
التسويق الموجه للعميل، ( المستدام بأبعاده المختلفة  التسويقإستراتيجيةتهدف هذه الدراسة إلى وضع نموذج مقترح لتطبيق    :ملخص   ايجوث-المعهد العالي للسياحة والفنادق   ياسمين عبد المعطي عطية رمضان  أكاديمية تدريب مصر للطيران: ميدانيةدراسة   نموذج مقترح لتطبيق استراتيجية التسويق المستدام كأداة لتنمية األداء التسويقي 29   -------------------------------------------------------------------------------------   )44– 29(  :               الصفحات2018 ديسمبر - الثاني  العدد -  15مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة          المجلد  ) ، التسويق المبني على اإلحساس بالرسالة، التسويق المجتمعيأالبتكاريالتسويق المبني على إضافة قيمة للعميل، التسويق  ليلي في الدراسة، تم االعتماد على المنهج الوصفي التح .مصر للطيران لتنمية األداء التسويقي بها تدريب أكاديمية على للدراسة أن التطبيق الفعال  أظهرت النتائج العامة وقد .ًوالذي تم من خالل أدواته وطرقه وصف الدراسة كميا وكيفيا محل  لألكاديمية  تحسين األداء لتسويقيفيالتسويق المستدام من خالل النموذج المقترح، له تأثير معنوي  إلستراتيجية األداء  لدعم التسويق المستدام في األكاديمية، ممارسات تحسين د من التوصيات التي تسهم فيكما تم تقديم عد .الدراسة ذي تغيــرات اجتماعيـة وثقافيــة تتـصل بــالمجتمع الــم مجموعــة مـن المفــاهيم والتوجهـات الفكريــة المحاطـة بهوالتقنيـة، وذلــك لكونـ مـن أكثـر العلـوم االجتماعيـة تـأثرا بحركـة المتغيـرات العالميـة، وانطالقـات العولمـة، والثـورات العلميـة التسويقعتبر ي  :مقدمة  -----------------------------------------------------------------------  . المزيج التسويقي المستدام– التسويق المبني على اإلحساس بالرسالة – األداء التسويقي –التسويق المستدام   :الكلمات الدالة  . بها التسويقي ، مع تحقيـق المنـافع  وتنمية أداء المنظمات التسويقيي تجاوز التحديات التسويقية التي تنتج عن التغيرات المختلفةعلتساعد  التـي مهمة الذي أصبح من األدوات ال،ي التسويق منها التسويق المستدامي ظهور اتجاهات حديثة فعلالمحيطة، مما ساعد  بـــالمجتمع والبيئـــة  فـــي الوقـــت الحـــاليمـــن هـــذا المنطلـــق بـــدأ اهتمـــام المنظمـــات). 2017الطويـــل، (مـــن التغيـــر المجتمعـــي  لمزيـد، والـذي بـدوره يكـون أداة فاعلـة لتـسويق ومن ثم، فإن كل ما يصيب المجتمـع مـن متغيـرات يـؤثر فـي علـم ا،تمارس فيه ـــم يعـــد رفاهيـــة أو خيـــارا أصــبح وقــد  ).2017 مــصيلحي،؛2015الفقهــاء والــصيفي، ( والمجتمــع والبيئــة المحيطــة فــي وقــت واحــد مــالءللعــاملين والع فهو يضم مدخل .  التي سبقتهالمختلفةالمداخل التسويقية بعض فالتسويق المستدام ما هو إال مدخل حديث يضم . استراتيجياالتـــسويق المـــستدام ضـــرورة وجوديـــة لجميـــع منظمـــات األعمـــال علـــى اخـــتالف أنواعهـــا وأهـــدافها، ول ــداخلي فــي دراســات ســابقة،وأجمــل البــاحثون ).2017أبــو وردة، (ات لــضمان حــق األجيــال القادمــة األخــضر الــذي يهــتم بالحفــاظ علــى البيئــة وعــدم هــدر مــوارد المنظمــمــع العمــالء، ومــدخل التــسويق المجتمعــي الــذي ينــادي بتبنــي المنظمــات لممارســات المــسؤولية المجتمعيــة، ومــدخل التــسويق   الذي يركز على هدف تعظيم الربحية، ومدخل التسويق بالعالقات الذي يهتم بإقامـة عالقـات طويلـة األجـللتقليديالتسويق ا التــسويق الموجــه للعميــل، التــسويق ( بأبعــاده الخمــسة  أهميــة تطبيــق التــسويق ال فـي  تمعـيرسـالة المنظمـة، التـسويق المجالمبني على بناء قيمة للعميل، التسويق االبتكاري، التسويق المبني على اإلحـساس ب كمـا أضـاف بـاحثون آخـرون . (Obermiller et al., 2008 ; Pandey et al. 2012)االقتصادية وتحـسين مـستوى رفاهيـة المجتمـع والتي يمكن إجمالها في الحفاظ على الموارد، خفض استهالك الطاقـة، التنميـة ه عن ممارساتوالمجتمعية اإليجابية التي تنتج هــذا باإلضــافة إلــى التــأثيرات البيئيــة واالقتــصادية .خــالل جــذب شــرائح ســوقية جديــدة، ونمــو أعمالهــا وزيــادة قــدرتها التنافــسية التـشغيل، زيـادة المبيعـات مـن كلفـةخفـض ،  في تحسين أداء المنظمات بشكل عام من حيث مساهمته ،)المنظمات المختلفة ت مـن خـالل تـأثيره فـي صـورة العالمـة التجاريـة وسـلوك  التـسويقي للمنظمـانمـو األداء فـي  إيجابيـاللتسويق المستدام تـأثيراأن  التـسويق المـستدام، حيـث  أظهـرت دراسـات مختلفـة أهميـةوفـي قطـاع الـسياحة، . (Heck and Yidan, 2013)المستهلكين  وأظهــر .   أهميــة توجــه المنظمــات الــسياحية نحــو االهتمــام باالســتدامة فــي مجــال أعمالهــاUNEP (2005)أوضــح تقريــر  Cuculeski et al., (2016) رائح سـوقية جديـدة تهـتم بالحفـاظ علـى المقومـات البيئيـة والثقافيـة، الطبيعية ودورها في تنويع المنتج السياحي المقدم، جذب شكمــا تــم دراســة أهميــة تطبيــق اســتراتيجية التــسويق المــستدام فــي المحميــات . االســتدامةطويلــة األجــل معهــم، فــي إطــار مفهــوم  وفــي بنــاء عالقــات ياح ســلوكيات الــسفــيلتــأثير ل أهميــة تطبيــق أنــشطة التــسويق المــستدام  نمـوذج مقتـرح لتطبيـق اسـتراتيجية تقـديم البحـث بماهـت بنـاء علـى مـا سـبق،).  2017عبد الظاهر وآخرون، (وتنمية المجتمع 



30  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ي عطية رمضانياسمين عبد المعط                                      أكاديمية تدريب مصر للطيران: دراسة ميدانية   نموذج مقترح لتطبيق إستراتيجية التسويق المستدام كأداة لتنمية األداء التسويقي   تنــافس فــي رياديــة منظمــة كاديميــة تــدريب مــصر للطيــران أكرت يــوقــد اخت. التــسويق المــستدام وصــوال لتنميــة األداء التــسويقي ، والتـي أدت إلـى ضـعف فـي سـتراتيجية االدارة أساسـيات اإلورأس مال بشري متميز، إال أنـه يوجـد قـصور فـي تطبيـق بعـض تنظيميـة وماديـة، فـي أكاديميـة تـدريب مـصر للطيـران، مـن مـوارد على الرغم من توافر مصادر المقـدرات الجوهريـة :لدراسةشكلة ام  .مجال التدريب في قطاعي السياحة والطيران على مستوى منطقة الشرق األوسط لـذا ). 2017عطيـة،  ( فـي تنميـة األداء التـسويقي بهـاهم تـسانتهاج إدارة األكاديمية الستراتيجيات وممارسات تـسويقية حديثـة ، التـــسويق المبنـــي علـــى البتكـــاريالتـــسويق الموجـــه للعميـــل، التـــسويق المبنـــي علـــى بنـــاء قيمـــة للعميـــل، التـــسويق ا( المـــستدام التــسويق اتيجيةاســتراتيجية تــسويقية حديثــة متمثلــة فــي اســترتطبيــق إمكانيــة  مــدى لتعــرف علــى ل دراســة اســتطالعيةعمــل تــم  وتوصـلت  ، لتنمية أدائها التـسويقيبشكل مبدئي في األكاديمية محل الدراسة )اإلحساس برسالة المنظمة، التسويق المجتمعي خاصة بعـد  هبعض أبعادالتطبيق العملي لف في إال أنه يوجد ضع، متمثلة في التسويق الموجه للعميل، والتسويق المجتمعي تميز في بعض أبعاد التسويق المـستدام باألكاديميـة ، ووجود  )2( و )1(المهنية وحماية البيئة، الموضحتين في ملحق رقم  لألكاديميـة  بخـصوص الجـودة، وبخـصوص الـسالمة والـصحة  سياسـات أنه على الرغم مـن وجـودإلى دراسة االستطالعيةال أكاديمية  في  تسويقي حديثتطبيق أبعاد التسويق المستدام كاتجاه في تناول مشكلة تحديد األثر بين تظهر أهمية الدراسة :اسةأهمية الدر    .سينعكس بدوره على تنمية األداء التسويقي لألكاديمية محل الدراسةالممارسات الفعلية ألبعاد التسويق المستدام، األمر الذي مجموعة من التوصيات التي تعمل على تحسين تقديم   - 3 .استراتيجية التسويق المستدام وصوال لتنمية األداء التسويقي باألكاديمية محل الدراسة نموذج مقترح لتطبيق تقديم - 2  .بها، وتحديد العالقة التأثيرية بينهماتوضيح مستوى تطبيق أبعاد التسويق المستدام في أكاديمية تدريب مصر للطيران وممارسات قياس األداء التسويقي  - 1   -:تهدف إلىل جاءت هذه الدراسة ذا المنطلق وفي إطار مشكلة البحثتأثيراتها بكفاءة عالية، ومن هاستثمرت عالقتها و لمنظمـات األعمـال إذا البقـاءالتميـز وبمثابة متغيرات تسهم فـي تحقيـق  األداء التسويقي، أبعاد التسويق المستدامتعد متغيرات   :أهداف الدراسة  تطبيق أبعاد التسويق المستدام في تنمية األداء التسويقي لألكاديمية محل الدراسة؟