس اإلدارة، يف    أنّ  ةؤسسعتمد سياسة املت
 :هلذا السبب يتاج إىل تعسيف اذا املستو  مد التسويق االسلاتيجي إىل مستوي   رعي  ،عد وظيفة التسويق

اةاضاااع لإلدارة  méta-marketing stratégique مد نوع التساااويق االسااالاتيجي الفو ي ل:املستتتوى األور  -
 ؛إلجراء لل : التيار امليزة الت ا سية والوسيلة املستهدفع ضو تميست د  لتحديد ال. ةالعامّ 

إىل  اذاي ما يهدف   املؤسااسااة،يعتمد مد جانب  على التسااويق وةلتايل  هو مسااؤولية وظيفة  :ثاينالستتتوى امل -
 ي(.زيج التسويعاملتصميف وت فيذ العروض املستهد ة )

ديد مفهو  ار ع دما مت حتمؤسسدة للاذه الرؤية للتسويق االسلاتيجي، كان هلا مصلحة حمدّ  دحيت أنّ 
  تل التساااويق كان يف لل  الو ري او ال ما الرئيساااي للتف ري االسااالاتيجي الذي امت الت ا ساااية،  نّ  االسااالاتيجية
لاتيجي، ا اك   احملرز يف التحليل االسااااااليو  نلرقا للتعدّ  مالئف د اذا املفهو  لالسااااالاتيجية   يعد ل املؤساااااساااااار.

يث  صتها أ ضل مد  رياا مد   لش لار ةؤسسحتليل التسويق ال يسمت  فهف: ملالا تعمل  عض امل وعي أبنّ 
 ار يف البيئة. عة التغريّ . و د تعزز اذا الوعي مد لالا  جف وسر يةولادة مد  يث الرحب يةالسو 

الذي ثور ما يسااامى  Michael PORTE: مد الضاااروري اان اإلشاااارة إىل عمل أساااتال فامعة اار ارد
 امسة، ميزة الت ا سية ر العائف على ت وي والد ست ون م ا ة أساا لل هج االسلاتيجي  االسلاتيجية الت ا سيةااااااااااااااا  

 . ع السرعةم مد ثريعة تف ري إىل ألر    حيدت  دون جتر ة ول   ال د التحوّ  .والد اع ع ها  ا لة للب اء
  م تصااااا ا ك ا يفةإلضااااا ة إىل لل ، مت إنشاااااء ا دوار ا وىل للتحليل االساااالاتيجي على الر ف مد أنّ 

 يفساااااااااااااار دااااااااااااااعو ة حتديد يف ألاان البعض الدود الفاداااااااااااااالة    التسااااااااااااااويقما واذا  ،ال ريق    اذيد ال هج 
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 ملتغريار داء ا  ما كان  ساااااساااايت ت ثريار الت  ولوجيا، كلّ ما أتثر   اع  ما  لّ   كلّ د الواضاااات أنّ وم يجية.واالساااالات
 ن امليل إىلسااي و  لار الدالالر التسااويعية العوية م ل: السااعر أو الو ري أو الصااورة. يف اذا ال وع مد الع اعار،

 سااالاتيجي، والدد  ددجاا للتو للمساااتو  ال اين للتساااويق االة اليف املهمّ .    التساااويق واالسااالاتيجية  وايق  اةلا
 العا  ، واي التعرياةت ا سااي جاع  ي اساالاتيجيةة ، اي أ د عوامل ال ّ يساالاتيجية الوظيفاالنصاا فها حتري اسااف  

 le ciblage، االسااااااتهداف la segmentation marketing ثالت مرا ل: جتزئة التسااااااويق ج/سااااااو .و للزوج م ت
 .املستهد   الزةئدة  شرائت ؤسسمد املم د ر ا عرض امل ، جتعلle positionnement التموضعو 

 التسويق العمليايت: -
ا  ، أي مزيج marketing-mix التسااااااااويعيملزيج ةتتم ل مهمتها يف ت فيذ العرض الذي ي لق علي  أيضااااااااق

ومد ا ا جاء  .االتصااااا ؛التوزيع ؛التساااعري ؛جو ساااياساااة امل ت الساااياساااار التجارية الد اتلشااا ل أسااااا اذا العرض:
والد تعرب  وضااااااااوع عد حمتو  (، product, price, place et publicity) لتعبري ا مري يل، و عقا "4Ps"اسااااااااف 

اد ألر  للسياسة الاضر أب ع العرض ع دما يتعلق ا مر ةمل تجار االستهالكية؛ ول د جيب است ماهلا يف الو ري
؛ اعيةسااااياسااااة املوعد ال هائي للم تجار الصاااا : التجارية ع دما يتعلق ا مر  تصااااميف أنواع ألر  مد العروض، م ل

 ...إخل ؛سياسة احملسو ية للتوزيع اجلمااريي؛ سياسة العالمة التجارية
ة لاتيجي مهمّ املباشاااارة مع اجملاا االساااا تبدو وروا  هاالد  جو يف اذه املر لة نود التوسااااع يف سااااياسااااة امل ت

ا ةل سبة ل     مد الضروري ختصيم  ضعة أس ر هلا. ا نعتعد أنّ لدرجة أنّ  لمؤسسةجدق
: مرا ل ر عةأ عا  مد لالا لشاااااااا ليتف تعريفها ةالد  ،ياةالج على مفهو  دورة و تعتمد سااااااااياسااااااااة امل ت

 أو الشااااااااااااااااايااا اااولاااااااة déclinواالياااااااادار  maturité، الااا ضاااااااااااااااااج croissance ، الااا اااماااوlancement اإلثاااال 
vieillissement. ومع لل ، مد الضاااااروري إضاااااا ة  لة لامساااااة: اإلنشااااااء Creation ّة اذه املر لة هلا مدّ  ،  ن
      (.جهداجلدو مع الش ل)انلر  ت ا سيةالسلاتيجية االأمهية كبرية يف 

 : دورة حياة املنتوج2 الشكل
 
 
 
 
 

                
 اإلثال    وال م                   ال ضج                              االيدار مراحل دورة احلياة                                 
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 . جو اخلصائ  الرئيسية لدورة حياة املنت :1 اجلدول

 التدهور النضج النمو االطالق اخلصائ           دورة احلياة
 ت  فض تعلف ت مو ضعيفة املبيعات )رقم األعمال(
 ضعيفة ل د ت مو متوس ة اىل ضعيفة مرتفعة اىل متوس ة جد مرتفعة التكلفة الوحدوية
 تتداور مرتفعة توازن مثّ اجياط  عدان األرابح
 ال ي مو يتعاظف ل د اث ري عدد مد الدالل  حمدودة املنافسة
 (%16)التعليدي   (%68)الواسعة  (%12,5)ا  لبية املب رة  (%3,5)املبت ريد  الزابئن

Source: Gérard Garibaldi,  L’analyse Stratégique, 3eme Ed, Ed d’Organisation, 2005, Paris, P34. 

 :مفهوم األداء التسويقي -
 وإىل حيدد مفهوماق  البا    نلر أ لب وجهة مد  Marketing Performanceالتسااااويعي  ا داء مي ل

املؤسسة،   ياة يف مهّمة مر لة مي ل  هو عدم ، وةلتايل مد و راجمها ل  ها ت فيذ جناع املؤسسار يف كبرية  درجة
اتيجية االسااااااال  ال ا ية مساااااااتمر، كما تعو   تعييف أدائها مد لشااااااا لومرا بة أدائها ة مراجعة مد مد لالهلا تتم د

 الصااحيت االجتاه يف السااري مع الت ورار الد تواج  ت فيذاا ملعاودةويت يا الذي يتالئف  لشاا لوتعديل اة ا ة
  .ا مر لز  إلا التعديالر الالزمة وإجراء ملر لة سا عة تعومي شامل  عد

 مساااتو  حتعيق املؤساااساااة  ادا ها املوضاااوعة يف اة ة التساااويعية على أنّ التساااويعي  ا داءالبعض  فعرّ 
(Ambler & al, 2004, P20)  . املؤساساة فادة التساويق  تحعيق أاف  مساامهة وظيدم فعرّ كما (Asiegbu 

