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 عوملة االسرتاتيجية التسويقية للشركات األردنية
 يف األسواق الدولية
 ) دراسة ميدانية (

 واثق شاكر حممود رامز 
 اجلامعة األردنية ،قسم التسويق 

 هـ (30/3/1424هـ ؛ وقبل للنشر في 18/10/1423)قدم البحث في 
 

الستراتيجية يتناول هذا البحث تأثير ظاهرة عولمة األسواق في وضع ا ملخص البحث

التسويقية للشركات األردنية في األسواق الدولية، إذ إنه يحاول التعرف على النمط 
االستراتيجي، التوحيد أو التكييف، الذي تتبناه الشركة في وضع استراتيجيتها التسويقية، 
فضالً عن تحديد درجة التوحيد أو التكييف التي تطبقها الشركات األردنية في وضع 

 لفرعية لبرنامجها التسويقي )تطوير المنتج، التسعير،  التوزيع والترويج(. العناصر ا
ومن أجل تحقيق أهداف البحث اعتمد الباحثث علثى البيانثات األوليثة التثي تثم  

جمعهثثا مثثن تثثالل تصثثميم اسثثتمارة اسثثتبانة وتوزيعهثثا علثثى المثثدرا  المسثث ولين عثثن 
لدوليثة. وباسثتتدام افثي األسثواق -السثتهالكية والصثناعيةا-تسويق المنتجثات األردنيثة

 (T-Test)أسثثاليا اإلحصثثا  الوصثثفي )التوزيعثثات التكراريثثة والمتوسثثطات(، واتتبثثار

نتثاجج ومعامل التحديد واالرتباط لتحليثل البيانثات واتتبثار فرضثيات البحثث، جثا ت ال
بنثى مدعمه للفرضيات التثي قامثت عليهثا، إذ تبثين أن الشثركات األردنيثة المصثدرة تت

يمثا فلفرعيثة لبرنامجهثا التسثويقي، ااتيجية التسويق الموحدة فثي وضثع العناصثر استر
عثثدا ا التسثثويق المباشثثرا ضثثثمن عنصثثر التثثرويج، إذ بليثثثت درجثثة التوحيثثد أعلثثثى 
 مسثثتول لهثثا فثثي العناصثثر الفرعيثثة لتطثثوير المنثثتج، وتثثنتفض تثثدريجياً فثثي العناصثثر

 الفرعية لكل من التوزيع والتسعير والترويج.
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 البحث مقدمة
 تركثثز النقثثاع العلمثثي فثثي أدبيثثات التسثثويق الثثدولي تثثالل العقثثود الثالثثثة

الماضية حول ظثاهرة عولمثة األسثواق وتأثيرهثا فثي وضثع االسثتراتيجية 

  التسثثويقية. ونتيجثثة لهثثذا النقثثاع، طثثور البثثاحثون األكثثاديميون والمثثدرا

رة ى ضثروالتنفيذيون اتجاهين فكريين رجيسيين، إذ يدعو االتجاه األول إلث

ين توحيد األنشطة التسويقية للشركة، ويرجع ذلك إلى أن حاجات المستهلك

جثاه كثر تجانساً من ذي قبل، فيما يثدعو االتأفي األسواق الدولية أصبحت 

الثثثاني إلثثى تكييثثف األنشثثطة التسثثويقية بمثثا يثثتال م وتصوصثثية األسثثواق 

ين ن البثاحثإف الدولية. وبالرغم من استمرار النقاع حول عولمة األسواق،

ن بثأن لم يتوصلوا لحد اآلن إلى اتفاق شامل في هذا المجال، إال أنهم يقرو

 ل إنهثابثالفكرة األساسية لم تعد ترتبط بتوحيد استراتيجية التسثويق أم ال ، 

تثثرتبط بدرجثثة التوحيثثد التثثي تتبناهثثا الشثثركة وكيفيثثة تمكنهثثا مثثن تكييثثف 

 استراتيجيتها التسويقية في السوق الدولي.

وإذا كانثثت االتجاهثثات الفكريثثة السثثابقة قثثد وضثثعت مثثن وجهثثة نظثثر  

عمثال الباحثين في الم سسات األكاديمية والمدرا  التنفيذيين فثي م سسثات األ

 ن هثثثذه االتجاهثثثات ال يمكثثثن تعمثثثيم تطبيقهثثثا فثثثيإاألمريكيثثثة واألوروبيثثثة، فثثث

 م سسثثات الثثدول الناميثثة، والعربيثثة منهثثا تاصثثة، وذلثثك التثثتالف التوجهثثات

 الفكرية إلدارة الم سسات، أهدافها و مواردها الذاتية.

 
 مشكلة البحث

تحاول هذه الدراسة التعرف على مدل تطبيثق الشثركات األردنيثة  

في  ستراتيجية التسويقيةالالمصدرة لالتجاهات الفكرية الحديثة في وضع ا

  ية:السوق الدولي، فضالً عن محاولة الباحث اإلجابة عن التسا الت التال

يق هل تقوم الشركات األردنية المصدرة بتبني استراتيجية التسو - 1

 ؟م المكيفة في األسواق الدولية أالموحدة 
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ة ما درجثة التوحيثد أو التكييثف التثي تعتمثدها الشثركات األردنيث - 2

المصدرة في كل عنصر من عناصر برنامجها التسويقي )تطوير المنتج،  

 ؟ ي األسواق الدوليةالتسعير،  التوزيع والترويج( ف

 هدف البحث
يهثثثدف هثثثذا البحثثثث التعثثثرف علثثثى نمثثثط االسثثثتراتيجية التسثثثويقية  

 للشركات األردنية المصدرة في األسواق الدولية، وذلك من حيث :

 عتمدهانوع االستراتيجية التسويقية )التوحيد/التكييف( التي ت  - 1

 الشركات األردنية المصدرة في األسواق الدولية.

رة الشثركات األردنيثة المصثددرجة التوحيد /التكييف التثي تطبقهثا   - 2

لتوزيثع الفرعية لبرنامجها التسويقي )تطوير المنثتج، التسثعير،  ا في العناصر
 والترويج( في األسواق الدولية 

ي فثالتعرف على آرا  المثدرا  المعنيثين بالعمليثات التسثويقية،   - 3

 ة.ين في الشركات األردنية المصدرالسوق الدولي، تجاه المحورين السابق

التوصثثل إلثثى النتثثاجج والتوصثثيات التثثي مثثن شثثأنها أن تكثثون ذات   - 4

ي فثثفاجثثدة للبثثاحثين األكثثاديميين والمثثدرا  التنفيثثذيين بموضثثوع هثثذا البحثثث 

 األردن، والبالد العربية عامة. 

 
 أمهية البحث

ه تبرز أهميثة هثذا البحثث مثن تثالل حداثثة الموضثوع الثذي تناولث

الباحث بالبحث، والذي يركثز علثى نمثط االسثتراتيجية التسثويقية فثي ظثل 

ة ظاهرة العولمة في األسثواق الدوليثة، سثوا  كثان ذلثك فثي الثدول المتقدمث

ي فثاقتصادياً أم الدول النامية والعربيثة منهثا تاصثة . ومثن تثالل البحثث 

 أدبيات الموضوع، تبين للباحث أن : 

تتص االستراتيجية التسويقية العولمية  أن أكثر الدراسات التي  - 1

،  والتي أجريثت فثي الثدول المتقدمثة اقتصثادياً، ذات طثابع نظثري بحثت 
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وليس تطبيقياً، فضالً عن ندرتها في الدول النامية، لذا يمكثن اعتبثار هثذه 
الدراسثثة األولثثى مثثن نوعهثثا فثثي الثثدول العربيثثة، واألردن تاصثثة، ولهثثذا 

النقص في أدبيات اسثتراتيجية التسثويق  نها سوف تيطي جز  كبير منإف
 العولمية للمكتبة اإلدارية .

إن أغلا الدراسات العملية التي أجريت في هثذا الموضثوع لثم   - 2

تكثثن شثثاملة لكافثثة عناصثثر البرنثثامج التسثثويقي للشثثركة، بثثل إن معظمهثثا 

 اقتصر على عنصر أو عنصرين من عناصر المزيج التسويقي.

بحثثث سثثوف يكثثون ذا فاجثثدة لم سسثثات األعمثثال طبقثثاً لثثذلك، إن هثثذا ال

ت العربية، واألردنية منها تاصة، فمثن تاللثه يثتمكن مثديرو هثذه الم سسثا

ق من االطالع علثى االتجاهثات الفكريثة الحديثثة لوضثع اسثتراتيجية التسثوي

عمليثة العولمية، و طبيعة كل منها. وهذا سوف يقدم فهماً واضحاً ومفصثالً ل

الم سسثات، ممثا سثي دي بثدورة إلثى تعزيثز فاعليثة  وضع االستراتيجية في

جثدة التتطيط في المستقبل. إضافة إلى ذلك، إن هذا البحث سوف يكون ذا فا

للم سسثثات األكاديميثثثة والبحثيثثثة، إذ سثثثوف يسثثاعد علثثثى تطثثثوير البثثثرامج 

التدريسثثية  وإجثثرا  األبحثثاث العلميثثة، بمثثا يثثتال م واحتياجثثات م سسثثات 

لحديثثة اكوادر اإلدارية الم هلة والمواكبة للتطثورات األعمال، وتزويدها بال

 في المفاهيم التسويقية وتطبيقها في م سسات األعمال .

 
 أدبيات البحث

  Evolution of Global Marketingنشأة التسويق العوملي  -1
، الثذي نشثأ فثي  ”International Marketing “إن علم التسثويق الثدولي 

 سويقيةثانية، وفر تفسيراً التتالف الممارسات التأعقاا الحرا العالمية ال
بين الدول، وذلثك مثن تثالل تركيثزه علثى تحديثد العوامثل التثي تث ثر فثي 
اتثثتالف الثثدول )أو األسثثواق( والتثثي بثثدورها ألزمثثت الشثثركات المتعثثددة 
الجنسثثثثية فثثثثي تبنثثثثي االسثثثثتراتيجيات التسثثثثويقية المتتلفثثثثة بمثثثثا يتناسثثثثا 

 امل هي :وتصاجص كل دولة. وهذه العو
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رار اتتالف الظروف السياسية بين الدول، التي تتمثل بعدم االستقأ( 
 السياسي، وتبني السياسات الحكومية، وتبثاين بعثض الثدول أيدلوجيثة

 االقتصاد الموجهة ، والتوف من االستعمار.
صثثعوبة تعمثثيم الممارسثثة التسثثويقية )المثثزيج التسثثويقي( علثثى ا( 

ام بنيثثة التحتيثثة التسثثويقية للثثدول، وانقسثثجميثثع الثثدول التثثتالف الطلثثا وال
 (.الشمال والجنوا)العالم إلى قسمين 

الصثثثراع بثثثين اليثثثرا والشثثثرق واتثثثتالف قثثثيمهم الحضثثثارية، ج( 
ل، واتتالف المرحلة التي يقع فيهثا المنثتج فثي دورة حياتثه بثاتتالف الثدو

 . [20-18،ص 1]
شثثأ علثثم ونتيجثثة لتييثثر الظثثروف السياسثثية واالقتصثثادية فثثي العثثالم ن

ا ، الثذي هثو شثكل مثن أشثكال التسثويق  " Global Marketing التسويق العولمي 

بثذلها الدولي، إال إنه يشير إلى توجثه الشثركة للعمثل فثي العديثد مثن الثدول، و
تسثويق الجهود لتوحيثد اسثتراتيجيتها التسثويقية ولكافثة الثدول. وترجثع نشثأة ال

  -العولمي إلى األسباا التالية :
 حر.تزايد عدد الدول التي تتبنى أيدلوجية االقتصاد ال أ   (   

 لثىإتحول مركز الجاذبية االقتصادية من الدول المتقدمثة    ا( 
 الدول النامية .

 تحسين شبكة االتصاالت نتيجة التقدم التقني عالمياً.ج (    
لتي أدت افتح الحدود أمام التجارة واالستثمار وانتقال التقنية د   (   
وفير فثثثرص سثثثوقية جديثثثدة للشثثثركات، إضثثثافة إلثثثى تمكثثثن إلثثثى تثثث

، ص 2]الشثثركات األجنبيثثة مثثن دتثثول األسثثواق الوطنيثثة للثثدول، 
74-75 ] . 