يسهم إلى أي مدى يمكن أن  : يلـي صياغة المشكلة البحثيـة فيمـاأمكنوقد  . ودوره في تنمية األداء التسويقي وأهميته،التسويق المستدامبعاد المسؤولين أل مـدى إدراك بعـض  فـيضـعف باإلضافة إلى وجود هذا. ، والتسويق اإلبداعيالتسويق القائم على اإلحساس برسالة المنظمة تنمية األداء التسويقي  األولوية، للمساهمة في ٕواعطائها بها االهتمامي يجب تحديد الجوانب التي علستساعد متخذي القرار  التي التأثيرية ة العالق هذهنتائجًنظرا ألهمية وذلك  تنمية األداء التسويقي بها،التدريب التابع لشركة مصر للطيران، وبين  تنمية األداء التسويقي بأكاديمية تدريب  في  التسويق المستدامأبعادلكل بعد من  إحصائيةيوجد تأثير معنوي ذو داللة  ال"  : الدراسةضفر    .لألكاديمية محل الدراسة  والتـي تعمـل علـى تلبيـة ً ومجتمعيـاً تنـادي بالممارسـات المـسؤولة بيئيـا فلـسفةهعلى أنـفي أدبيات التسويق الحديثة، وتم تناوله   التـسويق المـستداموتطـور تعريـف  .(Kotler et al., 2011) ئية المختلفة إلـى جانـب إشـباع حاجـات ورغبـات عمالئهـاوالبي إلــى توجيــه مواردهــا نحــو االهتمــام باالعتبــارات المجتمعيــة  المختلفــة المنظمــات والمؤســساتوالمجتمعيــة المــستمرة، ممــا دفــع البـاحثين بـدور التـسويق فـي عمليـات التغيـر البيئيـة ظهر مفهوم التسويق المستدام فـي منتـصف الـسبعينات، مـع بدايـة اهتمـام  :التسويق المستدام  إلطار النظريا    ".مصر للطيران



31   -------------------------------------------------------------------------------------   )44– 29(  :               الصفحات2018 ديسمبر - الثاني  العدد -  15مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة          المجلد  الياسري (مجتمعية المختلفة األعلى للعمالء ولألطراف األخرى المعنية، مع ضرورة األخذ في االعتبار االحتياجات البيئية وال التــسويق المــستدام رؤيــة جديــدة تركــز علــى االســتخدام الفعــال للمــوارد المتاحــة، ويهــدف إلــى تقــديم القيمــة أصــبحو. (Kotler and Armstrong, 2011 ; Emery, 2012)مــالء والمنظمــة والمجتمـع الحاجـات الحاليــة والمـستقبلية لكــل مـن الع التــسويق المــستدام توجهــا جديــدا فــي التــسويق ســيحل محــل التــسويق التقليــدي، ويقــود إلــى التنميــة ويعتبــر   ).2013 ،وأكــرم تيح اتصال المنظمة مع العمالء، وتقـديم قيمـة مـضافة لهـم، مـع الحفـاظ علـى المـوارد البـشرية والبيئيـة وتعزيزهـا وي ،المستدامة ع احتياجـــات ورغبـــات العمـــالء، تحقيـــق أهـــداف تطـــوير المنتجـــات وتـــسعيرها وترويجهـــا وتوزيعهـــا بأســـلوب يتقـــاطع مـــع إشـــبا عمليـة تخطـيط وتنفيـذ ورقابـة  تـشمل األولـىشمل زاويتـين،يـ أن التـسويق المـستدام Bernyte (2018)المـستدام مـا أوضـحه  فــي توضــيح مفهــوم التــسويق  أســهمتومــن أكثــر التعريفــات التــي. (Cuculeski et al., 2016)المجــاالت فــي مختلــف  والزاويـة الثانيـة تهـتم بتحقيـق قيمـة مـستدامة للعميـل والحفـاظ علـى عالقـات . المنظمة، ومراعاة االعتبـارات البيئيـة والمجتمعيـة . رسـالة المنظمـة، التـسويق المجتمعـيب  اإلحـساسالمبني على إضافة قيمة للعميل، التسويق االبتكاري، التسويق المبني علـى التسويق الموجـه للعميـل، التـسويق  تضمب على خمسة أبعاد أساسية الستراتيجية التسويق المستدامن والكتاواتفق الباحث  :التسويق المستدام إستراتيجيةأبعاد      .األجل مع الحفاظ على الموارد المختلفة طويلة شـرائح ، السـتهداف شـرائح محـددة ممـا يـسهل إلـى بتجزئة السوق وتقسيمه  يعتني هذا المدخل :التسويق الموجه للعميل -  :Kotler, et al., (2011) حــسب مـا حـدده ســيتم تناولهـا بالـشرحتـم اعتمـاد هــذه األبعـاد كمتغيـرات أساســية فـي البحـث، وفيمــا يلـي  يهـتم هـذا المـدخل ببنـاء قيمـة للعميـل، وتطويرهـا بـشكل مـستمر بنـاء علـى  :تـسويق المبنـي علـى إضـافة قيمـة للعميـلال -  .نظر المنظمة أو العاملين بها ، وليس من وجهةالعمالء بناء على وجهة نظرهمتحديد احتياجات من عملية  ســـبب وجـــود  يحـــدد  رســـمي وثيقـــة أو بيـــانرســـالة المنظمـــة هـــي :التـــسويق المبنـــي علـــى اإلحـــساس برســـالة المنظمـــة -  .تحسين األداء واالرتقاء بهأو أو الخدمة المقدمة، حل مشكلة معينة، أو مواجهة ظاهرة غير مرغوب فيها، ي جميـع أوجـه النـشاط التـسويقي، سـواء فـي مجـال المنـتج هو مدخل يهتم بتطبيق األفكار الجديدة فـ: التسويق االبتكاري -   . بناء صورة ذهنية للمنظمة متميزة عن المنافسين في نفس مجال األعماليساعد علىاحتياجاته المتغيرة، مما  جاهــات العامــة للمنظمــة وفلــسفتها فــي اســتغالل مواردهــا الماديــة تاالشطتها، الجمهــور المــستهدف، المنظمــة، طبيعــة أنــ يكمـن فـي النــشاط اإلنـساني الـذي تقــوم بـه المنظمـة علــى أسـاس غيـر تجــاري، يـستهدف فيـه نــشر  :ق المجتمعــيالتـسوي -  ).2013،الياسري وكامل(يضمن انتماء العاملين ووالء العمالء ودعم المجتمع الخارجي لها والعاملين والعمالء والمهتمين في وضع هـذه الرسـالة، والتأكيـد علـى نـشرها علـى المـستويين الـداخلي والخـارجي لهـا، بمـا نـــي علـــى اإلحـــساس برســـالة المنظمـــة، علـــى االهتمـــام بمـــشاركة اإلدارة ويقـــوم التـــسويق المب، العاملـــة فـــي القطـــاع نفـــسه عــن المنظمــات األخــرى ٕواكــسابها ميــزة تنافــسية فــي نظــر أصــحاب المــصالح، تهــا قيمرفــع وتــسهم رســالة المنظمــة فــي . ، والقيم التي تقدمهاوالبشرية تلـــك  والجـــدول التـــالي يوضـــح. الـــشراكة، التعبئـــة، البرمجـــة:  فـــي مجـــال تـــسويق الخـــدمات المرتبطـــة بالـــسياحة وهـــيMorrison (2009) باإلضــافة إلــى مــا حــدده ،األفــراد المــشاركون، البيئــة الماديــة، العمليــات: مجــال تــسويق الخــدمات والتــي تــشمل فـي Boom and Binter (1981)ثـة عناصـر التـي أشـار إليهـا والثال. ، وهـي المنـتج، التـسعير، التوزيـع، التـرويجMcCarthy (1960)األربعــة عناصــر األساســية التــي حــددها حيــث اشــتملت علــى  ،للمنظمــات الخدميــة المرتبطــة بمجــال الــسياحةاهـــتم الباحـــث بتجميـــع عناصـــر المـــزيج التـــسويقي المـــستدام مـــن خـــالل آراء بعـــض البـــاحثين فيمـــا يتعلـــق بـــالمزيج التـــسويقي   :المزيج التسويقي المستدام   ).2017 الطويل، ; 2011الجبالي، (األفراد  أفكـار وسـلوكيات أخـرى غيـر مرغوبـة، بهـدف صـالح المجتمـع وسـعادة لوكيات اجتماعية مرغوبـة، لتحـل محـلأفكار وس      .عناصرال



32  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ي عطية رمضانياسمين عبد المعط                                      أكاديمية تدريب مصر للطيران: دراسة ميدانية   نموذج مقترح لتطبيق إستراتيجية التسويق المستدام كأداة لتنمية األداء التسويقي   عبــد الظــاهر وآخــرون، ( بيئيــة كلفــةة وخدمــة المجتمــع، حيــث أن القيــام بهــذه األنــشطة يعتبــر بمثابــة كلفــة إضــافية يطلــق عليهــا علــى حمايــة البيئــ بالعمـل المنظمـةيؤدي استخدام استراتيجية التـسعير المـستدام، إلـى زيـادة فـي األسـعار نتيجـة اللتـزام  و.