& al, 2011, P44) .نشااا ة ا  رجارملواءمة    خمة و عالية العملية التساااويعية ويعّرف أبنّ  وداااا وحتليل كفاءة
 ,Andrew & O’Sullivan) ا نشاااااا ة واالساااااالاتيجيار لتل  امل لو ة و   ا اداف واساااااالاتيجيار التسااااااويق

2007, P79-93)،  لزةئدةواال تفاظ  الساااااو ية الصاااااة، منو  جف املبيعارمنو  مؤشااااار الرحبية، والذي يتف  ياسااااا 
(O'Sullivan & al, 2009, P861) .    ارية والتج يةنش ة التسويعا يف    يعر   آلر أبنّ  العال ة(Clark, 

Ambler, 2001, P231).  ج واس ة  وة امل تو   السو يفاع املؤسسة درجة جنوأب سا دورة او (Tim, Flora, 

1997, P670).  للجهود ا داء وإثبار وودااااااا  هف على املؤسااااااسااااااة ير  أبنّ   درة مد ا اك لات  ويف الساااااايا 
  .(Hay, 2006, P76) املؤسسة أنش ة جناع يف ودوراا املبذولة التسويعية

التايل: ا داء التساااااااااويعي او العملية التساااااااااويعية الد مارساااااااااها  امد لالا ما سااااااااابق مي د ا لاع التعري
ع ر ف  ر  ية،الرحبملساااااااااتواير الوظيفة التساااااااااويعية مد لالا مؤشااااااااارار مالية )فعالية ال فاءة و لتحعيق ال املؤساااااااااساااااااااة

 (.لزةئد،...ة، اال تفاظ زةئدالوإرضاء  ، كسبالصة السو يةري مالية ) ( ومؤشرار ،...املبيعارا عماا، منو 
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 .(Basil, 2005, P117) يلعياا ا داء الت ليم وامتداد الشاااا لمي ل تعييف ا داء التسااااويعي يف جواره 

مسااااات د  يف   ل كل املدراء  عا على ليس اإلدارة ااتما  إىل تركيز هتدف أداة أسااااااساااااية أبنّ  ا داء تعييف يعّرف
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الد  حتديد ا سااااااوا  :(Kali, 2002/03, P49) تشاااااامل االساااااالاتيجية، والد اإلدارة على نشاااااااثارو  املؤسااااااسااااااة
 اي ا سااوا ؛ ما يف اذه امل ا سااة مد تتم د  ه املؤسااسااة مد امل لوط او ما املؤسااسااة؛ حتديد ادف ساات ون

 يف عليها واحملا لة الت ا سااية امليزة حتعيق ساايتف الزةئد وملالا؟؛ كيا على ثر ها ساايتف الد العروض احملددة مساابعا
 الزةئد؛ ما را تياجا تلبية يف  اعل  ي ونوا  ه أ ضاال تدريب العامل  تدريب كيا ساايتف  اذه العروض؛ ضااوء

  .املعّدمة اةدمار أو حتس  الت لفة ةفض إل دات الت وير الالزمة أمهية ا ك ر اي العمليار الداللية
  لبيةا داء التسااااويعي  ضااااية مركزية يف جماا التسااااويق ومي ل شااااا الق  يوايق ةل ساااابة  وتعترب عملية تعييف 

التساااويعي  االاتما  يف تعييف ا داء اذا Clark، وعزا (Morgan & al, 2002, P363-375) ال بريةاملؤساااساااار 
حملرك امل تلفة ةعتباره اإعادة اللكيز على التساااااويق وأنشااااا ت   :(Clark, 1999, P711-744)ي ا ر عة اجتااار 

اجر تزايد ال لب على املعلومار التسويعية، والد ت ون حمدودة أو  امضة يف البي الرئيسي لتحعيق ا رةع وال مو؛
ما  يف ا داء والد  سااب ما يعتعد مسااؤويل التسااويق أبّّنا تعلل مد  يمة املاليةاعتماد املؤشاارار  املالية للمؤسااسااة؛
  ع د إجراء التعييف  داء ا نش ة. ري ماليةاعتماد مؤشرار   ار؛يعدمون  مد إجناز 
مستواير وظيفة التسويق  تستهدف  ياا وحتليل عملية ا داء التسويعي تعييف أنّ  العوا مي د سبق وممّا

مد  ةساااااااااات دا  جمموعة ولل  ل ، الت  يا مت ما معارنة حمددة زم ية  لة لالاأو مسااااااااااار اة ة التسااااااااااويعية 
 .تعوميهاو  االيرا ار أوج  ري املالية مع حتديدو  املؤشرار املالية
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 إثر ولك، Nortonو  Kaplanالبا  ان يد على ، 1992عا  املتوازن ا داء لب ا ة ظهور أّوا كان
  رضااية أّن مؤشاارار مد البا  ان ان لق  يث ،وأمري ا ك دا مد مؤسااسااة (12) ومشلري عاما كامال دراسااة دامري

 على سااااالبا يؤثر املالية املؤشااااارار على ا لرية اذه وأّن اعتماد املعادااااارة، للمؤساااااساااااار  ّعالة تعد   املالية ا داء
 أداة تصااااااميف إىل يتف انتهري والبدائل اةيارار مد جمموعة م ا شااااااة انالبا    ا  ا ا مد العيمة، للق يف  درهتا
 مد جمموعة عد عبارة ايو  .Balanced Scorecard املتوازن ا داء  ب ا ة تسااااااااااااميتها مت ا داء لتعييف جديدة

 نتائج تع س الد املالية املؤشااااارار تت امل  يث املؤساااااساااااة، لعمل داللل وساااااريعة شااااااملة رؤية تعد  املؤشااااارار
 وال مو، تعّلفوال الداللية العمليار الزةئد، رضااااا مد ) ري املالية( العملية املؤشاااارار مع املاضااااية والعرارار ا  عاا
  .(Kaplan & Norton, 1992, P71) املستعبل يف املايل لألداء ا ساسي واملوج  الدا ع املؤشرار اذه وتعترب

 الساابب مد عال ة ضاامد يدلل ؤشااراملأّن  حبيث للعيمة، أّّنا ساالساالة على للمؤسااسااة BSC ت لر ماك
   .(Mouritsen et al, P18)االسلاتيجية  لإلدارة أداةBSC  مد جيعل الذي وال تيجة، ا مر
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 الذي ا مر مد جوانبها، يف العديد والتد يق للفحمBSC  لضعري ،التسعي ار  داية يف ظهوراا م د
 مد الب ا ة وت وير  تحس   ا  البا  ون لذل  واستجا ة. اجلوانب اذه مد  عض يف والعصور اةلل  عض أظهر
 :ملوايلاجلدواليوضحه كما  BSCا ل أجياا ثالت ظهور أسفرر عد أساسية، مرا ل ثالت لالا

 املتوازن. اءداأل : مراحل تطور بطاقة2  اجلدول
 يل الثالثاجل يل الثايناجل يل األورلاجل

BSC   اءدك لا  لعياا ا BSC  يةجدراة االسلاتيك لا  لإل BSC  يري الت ليميغثار للتإك 
Source: Toru Morisawa, Building Performance Measurement Systems With The Balanced 

Scorecard Approach, Nomura research institute, N° 45, 2002, P04. 

 لعياا أداة كوّنا  جمرد انتعلري مد الزمد،  يث مرور ت ورر  د BSC أنّ ل ا  يتضاات جلدواا لالا مد
 & Kaplanد كل م يؤكد اإلثار ويف اذا الت ليمي، أداة للتغيري إىل مثّ  ومد االسااالاتيجية لإلدارة أداة إىل ا داء

Norton  ّشاااهدهتا  الد التغيريار أنBSC   مت صاااصااا  مع للتعاون ك تيجة  جاءر وإمّنا ،البداية يف ت د مربجمة 
  .(Benzerafa, 2007, P44) الب ا ة  اموا  ت بيق ممارس و  التسيري يف
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 ساااااااعىت املؤساااااااساااااااة مد تعييف ا داء على يو مت امل عد ثريق ر ا ا اداف املتعددة الد BSC م د
 04رار يتف تبويبها يف أاداف ومؤشاا واساالاتيجياهتا إىلتها لمجة رؤي لتحعيعها يتدف دعف مو فها الت ا سااي، ويتف 

 يعرف ما ضاااااااامد  ي ها وتت امل  يما تفاعل( تف وال موالعمليار الداللية والتعلّ ، الزةئد، املسااااااااامه ة )أ عاد خمتلف
 :جهدأ الش ل يوضح  ماك وال تيجة السبب  عال ار

 : أبعاد بطاقة األداء املتوازن.04 الشكل

 
Source: S. Robert Kaplan et P. David Norton, Le Tableau De Bord Prospectif (Pilotage Stratégique: 

Les Quatre Axes Du Succès), Editions d’Organisation, Paris, France, 1998, P69. 