إلثى األسثباا السثابقة،  [1] (Sheth and Parvatiyar )و أضثاف الكاتبثان 
ة قثول سبباً أتر، أال وهو قيثام التكثتالت االقتصثادية عالميثاً، ونشثو  ثالثث

مريكثا آسيان ومنطقثة التجثارة الحثرة أل) االتحاد األوربي،   تجارية رجيسية
واق، أمثثام دتثثول األسثث الشثثمالية (. إذ أدت هثثذه التكثثتالت إلثثى إزالثثة الحثثواجز

 وزيثادة البحثثث عثن تجثثانس األسثثواق ضثمن التكتثثل الواحثثد بثدالً مثثن التركيثثز
 ،ص2]،  على تباينها، مما ساعد على زيادة إمكانية توحيد المثزيج التسثويقي

 .[21-20 ص
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بالرغم من أن التسويق العولمي هو شكل من أشكال التسويق 
 جانسالدولي، أال أنهما ليسا متماثالن، فالتسويق العولمي يركز على ت

 ق، إذسوااألسواق في العالم بدالً من التركيز على االتتالفات بين تلك األ
 راتوالتب أنه يوفر نظرة متكاملة للبحث عن الفرص التسويقية، الموارد
بما فيها :  حول العالم، وتحقيق التنسيق والتكامل لكافة األنشطة التسويقية،

 ويج.اتتبار السوق المستهدف وقرارات المنتج والتسعير والتوزيع والتر
لك ذفي  فالتسويق العولمي ي ثر في الممارسات التسويقية للشركة، مستنداً 

 تكييفاً وأينما كان ذلك ممكن إلى فلسفة مفادها: توحيد البرنامج التسويقي
 .[17،ص 2]أو موطنة ذلك البرنامج أينما كان ذلك ممكناً، 

 
  Perspectives of Global Marketingتوجهات عوملة التسويق  -2

يثثثة انقسثثمت أرا  البثثاحثين األكثثثاديميين والمثثدرا  التنفيثثثذيين حثثول كيف
ثثثة ن الماضثثيين ثالعولمثثة األنشثثطة التسثثويقية، وبالتحديثثد بثثرزت تثثالل العقثثدي

 اتجاهات رجيسية، التي هي : 

  Total standardization perspective  توجه التوحيد الكاملأ(  
يركثثثز علثثثى التحثثثوالت التثثثي أدت إلثثثى تجثثثانس األسثثثواق والسثثثلوك 

ا ن تبنيهثاالستهالكي لألفراد عالمياً، فضالً عثن المنثافع التثي تحققهثا الشثركة مث
ط التسثثويق الموحثثد بأنثثه: ا تقثثديم تطثثوة وُعثثرف اسثثتراتيجية التسثثويق الموحثثد

امج مة ببرنالمنتج ذاتها وباألسعار ذاتها، ومن تالل أنظمة التوزيع ذاتها والمدعو
 .[103، ص 3] ا ،  الترويج ذاته في العديد من الدول المتتلفة

  Total adaptation perspective  توجه التكييف الكاملب(  
األسواق )الثدول(، وبقثا  االتتالفثات  ي كد على عدم التجانس بين

االجتماعية، االقتصادية والقانونية فيما بينها، ممثا يفثرض علثى الشثركات 
تبنثثثي اسثثثتراتيجية تسثثثويقية مكيفثثثة، أي تطثثثوير برنثثثامج تسثثثويقي يناسثثثا 
حاجثثات المسثثتهلكين فثثي كثثل دولثثة مثثن دول العثثالم منفثثردة. ومثثن الجثثدير 

عريثثثف محثثثدد لمصثثثطلح التكييثثثف بالثثثذكر، أن البثثثاحثين لثثثم يعطثثثوا أي ت
(Adaptation)  الثثذي يسثثتتدم بالتنثثاوا مثثع مصثثطلح ،(Customization)  إال ،

إنهثثم جميعثثاً يثثدركون إن هثثذين المصثثطلحين يشثثيران الثثى معنثثى متثثالف 
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لمصثثطلح التوحيثثد. واسثثتتدام البثثاحثون مصثثطلحات أتثثرل للداللثثة علثثى 
، والتثثثي هثثثي : المعنثثثى السثثثابق مثثثن دون تقثثثديم أي تعثثثاريف محثثثددة لهثثثا

، التتصثثثثثثثثثثثثيص (Modification)، التعثثثثثثثثثثثثديل  (Localization)المواطنثثثثثثثثثثثثة 
(Specialization) والتمايز ،(Differentiation) ،[4،229-228ص ص ]. 

 
 contingency Perspective for globalizationج( التوجه املوقفي للعوملة   

ً تبني الشركة لدرجات متفاوتة من توحيد األنشطة التسثوي   قية وفقثا
تثاا للمتطلبات البيجية لألسواق/ الدول . وسثوف ننثاقع فثي أدنثاه أرا  الك

 الرواد في كل من هذه االتجاهات تفصيالً.

سثتينات مثن ترجع نشثأة هثذا التوجثه إلثى بدايثة ال :توجه التوحيد الكامل       

نثي إلى وجود حركثة فعليثة نحثو تب (Elinder)القرن الماضي، إذ أشار الكاتا 
مثثط أوروبثثي موحثثد فثثي اإلعثثالن، وربمثثا يمتثثد فيمثثا بعثثد ليكثثون نمثثط عثثالمي ن

فكثثرة توحيثثد   (Roostal) . وبعثثد ذلثثك، أثثثار الكاتثثا[226، ص 4]موحثثد، 
، أثثثثثار الكاتثثثثا م1968. وفثثثثي سثثثثنة [108، ص 5]سياسثثثثة اإلعثثثثالن، 

(Buzzell)   تسثثثا الً، إال وهثثثو :ا هثثثل يمكننثثثا توحيثثثد البرنثثثامج التسثثثويقي
عثثددة الجنسثثيات؟ ا وبعبثثارة أتثثرل، هثثل مثثن الممكثثن اسثثتعمال للشثثركات المت

طنثي أساليا اإلعالن ، التسعير، المنتج والتوزيع ذاتها فثي أكثثر مثن سثوق و
 .[102، ص 3] ،  واحد

وحيثد إن اإلجابة على هذه التسا ل تعتمد على قثوة العواجثق المواجهثة للت
الثثدول مثثن حيثثث تتمثثثل بثثاتتالف  (Buzzell)، التثثي مثثن وجهثثة نظثثر الكاتثثا 

مثثن  تفضثثيالت المسثثتهلكين، القيثثود القانونيثثة، والمثثردود االقتصثثادي المحتمثثل
 تبني استراتيجية التسويق الموحدة.

أن  (Sorenson and Wiechmana)إضثثافة الثثى ذلثثك ، ذكثثر الباحثثثان 
الشثثركات المتعثثددة الجنسثثية تتجثثه لتوحيثثد برامجهثثا التسثثويقية، وإن كثثان 

ات الفرعيثة لعناصثر المثزيج التسثويقي، فثي حثال بدرجات متفاوته للمفثرد
تشثثابه الظثثروف السثثوقية والتنافسثثية لألسثثواق. وبيثثض النظثثر عثثن توحيثثد 

ن إدارات الشثركات إالبرنامج التسويقي للشثركة أو اتتالفثه بثين الثدول، فث
المتعددة الجنسية تعطي أهمية كبيرة إلى توحيد إجرا ات تطوير البرنثامج 
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،ص 6] سبيل تحقيق الميثزة التنافسثية فثي األسثواق، التسويقي وتنفيذه في 
54]. 

 إلثى أن التقثدم (Levitt) وفثي بحثثه المشثهور عالميثاً، أشثار الكاتثا

 الثثذي شثثهده العثثالم فثثي مجثثاالت التقنيثثة واالتصثثاالت، إضثثافة إلثثى انتشثثار

ظثثاهرة سثثفر األفثثراد بثثين الثثدول، أدت إلثثى تجثثانس األسثثواق عالميثثاً، إذ 

ي متتلثثثف دول العثثثالم يشثثثتركون فثثثي الحاجثثثات أصثثثبح المسثثثتهلكون فثثث

والتفضثثيالت ، ويتجهثثون إلثثى طلثثا المنثثتج ذاتثثه. طبقثثاً لثثذلك، أصثثبحت 

لثى عالشركات المتعددة الجنسية، التي تتعامل مع كل دولة من دول العثالم 

تج انفثثراد، ماثلثثة للثثزوال لتحثثل محلهثثا الشثثركات العولميثثة التثثي تنثثتج المنثث

، راتيجية تسثويقية موحثدة لثدول العثالم كافثةالموحد وتسوقه من تثالل اسثت

تاصة وإن المستهلكين اصبحوا مسثتعدين للتضثحية بتفضثيالتهم التاصثة 

مقابثثل الحصثثول علثثى منثثتج ذي تقنيثثة عاليثثة وبأسثثعار منتفضثثة، الثثذي 

بموجبثثثه تثثثتمكن الشثثثركة مثثثن تحقيثثثق اقتصثثثاديات الحجثثثم فثثثي اإلنتثثثاج 

 . [102-92صص ، 7]والتسويق، 

فثثثي رأيثثثه حثثثول   (Levitt)مثثثع الكاتثثثا  (Ohmae)ويتفثثثق الكاتثثثا  

ت ضرورة توحيد البرنامج التسويقي حينما ذكر أن سرعة انتقال المعلومثا
بين الدول والتعرف على حاجات المستهلكين ورغباتهم، فضالً عن رغبة 

ة في أيث األفراد اليابانيين في السفر إلى تارج البالد أدت إلى جعل األفراد
ميين. فمجثرد إنتثاج سثلعة جديثدة فثي دولثة مثا، يصثبح دولة مواطنيين عثال

علثى  األفراد في الدول األترل ملمين بها، وبالتالي أصبح األفراد قادرين
شثثرا  أفضثثل المنتجثثات و أرتصثثها أينمثثا أنتجثثت فثثي العثثالم. وهثثذا يعنثثي 

 إزالة الفوارق الزمنية في تسويق المنتج بين الدول.
نصر الرجيسي لنجاح الشركة عالمياً إن الع (Ohmae)طبقاً لذلك، يعتقد 

على مواطن قوة الشثركة فثي عناصثر  (Insideration)يكمن في تعرف اإلدارة 
البنيثة التحتيثثة التسثويقية لكثثل دولثثة مثن دول العثثالم علثثى انفثراد، وبثثنفس الوقثثت 

. وهثثذا  (Equidistance)العولمثثة  إعطثثا  أهميثثة متسثثاوية لمقومثثات اسثثتراتيجية
: النظثثر عولوميثثاً، التفكيثثر عولوميثثاً  (Ohmae)اتثثا يعنثثي حسثثا رأي الك
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   "Seeing globally, thinking globally, and  acting globally“والتصثرف عولوميثاً، 
  . [161– 152ص ، ص8] 

 
  (Hill, and Still )ي كد م يدون توجه التكييف مثثل: توجه التكييف الكامل

علثثثثثى بقثثثثثا   (Wind and Douglas)وآتثثثثثرون( و  Boddewynو         ) 

االتتالفثثات بثثين الثثدول/ األسثثواق مثثن حيثثث عناصثثر البيجثثة الطبيعيثثة، 
السياسثثثية واألنظمثثثة القانونيثثثة، القثثثيم الحضثثثارية، التطثثثور االقتصثثثادي 

كة إمكانية توحيد الشرنهم يشكون في إوظروف استعمال المنتجات، لذلك ف
قي برنامجهثا التسثويألنشطتها التسثويقية، بثل أنهثم يفضثلون تكييثف الشثركة ل

، ص 10؛5، ص 9]، بما يال م الظثروف التاصثة بكثل سثوق علثى انفثراد
21] . 

قثثد ركثثز علثثى ضثثرورة تبنثثي الشثثركات  (Levitt)وإذا كثثان الكاتثثا 
المتعثثثثددة الجنسثثثثية السثثثثتراتيجية التسثثثثويق الموحثثثثدة كوسثثثثيلة لتحقيثثثثق 

انس ن االتجثثاه نحثثو تجثثأيعتقثثد  (Porter)ن الكاتثثا إاقتصثثاديات الحجثثم، فثث
حاجات المستهلكين ورغبثاتهم فثي السثوق الثدولي ينبيثي أن ال يث دي إلثى 
توحيد األنشطة اإلنتاجية والتسويقية دولياً، بل إن الموقع التنافسي للشركة 
يمثل المعيار األساسي الذي في ضو ه ينبيي اتتاذ قرار توحيثد البرنثامج 

مثثن األنشثثطة التسثثويقي دوليثثاً، تاصثثة وأن هثثذه األنشثثطة تتضثثمن العديثثد 
الفرعيثثة التثثي تتلثثق قيمثثة مضثثافة للمسثثتهلك والتثثي تتطلثثا تنفيثثذها النظثثر 

تذ بعثين االعتبثار، أللحاجات المستهلكين في كل سوق على انفراد. ومع ا
ن اسثثتراتيجية العولمثثة إالعالقثثة المتبادلثثة بثثين أسثثواق الثثدول المتتلفثثة، فثث

ية أو الثدول التثي تتضمن محورين أساسيين، وهما: تحديد المواقع الجيراف
تنفذ فيها أنشطة القيمة المضافة، كأنشثطة اإلنتثاج والبحثث والتطثوير، بمثا 
يحقق اقتصاديات الحجم ومنحنى التعلم. والمحور الثاني يتمثثل فثي تحديثد 
كيفية التنسثيق بثين أنشثطة القيمثة المضثافة، تاصثة التسثويقية منهثا، عبثر 

العثثرض التسثثويقي للشثثركة  أسثثواق الثثدول المتتلفثثة بمثثا يحقثثق مبثثدأ تمثثايز
ن تكييثثثف اسثثثتراتيجية إبالشثثثركات المنافسثثثة األتثثثرل. طبقثثثا لثثثذلك، مقارنثثثة 
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التسثثويق ضثثروري للشثثركات المتعثثددة الجنسثثية مثثن أجثثل الحصثثول علثثى 

 ً  .[39-9ص  ، ص11]، الموقع التنافسي المتميز عالميا

 على أهمية اسثتجابة (Quelch and Hoff)إضافة إلى ذلك، ركز الباحثان 

الشركات المتعددة الجنسثية لظثروف األسثواق  الوطنيثة، إذ أشثارا إلثى ان 
الحاضر لم تعثد التوجثه نحثو التسثويق العثولمي أم الفكرة األساسية في الوقت 

ال، بل هي كيف يمكن وضع مفهوم التسويق العولمي بما يناسثا متطلبثات كثل 
، تاصثة وأن موضع التنفيذ شركة على انفراد، وكيف يمكن وضع هذا المفهوم

األنشطة التسويقية ينبيي تصميمها بشثكل يعظثم كفثا ة تطثوير األفكثار وفاعليثة 
األدا  في كل سوق من األسثواق الوطنيثة أو المحليثةه وهثذا يعنثي، يجثا علثى 

 ً ا رف محليـث ن تتصــث ر عالميثاً ولكــث  Think global but act local، الشثركة أن تفكــث
 . [68-59ص ص ، 12]ا، ”

 إلى أنه نتيجة التتالف القثيم الحضثارية (Masdag )اتا و أشار الك

 نثثه ال يمكثثن توحيثثد المثثزيج التسثثويقي كثثامالً، وحتثثى لثثو تثثمإبثثين الثثدول ف

نثثه البثثد مثثن تكييفثثه وفقثثاً لتصوصثثية كثثل إاالقتصثثار علثثى المنثثتج لوحثثده ف

دولثة. إال إنثثه يمكثثن للشثثركة اسثثتتدام عالمثثة تجاريثثة واحثثدة وبمواصثثفات 

        ل. وهثثثذا يعنثثثي إنثثثه علثثثى الشـثثثـركة تطبيثثثق مفثثثـهوممتتلفثثثة بثثثين الثثثدو

(Global Product)،الذي يشير الى عولمة )توحيثد ( المنثتج قثدر المسثتطاع ،          

(Global Product) وبنفس الوقت تكييـف)توطين( المنثتج قثدر المســثـتطاع ، 

(Localization of Product)  ،[2 79، ص]. 