تحافظ على اعتبارات بيئية ومجتمعية معينةيــد لطريقـة التــسعير التــي يمكـن اتباعهــا للمنتجـات والخــدمات المقدمـة والتــي تتوافــق مـع احتياجــات ورغبـات العميــل والتــي التـسعير المــستدام هـو تحد  التسعير المستدام  . (Pomering et al., 2011) شركائهوأن تكون قادرة على إدراج اهتماماتها بالمسؤولية المجتمعية والعدالة نحو  ومن أهم مكونات المنتج المستدام صورته الذهنية، فالمنظمة يجب أن تبني سمعة جيدة بين أصحاب المـصالح، ).2011ياسين،  (السالمة البيئية التـشغيل وتحقيـق الكلفـةي خفـض علـالمنتج المستدام يهتم بخفض آثار التلوث الناجمة عنه، وخفـض اسـتهالك المـواد األوليـة والطاقـة، ممـا يـساعد   المنتج المستدام  التعريف  التسويقي المستدامعناصر المزيج  عناصر المزيج التسويقي المستدام ) 1(جدول  دلـة، بمعنـى أن ويهتم التوزيـع المـستدام بـأن يكـون مبنـي علـى أسـاس التجـارة العا ،األنشطة المختلفة التي يمكن القيام بها لتوصيل الخدمات المقدمة  التوزيع المستدام  ).2017 الفقهــاء ( والعدالــة واحتــرام كــل األطــراف لتحقيــق قيمــة مــستدامة  علــى أســاس مــن الــشفافيةاداخــل المنظمــة تكــون مبنيــم العمليــات التجاريــة التــي تــت فـسين، والجهـات الحكوميـة المعنيـة والجمهـور العـام ين، والمؤسسات اإلعالمية، والمناملين داخل المنظمة، وأصحاب المصالح اآلخرين، والمورداالع ويجــب أن تــتم مراعـاة أن تكــون الفئــة المــستهدفة مـن جهــود المنظمــة االتــصالية ليـست العمــالء فحــسب، إنمــا  . البيئــة والمجتمـع المحــيطفــيإيجابيـا الهدف األساسي من أنشطة الترويج المستدام يتركز في نشر رسالة المنظمة، التي تضم أهدافها والقيم التي تعمل على توصيلها للعميل، وتؤثر بها   الترويج المستدام  )2011ياسين، ( على إدارة عالقات جيدة مع العمالء الخدمات، فـي مجـال  تطبيقـهيراعى في نظام التوزيـع المـستدام أن يعتمـد علـى نظـام التوزيـع ذي االتجـاهين الـذي يـساعد بـدوره إذا مـا تـم و).2015والصيفي،  العامـة التــي تمثـل جميـع األنــشطة الترويجيـة مـا عـدا اإلعـالن والبيــع الشخـصي والعالقـات : نـشيط المبيعـات وفـق منظـور التــسويق المـستدامت - . تتعلق بصورة المنظمة الذهنية لدى العمالء، والتي يعتبر تحسينها من أهم أهداف التسويق المستدامي تعتبـر مـن أهـم عناصـر المـزيج التـسويقي المـستدام، ألنهـا وهـ. والتفاهم المتبادل بـين األكاديميـة وعمالئهـا فـي إطـار المـسؤولية االجتماعيـةيقصد بها النشاط التـسويقي المخطـط الـذي يتبـع سياسـات وبـرامج تهـدف إلـى تحقيـق الرضـا : العالقات العامة وفق منظور التسويق المستدام - . ال شخصي يهدف إلى إقناع المستهلك بالحصول على الخدمة المقدمةهو أي اتص: البيع الشخصي وفق منظور التسويق المستدام - . الموجهة للجمهور المستهدفوهــو اإلعــالن الــذي تتبنــاه المنظمــة المــستدامة لنقــل فلــسفتها تجــاه البيئــة المحيطــة مــن خــالل رســالتها اإلعالنيــة العاديــة : اإلعــالن األخــضر -  :ن تحديد بعض مكونات المزيج الترويجي المستدام فيما يليويمك   ).2015الفقهاء والصيفي، ( ، بدءا (Pomering et al., 2011) المنظمة تشير إلى سلسلة من اإلجراءات واألنشطة المترابطة والتي يشارك فيها جميع العاملين لتحقيق أهداف  العمليات  )(Kotler and Armstrong, 2011. العمالءتضم البيئة التي تقدم فيها الخدمة، ويتم فيها التفاعل بين مقدمي الخدمة و  البيئة المادية  (Pomering et al., 2011)، والعمالء الحاليين والمحتملينالمنظمةيشمل جميع العاملين في   األفراد المشاركون  ).2011ياسين، (تهدف إلى زيادة الطلب على الخدمات المقدمة  عالميـة، لغـرض التعـاون التـسويقي، أو ضـمان دعـم جهـات ، أو  إقليميـة      أوتكوين عالقة تربط منظمة الخدمة بجهة أو أكثر محليـة،تشير إلى   الشراكة  .من تحديد احتياجات العمالء، تصميم البرامج، تنفيذها، وتقييمها والزاويـة الثانيـة يقـصد بهـا الـربط بـين الخـدمات التـي تقـدمها . وما تشمله من مظهر العاملين، مكاتبهم، وكل العناصر البصرية الموجودة في المكاناألولـى تـشير إلـى الطريقـة التـي تقـدم بهـا الخدمـة فـي شـكلها النهـائي، .  الخدمات من زاويتـينينظر إلى المكون التسويقي المرتبط بالتعبئة في مجال  التعبئة  .(Pomering et al., 2011) تحقيق أهدافها البيئية والمجتمعية تساعدها عليمعينة لها  ألنـــشطة ك ا مـــن تلـــالتـــسويقية عـــن طريـــق المواءمـــة بـــين مخرجـــات أنـــشطة واســـتراتيجيات التـــسويق وبـــين األهـــداف المطلوبـــةهـــو مـــصطلح يـــستخدم مـــن قبـــل المتخصـــصين فـــي مجـــال التـــسويق لوصـــف وتحليـــل كفـــاءة وفعاليـــة الممارســـات   :األداء التسويقي  إعداد الباحثة: المصدر  .(Pomering et al., 2011)المستهدفة والمجتمع، والبد أن تحتوي على خطة عمل يحدد بها مجموعات العمالء يقصد بها تطوير برامج، وتنظيم أحداث وأنشطة تسهم في زيادة إنفـاق العميـل، مـع تحـسين الـصورة الذهنيـة للمنظمـة، والمـساهمة فـي تحـسين البيئـة   البرمجة ).(Morrison, 2009ة، تقدم من خاللها للعميل بأسعار مخفضة  بشكل منفصل، ووضعها في حزمة واحدلمنظمةا اهتمــت بعــض الدراســات بتحديــد مقــاييس ماليــة لتحديــد فعاليــة األداء التــسويقي وقــد هــذا  ).2014محــاط، (واالســتراتيجيات  إلـى أمكانيـة ن ثي البـاحشـار بعـض الحـصول علـى البيانـات الماليـة لنـشاط المنظمـات بـشكل عـام أللمنظمات، إال أنه لصعوبة مقـاييس غيـر ماليـة يمكـن مـن  Yuhui, (2012) فقـد حـدد .مؤشـرات لقيـاس الفعاليـة، واعتبارهـا مقاييس غير ماليةاستخدام  وســيتم اعتمــاد هــذه .  النــصيب الــسوقي، رضــا العمــالء، والء العمــالءخاللهــا قيــاس فعاليــة األداء التــسويقي يمكــن إجمالهــا فــي       المقترحاألبعاد كمتغيرات تابعة في الدراسة، يمكن من خاللها تقييم نتائج تطبيق النموذج 



33   -------------------------------------------------------------------------------------   )44– 29(  :               الصفحات2018 ديسمبر - الثاني  العدد -  15مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة          المجلد  ــدقيق لعناصــر المــزيج التــسويقي للمنظمــة  التـسويقية بـشكل عـام بأنهـا سلـسلة مـن األفكـار المتكاملـة التـي تـؤدي إلـى دعـم الميـزة التنافـسية للمنظمـة، اإلستراتيجيةتعرف   : التسويق المستدامإستراتيجيةمراحل إعداد  ــه -  تحديد القيمة المتوقع إضافتها للعميل . التعرف على احتياجات العمالء المستهدفين -  ومتوسطة الحجممؤسسات صغيرة  (Dave, 2015)  الرقابة على االستراتيجية التسويقية - مإعداد وتنفيذ استراتيجية المزيج التسويقي المستدا - تجزئة السوق، االستهداف، التموضع - التشخيص الداخلي والخارجي إلمكانيات المنظمة - تحديد األهداف التسويقية -  شركات صناعية  )2011ياسين، (  إعداد استراتيجية المزيج التسويقي المستدام - )وضعداف الشريحة السوقية، التمتجزئة السوق، استه(تخطيط االستراتيجية  - تحليل السوق والمنافسين -  السياحة (UNEP, 2005)  مراحل استراتيجية التسويق المستدام  التطبيقمجال  المصدر  أمثلة لنماذج مرتبطة بتطبيق استراتيجية التسويق المستدام في منظمات مختلفة): 2(جدول   :)2(رقم م اإلشارة إليه في الجدول  منها ما سيت،المرتبطة باالستدامة التــسويقية اإلســتراتيجية أثنـاء تخطــيط فــياتجهـت أنظــار البــاحثين إلــى محاولـة وضــع بعــض االعتبــارات التـي يجــب مراعاتهــا مع بداية اهتمام المنظمـات المختلفـة بتطبيـق أبعـاد التـسويق المـستدام فـي اسـتراتيجياتها التـسويقية، و. (Kotler and Armstrong, 2011) األســواق المــستهدفة تتطلبــه وفــق مــامــن خــالل التخــصيص ال تــم تحديــدها  ، والتــيمطابقــة القيمــة المتوقــع إضــافتها للعميــل مــع االحتياجــات الفعليــة ل ومــــدى فعاليــــة    قيــــاس مــــدى اســــتجابة العمــــالء . اختيــــار الوســــائل اإلعالنيــــة المناســــبة - .التعرف على المنافسين - .لخاصة به إلقناع العمالءا         اتباع طريقة لتقديم المنتج أو الخدمة من خالل تقديم المزايا والفوائد  - .التعرف على احتياجات الجمهور المستهدف -  الغازيةالمشروبات شركات   )2018الطويل، (  .قياس وتقييم ومراجعة النتائج - .إعداد المزيج التسويقي المستدام - .تحديد سوق االستهالك المستدام -  SWOTتحليل عوامل البيئة الداخلية والخارجية من خالل تحليل  - .تحديد األهداف التسويقية المستدامة -  ومتوسطة الحجممؤسسات صغيرة   الطبيعيةالمحميات   )2017مصطفى، (  ؛)2017آخرون،وعبد الظاهر (  .ظ على العالمة التجارية واالهتمام باالعتبارات البيئة واالجتماعية المختلفةالحفا -   .مسبقا ات محـــل الدراســـة عنـــد  تقيـــيم فعاليـــة البرنـــامج التـــسويقي وقيـــاس الـــصورة الذهنيـــة للـــشرك - .األفراد ذوي األهمية والخبرة المالئمةباالستعانة  - .البرنامج التسويقي ، مخــاطر تكنولوجيــة، بيئيــة، اقتـــصادية(دراســة المخــاطر المحتملــة لتطبيــق االســتراتيجية  -  .اختيار أدوات أو مؤشرات لقياس نجاح تطبيق االستراتيجية بعد تطبيقها -  . التسويق المستدام للمنظمةإستراتيجية أهدافتحديد  -  شركات األعمال (Russini, 2018)  .عمالئها     :للطيران، محل الدراسة، سيتم توضيحه فيما يليختلفــة، أمكــن وضــع نمــوذج مقتــرح لتطبيــق اســتراتيجية التــسويق المــستدام فــي أكاديميــة تــدريب مــصر بــاحثين فــي منظمــات ممــن خــالل دراســة مــا ســبق اإلشــارة إليــه مــن نمــاذج مختلفــة لتطبيــق اســتراتيجيات التــسويق المــستدام، مقترحــة مــن عــدة        إعداد الباحثة: المصدر  .تقييم االستراتيجية -  .تنفيذ االستراتيجية -  .دراسة المنافسين -  ).اجتماعية مرتبطة بتغير سلوكيات المستهلكين