 ،املؤشرار ،ا اداف) :يف تتم ل أساسية جماالر 04 إىل ي عسف  عد أّن كل أيضاأعاله  الش ل يوضت
  :(Mohan, 2004, P43)( املبادرارو الغااير )املعايري( 



 تقييم وحتليل األداء التسويقي ابستخدام بطاقة األداء املتوازن

             03 ، العدد3البشري واألداء، جامعة اجلزائر س املالأجملة األداء، خمرب ر               20

 املنظور املايل:  1.6
 مرا ل ثالت الد تشاااااامل املؤسااااااسااااااة  ياة دورة يعتمد على املالئمة املالية واملؤشاااااارار ا اداف حتديد

 املبيعار على زايدة تركز ا وىل  في ال ضااااج.و  االسااااتعرار : ال مو،(Bose & Thomas, 2007, P659) يةسااااأسااااا
 وعمليار امل تجار ت وير م اسااااب لإلنفا  على مسااااتو  على واحملا لة جدد زةئد واجتذاط جديدة أسااااوا  يف

 وتركز ،هام  املزيد واجتذاط أمواهلا إعادة اساااات مار حتاوا ال انية ويف وإم انياهتف. العامل   درار وت مية التشااااغيل
 والتد عار املسامهة وعائد التشغيل مد والدلل ال اتج املست مر املاا رأا على العائد م ل التعليدية املؤشرار على

  صاااااااد نتائج يف تر ب املؤسااااااسااااااة  إنّ  ال ضااااااج مر لة يف أّما املضااااااا ة. اال تصااااااادية والعيمة امل صااااااومة، ال عدية
 إىل ةإلضااااااا ة ال عدي التد ق تعليف على ا ا املالية تركز املؤشاااااارار لذل  السااااااا عت ، املر لت  يف االساااااات مارار

 ألر  جهة ومد .(Norton, Kaplan, 1996, Pp56,57) اإليرادار و جف االسلداد  لة م ل ألر  مؤشرار
 التايل اجلدوا يوضح  كما املايل، ا داء حتدد وتعود اسلاتيجيار السا عة املرا ل مد مر لة ل ل

 :  احملاور االسرتاتيجية للبعد املايل.3  اجلدول:
 الل األمثل لألصولغاستاسرتاتيجية  يةاإلنتاجوحتسني  يفالتكاليض فخت نمو وتنويع املبيعاتاسرتاتيجية ال  

 ةنسااااااااااب شاااااااااارحية؛كل   املبيعار يف منو معدا النمو
اجلاااااادياااااادة والزةئد  رامل تجااااااامد  اإليرادار

 .اجلدد

 ساااابةن املاا املساااات مر إىل املبيعار؛ رأا نساااابة اإليرادار والعامل .
 ت لفة البحوت والت وير إىل املبيعار.

االس
 تقرار

 املتعدد؛ البيع الزةئد املساااااااااااتهد  ؛  صاااااااااااة
 اجلديدة. مد امل تجار اإليرادار نسبة

 معدالر مع امل ا سااااااااااااااا ؛ ةملعارنة الت لفة
نسبة ( املباشرة  ري ال فعار ختفيض الت لفة؛

 )املبيعار

رأا  على دئاااالعاااا رأا املااااا العاااا ؛ معااادالر
 املاا املساااااااااااااات د  و عا  داااااااااااااا اف ا دااااااااااااااوا؛

 .استغالا ا دوا معدالر
 ري  الزةئد نساااابة لا اإلنتاج؛ن و الز و  رحبية جالنض

 .الزةئدمجايل إل املرحب 
و دار  مد ل ل و دة(الو دار  ت اليا

 .)دفعة امل رجار، ول ل
 التشغيل. دورة االسلداد؛  لة

Source: P. David Norton, S. Robert Kaplan, Linking the Balanced Scorecard to Strategy, 

California management review, vol.39, N° 01, 1996, P58. 

 منظور الزابئن: 2.6
اسااالاتيجياهتا،  لبيف   هاضاااعو تلبية ا تياجار ور بار زةئ ها و لحتتاج املؤساااساااة إىل أن توج  ااتمامها 

، مد لالا ااتمرار ساااااااوا و عائهايد عون للمؤساااااااساااااااة لتغ ية الت اليا وحتعيق ا رةع   ّن اؤالء الزةئد اف الذيد
 ةل سبة للمؤسسة. الز ون م انةوضع مؤشرار تع س يتف اذا امل لور 

 ا داء مؤشرار  يها، وكذل  التموضع للمؤسسة مي د الد شرائت السو  حتديد إىل الزةئد  عد يهدف
 تعو   إّّنا املساااتهد  ، زةئ ها على املؤساااساااة فتتعرّ  أن و عد ألر  جهة مد ، املساااتهد  يتؤالء الزةئد املتعلعة
 الز ون.  ورضا والء يتدف كسب تعدميها ت وي الد ةلعيمة املرتب ة ا اداف واملؤشرار  تحديد



 تقييم وحتليل األداء التسويقي ابستخدام بطاقة األداء املتوازن

             03 ، العدد3البشري واألداء، جامعة اجلزائر س املالأجملة األداء، خمرب ر               21

 عد أساسية للتعبري مؤشرار مخسة املسريون ميتل  شرحية ةل سبة ل ل أنّ  Norton & Kaplan  وير 
 الز ون؛ اجتذاط الساااااو ية؛ الصاااااة تشااااامل: والد،  (Norton, Kaplan, 1996, P63) البعد اذا ضااااامد ا داء

 .رحبية الز ون ؛الز ون رضا ةلز ون؛ اال تفاظ
 الزابئن. د: املؤشرات األساسية لبع5  الشكل

 
 
 
 

 

Source: P. David Norton, S. Robert Kaplan, Linking the Balanced Scorecard to Strategy,  

California management review, vol 39, N° 01, 1996, P59. 

  ي ها،  يما وال تيجة السااااابب مد عال ة شااااا لت الزةئد  عد أّن مؤشااااارار نال ظ الساااااا ق شااااا لال مد
 الزةئد على الفاظ لالا ومد جدد، زةئد جذط مث ومد عليهف الفاظ إىل يؤدي الزةئد أّن رضاااااا نر   يث
 الزةئد ال شااا  مع  جف جدد وزايدة زةئد جذط    اجلمعّن  إ وةلتايل نشاااثها،  جف زايدة للمؤسااسااة مي د

 رحبيتهف، زايدةإىل  يؤدي الزةئد على الفاظ  إنّ  الساااااو ية. وألريا ر ع  صاااااتها مد املؤساااااساااااة سااااايم د الالي 
  .(Norton & Kaplan, 2004, P29) جدد زةئد أ ل مد جذط ي ّلا الز ون على أّن احملا لة عتبارة

 منظور العمليات الداخلية:  3.6
 ا نشااا ة مجيع أّّنا على فتعرّ  لذل  لمؤساااساااار،ل عدرة الت ا سااايةال ت ويد يف ا سااااا  جر شااا لي
 الزةئد  اجار معا لة يتف لالهلا مد والد ،م يالهتا عد املؤساااااااااساااااااااة يتا تتميز الد اليوية الداللية والفعاليار
  يث ،االسااالاتيجية أادا ها  لوغ يو املؤساااساااة ود عها ت شااايا يف كبرية أمهية لار تعد. كما املساااامه  وأاداف
 إرضااااااااااااااءو  املساااااااااااااتهد ة الساااااااااااااو ية ا جزاء يف للزةئد  يمة تعدمي :(Norton, Kaplan, 1996, P62) مد مّ د