حيثد أو وبعد مرور عقدين من النقثاع حثول تو : ةالتوجه املوقفي للعوملم 

 ً  لثدل تكييف االسثتراتيجية التسثويقية، القثى التوجثه المثوقفي قبثوالً واسثعا
ده : الكتاا اإلداريين. ويستند التوجه الموقفي للعولمثة علثى افتثراض مفثا
افثة أنه ال يوجد نموذج مثالي للتيثارات االسثتراتيجية يمكثن تطبيقثه فثي ك

رجيثة إنه يتوقثف علثى البيجثة الداتليثة للشثركة، وبيجتهثا التاالشركات، إذ 
 وموقعها التنافسي.

وضثثمن الجهثثثود العلميثثثة األوليثثثة لوضثثثع أسثثثس التوجثثثه المثثثوقفي 
وجماعتثثه أن تحديثثد نمثثط اسثثتراتيجية  (Yip,et al)للعولمثثة ، ذكثثر الكاتثثا 
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 العولمة )التوحيد( ينبيي أن يتم في ضو  تحليل الموقثع التنافسثي للشثركة
طبقا للمحاور التمسة التالية : الدتول فثي أسثواق كبيثرة، وتوحيثد المنثتج 
الرجيسثثي، وتركيثثز أنشثثطة القيمثثة المضثثافة فثثي عثثدد محثثدود مثثن الثثدول، 
وتبنثثي مثثزيج تسثثويقي موحثثد وتطثثوير اسثثتراتيجية تنافسثثية متكاملثثة لكافثثة 
ة دول العالم. وي كد ه ال  الكتاا على أن تحديثد نمثط اسثتراتيجية العولمث

السثثوق، كلفثثة  -ن يثثتم فثثي ضثثو  تحليثثل عناصثثر البيجثثة التارجيثثةأينبيثثي 

العمثثثل فثثثي الصثثثناعة، المنافسثثثة وعناصثثثر أتثثثرل كالتقنيثثثة والسياسثثثات 

 -ومن ثم محاولة موا متها مع عناصر البيجة الداتليثة للشثركة -الحكومية
 -الهيكثثل التنظيمثثي، المثثوارد البشثثرية، قثثيم اإلدارة واإلجثثرا ات اإلداريثثة

-37صص ،13]والً إلثثى تحقيثثق الموقثثع التنافسثثي المتميثثز للشثثركة وصثث
48]. 

نموذجثثثثه الشثثثثامل للعوامثثثثل المثثثث ثرة فثثثثي  (Jain)وأقتثثثثرح الكاتثثثثا 

 ن تاللثهماالستراتيجية التسويقية طبقاً للتوجه الموقفي للعولمة، الذي  يتضح 

:  اليثةأن درجة أو مدل توحيد البرنثامج التسثويقي للشثركة يتثأثر بالعوامثل الت

ارجيثة السوق المستهدف، الموقع التنافسي في السوق، نثوع المنثتج، البيجثة الت

 . [79-70ص ص ، 14]وعناصر البيجة الداتلية للشركة، 

نموذجثاً نظريثاً   (Cavusgil and Zou)إضثافة إلثى ذلثك، طثور الكاتبثان 
 الستراتيجية التسثويق التصثديرية واألدا  التصثديري ضثمن إطثار اإلدارة

تيجية. طبقثثثثاً لثثثثذلك، إن االسثثثثتراتيجية التسثثثثويقية فثثثثي المجثثثثال االسثثثثترا

 -التصثثديري تتحثثدد فثثي ضثثو  تفاعثثل عناصثثر البيجثثة الداتليثثة للمنظمثثة 
 -وعناصثثر البيجثثة التارجيثثة -تصثثاجص المنظمثثة وتصثثاجص منتجاتهثثا

وبثثثثثدوره فثثثثثان  -تصثثثثثاجص الصثثثثثناعة وتصثثثثثاجص أسثثثثثواق التصثثثثثدير

فثثثي األدا  التصثثثديري  االسثثثتراتيجية التسثثثويقية للتصثثثدير سثثثوف تثثث ثر
 .[3، ص 15]للمنظمة، 

 (Levitt)رأل الكاتثثثا  (Whitelock and Pimblett)ونثثثاقع الكاتبثثثان 

المتعلق بضرورة تبني الشركة الستراتيجية التسثويق الموحثدة، وذلثك مثن 
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تثثثالل اسثثثتعراض الدراسثثثات العلميثثثة التثثثي تثثثم إجرا هثثثا تثثثالل العقثثثود 

وضثثثع فرضثثثيته فثثثي عثثثام  (Levitt)الماضثثثية، حيثثثث اسثثثتنتجا أن الكاتثثثا 

(، الذي ازداد فيه توجه الشركات نحو تبني استراتيجية التسثويق م1983)

الموحثثدة بثثدالً مثثن اسثثتراتيجية التكييثثف التثثي كانثثت تمثثثل القاعثثدة ولثثيس 

أن ظثثاهرة تبنثثي  (Levitt)االسثثتثنا  فثثي فتثثرة السثثبعينات. وتوقثثع الكاتثثا 

بل، إال إنثه وبعثد مثرور عقثداً استراتيجية التوحيد سوف تستمر فثي المسثتق

من الزمن تباطأت نسبة الزيادة في تبنثي الشثركات السثتراتيجية التوحيثد. 

عموماً يعتقد هذان الكاتبثان أن مثدل تبنثي الشثركات السثتراتيجية التوحيثد 

 -يعتمد على نوع المنتج أو العالمة التجارية للشثركة، فضثالً عثن السثوق 
-45ص ص ، 16]سثوق فيهثا المنثتج، التثي سثوف ي -المنطقة الجيرافية

66]. 

ها نموذجاً نظرياً، يظهر فيه ان الشركة لدي (Wang)واقترح الكاتا 

العديثثثد مثثثن التيثثثارات التسثثثويقية االسثثثتراتيجية وبثثثدرجات متفاوتثثثة مثثثن 

 -التوحيثثد، وذلثثك طبقثثا لحثثاالت التفاعثثل بثثين العناصثثر الرجيسثثية التاليثثة
األجثثثزا  السثثثوقية، تصثثثاجص المنثثثتج، وتصثثثاجص الدولثثثة وتصثثثاجص 

 .[107-89،ص17]

 
 الدراسات السابقة  -3

هنالك إجماع بين الكتاا والبثاحثين األكثاديميين فثي أن الدراسثات 
الميدانية التي أجريثت فثي مجثال عولمثة البرنثامج التسثويقي تثالل العقثود 
الثالثة الماضية، ركزت في دراسة إمكانية توحيثد كثل مثن تطثوير المنثتج 

. [ 108،9صص ، 5]ة ببقية عناصر المزيج التسثويقي، والترويج مقارن
دراسثثة رجيسثثية  34سثثنة الماضثثية ، تثثم إجثثرا   25وتحديثثداً، فانثثه تثثالل 

بشأن استراتيجية توحيد/تكييف المزيج التسويقي. إال إنه يالحظ أن معظثم 
هذه الدراسات ركزت على عنصر واحثد مثن عناصثر المثزيج التسثويقي، 

مثثن هثثذه الدراسثثات  %55ن، فضثثالً عثثن أن دراسثثة فثثي اإلعثثال 14منهثثا 



 195 ، ... األوروبيةستراتيجية التسويقية للشركات العولمة ا

كانت نظرية بحتثة، فثي حثين أن الدراسثات التثي تناولثت عناصثر المثزيج 
 .[79، ص2 ؛71، ص 14]              التسويقي مجتمعة كانت قليلة ،

وسوف نستعرض مقدماً في هذا المبحث الدراسثات الميدانيثة التثي  
ى ويقي، وفيما بعد نتطثرق إلثتتصف بشمولية تناولها لعناصر المزيج التس

 الدراسات التي تناولت واحداً أو أكثر من عناصر المزيج التسويقي.
فمن تالل المقابالت الشتصثية للر سثا  التنفيثذيين فثي الشثركات  

المتعثثددة الجنسثثية التثثي تتثثتص بإنتثثاج السثثلع االسثثتهالكية وتسثثويقها فثثي 
 ,Sorenson and Wiechmann أسواق أوربا اليربية وأمريكا. استنتج الباحثثان )

( أنه ال توجد إمكانية لتوحيد البرنامج التسثويقي كثامالً. إذ أنثه يوجثد  1975
تفاوت في درجة توحيد كل عنصر من عناصر المزيج التسويقي، بثل إنثه 
يوجد تفاوت في درجة توحيد مفردات العنصر ذاته. وفيما يتعلثق بتطثوير 

فثثي اسثثم العالمثثة التجاريثثة،  المنثثتج، فثثان أعلثثى درجثثة للتوحيثثد ظهثثرت
فمواصفات المنثتج الماديثة ، ثثم التيليثف وإرشثادات اسثتعمال المنثتج. مثن 
جهة ثانية، فثان تصثميم الرسثالة اإلعالنيثة كثان موحثداً فثي االسثواق، فثي 
حين أن عبارات الرسالة اإلعالنية من حيث الشعارات واللية كانت مكيفة 

، وحظيت ميزانية اإلعالن بثأدنى طبقاً لتصاجص المستهلكين في األسواق
مستول من التوحيد مقارنثة ببقيثة مفثردات التثرويج األتثرل. إضثافة إلثى 
ذلك، أظهرت نتاجج الدراسة أن التوزيع كان على درجة عالية من التوحيد 
في أسواق الثدول األوربيثة، فثي حثين أن التسثعير كثان مثن أكثثر عناصثر 

لك التتالف الظثروف السثوقية، المزيج التسويقي صعوبة في التوحيد، وذ
و أسعار المنافسين من دولة إلى أترل، فضالً عن اتثتالف كلثف اإلنتثاج 

 .[44،166-38ص ص ،6 ]والضـراجا الحكومية،

ومن أبرز الدراسات التي أجريت فثي مجثال عولمثة االسثتراتيجية  
التسويقية في الشركات التصديرية التي تعمل في الدول النامية هي دراسة 

(Zou, et al, 1997)  فمن تالل توجيه اسثتمارة االسثتبانة بالبريثد الثى نثواا .
الرجيس لش ون التسويق الدولي أو من ينوا عنهم من المدرا  المس ولين 
عثثن اتتثثاذ قثثرارات التسثثويق الثثدولي فثثي شثثركات التصثثدير الكولومبيثثة، 
اسثثتنتج البثثاحثون أن هثثذه الشثثركات تتبنثثى درجثثات متفاوتثثه مثثن التوحيثثد 
لعناصثثثر االسثثثتراتيجية التسثثثويقية الدوليثثثة. وتحديثثثداً، تسثثثعى الشثثثركات 
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الكولومبية إلى تبني درجثة عاليثة مثن التوحيثد لعناصثر المنثتج المسثاعدة. 
(Peripherals Product Elements)  وميزانيثثة التثثرويج ، فثثي حثثين أنهثثا تطبثثق

، (Core Product)درجثثة منتفضثثة مثثن التوحيثثد بالنسثثبة للمنثثتج الرجيسثثي    
ص ،5]يثثر التوزيثثع ، تثثدمات المسثثتهلكين، التثثرويج، القثثوة البيعيثثة والتسثثع

 . [123-107ص

ومثثن تثثالل مقارنثثة االسثثتراتيجيات التسثثويقية ، ولكافثثة عناصثثر  
و المثثزيج التسثثويقي الفرعيثثة للشثثركات التثثي تتبنثثى اسثثتراتيجية التوحيثثد أ

 ج الباحثثثانتالفثة، والتثثي تعمثثل فثثي العديثثد مثن الصثثناعات الدوليثثة، اسثثتنت
(Samiee and Roth)  أنثثه ال توجثثد فثثروق ذات داللثثة إحصثثاجية فثثي عناصثثر

المثثثزيج التسثثثويقي لكلثثثى المجمثثثوعتين مثثثن الشثثثركات، فيمثثثا عثثثدا ثالثثثثة 
ة مجاالت، وهي: أن الشركات التي تتبنى استراتيجية التوحيد تعطثي أهميث
ن كبيثثرة السثثتيالل الطاقثثة المتاحثثة، وتيطيثثة منطقثثة جيرافيثثة واسثثعة مثث

السثثوق الثثدولي، و إنتثثاج سثثلع تاصثثة ومرتفعثثة الثثثمن، والعكثثس صثثحيح 
 . [11،ص18]بالنسبة للشركات التي ال تتبنى استراتيجية التوحيد، 

الثثثثى أن تبنثثثثي الشثثثثركة  (Quelch And Hoff)و أشثثثثار الباحثثثثثان 
ة الستراتيجية لتوحيد/ التكييف يعتمد على نشثأة الشثركة وتطورهثا، إضثاف

ن لباحثثااملها المدرا  التنفيذيون. وفي هذا المجال، أشثار إلى القيم التي يح
 CoCa Cola، إذ اتجهثت الشثركة  (Nestle , CoCa Cola)لتجربة كل من شثركة 

 الى توحيد العالمثة التجاريثة، تركيثز المشثروا، إحثالل موقثع المنثتج فثي
السثثوق واإلعثثالن، فثثي حثثين تبنثثت الشثثركة اسثثتراتيجية التكييثثف بالنسثثبة 

ق سكر في المشروا والتعبجة، فضالً عن منح المدرا  في األسوالدرجة ال
ت الوطنيثة صثثالحية إدارة برنثثامج البيثثع والتوزيثع. مثثن ناحيثثة ثانيثثة، طبقثث

جم اسثتراتيجية تكييثف برنامجهثا التسثويقي كثامالً وبمثا يثتال (Nestle)شركة 
 .[59،ص12]والظروف التاصة بكل سوق/ دولة على انفراد، 

النموذج النظري الذي يوضح العالقة بين االستراتيجية  ومن أجل اتتبار 
ه فثثي المبحثثث رقثثم ) ير إليـثـث ديري الثثذي أشـثـث (، أجثثرل 3التسثثويقية واألدا  التصثـث