ـــــــات تطبيقـــــــه، واألهـــــــداف التـــــــــــسويق المـــــــــــستدام وتحديـــــــــــد  التعريـف بأبعـاد :المرحلة األولـى  ا�!�وذج ا����رح ��ط��ق ا��را����� ا���و�ق ا����دام �� أ��د���� �در�ب ��ر �ط�ران) 3(�دول   امبيق استراتيجية التسويق المستدالنموذج المقترح لمراحل تط) 3(يوضح جدول   :النموذج المقترح لمراحل تطبيق استراتيجية التسويق المستدام34  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ي عطية رمضانياسمين عبد المعط                                      أكاديمية تدريب مصر للطيران: دراسة ميدانية   نموذج مقترح لتطبيق إستراتيجية التسويق المستدام كأداة لتنمية األداء التسويقي   ـــة    .التسويقية المراد تحقيقهامتطلب ـــة الثاني ـــــــــــــة تحليـــل عوامـــل :المرحل ـــــــــــــة والخارجي ـــــــــــــة الداخلي ـــــة، البيئ ـــــل مـــــن خـــــالل لألكاديمي : تحلي SWOT  ـــــــــد  تجزئــة الــسوق:المرحلــة الثالثــة ـــــــــشرائح  القطاعـــــــــات وتحدي ل ــــــــسوقية ة لمعرفــــــــة  المــــــــستهدفال ـــــــــــــــــــسويقي  إعـــداد :المرحلـــة الرابعـــة    .احتياجاتها ــــــــــــــــار  :المــــــــــــــــستدامالمـــــــــــــــــــزيج الت البحـــث اعتمـــد الـــسياحي، مرتبطــــــــــــــــــــة بالقطــــــــــــــــــــاع للطيــــران منظمـــــة خدميـــــة أكاديميـــــة تـــــدريب مـــــصر باعتب ــــــــ ـــــــي علـــــــى  -  .التسويق الموجه للعميل -   .يحية الالزمة للتحسينالتصحاألهــــداف المرجـــــوة، بمـــــا يكفـــــل اتخـــــاذ اإلجـــــراءات صورة واقعية لما يحدث، ومدى النجـاح فـي تحقيـق الفعلـــي مـــع المعـــايير المحـــددة مـــسبقا حتـــى تتكـــون هــــو التعــــرف علــــى مــــدى توافــــق األداء التــــسويقي :  األداء التــسويقي ورقابــةتقيــيم :المرحلــة الخامــسة  أساسية للمزيج التسويقي عناصــــــــر ةى عــــــــشرعل ـــــــسويق المبن ـــــــي علـــــــى  -  .التسويق اإلبداعي -  .قيمة العميلالت ـــــــسويق المبن ـــــــــــــــــــــسويقي وتـم اختيـار . تطبيق االسـتراتيجيةاختيـــــــار مؤشـــــــر لقيـــــــاس نجـــــــاح  .التسويق المجتمعي -  .اإلحساس برسالة المنظمةالت ــــــــي  - . التنافسية للمنظمة القـــــــدرة فــــــيالتــــــي تـــــــؤثر حيــث الفــرص والتهديــدات تحليل البيئة الخارجية من  - . القوة ونقاط الضعفللمنظمـــة مـــن حيـــث نقـــاط تحليـــــــل البيئـــــــة الداخليــــــــة  -  . لألكاديميةمؤشـــــــــــــــــــــر األداء الت ــــــــسين ف ــــــــل المناف ــــــــة، وللخــــدمات المقدمــــة مــــن تحديــــــــد نقــــــــاط التميــــــــز  -  مميزاتهم التنافسية القطــــــاع والتعــــــرف علــــــى تحلي د ا����������������������������را - .ا	���داما	�������������������������رو��  -  .ا	���داما	�وز���������������������������  - .ا	����ر ا	���دام - المنتج المستدام  -  .العمالءمطابقتها مع احتياجـات المقدمـــــة، والتأكـــــد مــــــن التدريبيــــــــــــة وخــــــــــــدماتها خـالل بــرامج األكاديميــة المقدمـــــة للعمـــــالء مــــــن تحديـــد القيمـــة المـــضافة  - . في تفكير العميلالذهنيــــة للمنــــتج المقــــدم المكانــــــــة األكاديمي في أكاديمية تدريب مصر للطيـران التابعـة لقطـاع التـدريب فـي )  واإلدارة الوسطىراءالمد(يضم مجتمع الدراسة فئة العاملين    : الدراسة وتحديد حجم العينةمجتمع  .كيفيا، وكذلك وصفها وصفا كميا، مع الربط بين نتائج الوصف الكمي والكيفي تــستند الدراســة إلــى المــنهج الوصــفي التحليلــي، وذلــك ألنهــا تقــوم علــى الجمــع بــين وصــف متغيــرات الدراســة وصــفا  :الدراسةنهج م  إعداد الباحثة: المصدر  ).ا	ر���4 ا	��و� ��(ا6"را��ت ا�;�ذ ا:�راءات ا	�9"�"�� �& "�	� و��ود  -  .و�ود ا6"را��ت �ن 8د�7ا	3��& ���ھداف ا	�"ددة 	�"د�د � �ر�6 ا�داء  -  . ا	�"�����5تا	��4�������س ا�داء ا	�������و� & ا	3�������& ���������2ف  -  ).ا�داء ا	��و� &(ا	�ر"�� ا�و	. �ط����ق �ؤ���ر ا	 ����س ا	��ذي ���م �"د���ده ���&  -  .��%�دا 	 ���%� ا�ھ��داف ا	����و� �� ا	�"��ددة ����� � ا����ر��ع -  ا	�ر��� - ا	�����  - ا	�را�� - ا	�����ت - ا	���� ا	��د�� - ا	���ر�ون   إعداد الباحثة: المصدر  .الحصول على شهادات االعتماد الدولية المختلفة والمراجعات الخاصة بها  -  .قياس رضا المتدربين، ومعرفة أوجه القصور والتميز  -  .متابعة مؤشرات أداء اإلدارات المختلفة  -  إدارة الجودة  الدورات العملية لمهندسي الطيرانتنفيذ   -  اإلدارة العامة للتدريب الفني  .تدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية  -  اإلدارة العامة لتدريب الطيران  .صيانة أجهزة الطيران التمثيلي  -  .تدريب الطيارين على أجهزة الطيران التمثيلي  -  اإلدارة العامة للطيران التمثيلي  . عن توفير جميع المساعدات المادية للتدريبمسؤولة  -  اإلدارة العامة لخدمات التدريب  . البرامج التدريبية للعاملين بالشركة ولغير العاملينذتنفي  -  .إعداد المادة العلمية للدورات التدريبية المختلفة المرتبطة بناء على توصيات إدارة التسويق، وتكويدها، واعتمادها  -  .تصميم أدلة عمل اإلدارات المختلفة  -  لموارد البشريةاإلدارة العامة ل  .لكليات المختلفةاإعداد وتنظيم البرامج التدريبية المقدمة لطالب المعاهد و  -  .خصية، والشركات والقطاعات التابعة لهاشة وفق رغباتهم الضركة مصر للطيران القابشإعداد الخطط التدريبية للعاملين في   -  اإلدارة العامة للتخطيط  االلكتروني الخاص باألكاديميةمسؤولة عن الموقع   -   .تختص بتسويق أنشطة األكاديمية التدريبية للجهات الخارجية سواء شركات أو أفراد  -  اإلدارة العامة للتسويق  نشاط اإلدارة  اسم اإلدارة  اإلدارات الرئيسية التابعة ألكاديمية تدريب مصر للطيران) 4(جدول    :)4(ديمية ثمان إدارات تم اإلشارة إليها في جدول وتضم األكا. للطيرانالقابضة لمصرالشركة 



35   -------------------------------------------------------------------------------------   )44– 29(  :               الصفحات2018 ديسمبر - الثاني  العدد -  15مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة          المجلد  . االعتماد على طريقة ليكرت الخماسيمع ،  محل الدراسةالعاملين بأكاديمية التدريبلى إ ةموجهقائمة استقصاء خالل  من ، والتحقق من صحة النموذج المقترح ومالءمته للتطبيقض الفروالختبارولية الالزمة  األت على جمع البيانااالعتمادتم    :ساليب جمع البياناتأ  . استمارة صالحة للتحليل اإلحصائي101 استمارة استقصاء، وتم الحصول على 110 تم توزيع ات مفرد110األصلي  الشامل الختيار مفردات العينة من جميع إدارات األكاديمية، حيث بلـغ حجـم المجتمـع تم االعتماد على أسلوب الحصرقد و التسويق  األول والثاني تم تخصيصهما لتحديد مدى تطبيق أبعاد الستقصاء على ثالثة أجزاء أساسية؛اشتملت قائمة ا وتـــم اســـتخدام أســـاليب  .جـــراء التحليـــل اإلحـــصائيإل SPSS24 برنـــامجبتـــم االســـتعانة  مـــن جمـــع البيانـــات االنتهـــاءبعـــد    :ساليب تحليل البياناتأ  .