 املدالل    أساااااااسااااااي  التال   وجود عد البعد اذا ي شاااااااو  .دةجيّ  مالية نتائج حتعيق لالا مد املسااااااامه 
 ةللكيز املؤسااااسااااة عمليار وحتساااا  مرا بة تعمل على التعليدية  املدالل ا داء، تعييف يف BSC ومدلل التعليدية

 على جيب جديدة كليا والد عمليار عد ةل شاااااااااااااا  BSCتعو     يف  عا،  اليا املوجودة العمليار على
 إدراج يف  يتم ل االلتالف ال اين أّما .ةلزةئد واملتعلعة املالية أادا ها كل مد  لتحعيق  يها تتفو  أن املؤساااااااساااااااة

BSC سااااو  هتتف ال الد لألداء التعليدية ع س املؤشاااارار  على الداللية، العمليار  عد دالل اإل داع لعمليار 
 املد  مد على العيمة للق تركز يف اإل داع عمليار على وة توائها  BSCاااااااااااااااااا  العصااري، املد  على العيمة خبلق

 حتديد جمموعتها كل مؤسااااااااسااااااااة على يتع  ، BSCيف الداللية العمليار  عد دمج أجل ومد  ويلوال العصااااااااري
  .املالية امل تلرة ال تائج وحتعيق زةئ ها  اجيار  تلبية هلا تسمت الد الداللية العمليار مد اةادة

 اظ على الزابئنفاحل الزابئن رضا ذب الزابئنج

 رحبية الزابئن حصة الزابئن
 رضا الزابئن
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 ع داسااات دام   مل تلا املؤساااساااار مي د لسااالسااالة العيمة عاما منولجا اإلثار اذا ضااامد يعلع لذل 
 :التايل الش ل  حيوض كما  أساسية دورار ثالت على ال مولج يشمل  يث

 .الداخلية العمليات لبعد القيمة سلسلة : منوذج6 الشكل
 
 

 
 

 

 

 

Source: P. David Norton, S. Robert Kaplan, Linking the Balanced Scorecard to Strategy, 

California management review, vol 39, N° 01, 1996, P63. 

 التعلرم والنمو: منظور  3.6
 املؤساااااااسااااااة على ي بغي التحتية الد الب ية حيدد  يث ،BSC علي  تبه الذي ا سااااااااا بعدالاذا  يعترب

 داللية ارعملي تحعيقلا جل، حيدد اذا احملور العدرار الد جيب أن ت مو  يها املؤساااساااة  ثويل منو ةلق   اؤاا
 أيتيا وال مو  إّن التعلف الت ليميNorton & Kaplan عالية املساااتو  الد ختلق  يمة للزةئد واملساااامه ، و ساااب 

 .(Norton, Kaplan 1996, P62) الت ليمية واإلجراءار ا  راد، ا نلمة: واي أساسية مصادر ثالت مد
 املعلومار ونلف مهاراهتف ومسااااااااتواير للعامل  الف رية االاتما  ةلعدرار على يركز بعدهذا ال  و ذل 

 رضاااااا حتساااااا  إىل اذه ا لرية تسااااااعى كما املؤسااااااسااااااة، حميا معوت ييفها  مواءمتها وحماولة اإلدارية واإلجراءار
 ال تائج وحتسااااا  الزةئد رضاااااا لتحعيق اإلنتاجية االرتعاء مساااااتواير يتدف مع وايهتف ور ع عليهف واحملا لة العامل 
 العامل  مع واير    كبرية ارتبا  ودرجة  وية عال ة وجود اجملاا اذا يف الدراسار مد العديد أ رزر و د .املالية

  جوة ساااات لق للب ا ة السااااا عة ال الثة ا  عاد أنّ  إىل Norton & Kaplan أشااااار ألر  جهة مد ورضااااا الزةئد.
 مد  د ال الفجوة اذه ولسااااااد أادا ها، لتحعيق املؤسااااااسااااااة حتتاجها الد وتل  املتا ة واإلم انيار ال ا ار   

  عد التعّلف يو ره ما واو الت ليمية، اإلجراءار وت ييا املعلومار ت  ولوجيا دعف املهارار، للق يف االسااااااات مار
  االسلاتيجية. أادا ها حتعيق مستو  إىل مستوااا الايل مد املتا ة واإلم انيار ال ا ار   عل يعو  الذي وال مو

 
 الدراسة امليدانية: -6

 ملؤساااااساااااةولل  ملعر ة مساااااتو  املمارساااااة لد  امت اعتماد التحليل الودااااافي للمتغريار املساااااتعلة والتا عة 
وا داء ة يالتساااااااااويععوامل مساااااااااار اة ة موضاااااااااوع البحث  يث  ي ري ال تائج أبّن ا اك مساااااااااتو  عايل ملمارساااااااااة 

حم للعوائف، وللح ف على فردة  عد عملية الفم 59تعدر و د مت اعتماد على عي ة لد  املؤساااااااااساااااااااة.  التساااااااااويعي
 ،%50، والد ت م على أّن الد ا دىن املعبوا او KMOالتبار إ  اسااااااااااااااات دا جف العي ة  عد مت  مد  مالئمة

ارضاء 
يار ج ا

 الزةئد

 يارج ا ديدحت
 بار الزةئد ور 

مة  دخ
 الزبون

 م  تسلي         تصميم   
     ات  جاملنت 
 ات          جاملنت
     ماتدواخل 
 ماتدواخل

خلق           ديدحت
    السوق  
              ات      جاملنت

            
 ماتدواخل

 عالبي دمات ما بعدورة خد          ورة العمليات     د                   اع     دورة االبد                   
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عدا مومعامل ال بار ةسااااااااااااااات دا   ،، و ذل   إّن  جف العي ة يعترب كا ياق ومالئماق للدراساااااااااااااااة%81,6والد  لغري 
Cronbach-Alpha ا   رجمج د. ومت اسااااااااااتSPSS يا  واساااااااااا ة املتوساااااااااا ار السااااااااااا ية فلتحليل البياجر وداااااااااا
تو  ممارساة عادلة ثوا الفئة  عياا مسااموتعضااي  .البساايا ار اة يدا  االيدورايضاايا ةساات  وااليراف املعياري،

  متغريار الدراسة، والذي مت ا تسا   و عاق للمعادلة التالية: 
 .0,8 = 5/ 1 -5=  5احلد األدىن / –مدى التطبيق = احلد األعلى 

 هلا املوافق واالجتاه املرجحة املتوسطات :4 اجلدول
 مرتفع جدا مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا االجتاه
 5-4,2 4,19-3,4 3,39-2,6 2,59-1,8 1,79-1 املرجح املتوسط

 .540، ص 2008لوارز  العلمية لل شر، ، SPSSاملصدر: عز عبد الفتاع، معّدمة يف اال صاء الودفي، واالستداليل ةست دا  
إلجاةر أ راد  و عا  داة الدراساااة، الداللي تساااا اال معامل سااات راجا مت  عد ا داة مد ثبار وللت كد

مد أ عاد  حمور ل ل  عد ول لCronbach-Alpha معامل  ساااااااات دا وة  ردا، 59 الدراسااااااااة والبالغ عدداف عي ة
 يف اجلدوا أعالهموضحة  الدراسة ال بار معامل  يف وكانريعراهتا. ف الدراسة  وحماور

 .)معامل ثبات اإلتساق الداخلي ألبعاد وحماور اإلستبانة )معيار كرونباخ ألفا :5 اجلدول
 الثبات  معامل عدد الفقرات  متغريات الدراسة  ت معامل الثبات  عدد فقرات  متغريات الدراسة  ت
 0,832 27-22 املنتوج 31 0,876  14-01 التسويق املعلومايت 01
 0,837 33-28 السعر 32 0,286 05-01 احمليط 11
 0,744 37-34 االتصال 33 0,584 08-06 السوق 12
 0,653 41-38 التوزيع 34 0,803 12-09 الزبون 13