المقثابالت الشتصثية مثع مثدرا  التسثويق  (Cavusgil and Zou, 1994)الباحثان 

الذين يساهمون في أعمال التصدير فثي تسثع وسثبعين شثركة أمريكيثة فثي 
شرة صناعة، وتوصال إلثى أن األدا  التصثديري، مقاسثاً بالمعثايير ست ع
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التوسثع فثي  -والمعايير االستراتيجية -الربح، المبيعات، أو الكلفة -المالية

يتثأثر بثـ:  -السوق، االستجابة التنافسية، زيادة اإلدراك بالشركة ومنتجاتهثا
درجثة متوسثطة ( إيجابيثاً وب2( إيجابياً وبدرجة قويثة بتكييثف المنثتج، )1)

( سثلبياً 3بالدعم المقدم لوسطا  التوزيع )كالتدريا واالستشارة الفنيثة( ، )
( إيجابيثاً وبدرجثة ضثعيفة بوضثع 4وبدرجة متوسطة بتكييف التثرويج ، )

األسعار التنافسية. طبقاً لذلك، أوصى الباحثان مدرا  التسـويق بضثـرورة 
ص ،15]يري للشثركة، تكييف المنتجثات فثي سبثـيل تعثـزيز األدا  التصثد

 .[21-1ص 

أثبتثا عالقثة سثلبية بثين تكييثف  (Cavusgil and Zou)وإذا كان الباحثثان السثابقان 
 ;Dunn, 1986; C-lovin, et al 1976)   ن العديد مثن البثاحثينإالترويج واألدا  التصديري، ف

Killough, 1978)  تكييثف أثبتوا وجود عالقة إيجابية بين تبني الشركة الستراتيجية

 .[58-57ص ص ، 19]الترويج واألدا  التصديري ، 

ومن جهة ثانيثة ، ومثن تثالل اسثتطالع أرا  ر سثا  وحثدات العمثل 
 Samiee)االستراتيجية التي تعمل في العديد من الصناعات الدولية، استنتج 

and Roth)  عثثدم وجثثود عالقثثة ايجابيثثة بثثين اسثثتراتيجية التسثثويق الموحثثدة

ل المستثمر، والعاجد على الموجودات ونمثو المبيعثات، والعاجد على رأسما

 .[13-12ص ص ، 18]

العالقثثثة بثثثين اسثثثتراتيجية التوحيثثثد/التكييف  (Shoham,1996)وبحثثثث  
للمثثزيج التسثثثويقي واألدا  التصثثثديري، مقاسثثاً بثثثالربح، المبيعثثثات ونسثثثبة 
التييير في كل منهما. وفي ضو  تحليل البيانثات التثي تثم جمعهثا بواسثطة 

تمارة االسثثتبانة بالبريثثد والمقثثابالت الشتصثثية للمثثدرا  فثثي عينثثة مثثن اسثث
الشركات الصناعية األمريكية، اسثتنتج الباحثث وجثود عالقثة إيجابيثة بثين 
تكييف كل من عناصثر : عثدد تطثوط المنثتج، السثعر، محتثول اإلعثالن، 
إدارة قول البيع واألدا  التصديري، في حين وجثد الباحثث عالقثة إيجابيثة 

توحيد كل من عدد المفردات ضمن تط المنتج وميزانية التثرويج مثن بين 
جهثة واألدا  التصثثديري. طبقثثاً لثذلك ، أقثثر الباحثثث إمكانيثة تبنثثي الشثثركة 
السثثتراتيجية التكييثثف فثثي كثثل مثثن السثثعر، إدارة قثثول البيثثع ، محتثثول 
اإلعثثثالن وعثثثدد تطثثثوط المنثثثتج، فثثثي حثثثين تحظثثثى اسثثثتراتيجية التوحيثثثد 
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فثثي كثثل مثثن العناصثثر األتثثرل للمنثثتج، التوزيثثع وميزانيثثة  بإمكانيثة كبيثثرة
 (.73-53، ص19الترويج ، )

وفثثثثي دراسثثثثة لمثثثثدل تبنثثثثي الشثثثثركات اليابانيثثثثة السثثثثتراتيجية   
توحيثثثد/تكييف المنثثثتج فثثثي أسثثثواق/دول منظمثثثة التلثثثيج العربثثثي، اسثثثتنتج 

، بنثثثا اً علثثثى أرا  المثثثدرا  اإلقليمثثثين أو مثثثدرا   (Leonidou,1996)الباحثثثث 
تسويق في الشركات اليابانيثة التابعثة أو وكالجهثم فثي منطقثة التلثيج، إن ال

هثثذه الشثثركات تطبثثق بشثثكل عثثام اسثثتراتيجية تكييثثف معتدلثثة للمنثثتج فثثي 
أسثثواق المنطقثثة. مثثن جهثثة ثانيثثة، تباينثثت درجثثة التكييثثف التثثي تطبقهثثا 

لعناصر الفرعيثة للمنثتج، إذ حصثلت ارشثادات االسثتعمال الشركات فيما بين ا
ى درجثثة عاليثثثة مثثن التكييثثثف ، يليهثثا التيليثثف، فمكونثثثات المنثثتج فالشثثثكل علثث

التارجي للمنتج، و أتيراً العالمة التجارية . طبقاً لثذلك، أشثار الباحثث إلثى أن 
 Hill and)  (   نتاجج دراسته جثا ت ميثايرة للنتثاجج التثي توصثلت لهثا دراسثات

Still, 1984; Baalkak Malhotra, 1995; Sorenson and Wiechmann, 1975   إذ أظهثرت
هذه الدراسات أن مواصفات المنتج )التصميم والنوعية ( ومكونات المنتج 
تأتي بالمرتبة األولى من حيث مستول التكييف، ثم يأتي التيليف بالمرتبثة 

 .[71-53ص ص ،20]الثانية، و أتيراً إرشادات االستعمال، 

 
لسثثوق الثثدولي فثثي وبعثثد تصثثنيف اسثثتراتيجية تطثثوير المنثثتج فثثي ا 

 Universal ثالثة أنوع رجيسثية، والتثي هثي : المنثتج العثولمي )الموحثد( ،) 

Product والمنثثثتج المكيثثثف،أوالمنتج المعثثثدل )(Modified Product)  والمنثثثتج،
( الثثذي يثثتم فيثثه إجثثرا  Country – Tailoried Productالمتصثثص لكثثل بلثثد ) 

ير في كلفة إنتاجه، أي أن تعديل على تصاجصه المادية من دون تييير كب
 Walters and)المنتج الرجيسي يبقى متشابها في كافثة األسثواق، قثام الباحثثان

Toyne, 1989)  بثثثإجرا  المقثثثابالت الشتصثثثية مثثثع المثثثدرا  فثثثي الشثثثركات
المتعثثددة الجنسثثية، واسثثتنتجا أن اسثثتراتيجية المنثثتج المعثثدل تمثثثل الوسثثيلة 

شركة في السوق الدولي مقارنثة بكثل مثن األمثل لتحقيق الميزة التنافسية لل
 استراتيجية المنتج الموحد أو المكيف.
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ة إضافة إلثى ذلثك، دعثا هثذان الباحثثان المثدرا  إلثى تبنثي اسثتراتيجي
التكييثثثف بالنسثثثبة لبقيثثثة عناصثثثر المثثثزيج التسثثثويقي: التسثثثعير، التوزيثثثع 
ة والتثثرويج، مثثن أجثثل المسثثاعدة فثثي تمييثثز المنثثتج عثثن المنتجثثات المنافسثث

واالسثثثتجابة المثلثثثى لحاجثثثات المسثثثتهلكين، وصثثثوالً  إلثثثى تعظثثثيم الميثثثزة 

 . [44-37،ص 21]التنافسية للشركة في األسواق الوطنية، 

أن قثرارات تطثوير  (Aylmer , 1970)إضثافة إلثى ذلثك اسثتنتج الكاتثا 

ن المنتج تتتذ عادة من قبل المدرا  في المركز الرجيسثي للشثركة، فثي حثي
مثثن  %86روع الشثثركة يكونثثون مسثث ولين عثثن اتتثثاذ أن المثثدرا  فثثي فثث

مثثن قثثرارات  %61مثثن قثثرارات التسثثعير،  و  %74قثثرارات اإلعثثالن، 
عتبثر يأن تطثوير المنثتج  ( Jain )توزيع المنتج. طبقثاً لثذلك، يعتقثد الكاتثا 

مثثن أكثثثر عناصثثر المثثزيج التسثثويقي تقثثبالً إلمكانيثثة توحيثثده فثثي السثثوق 
 (.76، ص 14الدولي، )

 ;Schuster and Bodkin 1987)ثانيثة ، أشثثار كتثاا آتثرون،  مثن جهثة

Ward, 1973)    إلى أن نسبة كبيرة مثن الشثركات تتبنثى اسثتراتيجية تكييثف
 .[57، ص 19]    المنتج في  أسواق التصدير،

د وباإلشارة إلى األدبيات التاصة بعولمة اإلعالن، التثي تظهثر وجثو
عو االتجثثثاه األول إلثثثى توحيثثثد اتجثثثاهين فكثثثريين فثثثي هثثثذا المجثثثال، إذ يثثثد

هم األفراد مثن حيثث تفضثيالتاإلعالن، مستنداً في ذلك على افتراض تشابه 
ذلثك ووأذواقهم، في حين يدعو التوجه الثاني الى تكييثف اإلعثالن بثين الثدول 

  (Seitz and Handojo, 1997) فتثرض الباحثثانابسبا اتتالف قيمهم الحضارية، 
، مريكيثةين المملكة المتحدة والواليات المتحدة األإمكانية توحيد اإلعالن ب 

تاصثثثة وأن العوامثثثل االقتصثثثادية، الحضثثثارية واإلعالميثثثة بثثثين البلثثثدين 
 متشثابهة، والعكثثس صثحيح بالنسثثبة لتوحيثد اإلعثثالن بثين المملكثثة المتحثثدة

 ن درجثةوألمانيا. إال أن نتاجج الدراسة الميدانيثة جثا ت متالفثة لثذلك، إذ أ
ه بثثين المملكثثة المتحثثدة وألمانيثثا كانثثت أعلثثى ممثثا هثثو عليثث توحيثثد اإلعثثالن

ن لباحثاالحال بين المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية. و أعزل ا
هثثثثذه النتثثثثاجج إلثثثثى اإلجثثثثرا ات التثثثثي اتتثثثثذت لتوحيثثثثد أوربثثثثا اليربيثثثثة، 

 .[183-171،ص22]
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وبثثثالرغم مثثثن أن النقثثثاع الفكثثثري بشثثثأن توحيثثثد/تكييف البرنثثثامج  
 ويقي لم يتطرق كثيراً إلثى توحيثد طثرق توزيثع السثلع والتثدمات، إالالتس

دم أن الكتثثاا اإلداريثثون والمثثدرا  التنفيثثذيون يتفقثثون فيمثثا بيثثنهم نحثثو عثث
ية إمكانية توحيد قنوات التوزيع بين الثدول وذلثك التثتالف القثيم الحضثار

والعثثادات. ولمواجهثثة هثثذا الثثنقص فثثي األدبيثثات العلميثثة، قثثدم البثثاحثون 
(Rosenbloom,etal,1997) ن نموذجاً نظرياً لتوحيثد البرنثامج التثوزيعي،  آتثذي

د بعثثين االعتبثثار إمكانيثثة توحيثثد إجثثرا ات القثثرارات التوزيعيثثة دون توحيثث
البرنثثثامج التثثثوزيعي فثثثي كافثثثة األسثثثواق، وذلثثثك التثثثتالف التشثثثريعات 
الحكوميثثة، البنيثثة التحتيثثة التسثثويقية، تصثثاجص الصثثناعة وغيرهثثا مثثن 

 .[64-49، ص9]عوامل البيجية للتسويق الدولي، ال

وجا ت هذه االستنتاجات متالفة للنتاجج التثي توصثلت لهثا دراسثة  
، والتثي م1975، التي إجريت في عام  (Sorenson and Wiechmann)الباحثين 

 أكدت على إمكانية توحيد التوزيع.
كتثاا إلثى أن عثدداً مثن ال (Shoham)إضافة إلى ذلك، أشار الباحث  

والباحثين ي كدون على ضرورة تبني الشركات الستراتيجية التكييثف فثي 
(،  Akaah, 1991; Crosse and Zin, 1990كثل مثن عنصثر التوزيثع والتسثعيير، )

-%64،  ذكثثروا أن  Weinrouch and (Rao, 1974)فضثثالً عثثن أن الكثثاتبين 

من الشركات المصدرة التثي تضثعت للبحثث تثدرك أهميثة تكييثف  73%
 .[57، ص19]لسعر والبيع باآلجل ، ا

عمومثثثاً، إن النقثثثاع الفكثثثري بثثثين م يثثثدي كثثثل مثثثن اسثثثتراتيجية 
لتثثي التسثثويق الموحثثدة أو المكيفثثة، فضثثالً عثثن نتثثاجج الدراسثثات الميدانيثثة ا

 أجريت في هذا المجال، أظهرت حقيقتين أساسيتين، وهما: 

 تيجيتينلم يتم التوصل إلى استنتاج قثاطع بشثأن أي مثن االسثترا - 1

د هثثي األرجثثح نظريثثاً واألصثثلح عمليثثاً، إذ إن كثثل مثثن اسثثتراتيجية التوحيثث
 والتكييف، قد تم تطبيقها فعلياً في م سسات األعمال بنجاح.

ال توجثثد إمكانيثثة لتبنثثي توجثثه التوحيثثد كثثامالً أو توجثثه التكييثثف  - 2

 كامالً، إذ ال بد للم سسة مثن تبنثي التثوجهين فثي آنح واحثد بمثا يتناسثا و
عناصر البرنامج التسويقي والظثروف البيجيثة. مثن جهثة ثانيثة، إن تحديثد 
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درجثثة التوحيثثد أو التكييثثف فثثي وضثثع البرنثثامج التسثثويقي تعتمثثد علثثى 
 العوامل البيجية للم سسة ذاتها .

 
 فروض البحث -4

يستند هذا البحث على فرضية عامة، التي يشتق منها أربع فرضيات 
 فرعية، والتي هي : 

 
 ة العامةالفرضي

تتبنى الشركات األردنية استراتيجية التسويق الموحدة عند تسويق  
 منتجاتها في األسواق الدولية.