تخصيصه الختبار نموذج الدراسة المقترح لمراحل تطبيق استراتيجية التسويق المستدام في األكاديمية محل الدراسة، الجزء الثالث تم )المتغير التابع (، وأبعاد قياس األداء التسويقي)المتغير المستقل (المستدام بـــات تطبيـــق أبعـــاد التـــسويق المـــستدام، ومـــدى  مـــدى تـــوافر متطللـــىاإلدارة الوســـطى، عأفـــراد  اإلدارات وراءالمتمثلـــين فـــي مـــد الدراسـة موافقـة فئـات مـن تحليـل البيانـات الخاصـة بتحديـد درجـة إليها البحـثيتضمن هذا الجزء النتائج المبدئية التي توصل   :واختبارات الفرض  لمتغيرات الدراسةلتحليل اإلحصائيا -1  .(VIF Test)ضخم التباين ، واختبار معامل ت(K-S Test)سمرنوف –كولمجروف البحــــث علــــى ثالثــــة اختبــــارات إحــــصائية لقيــــاس النمــــوذج المقتــــرح وهــــي، اختبــــار كرونبــــاخ ألفــــا، اختبــــار التوزيــــع الطبيعــــي كمـا اعتمـد  .لتحديد نسبة إسـهام المتغيـرات المـستقلة فـي تفـسير التبـاين فـي المتغيـر التـابع  R2ستخراج معامل التحديد المستقلة، وا مــدى قــوة العالقــة ونوعهــا بــين المتغيــر التــابع والمتغيــرات  لتحديــدR، كمــا تــم إيجــاد معامــل االرتبــاط ANOVAالتبــاين األحــادي  البـــسيط وتحليـــلتحليـــل االنحـــدار باســـتخدام  F-Testو T-Test   مـــن خـــالل اســـتخدام اختبـــاريمـــن معنويـــة النمـــوذج المقتـــرح الرئيسي، والتأكد  الدراسةضفر للتحقق من مدى صحةأساليب اإلحصاء االستداللي كما تم االعتماد على . النموذج المقترح مراحــل ووصــف،  متغيــرات الدراســةلوصــف االعتمــاد علــى كــل مــن الوســط الحــسابي واالنحــراف المعيــاريو التحليــل الوصــفي يتــضح مــن الجــدول مــدى اهتمــام . أبعــاد التــسويق المــستدام فــي أكاديميــة تــدريب مــصر للطيــران محــل الدراســةتطبيــق اإلدارة ب المتوسط واالتجاه العام واالنحراف المعياري ومعامل االختالف، ألبعاد االستقصاء الخاصة بمـدى اهتمـام )5(يوضح جدول   0.732  محايد  3.42  اإلجمالي  0.497  موافق بشدة  4.51  التسويق المجتمعي  1.108  غير موافق  1.52  رسالة المنظمةاإلحساس بالتسويق المبني على   0.657  حايدم  3.00  التسويق اإلبداعي  0.708  موافق  3.51  عميللل قيمة  بناءىالتسويق المبني عل  0.694  موافق بشدة  4.57  التسويق الموجه للعميل  االنحراف المعياري  عاماالتجاه ال  المتوسط  أبعاد التسويق المستدام   العام واالنحراف المعياري لمتطلبات تطبيق أبعاد التسويق المستدامالمتوسطات واالتجاه) 5(جدول   أبعاد التسويق المستدامتطبيق  لاإلحصاء الوصفي 1-1  .االهتمام بأداء األكاديمية التسويقي ، 4.57 لكــل منهمــا  بلغــت قــيم المتوســطالمجتمعــي، حيــث العليــا بالبعــد الخــاص بالتــسويق الموجــه للعميــل، والتــسويقاإلدارة  بمعامـل  الخماسـي،  قيمـة موافـق بـشدة فـي مقيـاس ليكـرتوالتـي تقابـل وهي القـيم األكبـر بـين أبعـاد التـسويق المـستدام، 4.51 فقـد بلغـت قيمـة المتوسـط  أمـا بالنـسبة لبعـد التـسويق اإلبـداعي 0.708  بمعامـل اخـتالف،موافق في مقياس ليكـرت الخماسـي قيمـة ، والتـي تقابـل3.51  بقيمـة المبني علـى قيمـة العميـلمن حيث قيمة متوسط اآلراء، التسويق  ثالثةثم جاء في المرتبة ال  . مفـردات العينـةإجابـاتبـين   وجـود نـسبة اتفـاق والـذي يـشير إلـى0.497، 0.694  قيمتـه)مقياس التشتت النسبي (اختالف التـسويق المبنـي علـى رسـالة جاء في المرتبة األخيرة، و 0.657معامل اختالف  والتي تقابل قيمة محايد، ب3.00 بهالخاص  بهــذا البعــد مـــن أبعــاد التــسويق المـــستدام فــي األكاديميــة محـــل  قــصور فــي االهتمـــام مفــردات العينــة، الـــذي يــشير بــدوره إلـــى أجوبــة اخــتالف واضــح بــين ممــا يعكــس وجــود، 1.108مــن الواحــد الــصحيح بلغــت قيمتــه بمعامــل اخــتالف أكبــر  الخماســي، والتـــي تقابـــل قيمـــة غيـــر موافـــق فـــي مقيـــاس ليكـــرت  ،1.52ة  بلغـــت قيمـــة المتوســـط الخـــاص بـــه أقـــل قيمـــ، حيـــثالمنظمـــة   .الدراسة



داء األ المتوسط واالتجاه العام واالنحراف المعياري ومعامل االختالف، ألبعاد االستقصاء الخاصـة بقيـاس )6(يوضح جدول   0.672  موافق  3.87  اإلجمالي  0.685  محايد  3.29  والء العميل  0.611  موافق  3.58  رضا العميل  0.722   بشدةموافق  4.76  النصيب السوقي  االنحراف المعياري  االتجاه العام  المتوسط  أبعاد األداء التسويقي  األداء التسويقي العام واالنحراف المعياري لتطبيق أبعاد المتوسطات واالتجاه) 6(جدول  بعاد األداء التسويقيأتطبيق اإلحصاء الوصفي ل 2-1  .عن قيمة المتوسط الحسابيبشكل عام،  مفردات العينة أجوبةعدم وجود فروق أو انحرافات في  ممــا يعنــي 0.732 وجــاءت قيمــة االنحــراف المعيــاري إلجمــالي القــيموالتــي تقابــل قيمــة محايــد فــي مقيــاس ليكــرت الخماســي،  3.42المــستدام فــي األكاديميــة محــل الدراســة بنــاء علــى النتــائج الــسابقة، بلغــت قيمــة متوســط إجمــالي تطبيــق أبعــاد التــسويق 36  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ي عطية رمضانياسمين عبد المعط                                      أكاديمية تدريب مصر للطيران: دراسة ميدانية   نموذج مقترح لتطبيق إستراتيجية التسويق المستدام كأداة لتنمية األداء التسويقي   فــي مقيــاس ليكــرت   بــشدة قيمــة موافــقوالتــي تقابــل 4.76  لكــل منهمــا حيــث بلغــت قيمــة المتوســط النــصيب الــسوقي،زيــادةب  الخــاصبعــدالبمــدى اهتمــام اإلدارة العليــا     يتــضح مــن الجــدول .كاديميــة تــدريب مــصر للطيــران محــل الدراســةالتــسويقي أل لغـت ب البعد الخـاص بـوالء العميـل، حيـث من حيث قيمة متوسط اآلراء، األخيرة جاء في المرتبة  ثم0.685بمعامل اختالف  0.611ا العميـل إلـى موافـق، بقيمـة متوسـط حـسابي بلغــت  مفـردات العينـة بـشأن البعـد الخــاص برضـأجوبـةواتجهـت  .العينـة مفـردات أجوبـة وجـود نـسبة اتفـاق بـين والـذي يـشير إلـى 0.722  قيمتـه)مقياس التـشتت النـسبي(بمعامل اختالف  الخماسي، تمام  مما يعكس عدم اه،0.685 التي تقابل قيمة محايد في مقياس ليكرت الخماسي، بمعامل اختالف 3.29المتوسط قيمة  لمبنــي علــى إضــافة قيمــة التــسويق ا  0.000  4.384  0.102  0.445  0.494  0.703  التسويق الموجه للعميل P-Value  المعنويةمستوى  T- Test  قيمة ت  المعياري الخطأ B  االنحدارمعامل  R2  التحديدمعامل  R  االرتباطمعامل   المتغير المستقل  االنحدار الخطي البسيط ألبعاد التسويق المستدام نتائج اختبار )7(دول ج   .أكاديمية تدريب مصر للطيران فـــي داء التـــسويقيألا  تنميـــةفــيأبعـــاد التـــسويق المـــستدام لتطبيــق  داللـــة إحـــصائية وذ معنـــوي  يوجـــد أثــر ال:الفــرض الرئيـــسي :اختبارات الفرض و لمتغيرات الدراسةاإلحصاء االستداللي -2  . مفردات العينة بشكل عام، عن قيمة المتوسط الحسابيأجوبةحرافات في  مما يعني عدم وجود فروق أو ان0.672 والتـــي تقابـــل قيمـــة موافـــق فـــي مقيـــاس ليكـــرت الخماســـي، وجـــاءت قيمـــة االنحـــراف المعيـــاري إلجمـــالي القـــيم 3.87الدراســـة  بنــاء علــى النتــائج الـسابقة، بلغــت قيمــة متوســط إجمــالي تطبيـق أبعــاد األداء التــسويقي فــي األكاديميــة محــل اإلدارة بهـذا البعــد التـسويق اإلبـداعي، التـسويق المجتمعـي التسويق الموجـه للعميـل،   وقد حصلت األبعاد الخاصة بكل من.مصر للطيران وبــين تنميــة األداء التــسويقي ألكاديميــة تــدريب أبعــاد التــسويق المــستدام،  كــل بعــدبــين تطبيــق وجــود عالقــة طرديــة - : يمكن اإلشارة إلى ما يلي)7(من النتائج الواردة في جدول   األداء التسويقي: المتغير التابع  0.000  3.777  0.078  0.296  0.308  0.555  التسويق المجتمعي  0.000  5.964  0.068  0.406  0.069  0.264  برسالة المنظمةالتـــــسويق المبنـــــي علـــــى اإلحـــــساس   0.000  4.686  0.070  0.330  0.391  0.626  التسويق اإلبداعي  0.000  3.871  0.046  0.179  0.131  0.363  للعميل حـصلت فقـد  ،لمبنـي علـى اإلحـساس برسـالة المنظمـةالتي تشمل التسويق المبنـي علـى إضـافة قيمـة للعميـل، والتـسويق ا أمــا أبعــاد التــسويق المــستدام 0.555، 0.626، 0.703 والتــي بلغــت علــى التــوالي Rعلــى أكبــر قــيم لمعامــل االرتبــاط  ممــا يعنــي  أبعــاد التــسويق المــستدام  لجميــع(a= 0.05)، وهــي أقــل مــن 0.000 بلغــت قيمــة مــستوى المعنويــة  - 0.264، 0.363 والتي بلغت Rمل االرتباط على قيم متوسطة لمعا  . بين المتغيرات العالقةمعنوية