 0,862 47-42 قوى البيع 35 0,865 14-13 املنافسة 14

 0,855 50-48 خدمة الزابئن 36 0,839 21-15 التسويق االسرتاتيجي 02

 0,947 65-51 التسويقي األداء 04 0,542 17-15 األهداف 21

 0,880 53-51 األداء املايل 41 0,791 21-18 االسرتاتيجية 22

 0,871 56-54 األداء غري املايل 42 0,957 50-22 التسويق العمليايت 03

 0,978 59 اجملموع الكلي   

        .SPSSةالعتماد على نتائج  البا ث إعداد مد املصدر:
نال ظ أّن الدراسااااااااااااة عموما تتمتع   بار ممتاز و عدرهتا على حتعيق ، Bougie & Sekaran سااااااااااااب 

 . %97,8و صوهلا على  %80الدراسة لتجاوزاا معدا كرونباخ ألفا  أ راض
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 ا:وحماورمهاء التسويقي دواأل يةالتسويقلعوامل مسار اخلطة قياس مستوى املمارسة الكلي  1.7
 والعمليايت( سلاتيجي)املعلومايت؛ اال التسويق املم لة  ايية التسويعملسار اة ة ريار املستعلة غاملتلودا 

 إلااااااااااى است دا  جلاااااااااا  البا ااااااااااث ستبانةملؤسسة ديداا، ولإلجا ة على اإلاء التسويعي دريار التا عة   عاد ا غاملتو 
 .أعالهيف اجلدوا  ال سبية كما او موضت وا مهية املعيارية وااليرا ار السا ية وا تساط املتوس ار
موضااااوع  ااديف املؤسااااسااااة داااايية التسااااويععوامل مسااااار اة ة ملسااااتو  ممارسااااة  الساااااك ال لياملتوسااااا 

، ومعرباق عد مساااتو  ممارساااة متوساااا. و عق 0,61ةيراف معياري يف املتوساااا  3,29 د  لغ يف املتوساااا  البحث
 يث يع س مساتو  ممارساة متوساا،  يما  عق  عد  3,36 عد التساويق االسالاتيجي أعلى متوساا  سااك  لغ 

   ا.سومعرباق عد مستو  ممارسة متو  3,24أدىن متوسا  ساك  لغ  التسويق املعلومايت
 .حماورهاو  ملستوايت التسويقاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والُرتب ومستوى املمارسة الكلي  :6 اجلدول
 مستوى املمارسة الرتبة  االحنراف املعياري احلسايباملتوسط  البعد الرقم
 متوسط 03 0,521 3,18 ظروف احمليط 01
 متوسط 01 0,671 3,35 ظروف السوق 02
 متوسط 04 0,647 3,17 ظروف الزبون 03
 متوسط 02 0,801 3,26 ظروف املنافسة 04

 متوسط - 0,601 3,24 التسويق املعلومايت 01-04
 متوسط 01 0,682 3,39 األهداف 05
 متوسط 02 0,601 3,33 االسرتاتيجية 06

 متوسط - 0,609 3,36 التسويق االسرتاتيجي 05-06
 متوسط 03 0,672 3,36 املنتوج 07
 مرتفع 02 0,673 3,47 التسعري 08
 مرتفع 01 0,602 3,61 االتصال 09
 متوسط 04 0,597 3,19 التوزيع 10
 متوسط 05 0,735 2,99 قوى البيع 11
 متوسط 06 0,829 2,98 خدمة الزابئن 12

 متوسط - 0,613 3,26 التسويق العمليايت 07-12
  .SPSSي لا فةالعتماد على نتائج التحليل الود البا ث إعداد مد املصدر:

  مل تلفةمحاوراا اية التسااااويععوامل مسااااار اة ة كما يال ظ أّن املتوساااا ار السااااا ية ملسااااتو  ممارسااااة 
 املؤسسة.، ممّا يشري إىل أّن استجاةر عي ة البحث كانري إجيا ية يف متوسطةكانري جّلها 
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 : املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب ومستوى املمارسة الكلي ألبعاد األداء التسويقي وحماورها:7 اجلدول
 مستوى األمهية الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب بعدال الرقم
 متوسط 02 0,829 2,98 ف املبيعارج  01
 متوسط 01 1,003 3,17 الرحبية 02
 متوسط 03 1,173 2,63  جف املشلاير 03

 متوسط - 0,834 3,04 املايل 01-03
 متوسط 03 0,946 2,97 الصة السو ية 04
 متوسط 02 0,911 2,78 زةئد  05
 متوسط 01 0,776 3,19 رضا الزةئد 06

 متوسط - 0,862 2,86 املايل غري 04-06
 متوسط  0,848 2,95 األداء التسويقي 

 .SPSSي لا فةالعتماد على نتائج التحليل الود البا ث إعداد مد املصدر:
  أّن املتوساا ار السااا ية ملسااتو  ممارسااة ا داء التسااويعي محاوره امل تلفة يف اجلدوا أعالهكما يال ظ 

 أّن املتوسا الساك  ي ما يبّ   املؤسسة.، ممّا يشري إىل أّن استجاةر عي ة البحث كانري إجيا ية يف متوسطةكّلها 
ةيراف معياري يف املتوسا  2,95املتوسا الذي  لغ يف يف املؤسسة ال لي ملستو  ممارسة أ عاد ا داء التسويعي 

 يث  3,04، ومعرباق عد مساااتو  ممارساااة متوساااا. و د  عق  عد ا داء املايل أعلى متوساااا  سااااك  لغ 0,848
 يث يع س مساااتو  ممارساااة  3,17متصااادرا محور الرحبية متوساااا  سااااك  لغ  متوساااايع س مساااتو  ممارساااة 

و  ممارساااااة متوساااااا، ومعرباق عد مسااااات 2,86،  يما  عق  عد ا داء  ري املايل أدىن متوساااااا  سااااااك  لغ متوساااااا
  .متوسا يث يع س كذل  مستو  ممارسة  3,19متصدرا محور رضا الزةئد متوسا  ساك  لغ 

 :البحثاختبار فرضيات  2.6
، ولل  اللتبار  رضااااااااية Simple Linear Regressionالبساااااااايا حتليل االيدار اة ي مت اساااااااات دا  

 لار داللة إ صااااااائية ع د مسااااااتو  أ ل أو يساااااااوي البحث الرئيسااااااية يتدف التحعق مد مد  وجود عال ة أتثريية
      .دوا أعالهيف اجل يث نتائج التحليل موضحة وأ عاد ا داء التسويعي، ية التسويعمسار اة ة  عوامل    5%

شااااااري إىل وجود عال ة ، وتα ≤ 5%مسااااااتو  ع د لار داللة ا صااااااائية  R يمة معامل ارتبا   ريسااااااون 
وأ عاد املتغري التا ع ا داء التسااويعي، كما أّن إشااارة ية التسااويعمسااار اة ة  عوامل وية ما    أ عاد املتغري املسااتعل 

املوجبة تشاااااااااااااااري إىل أّن العال ة    كال املتغرييد عال ة ثردية موجبة، أي كّلما زاد اللكيز على  Rمعامل االرتبا  
 البحث.  لمؤسسة موضوعلسيؤدي إىل حتس  وت وير مؤشرار ا داء التسويعي ية التسويعة مسار اة  عوامل

 αمسااااتو  داللة ع د  tلار داللة إ صااااائية  ّن  يمة االلتبار  β يمة معامل االيدار اة ي البساااايا 
 .ديدااة لمؤسسلوا داء التسويعي ية التسويععوامل مسار اة ة    أتثريية  وجود عال ة ما يعل، 5% ≥
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 الختبار الفرضية الرئيسية: نتائج حتليل االحندار البسيط :8 اجلدول
 Sig احملسوبة R 2R F ملخصات النموذج

 0,000 150,445 0,725 0,852 التسويق املعلومايت وا داء التسويعي
 0,000 123,735 0,685 0,827 التسويق االسلاتيجي وا داء التسويعي

 0,000 111,510 0,662 0,813 العمليايت وا داء التسويعي التسويق 
 Sig احملسوبة t قيمة املعامل رمز املعامل معامالت النموذج
 Α 0,132 0,543 0,590 معامل ال بار

 Β 0,907 12,266 0,000 معامل االيدار اة ي البسيا
 Α 0,150 0,563 0,575 معامل ال بار
 Β 0,868 11,124 0,000 البسيامعامل االيدار اة ي 
 Α 0,156 0,557 0,580 معامل ال بار