 
 الفرضيات الفرعية :

تتبنثثثى الشثثثركات األردنيثثثة اسثثثتراتيجية موحثثثدة فثثثي تطثثثوير  (أ
 منتجاتها في األسواق الدولية.

اتهثا تتبنى الشركات األردنيثة اسثتراتيجية موحثدة فثي تسثعير منتجا( 
 في األسواق الدولية .

في  تتبنى الشركات األردنية استراتيجية موحدة في توزيع منتجاتها (ج
 .األسواق   الدولية

في  تتبنى الشركات األردنية استراتيجية موحدة في ترويج منتجاتها (د
 . األسواق الدولية

 
 منهممج البحممث

 ساليب مجع البياانت وحتليلهاأ -1
لبيانثثات األوليثثة التثثي تثثم جمعهثثا مثثن تثثالل تصثثميم اسثثتند البحثثث علثثى ا

استمارة استبانة وتوزيعها على المدرا  في الشثركات األردنيثة المصثدرة. وقثد 

ر ذات  ة العناصثـث ة تيطيتهثثا لكافثـث م االستبانـثـث أتثثذ بعثثين االعتبثثار عنثثد تصميثـث



 202 واثق شاكر محمود

العالقة بفروض البحث، لذلك اعتمــد الباحث على أدبيثات التسثويق المتعثارف 

ً عليهث  (Kotler, , 25) , (Pride and Ferrell  24) ,(Albaum, et al, 23)ا أكاديميثا

لتحديثثد العناصثثر الفرعيثثة التثثي تنثثدرج ضثثمن العناصثثر األربثثع للمثثزيج 

 التسويقي.

 ونظثثراً لطبيعثثة البحثثث ونوعيثثة البيانثثات التثثي تثثم الحصثثول عليهثثا، 

سثثثا المجويثثثة ارتثثثأل الباحثثثث اعتمثثثاد التحليثثثل اإلحصثثثاجي الوصثثثفي )الن

ن لقيثثاس العالقثة بثثي Stepwiseوالمتوسثطات(، واالنحثدار المتعثثـدد بطثـريقة 

  م أسثلواالمتيـيرات التابعة والمستقلـة، وتم اتتبــار الفرضيات باستتــدا

)T. Test(  2ومعامـل التحديدR) Determination Coefficient of(  . 

 نته جمتمع البحث وعي -2
الشثركات األردنيثة التثي تتعامثل بالسثلع يتكون مجتمع البحثث مثن 

االستهالكية والصناعية، والتي وردت أسما ها فثي سثجل أعضثا  جمعيثة 
. ونظثثراً لصثثير حجثثم مجتمثثع  [26]، 2001المصثثدرين األردنيثثين لعثثام 

البحثثث وللحصثثول علثثى نتثثاجج مقبولثثة، فقثثد شثثمل البحثثث جميثثع الشثثركات 
اسثثثتبانة علثثثى المثثثدرا  اسثثثتمارة  81األردنيثثثة المصثثثدرة، إذ تثثثم توزيثثثع 

 المسثث ولين عثثن تسثثويق المنتجثثات األردنيثثة فثثي األسثثواق الدوليثثة. ونظثثراً 
ت لعدم استجابة عدد من المدرا ،  فضالً عن استبعاد بعض من االستمارا
وا المسثثتردة لعثثدم أهليتهثثا ، فقثثد بلثثف العثثدد الفعلثثي للمثثدرا  الثثذين سثثاهم

ا مثديراً، أي مث 61البحثث، بصورة كاملة في البحث، والذين ي لفون عينة 
 من مجتمع البحث.  %75.3نسبته 

 خصائص عينة البحث -3
( التصثثاجص الديميرافيثثة لعينثثة البحثثث، إذ 1يبثثين الجثثدول رقثثم )

شثثارك فثثي البحثثث المثثدرا  ذوو المسثثميات الوظيفيثثة المتتلفثثة، التثثي تثثدل 
علثثثى المسثثثتويين اإلداريثثثين األعلثثثى واألوسثثثط. فقثثثد بليثثثت نسثثثبة مثثثدرا  

مثن مجمثثوع عينثة البحثث، فثي حثين بليثثت  %21.3ت مثا مقثداره المبيعثا
نسثثبة مثثدرا  التصثثدير والتسثثويق الثثذين ينتمثثون إلثثى اإلدارة الوسثثطى، مثثا 



 203 ، ... األوروبيةستراتيجية التسويقية للشركات العولمة ا

علثثى التثثوالي. وبليثثت نسثثبة اإلدارة العليثثثا  %31.1% و  18.1نسثثبته 
 . %4.9، والمدير اإلقليمي  %24.6، التي تمثلت بالمدير العام 29.5%

وبالنسبة لتوزيع عينة البحث حسا الجنس، بلف عثدد المثدرا  مثن 
، فثي حثين بلثف عثدد المثدرا  مثن %93.4فرداً، أي ما نسثبته  57الذكور 
من مجموع عينة البحث، ويدل ذلك علثى   %6,6أفراد وبنسبة  4اإلناث 

انتفثثاض نسثثبة تثثولي المثثرأة للمناصثثا اإلداريثثة فثثي الشثثركات األردنيثثة 
 المصدرة. 

 %72.1( ان مثا نسثثبته 1ة إلثثى ذلثك، يظهثثر الجثدول رقثثم )إضثاف
مثثنهم ذوي  %21.3مثثن عينثثة البحثثث يحملثثون شثثهادة البكثثالوريوس، و 

 الشهادات العليا، في حين بليثت نسثبة المثدرا  الثذين حصثلوا علثى شثهادة
ي ، وهثذا يثثدل علثى المسثثتول التعليمثي العثثال %1.7الثانويثة العامثة فأقثثل 
 في البحث.للمدرا  الذين شاركوا 

-5مثثن جهثثة ثانيثثة، بليثثت نسثثبة المثثدرا  ذوي التبثثرة التثثي تبلثثف ا
سثنةا ، 15-11، ونسبة المدرا  من ذوي التبثرة ا%44.3سنواتا، 10

، في حين كانت نسبة المدرا  الثذين بليثت تبثرتهم ا أقثل %26.2بحدود 
، وأمثا المثدرا  ذوو التبثرة الطويلثة، ا أكثثر مثن  %8.2سثنواتا  5من 
ت . وبمقارنة هثذه البيانثات مثع البيانثا%21.3، فبليت نسبتهم  سنة ا 15

حد التاصة بالمسمى الوظيفي، يتضح لنا أن م هل التبرة الوظيفية يمثل أ
 المعايير األساسية في تعيين المدرا  في الشركات األردنية المصدرة.

لذين ا  اوطبقاً للكيان القانوني للشركة، فان نسبة كبيرة من  المدر
ة ا في البحث يعملون في الشركات المالية، المس ولية المحدودشاركو
 ، في حين كانت نسبة المدرا  الذين%26.2، المساهمة العامة 49.2%

% منهم في منشآت فردية،  8.2يعملون في شركات األفراد منتفضة، 
، والتوصية  %3,3منهم في شركة تضامن، التوصية البسيطة  11.4%

بة عينة البحث. وتدل هذه النتاجج على أن نس من مجموع %1.7باألسهم 
من عالية من الشركات األردنية التي تعمل في مجال التصدير، تندرج ض

 الشركات الكبيرة الحجم نسبياً . 
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 توزيع عينة البحث حسبت خصائصهم الدميغرافية .( 1دول رقم )اجل
النسبة 
 املئوية

 اخلصائص توزيع أفراد العينة العدد

21.3
% 

18.1
% 

31.1
% 

24.6
% 

4.9% 

13 
11 
19 
15 
3 

 مدير المبيعات
 مدير التصدير
 مدير التسويق 

 المدير العام
 المدير اإلقليمي

 
 

 املسمى الوظيفي

93.4
% 

6,6%  

57 
4 

 ذكر 
 إنثى

 اجلنس

1.7% 
72.1

% 
4.9% 

21.3
% 

1 
44 
3 

13 

 ثانوية عامة فأقل
 بكالوريوس

 دبلوم كلية مجتمع
 دراسات عليا

 
 حصيل العلميالت

  سنوات 5اقل من  5 8.2%
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44.3
% 

26.2
% 

21.3
% 

27 
16 
13 

 سنوات10- 5
 سنة 11-15

 سنة 15أكثر من 

 اخلربة

8.2% 
11.4

% 
49.2

% 
3,3%  
1.7% 

26.2
% 

5 
7 

30 
2 
1 

16 

 منشاة فردية
 شركة تضامن

شثثثثثثثركة ذات مسثثثثثثث ولية 
 محدودة

 شركة توصية بسيطة 
 شركة توصية باألسهم
 شركة مساهمة عامة

 
 

 الكيان القانوين للشركة

100
% 

  المجموع 61
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 النتائج املتعلقة مبنتجات الشركة وأسواقها -4
تتنثثوع السثثلع التثثي تنتجهثثا الشثثركات األردنيثثة المصثثدرة مثثا بثثين 

. (  منتجات صناعية أساسية وهندسية )أنابيا بالستيكية، أثاث معدنية . .

مثن مجمثوع  %19.7وكيمياوية، التثي حصثل كثل منهمثا علثى مثا نسثبته 

 لكثثل %3,3السثثلع المصثثدرة، والمنتجثثات التقنيثثة والمثثواد األوليثثة بنسثثبة 

مثن مجمثوع السثلع المصثدرة  %16.4منهما. وشثكلت األغذيثة مثا نسثبته 

فثثي حثثين بليثثت نسثثبة المنتجثثات المعمثثرة والييثثر معمثثرة علثثى مثثا نسثثبته 

علثثثثى التثثثثولي. طبقثثثثاً لثثثثذلك، وبثثثثالرغم مثثثثن تنثثثثوع  %14.7و  13.1%

رات األردنية السلعية، إال أن معظمها يصنف ضمن مجمثوع السثلع الصاد

يثثة االسثثتهالكية، فيمثثا عثثدا بعثثض أنثثواع السثثلع كثثالمواد األوليثثة والكيمياو

مثثن مجمثثثوع السثثلع المصثثثدرة،  %19.7)األسثثمدة( التثثثي بليثثت نسثثثبتها 

 ( . 2الجدول رقم )

 
 وليةاملنتجات األردنية املصدرة إىل األسواق الد .(2اجلدول رقم )

 املنتج التكرار النسبة املئوية
 األدوية 6 9.8%
 املنتجات املعمرة 8 13.1%
 األغذية 10 16.4%
 املنتجات التقنية 2  3,3%
 املواد األولية 2  3,3%
 صناعة أساسية وهندسية 12 19.7%
 …(كيمياوية )األمسدة  12 19.7%
 املنتجات غري املعمرة 9 14.7%
 اجملموع 61 100%
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نية فيما يتعلق بالدول/األسواق، التي تتعامل معها الشركات األردو

لثف بالمصدرة، فان أغلا هذه األسواق تتمثل بالدول/األسثواق العربيثة، إذ 

شثثركة وبنسثثبة  53عثدد الشثثركات التثثي تتعامثثل مثثع دول التلثثيج العربثثي، 

، واحتلت دول المشرق العربي المرتبة الثانية من حيثث األهميثة 86.9%

، فثثي حثثين بلثثف عثثدد الشثثركات التثثي تصثثدر إلثثى دول  %62.3بية النسثث

(. إضثافة 3، الجثدول رقثم )%55.7شثركة وبنسثبة  34الميرا العربثي 

ث إلى ذلك، حصلت الدول األفريقية، التي جثا ت بالمرتبثة الثالثثة مثن حيث

مثثن مجمثوع اإلجابثثات، فثثي حثثين  %59األهميثة النسثثبية، علثثى مثا نسثثبته 

 %32.8،  %36.1ية واليربية على مثا نسثبته حصلت دول أوربا الشرق

علثثى التثثوالي. أمثثا دول شثثرق آسثثيا وأمريكثثا فجثثا  ترتيبهمثثا فثثي المراتثثا 

 و %23األتيرة من حيث األهمية النسبية. إذ بليت نسبة كل منهمثا علثى 

. طبقثثاً لثثذلك، يالحثثظ أن الشثثركات األردنيثثة المصثثدرة تتعامثثل 26.2%

دول العربيثثة. وبالدرجثثة الثانيثثة مثثع بالدرجثثة األولثثى مثثع دول/أسثثواق الثث

 رة  مثعأسواق/الدول األجنبيثة القريبثة جيرافيثاً ، وبالدرجثة الثالثثة واألتيث

صثثر الدول/األسثثواق األجنبيثثة البعيثثدة جيرافيثثاً.  إضثثافة إلثثى ذلثثك، ال يقت

تعامل الشركة الواحدة من الشركات تحت البحث على سوق/ دولة واحدة، 

 األسثثواق/الدول فثي الوقثت ذاتثه، ويظهثر ذلثثك بثل يتعثداها إلثى العديثد مثن

بوضوح من تالل مراجعة مجموع اإلجابثات الثذي تجثاوز مجمثوع عينثة 

 (.3البحث، الجدول رقم )
  

 األسواق / الدول للمنتجات األردنية املصدرة. .( 3دول رقم )اجل
 األسواق/الدول التكرار النسبة املئوية *

 دول اخلليج العريب 53 86.9%
 دول املشرق العريب 38 62.3%
 دول املغرب العريب 34 55.7%
 دول شرق آسيا 14 23.0%
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 دول أفريقيا 36 59.0%
 دول أوراب الشرقية 22 36.1%
 دول أوراب الغربية 20 32.8%
 أمريكا 16 26.2%

 احتسبت النسبة المجوية إلى مجموع أفراد العينة.   *
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 النتائج املتعلقة بتطوير املنتج
الشركات األردنية المصدرة بوجثود درجثة تشثابه عاليثة فثي  أفادت

لف بالمنتج الذي تسوقه في متتلف األسواق الفرعية من السوق الدولي، إذ 
الوسثثط الحسثثابي لكافثثة عناصثثر المنثثتج مسثثتول يفثثوق الوسثثط الحسثثابي 

( على مقياس ليكرت ذي التمثس نقثاط، الجثدول 3االفتراضي الذي يبلف )
لتي يالحظ تباين عناصر المنتج من حيث درجة التشابه ا(. إال أنه 4رقم )