37   -------------------------------------------------------------------------------------   )44– 29(  :               الصفحات2018 ديسمبر - الثاني  العدد -  15مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة          المجلد  راســة إلــى نــسب التغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى األداء التــسويقي لألكاديميــة محــل الد   R2 قــيم معامــل التفــسير تــشير - فــسر مــا قيمتــه ي يمكــن أن  بعــد التــسويق اإلبــداعي.الخاصــة بــأداء األكاديميــة التــسويقي، بنــاء علــى آراء مفــردات العينــة  التغيــرات مــن%49.4 فــسر مــا قيمتــهي يمكــن أن فبعــد التــسويق الموجــه للعميــل. أبعــاد التــسويق المــستدامتطبيــق نتيجــة ل حـصلت أبعـاد التـسويق المـستدام وقـد . أخرى غير موجودة في مخطـط الدراسـة متغيرات إسهامترجع إلى ف من التغيرات، أما النسبة الباقية .من التغيرات%  30.8فسر ما قيمته ي يمكن أن عي، بعد التسويق المجتممن تلك التغيرات% 39.1 .  األداء التــسويقي الخــاص بهــالتنميــة ، التــسويق المــستدام بأكاديميــة تــدريب مــصر للطيــران محــل الدراســةاســتراتيجيةلتطبيــق  والخــاص بمراحــل يمكــن االســتعانة بهــا دراســةجراء اختبــار للنمــوذج الــذي تــم اقتراحــه فــي اإلطــار النظــري لل بــإحــثاهــتم الب  :التحليل اإلحصائي لنموذج الدراسة  -3  .للطيران تنميــة األداء التــسويقي فــي أكاديميــة تــدريب مــصر فــيأثــر ذو داللــة إحــصائية لتطبيــق كــل بعــد مــن أبعــاد التــسويق المــستدام  الذي ينص على أنه يوجد رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل ، وعليه يتم3.95 إذ بلغتة المذكورة عند درجات الحري  أكبـر مـن قيمـة ف الجدوليـة)أبعـاد التـسويق المـستدام( المستقلة يتضح من الجدول أن قيم ف المحسوبة للمتغيرات    0.000  14.264  0.265  3.785  100  99  1  التسويق المجتمعي  0.000  35.575  0.223  7.964  التسويق المبني على اإلحساس برسالة المنظمة  0.000  21.960  0.249  5.457  التسويق اإلبداعي  0.000  14.988  0.264  3.953  التسويق المبني على إضافة قيمة للعميل  0.000  19.217  0.245  4.886  التسويق الموجه للعميل P-Value  مستوى المعنوية F Test قيمة ف المربعاتمتوسط  درجات الحرية  المتغير المستقل ANOVA تحليل التباين األحادي )8(ول جد    :)8جدول  (ANOVA  مفردات مجتمع البحث، تم استخدام تحليل التباين األحادي أجوبة بين متوسطات (a= 0.05)وللتأكــد مــن معنويــة نمــوذج االنحــدار، ولتحديــد مــا إذا كــان يوجــد فــروق ذات دالالت إحــصائية عنــد مــستوى معنويــة   %. 6.9و % 13.1معامل التفسير بلغت على التوالي  نــسب لقــيم  علــى أقــل،التــسويق المبنــي علــى إضــافة قيمــة للعميــل، والتــسويق المبنــي علــى اإلحــساس برســالة المنظمــة: ) 1 –صــفر (مــن ) معامــل االعتماديــة(معامــل ألفــا كرونبــاخ  وتتــراوح قــيم . وتحديــد مــدى اعتماديتــهبــشكل عــام ثبــات النمــوذج ولقيـاس . كل مرحلة من مراحـل النمـوذج المقتـرحفيرجة االتساق الداخلي بين العبارات المختلفة ختبار كرونباخ ألفا لقياس دا -  :الختبار بيانات النموذج اإلحصائية تم استخدام االختبارات التالية : اإلحصائية النموذجاختبار بيانات 1-3  . وفيما يلي عرض لنتائج التحليل اإلحصائي المرتبطة بالنموذج المقترح.وأثره في تنمية األداء التسويقي رف على مدى مالءمته للتطبيق من وجهة نظـر اإلدارة والعـاملينويهدف اختبار النموذج من خالل تحليله إحصائيا إلى التع وتـنص .  المشتركة بين المتغيرات المـستقلة الداخلـة فـي التوزيـع مـع بعـضها الـبعضاالرتباطين لقياس VIF Testاختبار التباين - %.5اإلحصائية على أن البيانات اإلحصائية ال تخضع للتوزيع الطبيعي إذا كان مستوى معنوية االختيار أكبر من وتـنص القاعـدة .  لقيـاس مـدى توزيـع البيانـات واآلراء التـي تـم جمعهـا توزيعـا طبيعيـا(K – S Test)اختبـار التوزيـع الطبيعـي  -  . درجة اعتمادية المقياس مؤشرا على(a≥ 0.6)وتعد قيمة المعامل    :يوضح نتائج االختبارات السابقة على نموذج الدراسة المقترح) 9(الجدول  . 5 أقل من VIFالقرار اإلحصائي على قبول االختبار في حالة كون قيمة  قاعدة اتخاذ



38  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ي عطية رمضانياسمين عبد المعط                                      أكاديمية تدريب مصر للطيران: دراسة ميدانية   نموذج مقترح لتطبيق إستراتيجية التسويق المستدام كأداة لتنمية األداء التسويقي   ن جميـع البيانـات التـي تـشملها مراحــل  كمـا أشـارت نتيجـة اختبـار التوزيـع الطبيعـي أ.عليـهاالعتمـاد و ٕوامكانيـة قبولـهالمقتـرح  ثبـات النمـوذج  مما يؤكـد علـى النموذج الخمس، الجدول السابق إلى ارتفاع قيمة معامل ألفا كرونباخ لمراحلأشارت بيانات  مقبول  مقبول  مقبول  النتيجة اإلحصائية      5  0.710  المرحلة الخامسة  5  0.715  المرحلة الرابعة  6  0.813  المرحلة الثالثة  5  0.780  المرحلة الثانية  2.121  0.00  6 0.810  المرحلة األولى K-S Test VIF Test  عدد العبارات  معامل ألفا كرونباخ  مراحل النموذج المقترح   لمراحل النموذج المقترحزيع الطبيعي واالرتباطية المشتركةوق األداة والتثبات وصد) 9(جدول ، فهـي )5أكبـر مـن (نها تحقق شرط التقويم اإلحصائي وفقـا لقاعـدة اتخـاذ القـرار فإ، 2.121تحليل بيانات المتغير المستقل  والتــي تــشير إلــى أن قيمــة نتيجــة VIF Testأمــا بالنــسبة لنتيجــة اختبــار . موزعــة جميعهــا توزيعــا طبيعيــاتــرح قالنمــوذج الم التـــسويق اســـتراتيجية واالنحـــراف المعيـــاري لمراحـــل النمـــوذج المقتـــرح بتطبيـــق  العـــام واالتجـــاه المتوســـط )10(يوضـــح جـــدول   0.544  موافق بشدة  4.80  لخامسةالمرحلة ا  0.643  موافق بشدة  4.70  الرابعةالمرحلة   0.781  موافق  4.44  المرحلة الثالثة  0.771  موافق  4.34  المرحلة الثانية  0.357  موافق بشدة  4.85  المرحلة األولى  اريياالنحراف المع  االتجاه العام  المتوسط  مراحل النموذج المقترح  التسويق المستداماستراتيجية    تطبيقراحل منموذج  العام واالنحراف المعياري لالمتوسطات واالتجاه) 10(جدول   :اإلحصاء الوصفي للنموذج المقترح للدراسة 2-3  . إلى عدم وجود تداخل بين المتغيرات المستقلة في التوزيع داخل النموذج المقترح للدراسةتشير والتـي تقابـل قيمـة موافـق  4.70، 4.85 ، 4.80 وكانـت قـيم المتوسـط األعلـى. كاديمية تدريب مـصر للطيـرانأالمستدام في  ويق المـــستدام والتعريـــف تحديـــد أهـــداف التـــسالخاصـــة بولـــى  األمرتبطـــة بأبعـــاد المرحلـــة بـــشدة فـــي مقيـــاس ليكـــرت الخماســـي، تنميــة األداء التــسويقي ألكاديميــة مــصر للطيــران للتــدريب محــل الدراســة، والــذي يعتبــر فــي   التأثيريــةالمقتــرح، وعالقتــه النمــوذج  مراحــل كــل مرحلــة مــن لتحديــد مــدى إمكانيــة االعتمــاد علــى البــسيطتــم االعتمــاد علــى تحليــل االنحــدار الخطــي :اإلحصاء االستداللي للنموذج المقترح 3-3  .بشكل عام، عن قيمة المتوسط الحسابي مفـردات العينـة أجوبـة عـدم وجـود فـروق أو انحرافـات فـي  فـي الجـدول الـسابق إلـىاالنحـراف المعيـاريوتـشير قـيم . الخماسي حـــصلت بـــاقي مراحـــل النمـــوذج المقتـــرح علـــى قـــيم متوســـط تـــشير إلـــى اتجـــاه عـــام موافـــق فـــي مقيـــاس ليكـــرت كمـــا .المـــستدام المرتبطــة بإعــداد المــزيج التــسويقي الرابعــة، والمرحلــة بتقيــيم نتــائج تطبيــق االســتراتيجيةبأبعــاده، والمرحلــة الخامــسة الخاصــة    األداء التسويقي: المتغير التابع  0.000  2.671  0.063  0.169  0.067  0.259  الخامسة  0.000  1.425  0.148  0.210  0.708  0.842  الرابعة  0.000  5.818  0.124  0.719  0.255  0.505  الثالثة  0.000  4.635  0.107  0.495  0.178  0.422  الثانية  0.000  5.818  0.124  0.719  0.255  0.505  األولى P-Value  مستوى المعنوية T- Test  قيمة ت  المعياري الخطأ B   االنحدارمعامل R2  التحديدمعامل  R  االرتباطمعامل   المرحلة   للنموذج المقترحاالنحدار الخطي البسيط لمراحلنتائج اختبار ) 11(جدول   . الهدف األساسي للدراسة