 Β 0,883 10,560 0,000 معامل االيدار اة ي البسيا
 .SPSSةالعتماد على نتائج حتليل  البا ث إعداد مد املصدر:

 ا دة تؤدي إىلو أّن زايدة أ عاد املتغري املستعل  عيمة و دة تعل وإشارت  املوجبة  α يمة معامل االيدار 
 αلمؤسااااااسااااااة موضااااااوع البحث. كما أّن  يمة معامل ال بار ل مولج االيدار البساااااايا لزايدة يف أ عاد املتغري التا ع 

. %5أكرب مد  αمسااتو  الداللة ع د  tاإل صااائي  يث أّن  يمة االلتبار  رّي التا عغهلا أثر مع وي على املت ليس
ل مولج االيدار اة ي البسااااايا لار داللة إ صاااااائية  يث والد م ل العدرة التفساااااريية  2R  يمة معامل التحديد

، وتعل اذه العيمة أّن منولج االيدار اة ي α ≤ 5% مساااااااااااااااتو  الداللةع د  Fأّن  يمة االلتبار اإل صاااااااااااااااائي 
ري التا ع، وتدا على ملتغالبسااااااااايا ومد لالا أ عاد املتغري املساااااااااتعل مي    أن يفسااااااااار االلتالف والتبايد يف أ عاد ا

 .وا داء التسويعيية التسويعمسار اة ة  عوامل،    α ≤ 5%ع د مستو  الداللة أثر مع وي وجود 
وجد ت  أي أنّ  الرئيساااااااااية و بوا الفرضاااااااااية البديلة هلا، 0H عد مت ر ض الفرضاااااااااية  و  اءق على ال تائج أعاله

 .موضوع البحثلمؤسسة ل α ≤ 5%عال ة أتثريية لار داللة إ صائية ع د مستو  الداللة 
 ة يا البحث الرئيسااااااية  عد مت التباراا ةساااااات دا  حتليل االيدار اشاااااا اليةأّما الفرضاااااايار امل ب عة عد 

لتحعق مد مد  وجود عال ة أتثريية لار داللة إ صاااااااائية ع د لولل   Multiple Linear Regressionاملتعدد 
ل مؤشااار ك   داللة أ عاداا كمتغريار مسااااتعلة معية التسااااويععوامل مسااااار اة ة ما     α ≤ 5%مسااااتو  الداللة 

 Stepwise Regression االيدار املتدرج مد مؤشااااارار ا داء التساااااويعي كمتغري ات ع،  يث مت اسااااات دا  ثريعة
 .تست د  املتغريار املستعلة ا  و  ارتباثاق ةملتغري التا ع وإدراجها ضمد معادلة االيدار املتعددالد 

 الفرضية األوىل: 
ارتباثا ية سااااااويعالتمسااااااار اة ة تب  ل ا أّن أ و  حماور جه دأ اجلدوا ىل ال تائج املوضااااااحة يفإالساااااات اد ة
ية، الساااعر جسااالاتياإل عد ا داء املايل ك  د أ عاد ا داء التساااويعي او: حمور الز ون، امل ا ساااة، الساااو ، وأتثرياق يف 

تعدد م أ و  منولج ايدارية التسااااويععوامل مسااااار اة ة  يث شاااا لري اذه احملاور جمتمعة ضاااامد مة الزةئد دول
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هلذه ال مالج  Rمد  يث  وة االرتبا  والعدرة التفسريية والت ثريية يف ا داء املايل،  يث  لغري  يمة معامل ارتبا  
إىل وجود جه دأوتشاااري ال تائج . α ≤ 5% مساااتو ع د واي لار داللة إ صاااائية  %88,6و 82,9%، 91,5%

اور ذه احملاواملتغري التا ع ا داء املايل، أي كّلما زاد اللكيز على  احملاور الساااااااااااااااا عة الذكر    ماجدا  عال ة  وية
 لمؤسسة موضوع البحث. لسيؤدي إىل حتّسد ا داء املايل 
 ،%83,8والد م ل العدرة التفسريية ل مولج االيدار اة ي املتعدد  د  لغري  2R يمة معامل التحديد 

 61,33، 69,71 د  لغري  Fواي لار داللة إ صااائية  يث إّن  يمة االلتبار اإل صااائي  %78,4و 68,7%
وتعل اذه العيمة أّن منولج االيدار املتعدد ومد لالا  ،α ≤ 5%على اللتيب ع د مساااااااااااااااتو  الداللة  38,56و

سااااااار ما نسااااااابت      أن يفمة الزةئد ميدية، الساااااااعر ولجسااااااالاتياإلاملتغريار املساااااااتعلة: الز ون، امل ا ساااااااة، الساااااااو ، 
دا على ، واي نساااااااب عالية وتا داء املايلمد االلتالف والتبايد يف املتغري التا ع  %78,4و 68,7%، 83,8%

 داللة  مساااااااتواير وظيفة التساااااااويق    α ≤ 5%وجود عال ة أتثريية لار داللة إ صاااااااائية ع د مساااااااتو  الداللة 
 . ديداامؤسسة لل ك  د أ عاد ا داء التسويعيا داء املايل  و عد السا عة الذكر  حماوراا

 : نتائج حتليل االحندار اخلطي املتعدد الختبار الفرضيات الفرعية ابستخدام االحندار املتدرج:9 اجلدول
ات املستقلةغاملت رقم ات التابعةغتامل رير  النتيجة Sig حمسوبةR 2R F رير
  0Hض  ر  0,000 69,711 0,838 0,915  حماور التسويق املعلومايت جمتمعة 
  1H و بوا 0,000 61,331 0,687 0,829 ا داء  حماور التسويق االسلاتيجي جمتمعة 01
  0,000 38,556 0,784 0,886 املايل حماور التسويق العمليايت جمتمعة 
  0,000 111,72 0,662 0,814  احمليا حماور  
  0,000 17,976 0,240 0,490  السو  التسويق 
  0,000 222,52 0,796 0,892  الز ون املعلومايت 
  0,000 83,945 0,596 0,772  امل ا سة متفر ة 
   0Hض  ر  0,000 49,396 0,464 0,681 ا داء ا اداف حماور التسويق 
  0,000 124,57 0,686 0,828 املايل االسلاتيجية االسلاتيجي متفر ة 02
  1Hو بوا  0,000 43,738 0,434 0,659  امل توج  
  0,000 48,573 0,460 0,678  السعر حماور  
  0,000 37,444 0,396 0,630  االتصاا التسويق 
  0,000 52,509 0,479 0,692  التوزيع العمليايت 
  0,000 52,509 0,479 0,692   و  البيع متفر ة 
  0,000 133,99 0,702 0,838  لدمة الزةئد  
 0Hض  ر  0,000 17,259 0,561 0,749 ا داء املعلومايت جمتمعة التسويقحماور  
 1Hو بوا  0,000 66,047 0,702 0,838  ري  حماور التسويق االسلاتيجي جمتمعة 03
  0,000 13,162 0,554 0,744 املايل حماور التسويق العمليايت جمتمعة 
  0,000 23,434 0,291 0,540  احمليا حماور  
  0,000 18,094 0,241 0,491  السو  التسويق 
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  0,000 60,016 0,513 0,716  الز ون املعلومايت 
   0Hض  ر  0,000 46,035 0,447 0,668 ا داء امل ا سة متفر ة 
  0,000 31,632 0,357 0,597  ري  ا اداف حماور التسويق 04
  1Hو بوا  0,000 125,43 0,688 0,829 املايل االسلاتيجية االسلاتيجي متفر ة 
  0,000 38,710 0,404 0,636  امل توج  
  0,000 36,361 0,389 0,624  السعر حماور  
  0,000 39,319 0,408 0,639  االتصاا التسويق 
  0,000 30,586 0,349 0,591  التوزيع العمليايت 
  0,000 30,586 0,349 0,591   و  البيع متفر ة 
  0,000 32,372 0,362 0,602  الزةئدلدمة   

 .SPSSعلى نتائج حتليل  ةالعتماد البا ث إعداد مد املصدر:
عال ة أتثريية لار داللة توجد أي أنّ   و بوا الفرضية البديلة،  عد مت ر ض الفرضية ا وىل و  اء على ال تائج أعاله
عاله املذكور أ  داللة حماورااية جمتمعة التسويععوامل مسار اة ة ما     α ≤ 5%الداللة إ صائية ع د مستو  