لعينثة ااعتمدتها الشركة في األسواق/الدول المتتلفة . إذ ي كد معظم أفراد 
 %41أن امواصفات السثلعةا  تكثاد تكثون متشثابهة بدرجثة عاليثة جثداً، )

كثيثثر(، فثثي كافثثة األسثثواق الدوليثثة. وتحثثافظ درجثثة  %44.3كثيثثر جثثداً و 
مسثثتواها العثثالي جثثداً فثثي عنصثثر ا مكونثثات السثثلعةا وإن التشثثابه علثثى 

به انتفضت نسبياً بعض الشي ، نتيجة إفادة أحثد أفثراد العينثة بوجثود تشثا
. ويعثزز هثذه النتثاجج ، احثتالل الوسثط الحسثابي لكثل %1.6قليل وبنسبة 

مـثثثثثـن امواصثثثثثفات السثثثثثلعة ومكوناتهثثثثثا ا المرتبثثثثثة األولثثثثثى والثانيثثثثثة 
ا العثثام لعناصثثر تطثثوير المنثثتج، التثثي رتبثثت ( فثثي الترتيثث4.28،4.27)

 (.4تنازلياً من حيث درجة التشابه النسبية، الجدول رقم )

من جهة ثانية، احتل كل من عنصر ا بيانثات التعريثف بثالمنتج و  

كثثد الضثثماناتا المرتبثثة الثالثثثة والرابعثثة مثثن حيثثث األهميثثة النسثثبية، إذ أ

ج ، ر لبيانثات التعريثف بثالمنتمن أفراد العينة على التشثابه الكبيث 65.6%

مثثن أفثثراد العينثثة  %21.3كثيثثر(، وأقثثر  %23كثيثثر جثثداً و  42.6%)

م بدرجة متوسطة من التشابه لهذا العنصر فثي األسثواق المتتلفثة. وبثالرغ

عنصر من ازدياد نسبة األفراد الذين أكدوا وجود درجة عالية من التشابه ل

 %39.3ريثثف بثثالمنتج ا ، )ا الضثثماناتا مقارنثثة بعنصثثر ا بيانثثات التع

% مثثن أفثثراد  3,3كثيثثر(، إال ان تأكيثثد مثثا نسثثبته  %32.8كثيثثر جثثداً و 

الل العينة بوجود درجة تشابه قليلة جداً فثي ا الضثماناتا ، أدت إلثى احثت

هثثذا العنصثثر المرتبثثة الرابعثثة مثثن حيثثث درجثثة التشثثابه النسثثبية ضثثمن 

 (. 4عناصر تطوير المنتج، الجدول رقم )
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 %39.3،) %73.7وفيمثثا يتعلثثق باسثثم العالمثثة التجاريثثة، أشثثار  
كثير( من المدرا  الثذين تضثعوا تحثت البحثث، إلثى  %34.4كثير جداً، 

وجثثود درجثثة تشثثابه عاليثثة فثثي العالمثثة التجاريثثة للمنثثتج، وأن مثثا نسثثبته 
 %9,9منهم أقثر وجثود درجثة تشثابه متوسثطة، فثي حثين ذكثر  14.8%

علثثى  %6,6، و  %3,3المثثدرا  درجثثة قليلثثة وقليلثثة جثثداً، ) مثثن هثث ال 
التوالي( من تشابه العالمة التجارية للمنتج فثي األسثواق الدوليثة المتتلفثة. 
وتعكس هذه النتاجج استتدام نسبة كبيرة مثن الشثركات األردنيثة المصثدرة 

الً العالمة التجارية ذاتها في متتلف األسواق الدولية، في حين أن عدداً قلي
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من هذه الشركات ال تستتدم العالمة نفسها فثي األسثواق. وقثد يرجثع ذلثك 
إلثثى أن بعثثض الشثثركات األردنيثثة تصثثدر منتجاتهثثا إلثثى األسثثواق/الدول 
العربيثة واألجنبيثثة فثثي الوقثت ذاتثثه، ممثثا يتطلثا اسثثتتدام أسثثما  عالمثثات 

 ( . 2تجارية متتلفة أو ترجمة العالمة المعنية، الجدول رقم )
غم من بقا  درجة التشابه عالية في بقية عناصثر المنثتج، إال وبالر 

نصر أن الدرجة النسبية للتشابه تستمر باالنتفاض تدريجياً، إذ احتل ع
( ، ا 3.87ا شثثكل التيليثثفا المرتبثثة السثثابعة وبوسثثط حسثثابي قثثدرة )

(. وي كثثثد 3.79وحجثثثم العبثثثوة ا بالمرتبثثثة الثامنثثثة وبوسثثثط حسثثثابي )
تشثابه الكبيثر لعنصثر ا إرشثادات االسثتعمال ا من المدرا  ال 62.3%

كثير ( في األسواق المتتلفثة ، فثي حثين  %21.3كثير جداً و  41%)
علثى  %3,3و  %14.8كانت درجة التشابه قليلة وقليلة جداً، وبنسبة 

التوالي، ولهثذا جثا  تسلسثل هثذا العنصثر سادسثاً ضثمن الترتيثا العثام 
 ( .3.91لعناصر المنتج وبوسط حسابي قدرة )

مثثن جهثثة ثانيثثة ، احتثثل عنصثثر ا التثثدمات المسثثاعدة كالصثثيانةا  
 المرتبة األتيرة من حيث درجثة تشثابهه فيمثا بثين األسثواق ، إذ كانثت

وسط ،  %24.6كثير ،  %18كثير جداً،  %26.2إجابات المدرا  : 
مثثثثدرا ، وبنسثثثثبة  8قليثثثثل جثثثثداً، ولثثثثم يبثثثثدي  %9.8قليثثثثل و  8.2%

فقثرة. وقثد تعثزل هثذه النتثاجج إلثى طبيعثة ، رأيهم على هثذه ال13.1%
ا السلع األردنية المصدرة إلى األسواق التارجية، التثي ينثدرج معظمهث

ضثثمن السثثلع االسثثتهالكية، والتثثي ال تحتثثاج إلثثى التثثدمات المسثثاعدة، 
 (.3الجدول رقم )

 
 النتائج املتعلقة بتسعري املنتج -5

درة تتبنثى ( إلى أن الشركات األردنيثة المصث4يشير الجدول رقم )
اسثثتراتيجية تسثثعير موحثثدة فثثي كافثثة األسثثواق التثثي تسثثوق فيهثثا المنتجثثات 
األردنية، إذ بلف الوسط الحسابي لكافة عناصر التسعير مستول أعلثى مثن 

( على مقياس ليكرت ذي التمس 3الوسط لحسابي االفتراضي الذي يبلف )
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صثثة نقثثاط. وبثثالرغم مثثن ذلثثك، يالحثثظ مثثن تثثالل مراجعثثة البيانثثات التا
 بالتسعير ومقارنتها بالبيانات التاصة بتطوير المنتج البنود اآلتية: 

يمثا فأن درجة التشابه )أو التوحيد( في تسثعير المنتجثات األردنيثة أ( 
به بين األسواق الفرعية من السوق الدولي أقل بكثير من درجثة التشثا

 في تطوير المنتجات ذاتهثا وفثي األسثواق ذاتهثا، إذ بلثف أعلثـى وسثط
( ، الثثثذي يتثثثص عنصثثثـر ا 3.59سثثثـابي فثثثي التسثثثعير بحثثثـدود )ح

مستول األسعارا ، في حين أن أقل وسط حسابي فثي تطثوير المنثتج 
 (.4( ، الجدول رقم )3.49كان للتدمات المساعدة وبحدود )

 
ج، وجود تفاوت في درجة التشابه بين العناصر الفرعية لتسثعير المنثتا( 

 %16.4ا  وجود درجة تشابه عالية )من المدر %54.1إذ أكد ما نسبته 
كثيثر ( فثي مسثتول أسثعار المنتجثات األردنيثة فثي  %37.7كثير جداً و 

األسثثواق الدوليثثة، وانتفضثثت نسثثبة المثثدرا  الثثذين يقثثرون بوجثثود درجثثة 
في عنصثر ا التصثم الممنثوح للمسثتهلكا ،  %41عالية من التشابه إلى 

ة ن درجة التشابه العاليكثير( ، في حين أ %29.5كثير جداً و  11.5%)
كثير ( لعنصثر  %24.6كثير جداً و  %13.1) %37.7انتفضت إلى 

ا التصم الممنوح للوسطا ا . إضافة إلى ذلك ، حصل عنصر ا شثروط 
به فثي منح االجتمان ا على المرتبة الثانية مثن حيثث الدرجثة النسثبية للتشثا

تامسثثة وجثثا  فثثي المرتبثثة ال %3.34األسثثواق الفرعيثثة وبوسثثط حسثثابي
واألتيثثرة عنصثثر ا التصثثم الممنثثوح للوسثثطا ا وبوسثثط حسثثابي قثثدرة 

(3.22 . ) 
تتتلثثف الشثثـركات األردنيثثة المصثثدرة مثثن حيثثث مـثثـدل تبنيهثثا ج( 

السثثثتراتيجية التوحيثثثد )التشثثثابه( لكثثثل عنصثثثر مثثثن عناصثثثر تسثثثعير 
المنتجثثات. فبالنسثثبة لعنصثثرا مسثثتول األسثثعارا  ذكثثرت مثثا نسثثبته 

شركات تشابه مستويات أسثعار منتجاتهثا من ال %37.7و  16.4%
من الشركات  %36.1بدرجة كثيرة جداً و كثيرة على التوالي، وفي 

كانت درجة التشابه متوسطة، في حين أن درجة التشثابه كانثت قليلثة 
مثثن الحثثاالت. مثثن  %1.6مثثن الحثثاالت وقليلثثة جثثداً فثثي  %8.2فثثي 

ليثثة مثثن الشثثركات درجثثة تشثثابه عا %42.6جهثثة ثانيثثة، اعتمثثدت 
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كثيثثر( ،  %31.1كثيثثر جثثداً و  %11.5لعنصثثر ا فتثثرة السثثدادا ، )
% مثثثن  26.2فثثثي حثثثين أن درجثثثة التشثثثابه كانثثثت متوسثثثطة فثثثي 

مثثثن  %4.9، وقليلثثثة جثثثداً بنسثثثبة  %18الشثثثركات، وقليلثثثة بنسثثثبة 
مثثن المثثدرا  لثثم يبثثدوا  %8.2الشثثركات، فضثثالً عثثن أن مثثا نسثثبته 

 بأراجهم على هذا العنصر. 

 
 لقة بتوزيع املنتج النتائج املتع -7

تتبنثثى الشثثركات األردنيثثة اسثثتراتيجية توزيثثع موحثثدة لمنتجاتهثثا فثثي 

 األسواق الدولية، إذ حصلت كافة عناصر التوزيع على وسط حسابي يتجثاوز

( 3الوسط الحسابي االفتراضي لعينة البحث على مقيثاس ليكثرت الثذي يبلثف )

تاصثة عاينة البيانات ال(. إال إنه يالحظ، من تالل م5درجات، الجدول رقم )

بكثل عنصثثر مثثن عناصثثر التوزيثثع ومقارنتهثا مثثع البيانثثات التاصثثة بكثثل مثثن 

 ( ، ما يأتي :5تطوير المنتج والتسعير، الجدول  رقم )

فثي  أن درجة التشابه )التوحيد( في عناصر توزيع المنتجثات األردنيثةأ ( 

، إذ اق ذاتهاتقل عن درجة تشابه تطوير المنتجات ولألسوة الدولي األسواق

، الثثذي يعثثود لوسثثاجل النقثثل، 3.63بلثثف أعلثثى وسثثط حسثثابي فثثي التوزيثثع 

، الذي كثان للتثدمات 3.49مقارنة بأدنى وسط حسابي في تطوير المنتج 

المساعدة. مثن جهثة ثانيثة، أن درجثة التشثابه فثي عناصثر التوزيثع كانثت 

ي بي فثأعلى نسبياً من مثيلتها في عناصر التسعير، إذ بلف أقل وسثط حسثا

الثثذي يتثثص أنثثواع متثثاجر التجزجثثة، مقارنثثة بأقثثل وسثثط  .3.37التوزيثثع 

، الثذي حصثل عليثة عنصثر التصثم الممنثوح 3.22حسابي في التسثعير 

 للوسطا  .

تتبثثاين عناصثثر التوزيثثع فيمثثا بينهثثا مثثن حيثثث درجثثة تشثثابهها فثثي ا ( 

األسثواق الدوليثة، إذ توزعثت آرا  أفثراد العينثة بالنسثبة لعنصثر وسثاجل 

 %21.3كثيثثر،  %41كثيثثر جثثداً   %18لنقثثل علثثى النحثثو األتثثي : ا
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قليثثل جثثداً، ممثثا أدل إلثثى احثثتالل هثثذا  %4.9قليثثل و  %8.2وسثثط، 

العنصثثثر المرتبثثثة األولثثثى ضثثثمن الترتيثثثا النسثثثبي لعناصثثثر التوزيثثثع. 

طثثثول قنثثثاة التوزيثثثع، سثثثعة قنثثثاة التوزيثثثع  -وبثثثالرغم مثثثن أن عناصثثثر 

هثثثا علثثثى وسثثثط حسثثثابي حصثثثلت كثثثل من-ومسثثثتول المتثثثزون السثثثلعي

( ، إال أن توزيثثع إجابثثات أفثثراد العينثثة لكثثل مثثن 3.44متسثثاوي قثثدرة )

عنصر طول قناة التوزيع وسثعة القنثاة كانثت متماثلثة نسثبياً، ولهثذا جثا  

ترتيا هذين العنصرين بالمرتبة الثانيثة والثالثثة ضثمن الترتيثا النسثبي 

 لعناصر التوزيع.