39   -------------------------------------------------------------------------------------   )44– 29(  :               الصفحات2018 ديسمبر - الثاني  العدد -  15مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة          المجلد  ، وبــين  فــي النمــوذج المقتــرح التــسويق المــستداممرحلــة مــن مراحــل اســتراتيجيةوجــود عالقــة طرديــة بــين تطبيــق كــل  - :يمكن اإلشارة إلى ما يلي) 11(من النتائج الواردة في جدول بإعـداد  النمـوذج الخاصـة  مـنالرابعـةالمرحلـة وقـد حـصلت . ب مصر للطيـرانتنمية األداء التسويقي ألكاديمية تدري يليهــا مــن حيــث قــوة معامــل . 0.842 والتــي بلغــت Rعلــى أكبــر قــيم لمعامــل االرتبــاط المــزيج التــسويقي المــستدام  ــ علـى ) الداخليـة والخارجيـة لألكاديميـة، وتقيـيم نتـائج تطبيـق االسـتراتيجيةتحليل عوامل البيئة (التي تشمل  والخامسة  الثانيـةناحـصلت المرحلتـ .R 0.505حيث بلغت قيمـة معامـل االرتبـاط ) تجزئة السوق وتحديد السوق المستهدف ومرحلــة ،تحديــد أهــداف والتعريــف بمتطلبــات تطبيــق أبعــاد التــسويق المــستدام (الثالثــةواألولــى ن ااالرتبــاط المرحلت ممـا  التسويق المـستدام مراحل استراتيجية  لجميع(a= 0.05)، وهي أقل من 0.000 بلغت قيمة مستوى المعنوية  - .  على التوالي0.259، 0.422 بلغت  والتيR لمعامل االرتباط  إلى حد ماقيم متوسطة حــل الدراســة إلــى نــسب التغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى األداء التــسويقي لألكاديميــة م   R2تــشير قــيم معامــل التفــسير  - . العالقة بين المتغيراتيعني معنوية بعــد المــرحلتين األولــى  .مــن التغيــرات الخاصــة بــأداء األكاديميــة التــسويقي، بنــاء علــى آراء مفــردات العينــة% 70.8 يمكـــن أن يفـــسر مـــا قيمتــــه لرابعـــةالمرحلـــة افبعـــد . م المقترحــــة التـــسويق المـــستدامراحـــل اســـتراتيجيةنتيجـــة لتطبيـــق  مـن % 17.8فـسر مـا قيمتـه ي يمكـن أن المرحلة الثانيـةبعد  .غيرات التمن% 25.5 يمكن أن تفسر ما قيمته والثالثة أما النسبة الباقية من %. 6.7 لقيم معامل التفسير بلغت ة على أقل نسبالمرحلة األخيرةحصلت وقد . تلك التغيرات فــة، والمهنيــين فــي قطــاعي للوصــول لعمالئهــا لتحديــد احتياجــاتهم التدريبيــة، ســواء مــن الطــالب فــي المعاهــد والكليــات المختل المحـــاوالت الدائمـــة التــسويق الموجـــه للعميــل، حيـــث تــم مالحظـــة ممارســـات جيــدة إلدارة التـــسويق فــي األكاديميـــة بخــصوصفــي هــذا الــصدد البــد مــن اإلشــارة إلــى أنــشطة األكاديميــة فــي االهتمــام ببعــد  و. المجتمعــيالتــسويق الموجــه للعميــل، والتــسويق ببعـدي مدى اهتمام اإلدارة العليا في أكاديمية تدريب مصر للطيران  مفردات العينةأجوبةمن  و)5(من بيانات جدول اتضح  : في األكاديمية محل الدراسة تطبيق أبعاد التسويق المستداملمستوىمناقشة وتفسير نتائج التحليل اإلحصائي     :ةمناقشة وتفسير نتائج الدراس    .التغيرات، ترجع إلى مساهمة متغيرات أخرى غير موجودة في مخطط الدراسة ال مـصمم علـى ، باإلضـافة إلـى المـشاركة بجنـاح لألطفـ"مصر للطيـران وتأهيـل وتـدريب الـشباب"ندوات للشباب تحت عنوان  عقــدتــم   للمعــرض، حيــث49 ومثــال علــى ذلــك الــدورة  فعاليــات األكاديميــة فــي معــارض الكتــاب التــي تقــام بــشكل ســنوي،-  .اديمية في تنظيم مختلف الندوات التعريفية الموجهة لمختلف الفئات مشاركة األك -  :والتي يمكن إجمالها في )4 (الموضحة في ملحق رقم الميدانية، زيارات الباحثةأما بالنسبة للبعد الخـاص بالتـسويق المجتمعـي، تـم مالحظـة العديـد مـن األنـشطة المجتمعيـة التـي تهـتم بهـا اإلدارة مـن خـالل   .السياحة والطيران، ومحاولة إشباعها علـى % 50كمـا قـدمت األكاديميـة للـشباب كـروت تخفـيض . هيئة نموذج طـائرة، يقـوم مـن خاللـه الطفـل بتجربـة سـفر واقعيـة ، حيـــث تعتبـــر شــركة مـــصر للطيـــران أحــد أهـــم شـــركاء 57357 األطفــال زيــارات األكاديميـــة المنتظمــة لمستـــشفى ســـرطان -  .دوراتها التدريبية المختلفة حيــث .  التــسويق اإلبــداعي، يليــهالمبنــي علــى قيمــة العميــل التــسويق  مــن حيــث التطبيــق باألكاديميــة،ثالثــةجــاء فــي المرتبــة ال  . مشاركة األكاديمية كعارض في الملتقيات السنوية للتدريب والتأهيل لسوق لعمل التي تنظمها الجامعات والمعاهد-  .الكيانالنجاح في هذا  مــن اإلدارة بتقــديم بــرامج تدريبيــة حديثــة وجــود اهتمــام واضــح أنــه علــى الــرغم مــن ى  مفــردات العينــة إلــأجوبــةأشــارت معظــم  التسويق المبني على رسالة مرتبة األخيرة، جاء في ال و.ٕالتسويقية اإلبداعية لجذب العمالء وادارة عالقات طويلة األجل معهم فـي اســتخدام األســاليب والممارســات اقــصورإال أن هنــاك وخـدمات تدريبيــة بأســاليب مبتكـرة لتواكــب التطــور فــي سـوق العمــل،  ة الباحثــة وتــم معرفــ .العــاملين، أو علــى مــستوى البيئــة الخارجيــة بالــشكل الــذي يمكنهــا مــن زيــادة قــدرتها التنافــسية فــي المجــال، حيث اتجهت معظم اآلراء إلى عدم اهتمام اإلدارة بنشر رسالتها سـواء علـى مـستوى البيئـة الداخليـة لألكاديميـة بـين المنظمة



40  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ي عطية رمضانياسمين عبد المعط                                      أكاديمية تدريب مصر للطيران: دراسة ميدانية   نموذج مقترح لتطبيق إستراتيجية التسويق المستدام كأداة لتنمية األداء التسويقي   ووجـدت الباحثـة أنـه مـن . )3(، موضـحة فـي الملحـق رقـم  من خـالل إدارة الجـودة وقيمها األساسيةبرسالة األكاديمية ورؤيتها ســواء علــى مــستوى بيئــة األكاديميــة االنجليزيــة فقــط، عــدم االهتمــام بنــشرها بــشكل واســع  صــياغتها باللغــة: أهــم نقــاط ضــعفها يـتم  إذ معظم مفردات العينة إلى جهود اإلدارة التسويقية المستمرة لفتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسـيا، وقد أشارت. الخماسي فـــي مقيـــاس ليكـــرت  بـــشدة قيمـــة موافـــقوالتـــي تقابـــل 4.76  حيـــث بلغـــت قيمـــة المتوســـطزيـــادة النـــصيب الـــسوقي،ب الخـــاص بعــدالبمــصر للطيــران يتــضح مــدى اهتمــام اإلدارة العليــا فــي أكاديميــة تــدريب ) 6(النتــائج الموضــحة فــي جــدول بنــاء علــى  :األداء التسويقي في األكاديمية محل الدراسة تطبيق أبعاد لمستوىمناقشة وتفسير نتائج التحليل اإلحصائي     .اقتصار الرؤية على خدمات األكاديمية الموجهة لتدريب الطيران فقطفة إلى باإلضا ،الداخلية أو الخارجية شــركات و  األكاديميــات المتخصــصةمــع اتفاقيــات تــدريب وبروتوكــوالت تعــاون وليــة وتوقيــعحــضور معــارض دبــشكل مــستمر  جـذب   تطبيـق أبعـاد التـسويق المـستدام فـيإسـهام مـن حيـث م الوصـل إليـه فـي الدراسـة النظريـة وهـذا يتفـق مـع مـا تـ.رانللطيـ تنميـــة األداء التـــسويقي فـــي أكاديميـــة تـــدريب مـــصر فـــيذو داللـــة إحـــصائية لتطبيـــق كـــل بعـــد مـــن أبعـــاد التـــسويق المـــستدام تم رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل الذي ينص على أنه يوجد أثر ) 8(و ) 7(من خالل تحليل نتائج بيانات جدول  :ائج التحليل اإلحصائي الختبار فرض الدراسةمناقشة وتفسير نت -1   .