 .موضوع البحث لمؤسسةلا داء املايل و 
 الفرضية الثانية: 

إرتباثاق ية ساااااويعالتمساااااار اة ة تب  ل ا أّن أ و  حماور  يف اجلدوا أعالهىل ال تائج املوضاااااحة إ ةالسااااات اد
 دلساااو  ةل سااابة لبعاحمليا مثّ ا أ عاد ا داء التساااويعي اي: حمور الز ون، امل ا ساااة، عد ا داء املايل ك  د وأتثرياق يف 

الزةئد، التوزيع و و   مةدي، لجسااااالاتيالتساااااويق اإل دف ةل سااااابة لبعادية مثّ ا اجسااااالاتياإل، التساااااويق املعلومايت
اد متفر ة أ و  منولج شاا لري اذه ا  ع يث الالتسااويق العمليايت،  دةل ساابة لبعتصاااا مث اإل جالبيع، السااعر، امل تو 

إيدار متعدد مد  يث  وة اإلرتبا  والعدرة التفسااااااااااااريية والت ثريية يف ا داء املايل،  يث  لغري  يمة معامل إرتبا  
R  68,1و %82,8التساااااااااااااااويق املعلومايت،  دةل سااااااااااااااابة لبع %49و %77,2، %81,4، %89هلذه ال مالج% 

التساااااويق  دةل سااااابة لبع %63و ،%65,9، %67,8، %69,2، %83,8ي، جسااااالاتيالتساااااويق اإل دةل سااااابة لبع
. وتشااااااري ال تائج أعاله إىل وجود عال ة α  ≤5% مسااااااتو  الداللةع د اق يعلى اللتيب واي دالة إ صااااااائ العمليايت

ذه احملاور يتذا اواملتغري التا ع ا داء املايل، أي كّلما زاد اللكيز على الساااااااااااااااا عة الذكر اور احمل     وية نوعا ما  وية
 لمؤسسة موضوع البحث. لسيؤدي إىل حتّسد ا داء املايل اللتيب 

 املعلومايت دبعلةل سااااااااااااااابة ل %24و %66,2، %59,6، %79,6 د  لغري:  2R يمة معامل التحديد 
 83,95، 111,72، 222,52 د  لغري  Fاإل صاااااااااااااااائي  االلتبارواي لار داللة إ صاااااااااااااااائية  يث إّن  يمة 

 واي لار االسلاتيجي دبعلةل سبة ل α ≤ 5% ،68,6% ،46,6%على اللتيب ع د مستو  الداللة  17,98و
على اللتيب ع د مسااااااااااتو   49,4و 124,57 د  لغري  Fاإل صااااااااااائي  االلتبارداللة إ صااااااااااائية  يث إّن  يمة 

واي لار داللة  العمليايت دبعلةل سااااااااااااااابة ل %39,6و α ≤ 5% ،70,2% ،46% ،47,9% ،43,4%الداللة 
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وتعل  37,44و 43,74، 52,50، 48,57، 133,99 د  لغري  Fإ صااائية  يث أّن  يمة االلتبار اإل صااائي 
، %79,6  مي    أن يفساااار ما نساااابتحماور أ عاده ال الثة املسااااتعلة اذه العيف أّن منولج االيدار املتعدد ومد لالا 

، %70,2و االسلاتيجي دبعلةل سبة ل %46,6، %68,6و املعلومايت دبعلةل سبة ل %24و 66,2%، 59,6%
ا داء تا ع مد التبايد يف املتغري العلى اللتيب  العمليايت دبعلةل سااااااااااااااابة ل %39,6و 43,4%، 47,9%، 46%
 ≥ αوجود عال ة أتثريية لار داللة إ صااائية ع د مسااتو  الداللة  نوعاق ما وتدا على متوساا ة، واي نسااب املايل

 موضوع البحث. لمؤسسة ل ا داء املايل داللة حماوراا و عد ية التسويععوامل مسار اة ة     5%
ي أنّ  أ و بوا الفرضااية البديلة،  عد مت ر ض الفرضااية ال انية يف اجلدوا أعالهاملوضااحة و  اء على ال تائج 

ية التسااااااااويععوامل مسااااااااار اة ة ما     α ≤ 5%الداللة عال ة أتثريية لار داللة إ صااااااااائية ع د مسااااااااتو  توجد 
 .ااددي لمؤسسةلا داء املايل و عد املذكورة أعاله  داللة حماوراا 
 الفرضية الثالثة:

ية لتساااااويعاعوامل مساااااار اة ة تب  ل ا أّن أ و  حماور  يف اجلدوا أعالهىل ال تائج املوضاااااحة إةالسااااات اد 
د، السعر، التوزيع و و  مة الزةئدية، لجسلاتياإل: حمور الز ون، احمليا، يري املايل ا  عد ا داء ارتباثا وأتثرياق يف 

يدار أ و  منولج اية التساااااويععوامل مساااااار اة ة مد  عامل يث الشااااا لري اذه احملاور جمتمعة ضااااامد كل البيع 
 Rعامل ارتبا  ري املايل،  يث  لغري  يمة م متعدد مد  يث  وة االرتبا  والعدرة التفسااااااااااريية والت ثريية يف ا داء 

. وتشااااااري ال تائج α ≤ 5%مسااااااتو  ع د واي لار داللة إ صااااااائية  %74,4و %83,8، %74,9هلذه ال مالج 
ما زاد اللكيز ري املايل، أي كلّ  واملتغري التا ع ا داء اور الساااااااااااااا عة الذكر    احمل ماجدا  أعاله إىل وجود عال ة  وية

 لمؤسسة موضوع البحث. لري املايل  سيؤدي إىل حتّسد ا داء  اوراذه احملعلى 

 ،%56,1والد م ل العدرة التفسريية ل مولج االيدار اة ي املتعدد  د  لغري  2R يمة معامل التحديد 
 66,05، 17,26 د  لغري  Fواي لار داللة إ صائية  يث إّن  يمة االلتبار اإل صائي  %55,4و 70,2%

وتعل اذه العيمة أّن منولج االيدار املتعدد ومد لالا  ،α ≤ 5%على اللتيب ع د مساااااااااااااااتو  الداللة  13,16و
مي    أن يفساااااااار ما  عو  البيمة الزةئد، السااااااااعر، التوزيع و دية، لجساااااااالاتياإلاملتغريار املسااااااااتعلة: الز ون، احمليا، 

ب عالية ، واي نساااااري املايل ا داء مد االلتالف والتبايد يف املتغري التا ع  %55,4و %70,2، %56,1نسااااابت  
عوامل مسااااااااااااار اة ة     α ≤ 5%وتدا على وجود عال ة أتثريية لار داللة إ صااااااااااااائية ع د مسااااااااااااتو  الداللة 

 . لمؤسسة موضوع البحثلري املايل  ا داء و عد  السا عة الذكر  داللة حماورااية التسويع

عال ة أتثريية توجد أي أنّ   و بوا الفرضااااية البديلة، ال ال ة عد مت ر ض الفرضااااية  و  اء على ال تائج أعاله
املذكور  اللة حماورااد ية التسااااويععوامل مسااااار اة ة     ما α ≤ 5% لار داللة إ صااااائية ع د مسااااتو  الداللة

 .موضوع البحثلمؤسسة ل ك  د أ عاد ا داء التسويعي  ري املايلغ األداءو عد  أعاله
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 الفرضية الرابعة:
ية لتساااااويعاعوامل مساااااار اة ة تب  ل ا أّن أ و  حماور  يف اجلدوا أعالهال تائج املوضاااااحة  ىلإاد  ةالسااااات
ية مثّ جساالاتياإل، املعلومايت دبعلالسااو  ةل ساابة ل ري املايل اي: الز ون، امل ا سااة، احمليا مثّ  يف ا داء ارتباثا وأتثرياق 

مة الزةئد مث دالسااعر، ل ،جتصاااا، امل تو العمليايت اي: اإل دبعلةل ساابة لي، أّما جساالاتياإل دلبعلف ةل ساابة ادا ا
ية والت ثريية يف العدرة التفسااااااري  متفر ة أ و  منولج ايدار متعدد مد احملاور يث الشاااااا لري اذه التوزيع و و  البيع 