واق قناة التوزيع وسعتها في األسأن السبا في التشابه النسبي لطول 

الدوليثثة، يكمثثن فثثي أن معظثثم السثثلع األردنيثثة المصثثدرة ذات طبيعثثة 

ليها إمتماثلة نسبياً، فضالً عن أن معظم األسواق الدولية، التي تصدر 

هثثذه المنتجثثات، هثثي مثثن الثثدول العربيثثة، التثثي تتماثثثل بالتصثثاجص 

ن (. مث3و2) ارقمث ينالديميرافية لسكانها وعثاداتهم الشثراجية، الجثدول

ة جهة ثانية، جا  عنصـر ا أنثواع متثاجر التجزجثة ا بالمرتبثة األتيثر

مثثن حيثثث درجثثة التشثثابه فثثي األسثثواق الدوليثثة مقارنثثة ببقيثثة عناصثثر 

(، وقثد يرجثع ذلثك إلثى تبثاين 3.37التوزيع، وبوسثط حسثابي قثدرة )

 هيكلية المنافسة في األسواق الدولية ذاتها.
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ت األردنية المصدرة فثي درجثة التشثابه )التوحيثـد( تباين الشركا(  ج

مثثن  %59التثثي تعتمثثـدها فثثي عنصثثر ا وسثثاجل النقثثل ا ، إذ أشثثار 

 %41كثيثثر جثثداً و  %18المثثدرا  إلثثى وجثثود درجثثة تشثثابه عاليثثة )

مثنهم  %21.3كثير ( لوساجل النقثل فثي األسثواق الفرعيثة، و اتتثار 

به منتفضثثة فثثي درجثثة تشثثابه متوسثثطة، فثثي حثثين كانثثت درجثثة التشثثا

قليلثة جثداً (. وتثزداد  %4.9قليلثة و  %8.2من الحثاالت ) 13.1%

حثثدة التبثثاين بثثين الشثثركات األردنيثثة المصثثدرة فثثي عنصثثر ا أنثثواع 

مثثثن المثثثدرا  تبنثثثي شثثثركاتهم  %44.2متثثثاجر التجزجثثثةا ، إذ أكثثثد ، 

كثيثر( لهثذا  %31.1كثير جداً و  %13.1لدرجة عالية من التشابه )

واق الفرعيثثة، ولدرجثثة متوسثثطة مثثن التشثثابه فثثي العنصثثر فثثي األسثث

مثن  %16.4من الشركات، ولدرجة منتفضة من التشابه في  23%

قليلة جداً( . من جهة ثانية، تتماثل  %9.8قليلة و  %6,6الشركات )

الشركات األردنية من حيث درجة التشابه )التوحيد( التي تعتمدها في 

قنثاة ا ، إذ كانثت درجثة كل من عنصر ا طول قنثاة التوزيثع وسثعة ال

مثثثن الشثثثركات فثثثي كثثثل مثثثن هثثثذين  %8.2التشثثثابه كثيثثثرة جثثثداً فثثثي 

 %39.3العنصثثرين، فثثي حثثين بلثثف التشثثابه درجثثة كثيثثرة وبحثثدود 

لسثعة قنثاة التوزيثع،  %36.1لعنصر طثول قنثاة التوزيثع، مقارنثة بثـ 

واسثثتمرت درجثثة التشثثابه علثثى مسثثتوياتها المتماثلثثة نسثثبياً فثثي بقيثثة 

 (. 5س ليكرت ، الجدول رقم )درجات مقيا

 النتائج املتعلقة برتويج املنتج   - 8
أقثثرت الشثثركات األردنيثثة المصثثدرة بتطبيقهثثا درجثثة تشثثابه )توحيثثد( 
متفاوتة في مستوياتها، مثا بثين عاليثة إلثى منتفضثة، لمعظثم عناصثر تثرويج 
المنثتج فثثي األسثواق الدوليثثة، إذ حصثلت كافثثة عناصثر التثثرويج ، وفيمثا عثثدا 

ر ا التسثثويق المباشثثرا، علثثى وسثثط حسثثابي يتجثثاوز الوسثثط الحسثثابي عنصثث
االفتراضي لعينة البحث على مقياس ليكثرت ذي التمثس نقثاط، الجثدول رقثم 
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(. ومثثن تثثالل مراجعثثة البيانثثات التفصثثيلية لعناصثثر التثثرويج ومقارنتهثثا 5)

  -بالبيانات التاصة بعناصر المزيج التسويقي األترل، يتبين لنا اآلتي :
تعتبر درجة التشابه في عناصثر تثرويج المنتجثات فثي األسثواق ( أ 

يقي الدولية أكثر اعتداالً من درجة التشابه في عناصر المزيج التسثو
 3.81األتثثرل، إذ تثثراوح الوسثثط الحسثثابي فثثي التثثرويج مثثا بثثين 

لعنصر ا التسثويق المباشثرا ،  2.87لعنصر ا العالقات العامةا و 
لعنصثثر ا التصثثم  3.59ر مثثا بثثين فثثي حثثين إنثثه بلثثف فثثي التسثثعي

 الممنوح للوسطا ا.
ومثثن الجثثدير بالثثذكر، إن عنصثثر التسثثعير يعتبثثر أكثثثر اعتثثداالً مثثن 
حيث درجة تشثابه )توحيثد( عناصثره الفرعيثة فثي األسثواق الدوليثة 
مقارنة بكل من تطثوير المنثتج والتوزيثع، إذ بلثف أقثل وسثط حسثابي 

مات المساعدةا ، وفثي ، الذي يتص ا التد3.49في تطوير المنتج 
 ألنواع متاجر التجزجة .  3.37التوزيع 

ييف ا ( اعتمدت الشركات األردنية المصدرة كل من استراتيجية التك

ره مول والتوحيد في ترويج منتجاتها في األسواق الدولية ، إذ إنه وأل

ذي ، التشير نتاجج البحث الى أن أحد عناصر المزيج التسويقي الفرعية

ويق المباشرا حصل على وسط حسابي أقل من الوسط هو ا التس

سبته (. فقد أكد ما ن3الحسابي االفتراضي لعينة البحث الذي يبلف )

من المدرا  بأن درجة التشابه في عنصر ا التسويق  37.7%

قليلة جداً(،  %19.7قليلة و  %18المباشرا كانت منتفضة )

كثير  %18) %27.8، و عالية بنسبة  %24.6ومتوسطة بنسبة 

 كثير (. %9.8جداً و 

عناصر التثرويج، إال مثن جهثة ثانيثة، وبثالرغم مثن تبنثي الشثركات 
األردنية استراتيجية التوحيد فثي بقيثة أنثه يالحثظ أن درجثة التوحيثد 
)التشابه( كانت متدنية في العديد من العناصر. فقد توزعثت إجابثات 

ى النحو اآلتثي أفراد العينة لعنصر ا عبارات الرسالة اإلعالنيةا عل
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قليل  %19.7وسط،  %19.7كثير،  %23كثير جداً،  16.4%: 
قليل جداً، لذا حصل هذا العنصر على المرتبثة األتيثرة  %14.8و 

ضمن الترتيا النسبي لعناصر الترويج الموحــدة. وبوسـط حسثابي 
. إضـثثـافة إلثثى ذلثثك، جـثثـا  كثثل مثثن عنصثثـر ا وسثثاجل 3.07قثثدرة 

ة اإلعالنيثثة ا بالمرتبثثة السادسثثة والسثثابعة األعثثالم وعناصثثر الرسثثال
علثثى التثثوالي، ضثثمن عناصثثر التثثرويج الموحثثدة وبوسثثط حسثثابي 

. من جهثة ثانيثة ، كانثت درجثة التشثابه 3.18و  3.19متدني قدره 
)التوحيد( عالية في كل من العالقثات العامثة و إدارة القثوة البيعيثة ا 

علثى التثوالي،  3.73و  3.81،  إذ بلف الوسط الحسابي لكل منهمثا 
ولهذا جا  ترتيا هذين العنصثرين بالمرتبثة األولثى والثانيثة ضثمن 

 الترتيا النسبي لعناصر الترويج. 
تتبثثاين الشثثركات األردنيثثة المصثثدرة مثثن حيثثث مثثدل توحيثثدها ج (  

لكل عنصر من عناصثر تثرويج المنتجثات فثي األسثواق الدوليثة، إذ 
عامثةا المرتبثة األولثى أنه بالرغم من حصثول عنصثر ا العالقثات ال

من  %59ضمن الترتيا النسبي لعناصر الترويج، إال أن ما نسبته 
كثيثثر جثثداً و  %24.6الشثثركات تبنثثت درجثثة عاليثثة مثثن التوحيثثد )

مثثن الشثثركات بدرجثثة  %19.7كثيثثر( لهثثذا العنصثثر ، و  34.4%
 8.2منها درجة توحيثد منتفضثة ) %9.8متوسطة، في حين تبنت 

ات جداً(. وتزداد شدة التباين فيما بين الشركقليل  %1.6% قليل و 
ه فثي (، إذ كانت درجة التشثاب5كلما اتجهنا تنازلياً في الجدول رقم )
كثير جداً  %16.4) %39.4عنصر ا ترويج المبيعاتا عالية في 

كثير( مثن الشثركات. وضثمن االتجثاه ذاتثه، ولكثن بدرجثة  %23و 
ا  بات أفراد العينة فياتتالف أعلى نسبياً بين الشركات، جا ت إجا
كثيثثثر جثثثداً،  %16.4 –عنصثثثر اإلعثثثالنا ، التثثثي كانثثثت كثثثاآلتي 

قليثثثل  %4.9قليثثثل و  %19.7وسثثثط ،  %29.5كثيثثثر،  24.6%
جهثا جداً. وتعكس هذه النتاجج تأثير كل من طبيعة المنتجات التثي تنت

ت الشركات األردنية، وطبيعة األسواق،التي تسوق فيها هذه المنتجثا
 (. 3و2) امرق نالجدوال
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 اختبار الفرضيات -9
(، يمكننثثا 6اسثثتناداً إلثثى البيانثثات التثثي وردت فثثي الجثثدول رقثثم )

( 2R (ومعامثثل التحديثثد  )Test-T(اتتبثثار الفرضثثيات، باسثثتتدام إسثثلوا 

 .(Stepwise)بطريقة  (R)واالرتباط 

 

 الفرضية األوىل 
تثثنص هثثذه الفرضثثية علثثى تبنثثي الشثثركات األردنيثثة اسثثتراتيجية  

 Tة فثثثي تطثثثوير منتجاتهثثثا فثثثي األسثثثواق الدوليثثثة، وبمثثثا أن قيمثثثة موحثثثد

 = Signif T)( وأن 2.014<9.191الجدوليثة ) Tالمحسوبة اكبر مثن قيمثة 

 ، لذا تقبل هذه الفرضية . (000.

 0.906، التثثي تسثثاوي  2Rإضثثافة إلثثى ذلثثك ، ومثثن تثثالل مالحظثثة قيمثثة 
مثثن  %90.6 والتثي تثدل علثى أن عنصثر تطثثوير المنثتج يفسثر مثا نسثبته

التذبثثذا الحاصثثل فثثي االسثثتراتيجية التسثثويقية. ولمثثا كانثثت قيمثثة معامثثل 
، لثثذا يسثثتدل منثثه علثثى وجثثود عالقثثة ذات داللثثة  R  =0.953 االرتبثثاط

 إحصاجية قوية بين تطوير المنتج واالستراتيجية التسويقية. 

 
 الفرضية الثانية 

راتيجية تنص هذه الفرضية على أن الشثركات األردنيثة تتبنثى اسثت
 Tالتوحيثثثد فثثثي تسثثثعير منتجاتهثثثا فثثثي األسثثثواق الدوليثثثة، وبمثثثا أن قيمثثثة 

( ، وأن 2.014<3.093الجدوليثثثثثثة ) Tالمحسثثثثثثوبة أكبثثثثثثر مثثثثثثن قيمثثثثثثة 
(0.003=Signif T لذا تقبل هذه الفرضثية . مثن جهثة ثانيثة، تثدل قيمثة ، ) 

، على أن عنصر التسعير يفسثر  0.918، التي تساوي  2Rمعامل التحديد 
مثثن التذبثثذا الحاصثثل فثثي االسثثتراتيجية التسثثويقية.  %91.8بته مثثا نسثث

علثثى وجثثود  R  =0.959إضثثافة إلثثى ذلثثك، تشثثير قيمثثة معامثثل االرتبثثاط 
عالقثثثة ذات داللثثثة إحصثثثاجية قويثثثة بثثثين تسثثثعير المنثثثتج واالسثثثتراتيجية 

 التسويقية . 
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 .البياانت اخلاصة ابختبار الفرضيات  .(6اجلدول رقم )
2R R Signif T ة احلريةدرج  T اجلدولية T العنصر احملسوبة 

0.90
6 

0.95
3 

تطمممممممممممممممممممموير  9.191 2.014 47 0.000
 املنتج

0.91
8 

0.95
9 

 التسعري 3.093 2.014 46 0.003

0.90
4 

0.95
2 

 التوزيع 3.661 2.014 46 0.001

0.87
8 

0.93
8 

 الرتويج 2.274 2.014 45 0.028

0.90
0 

0.95
0 

املممممممممممممممممممممزيج     
 التسويقي

 ثالثة الفرضية ال
دة تفيد هذه الفرضية بأن الشركات األردنية تتبنى استراتيجية موح

المحسثثوبة  Tفثثي توزيثثع منتجاتهثثا فثثي األسثثواق الدوليثثة، ولمثثا كانثثت قيمثثة 
 Signif T=  0.001(،  وأن )2.014<3.661الجدوليثة ) Tأكبر من قيمة 

 ، الثثذيR2( ، لثثذا تثثم قبثثول هثثذه الفرضثثية. مثثن جهثثة ثانيثثة، يشثثير معامثثل 
 %0.904، إلى أن عنصر التوزيع يفسر ما نسثبته 0.9.4تساوي قيمته، 

االستراتيجية التسثويقية. إضثافة  –من التذبذا الحاصل في المتيير التابع 
 ، مما يدل على وجود عالقثة0.952إلى ذلك، بليت قيمة معامل االرتباط 

  ة.ذات داللة إحصاجية قوية بين عنصر التوزيع واالستراتيجية التسويقي
 

 الفرضية الرابعة 
تفيد هذه الفرضية بأن الشركات األردنية تتبنى استراتيجية موحدة 

المحسثوبة أكبثر  Tفي ترويج منتجاتها في األسواق الدولية، وبمثا أن قيمثة 
( ، لثثذا Signif T=  0.28( وأن )2.014< 2.274الجدوليثثة ) Tمثن قيمثثة 

 2R 0.878عامل التحديثد تقبل هذه الفرضية. من جهة ثانية ، بليت قيمة م
مثثن التذبثثذا الحاصثثل فثثي االسثثتراتيجية  %87.8، التثثي تفسثثر مثثا نسثثبته 
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،  R  =0.938التسويقية. إضافة إلى ذلك ، بما أن قيمثة معامثل االرتبثاط 
لثثذا يسثثتدل مثثن ذلثثك وجثثود عالقثثة ذات داللثثة إحصثثاجية قويثثة بثثين عنصثثر 

 الترويج واالستراتيجية التسويقية .