ةل سبة  %49,1و %54، %66,8، %71,6هلذه ال مالج  Rري املايل،  يث  لغري  يمة معامل ارتبا   ا داء 
 ،%60,2، %62,4، %63,6 ،%63,9ي، جساااااااااااالاتياإل دبعلةل ساااااااااااابة ل %59,7و %82,9املعلومايت،  دبعلل
. وتشااري ال تائج α ≤ 5%مسااتو  الداللة ع د اق يعلى اللتيب واي دالة إ صااائ العمليايت دبعلةل ساابة ل %59,1و

د ساااااايؤدي إىلية التسااااااويعمسااااااار اة ة حماور أعاله إىل وجود عال ة  وية نوعا ما، أي كّلما زاد اللكيز على   حتسااااااّ
 لمؤسسة موضوع البحث. لري املايل  ا داء 

التسااااااااويق  دةل ساااااااابة لبع %24,1و %29,1، %44,7، %51,3 د  لغري:  2R يمة معامل التحديد 
 23,43، 46,03، 60,01 د  لغري  Fواي لار داللة إ صاااااائية  يث إّن  يمة االلتبار اإل صاااااائي  املعلومايت

 التسااااويق االساااالاتيجي دةل ساااابة لبع α ≤ 5% .68,8% ،35,7%على اللتيب ع د مسااااتو  الداللة  18,09و
على اللتيب ع د  31,63و 125,43 د  لغري  Fواي لار داللة إ صااااائية  يث إّن  يمة االلتبار اإل صااااائي 

 التساااويق العمليايت دةل سااابة لبع %34,9و α ≤ 5%. 40,8% ،40,4% ،38,9%، 36,2%مساااتو  الداللة 
 32,37، 36,36، 38,71، 39,32 د  لغري  Fواي لار داللة إ صاااااائية  يث أّن  يمة االلتبار اإل صاااااائي 

  أن يفساااااااار ما مي  حماور أ عاده ال الثة املسااااااااتعلة وتعل اذه العيف أّن منولج االيدار املتعدد ومد لالا  30,59و
ةل ساااابة  %35,7، %68,8و التساااااويق املعلومايت دةل سااااابة لبع %24,1و %29,1، %44,7 ،%51,3نسااااابت  

 التسااويق العمليايت دةل ساابة لبع %34,9و %36,2، %38,9، %40,4، %40,8و التسااويق االساالاتيجي دلبع
وتدا على وجود  ، واي نسااااااااب عالية نوعاق ماري املايل ا داء مد االلتالف والتبايد يف املتغري التا ع على اللتيب 

 داللة حماوراا ية التسويععوامل مسار اة ة     α ≤ 5%عال ة أتثريية لار داللة إ صائية ع د مستو  الداللة 
 موضوع البحث.لمؤسسة ل   د أ عاد ا داء التسويعيري املايل ك ا داء و عد 

لبديلة و بوا الفرضاااااية ا الرا عة عد مت ر ض الفرضاااااية الفرعية  يف اجلدوا أعالهاملوضاااااحة   اء على ال تائج 
عوامل مساااااااار اة ة ما     α ≤ 5%عال ة أتثريية لار داللة إ صاااااااائية ع د مساااااااتو  الداللة توجد أي أنّ   هلا،

 .وع البحثموض اادلمؤسسة ديل   د أ عاد ا داء التسويعيري املايل ك ا داء  داللة حماوراا و عد  يةالتسويع

وعلي  ومد لالا التبار  رضااااااااااااااايار البحث وال تائج الد مت التودااااااااااااااال إليها مي د الت كيد على ال تيجة 
 صاااااائية ع د عال ة أتثريية لار داللة إ للبحث والد تفضاااااي إىل وجودامل صاااااصاااااة عد التبار الفرضاااااية الرئيساااااية 

 .اادلمؤسسة ديوأ عاد ا داء التسويعي لية التسويعمسار اة ة حماور  ما    α≤ 5% مستو  الداللة 



 تقييم وحتليل األداء التسويقي ابستخدام بطاقة األداء املتوازن

             03 ، العدد3البشري واألداء، جامعة اجلزائر س املالأجملة األداء، خمرب ر               31

 
 اخلامتة: -7

يف معلف  وسطامتكان   اادملؤسسة ديايف  مستواير وظيفة التسويقأظهرر ال تائج أّن مستو  ممارسة 
ضااااااا أظهرر ال تائج أنّ  كان أيا داء التسااااااويعي  ارسااااااةمموعلى مسااااااتو   حماوره  سااااااب اسااااااتجاةر عي ة البحث،

وجود عال ة  ىلإالفرضااااايار تودااااالري أّما  يما خيم يف معلف أ عاده  ساااااب اساااااتجاةر عي ة البحث.  متوستتتتطا
 . اادة ديلمؤسسا داء التسويعي ل ومؤشرار مسار اة ة التسويعيةعوامل أتثريية لار داللة ا صائية    

ا  العوة تب  ل ا  عض التوداااااااايار الد تسااااااااااف يف تعزيز نعالدراسااااااااة   اء على ال تائج أعاله امل ب عة مد 
  لسفة واي:ذه يف إتباعها هل اادملؤسسة ديومعاجلة نعا  الضعا الد تواجهها ا

  ؛و ري املالية يعية   اء على ا اداف التسويعية املاليةحتليل املو ا التسويعي لتحديد االسلاتيجية التسو  
  ا اداف التسويعية؛و ت وير مؤشرار ا داء لتحس  مرا بة االسلاتيجية 
 املتا ة لزايدة ادراك الز ون هلا؛واالم انيار املوارد    اء علىاالسلاتيجية التسويعية  ت وير 
  و  البيع؛ لي ممإعداد تو عار املبيعار مع مراعاة التغرّيار يف ال لب، امل ا سة، املسامهار اهلامشية ورأي  
  مصدر أساسي للرحبية؛ فكوّنلتحس  اجلودة وضمان رضا الزةئد  اللكيز على لدمة الز ون 
  ؛لزةئد احملتمل لاال تياجار والتو عار مد عملية الشراء حتليل 
  ئم وعادار زةئ ها يف خمتلا شرائت السو  والعوامل الد  د تؤثر على  راراهتف؛ لصاحتليل 
  مرار؛امل ا س  ةست حتليلع يف ا سوا  املستهد ة مد لالا ضاستغالا املزااي الت ا سية للتمو 
 أ ضل؛ لش لاست دا  نلا  املعلومار التسويعي ملرا بة ت ور  يئتها وأدائها  نش تها والتحّ ف  يها ة 
 ؛است دا  نلا  عروض أسعار  ّعاا لتحليل أسباط الفوز أو اةسارة يف ععود  يع 
  ،وامل ا سة.ة فالت ل ،ل ل م توج، ال لب الرحبيةوضع اسلاتيجية تسعري أتلذ ةالعتبار الشرحية املستهد ة 

على  عمليايت(وال)املعلومايت، االساااااااالاتيجي  مسااااااااتواير وظيفة التسااااااااويقحماور راسااااااااة أثر دت اولري ال دلع
التسااااويعية  ت باراراالساااا دري املالية(. التسااااويق املعلومايت او الذي يعو   تولي اء التسااااويعي )املالية و دمؤشاااارار ا 
ديد ا زواج  تح، أّما التساااااااااااويق االسااااااااااالاتيجي او الذي يعو  ، امل ا ساااااااااااة والزةئدالساااااااااااو  احمليا، دعواملعلومار 

 اراتيجياالساال ف، ادة ا ا دااياة: التجزئة، االسااتهداف والتموضااع ومد مت مد لالا مرا ل  ال الث /سااو جم تو 
 ج)املزيلتسااويعية السااياسااار ات فيذ العمليايت او الذي يعو   التسااويق أّما ، ج سااب كل زو والسااياسااار التسااويعية 

ة التسويعية اع اة ة االسلاتيجي  جندلعياا م ا داةاء التسويعي او د/سو . أّما ا جم تو  جعلى الزو التسويعي( 
 ري املالية.  ها التسويعية املالية و  اد حتعيق أايف
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