 
 مة الفرضية العا

ا تتبنثثثى الشثثثركات األردنيثثثة اسثثثتراتيجية التسثثثويق الموحثثثدة عنثثثد 
 تسويق منتجاتها في األسواق الدولية ا . 

بعد أن تم إثبات الفرضثيات الفرعيثة لهثذا البحثث، التثي تعبثر عثن 
تبني الشثركات األردنيثة اسثتراتيجية موحثدة فثي كثل عنصثر مثن عناصثر 

نثامج ن توحيثد كافثة عناصثر البربرنامجها التسويقي، نبين اآلن العـالقة بي
=  2Rالتسثثويقي واالسثثتراتيجية التسثثويقية. إذ بليثثت قيمثثة معامثثل االرتبثثاط 

ته ، وهذا يعني أن البرنامج التسويقي الموحد للشركة يفسر مثا نسثب 0.90
من التذبذا الحاصل فثي االسثتراتيجية التسثويقية. مثن جهثة ثانيثة،  90%

( وجثثثود عالقثثثة ذات داللثثثة  R=0.950تعكثثثس قيمثثثة معامثثثل االرتبثثثاط )
إحصثثثاجية قويثثثة بثثثين توحيثثثد البرنثثثامج التسثثثويقي للشثثثركة واسثثثتراتيجيتها 

 التسويقية . 
عمومثثثاً، إن نتثثثاجج هثثثذه الدراسثثثية جثثثا ت مطابقثثثة لنتثثثاجج بعثثثض 

 Zou,et al  [6] Sorenson and , [ 5 ]الدراسات السابقة، مثل دراسثة كثل مثن 

Wiechmann في الثدول الناميثة تاصثة، تتبنثى ، التي أظهرت أن الشركات ،
درجثثات متفاوتثثة مثثن التوحيثثد لعناصثثر االسثثتراتيجية التسثثويقية الدوليثثة، 
فضالً عن منحها درجة عالية من التوحيد لكل من تطوير المنتج والتوزيع 

 على حساا كل من التوزيع والتسعير.

 
 اخلالصة واالستنتاجات

قها الشثثثركات أظهثثثر هثثثذا البحثثثث أن معظثثثم المنتجثثثات التثثثي تسثثثو
األردنية في األسواق الدولية، تصنف ضمن مجموعة السثلع االسثتهالكية، 

  %19.7إذ بليت نسبة كل مثن المنتجثات الصثناعية األساسثية الكيمياويثة 
من مجموع السلع المصدرة ، واحتلثت المثواد اليذاجيثة المرتبثة الثانيثة مثن 



 221 ، ... األوروبيةستراتيجية التسويقية للشركات العولمة ا

لمنتجثات غيثر وا %16.4حيث األهميثة النسثبية للسثلع المصثدرة وبنسثبة 
،  في حين شكلت األدوية %13.1، فالمنتجات المعمرة %14.7المعمرة 
مثن السثلع المصثدرة. واحتلثت كثل مثن المنتجثات التقنيثة  %9.8ما نسبته 

والمواد األولية المرتبة األتيرة من حيث األهمية النسثبية للسثلع المصثدرة 
 لكل منهما .  %3,3وبنسبة 

ي تسثوق فيهثا المنتجثات األردنيثة، ومن حيث األسواق/الدول ، التث
أظهثثرت نتثثاجج البحثثث أن الشثثركات األردنيثثة تركثثز فثثي تسثثويق منتجاتهثثا 

ل م الثدوثثعلى الدول العربية أوالً، فالدول األجنبية القريبة جيرافياً، ومثن 
سثواق األجنبية البعيدة جيرافياً، إذ بليت نسبة الشركات التي تصثدر إلثى أ

، ودول  %62.3ل المشثثثثثرق العربثثثثثي ، ودو%86.9التلثثثثثيج العربثثثثثي 
. مثن جهثة ثانيثة ، جثا ت دول أفريقيثا بالمرتبثة %55.7الميرا العربي 

الثالثثثة مثثن حيثثث الترتيثثا النسثثبي لمجمثثوع الشثثركات األردنيثثة المصثثدرة 
،  وأوربثثا  %36.1، ودول أوربثثا الشثثرقية بنسثثبة %59إليهثثا، وبنسثثبة 
ل شثثثرق آسثثثيا . وجثثثا ت كثثثل مثثثن أمريكثثثا ودو%32.8اليربيثثثة بنسثثثبة 

 على التوالي .  %23، و  %26.2بالمراتا األتيرة وبنسبة 
 (T-Test)وفيما يتعلق باتتبثار فرضثيات البحثث، تظهثر نتثاجج اتتبثار 

أن الشثثركات األردنيثثة تتبنثثى اسثثتراتيجية موحثثدة فثثي تطثثوير منتجاتهثثا فثثي 
 Tالمحسثثثوبة مسثثثتول أعلثثثى مثثثن قيمثثثة  Tاألسثثثواق الدوليثثثة، إذ بليثثثت قيمثثثة 

( . إضافة إلى ذلك ، اتجهثت الشثركات األردنيثة 2.014<3.093لية )الجدو
تج، إذ إلى تبني درجات متباينة من التوحيد في العناصر الفرعية لتطوير المنث

 تظهر نتاجج اتتبثار المتوسثطات إن كثل مثن ا مواصثفات السثلعة ومكوناتهثاا
ات ( ، فبيانث4.27و  4.28حظيا بأعلى درجة من التوحيد، وبوسط حسابي )

يثةا (، ثم ا أسثم العالمثة التجار4.07( والضمانات )4.09التعريف بالمنتج )
(، وتثثنتفض درجثثة التوحيثثد تثثدريجياً لتصثثل أدنثثى مسثثتول لهثثا فثثي ا 3.98)

 (.3.49التدمات المساعدة ا وبوسط حسابي )

وتتجه الشركات األردنية إلى تطبيق اسثتراتيجية موحثدة فثي توزيثع 

مثثن توحيثثدها لتطثثوير المنثثتج، فثثي األسثثواق  منتجاتهثثا ، ولكثثن بدرجثثة أقثثل

الجدوليثثثثة  Tالمحسثثثثوبة أعلثثثثى مثثثثن قيمثثثثة  Tالدوليثثثثة، إذ كانثثثثت قيمثثثثة 
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(. إضثثافة إلثثى ذلثثك، تتبثثاين العناصثثر الفرعيثثة لتوزيثثع 2.014<3.661)

المنتج من حيث درجثة توحيثدها فثي األسثواق الدوليثة ، إذ حصثل عنصثر 

، فطثول 3.63ط حسثابي وساجل النقل على أعلى درجة من التوحيد وبوسث

(، واتيثثراً عنصثثر أنثثواع متثثاجر التجزجثثة 3.44قنثثاة التوزيثثع وسثثعتها )

(3.37.) 

مثثن جهثثة ثانيثثة ، احتثثل عنصثثر تسثثعير المنثثتج المرتبثثة الثالثثثة مثثن 
حيثثثث درجثثثة توحيثثثده ضثثثمن عناصثثثر البرنثثثامج التسثثثويقي فثثثي األسثثثواق 

ليثثثة الجدو Tالمحسثثثوبة مسثثثتول يفثثثوق قيمثثثة  Tالدوليثثثة، إذ بليثثثت قيمثثثة 
( . وفيمثثثا يتعلثثثق بتوحيثثثد العناصثثثر الفرعيثثثة لتسثثثعير 2.014<3.093)

المنثثتج، فقثثد منحثثت الشثثركات األردنيثثة أعلثثى درجثثة مثثن التوحيثثد لعنصثثر 
(، وانتفضثت درجثة التوحيثد فثي 3.59مستول األسعار وبوسط حسابي )

كل من عنصر شروط منح االجتمان والتصثم الممنثوح للمسثتهلك وبوسثط 
حين انتفضت درجة التوحيد إلى أدنثى مسثتول لهثا  (، في3.34حسابي )

في عنصر التصثم الممنثوح للوسثطا ، ليحثل بالمرتبثة األتيثرة مثن حيثث 
 (.3.22درجة توحيده وبوسط حسابي )

إضافة إلى ذلك، احتل عنصر ترويج المنثتج المرتبثة األتيثرة مثن 
حيث درجة توحيده، مقارنة بعناصر المزيج التسثويقي األتثرل، إذ بليثت 

(. 2.021<2.274الجدوليثة ) Tالمحسوبة مستول أعلى من قيمة  Tقيمة 
واتجهثثت الشثثركات األردنيثثة إلثثى تبنثثي درجثثات معتدلثثة مثثن التوحيثثد فثثي 

اصر العناصر الفرعية لترويج المنتج، إذ تراوح الوسط الحسابي لهذه العن
 ، لعنصر عبارات الرسالة3.07، لعنصر العالقات العامة ، 3.81ما بين 

  ،2.87النية، في حين بلف الوسط الحسابي لعنصر التسثويق المباشثر اإلع
الثثذي يشثثير إلثثى توجثثه الشثثركات إلثثى تبنثثي اسثثتراتيجية التكييثثف بثثدال مثثن 

 استراتيجية التوحيد.  
عمومثثاً، أظهثثرت نتثثاجج معامثثل التحديثثد وجثثود عالقثثة ذات داللثثة 

ة أو إحصثثاجية قويثثة بثثين عناصثثر المثثزيج التسثثويقي، سثثوا  كانثثت منفثثرد
مجتمعة، واالستراتيجية التسويقية للشركات األردنية في األسواق الدولية، 
إذ بلثثثف معامثثثل التحديثثثد أدنثثثى مسثثثتول لثثثه فثثثي عنصثثثر تطثثثوير المنثثثتج 
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(، فثثي حثثين 0.959(، وأعلثى مسثثتول لثه فثثي عنصثثر التسثعير )0.953)
( . طبقثثاً لثثذلك، 0.950كانثثت قيمتثثه لكافثثة عناصثثر المثثزيج التسثثويقي )

 اسة باآلتي : توصي الدر

 بثد لضمان بقا  الشركات األردنية وزيادة نموهثا مسثتقبالً، فثال - 1

 من تنويع المنتجات التثي تنتجهثا هثذه الشثركات ،  واألسثواق التثي تسثوق
فيهثثا هثثذه المنتجثثات، وصثثوالً إلثثى تقليثثل المتثثاطر التثثي تتعثثرض لهثثا هثثذه 

 الشركات في األسواق الدولية. 

الشثثركات األردنيثثة فثثي إشثثباع حاجثثات مثثن أجثثل زيثثادة فاعليثثة  - 2

المسثثثتهلكين ورغبثثثثاتهم فثثثثي األسثثثواق الدوليثثثثة ، ينبيثثثثي علثثثثى اإلدارات 
 التسويقية تعميثق دراسثتها لحاجثات المسثتهلكين ورغبثاتهم، وتحديثد اوجثه
الً التشابه واالتتالف فيما بين المستهلكين فثي األسثواق المسثتهدفة، وصثو

لمناسثثبة، سثثواً  كانثثت موحثثدة أو إلثثى وضثثع االسثثتراتيجيات التسثثويقية ا
 مكيفة.

تعزيثثثزاً لقثثثدرة الشثثثركات األردنيثثثة علثثثى منافسثثثة الشثثثركات   - 3

ا تبنيهث األجنبية في األسواق الدولية، ينبيي على اإلدارات التسويقية زيثادة
ج الستراتيجية التكييف في وضع عناصر البرنامج التسويقي )تطوير المنت

( وبمثثثا يتناسثثثا وتصوصثثثية األسثثثواق ، التسثثثعير،  التوزيثثثع  والتثثثرويج
 الفرعية المستهدفة في السوق الدولي. 

 
أظهثثثر هثثثذا البحثثثث أن معظثثثم المنتجثثثات التثثثي تسثثثوقها الشثثثركات 
 األردنية في األسواق الدولية، تصنف ضمن مجموعة السثلع االسثتهالكية،

 %19.7إذ بليت نسبة كل من المنتجات الصناعية األساسثية والكيمياويثة 
ن مثالسثلع المصثدرة، واحتلثت المثواد اليذاجيثة المرتبثة الثانيثة من مجموع 

، فالمنتجثات غيثر %16.4حيث األهمية النسثبية للسثلع المصثدرة وبنسثبة 
، فثثي %13.1، ثثثم المنتجثثات المعمثثرة بنسثثبة  %14.7المعمثثرة وبنسثثبة 

مثثثن مجمثثثوع السثثثلع المصثثثدرة.  %9.8حثثثين شثثثكلت األدويثثثة مثثثا نسثثثبتة 
 لكل منهما.  %3,3مصدرة وبنسبة واحتلت النسبية للسلع ال
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Abstract This research deals with the influence of globalization of Markets on designing the 

international marketing strategy by Jordanian exporting companies for International markets. 

This study tries to investigate the strategic pattern, standardization or adaptation, which is 

(are) applied by Jordanian companies for designing international marketing strategy. This 

study also aims to identify the extent to which the sub-elements of international marketing 

program (product, pricing, distribution and promotion) can be standardized or adapted by 

Jordanian Companies.  
 This research depends mainly on primary data that is collected through 

questionnaire survey, covered managers who are responsible for marketing Jordanian 

products in the international Markets. By applying descriptive statistics (frequencies and 

means), T.Test, and stepwise multiple regression, to analyze the data, the results support the 

study hypotheses. It has been concluded that Jordanian exporting companies adopt 

standardized approach for designing all sub-elements of marketing program, except “ direct 

marketing”. In addition, it has been concluded that the degree of standardization is very high 

in the element of product development, and becomes lower gradually through the elements of 

distribution, pricing and promotion.   
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