وشركة الطيران الهندية اللبنانية، IBEX Charter  للطيران التابعة للحكومة الصينية، وشركةAvicشركة مع  التعاون -  . واإلدارة، وصيانة الطائرات والشحن الجوي في دولة توجو في غرب أفريقيا لتنفيـذ بـرامج تدريبيـة فـي مجـال الخـدمات األرضـية وبـرامج التـسويق  افتتاح فرع لألكاديمية-  . بدولة الكاميرونYAAPA (Young African Aviation Professional Association) التعاون مع منظمة -  . (AFRA)الطيران األفريقية  التعــاون مــع شــركة بـــدر للطيــران الــسوداني، شــركة الطيـــران الليبيــة، باإلضــافة إلــى تعـــاون األكاديميــة مــع اتحــاد شـــركات - IACية  التعاون مع األكاديمية الدولية للسياحة والفنادق والضيافة الجو-  : ذلك ومــن أمثلــة  لتــدريب المهندســين، والطيــارين وأطقــم الــضيافة الجويــة، وتحــسين أداء العــاملين بهــذه الــشركات،الطيــران المختلفــة ، حيـث  بين مفـردات مجتمـع البحـثالنموذجمراحل وجود درجة موافقة كبيرة على  )9(جدول اتضح من خالل تحليل بيانات و  . إلى عدم وجود تداخل بين المتغيرات المستقلة في التوزيع داخل النموذج المقترح للدراسةباإلضافة. جميعها توزيعا طبيعيا المقتـــرح موزعـــة أن جميــع البيانـــات التـــي تــشملها مراحـــل النمــوذجو ، واالعتمــاد عليـــهٕوامكانيـــة قبولـــهثبــات النمـــوذج المقتــرح  علـى إلـى نتـائج تؤكـد تـم التوصـل مـن خاللهـا ، المقتـرحالنمـوذجاهتم البحث بإجراء عدة اختبارات إحصائية لقياس  :مناقشة وتفسير نتائج النموذج المقترح     (Cuculeski et al., 2016)(Heck and Yidan, 2013) ; (Pandey et al. 2012 ) ; (Obermiller et al., 2008). شرائح سوقية جديدة للمنظمات، ونمو أدائها التسويقي، وزيادة قدرتها التنافسية تـسهم فـي تنميـة   واهتمـامهم بمعرفـة أي ممارسـات ممكـن أن الحديثـة فـي التـسويق، واالسـتراتيجياتتطبيـق االتجاهـات اإلداريـةيتضح من خالل هذه النتيجة، مدى إدراك القائمين على إدارة أكاديميـة تـدريب مـصر للطيـران والعـاملين بهـا ألهميـة . )3.92 – 4.85( مــا بــين األجوبـة، حيـث بلغــت قـيم متوســط  مفـردات العينــة مـا بــين موافــق بـشدة وموافــقجوبــةألتـراوح االتجــاه العـام  وجـود عالقـات تـأثير معنويـة بـين  )11(و ) 10( جـدول اتضح مـن خـالل نتـائج تحليـل بيانـاتكما . أداء األكاديمية التسويقي             .المقترح الرتباطه بتنمية األداء التسويقي من وجهة نظر اإلدارة في األكاديمية قبــول النمــوذج  ونتيجــة لمــا ســبق تــم. المتغيــرات المــستخدمة فــي بنــاء مراحــل النمــوذج المقتــرح، وبــين تنميــة األداء التــسويقي



41   -------------------------------------------------------------------------------------   )44– 29(  :               الصفحات2018 ديسمبر - الثاني  العدد -  15مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة          المجلد  ـــــــسويق المـــــــستدام  التعريــــف :المرحلــــة األولــــى  آليات التطبيق  المعنيون بالتنفيذ  مراحل النموذج المقترح  بعاد التسويق المستدام في أكاديمية تدريب مصر للطيرانخطة عمل لتنفيذ نموذج تطبيق أ) 12(جدول     :اهتم البحث باقتراح خطة عمل مرتبطة بتطبيق مراحل نموذج الدراسة المقترح، والتي يمكن إجمالها في الجدول التالي  :توصيات الدراسة ــد أوحــه قــصورها بــشأن تطبيــق أبعــاد التــسويق المــستدام -  .اهتمام اإلدارة برفع مستوى الوعي بأهمية التسويق المستدام وأبعاده لدى العاملين -  .االستراتيجية لألكاديميةإدراج التسويق المستدام كأحد األهداف  -  خارجيوناستشاريون     العلياأعضاء اإلدارة   .وتحديد متطلبات تطبيقهبأبعـــــــاد الت بعــدي التــسويق المبنــي علــى اإلحــساس بالرســالة،  (.قيــام اإلدارة بتحدي ة مستقلة للعمل على ممارسات التسويق المستدام، وتقييم تنفيذها بشكل دوري، إلمكانية تحسينها بـشكل تخصيص وحدة أو إدار -  )التسويق االبتكاري ـــــــــــل البيئـــــــــــة الداخليـــــــــــة   :المرحلة الثانية  .مستمر ــــسو -  إدارة التسويق  والخارجيةتحلي ق وأدوات البــــد مــــن االهتمــــام بتحليــــل المنافــــسين فــــي القطــــاع والتعــــرف علــــى مميــــزاتهم التنافــــسية مــــن خــــالل بحــــوث ال ـــــــــسوق  تجزئـــــــة :المرحلــــــة الثالثـــــــة  .االستخبارات التسويقية المتوفرة في األكاديمية ـــــــــد ال ـــــــــسوق وتحدي ــد مــن اهتمــام اإلدارة  :المنــتج المــستدام   لخدمات التدريباإلدارة العامــــــــــــــــــــة    للموارد البشريةاإلدارة العامــــــــــــــــــــة    للتخطيطاإلدارة العامــــــــــــــــــــة     إدارة التسويق    اإلدارة العليا      المستدامإعــــــــداد المـــــــــزيج التـــــــــسويقي   :الرابعةالمرحلة   .ياجات العمالءمطابقتها مع احتالبد من االهتمام بتحديد القيمة المضافة المقدمة للعمالء من خالل برامج األكاديمية التدريبية وخدماتها المقدمـة، والتأكـد مـن  -  جميع اإلدارات  :المستهدفال ــة البيئــة، إبراز سياســة األكاديميــة للجــودة،بــ الب ٕ، واشـراك جميــع العـاملين وأصـحاب المـصالح، والجهـات المختلفــة،  ورؤيتهـامـن ناحيـة أخـرى البـد مـن إعــادة تقيـيم رسـالة األكاديميـة   .، باإلضافة إلى نشر قيمها األساسية)2(، )1(الموضحتين في ملحق رقم  وسياســتها للــسالمة والــصحة المهنيــة وحماي ي ممارسـة علـ يراعى عند تحديد األسعار، أن تسهم في تغطية بعض ضرائب حماية البيئة، ومساعدة المؤسـسات :التسعير المستدام  . ت البيئية والمجتمعية على المدى الطويلورغبات العمالء، وتحقيق أهداف المنظمة، ومراعاة االعتباران تكــون كــل األنــشطة المرتبطــة بالخــدمات التدريبيــة المقدمــة فـي إطــار االســتدامة، التــي تركــز علــى تحقيــق إشــباع احتياجــات أيجـب   .زيادة االنتماء التنظيمي والوالء، ونشرها داخل األكاديمية وخارجها بأكثر من لغةالذي يضمن والعمالء في صياغتها، األمر  ، والتأكيـد يراعى عند إعداد المزيج الترويجي المستدام التركيز علـى نـشر رسـالة األكاديميـة والتأكيـد علـى محتواهـا: الترويج المستدام  .قع االنترنت وتطوير إمكانية الدفع من خاللهااموشبكات التواصل االجتماعي، ومثل مع العمالء، البد من اهتمام اإلدارة بتقـديم نقـاط توزيـع جديـدة للخـدمات التدريبيـة التـي تقـدمها األكاديميـة، تتـيح مـن خاللهـا إمكانيـة بنـاء عالقـات    .أعمالها مع العمالء وجميع أصحاب المصالح بنزاهة، ومسؤولية، واحترام، وريادية عليهـا رسـالة األكاديميـة وتركـز علـى أداء جميـع يجب مراعاة التأكيد على قيم العمل داخل األكاديمية والتي تنص :التوزيع المستدام  .أنشطة المسؤولية االجتماعية . تهتم اإلدارة بنقـل فلـسفتها تجـاه البيئـة المحيطـة مـن خـالل رسـالتها اإلعالنيـة الموجهـة للجمهـور المـستهدف: اإلعالن األخضر -  )2(، )1(حة المهنية وحماية البيئة، الموضحتين في ملحق رقم على التزام األكاديمية بسياسة الجودة، وسياسة السالمة والص م القائمين على المبيعات بالتركيز على المعلومات المرتبطـة باهتمـام اإلدارة باعتبـارات االسـتدامة ضرورة اهتما: البيع الشخصي - .ويفضل أن يكون بالتنسيق مع جهات حكومية وجمعيات حماية البيئة ٕ البد من االهتمام بإدارة الموارد البشرية في األكاديمية، وادارة جودة أداء الخدمة المقدمة واشباعها لرغبـات العمـالء، مـن :المشاركون مشروعات لخدمة المجتمع أو البيئةمن قيمة الدورات التدريبية تذهب لصالح % 5بموجبه يسترد العميل في حدود األكاديمية ورسالتها وخدماتها المقدمة، االعتماد على برامج تحفيزية للحفاظ على البيئة مثل برنامج الكوبـون االسـتردادي، الـذي  تــدريب مجــاني فــي مكاتــب مـــصر للطيــران والمطــار، نــشرات توضــيحية عـــن فــيدريبيـــة علــى المراكــز األولــى فــي الــدورات التاالهتمام بأنشطته من خالل تقديم خصومات في مناسبات معينة، حـوافز ماديـة مثـل مـنح الحاصـلين : تنشيط المبيعات المستدام - . البيئية والمجتمعية ص االجتماعيـة خالل التركيز على مفهوم مزيج العمالء الذي يعبر عن مجموعة من األفراد مـن مختلـف األعمـار، ومختلـف الخـصائٕ ــة  .والتعليمية والديموغرافية، الخبرات، والتي تفيد في دراسة دورهم وسلوكهم في عملية تقديم الخدمة ــة المادي ــة التــي تــسهم فــي توصــيل رســالة األكاديميــة، مــن خــالل :البيئ ــد مــن االهتمــام بتــوفير جميــع المــوارد الماديــة والتنظيمي باإلضـافة إلـى تعاونهـا .  علـى اعتماداتهـا البد من استمرار اهتمام إدارة األكاديميـة بالتعـاون مـع الهيئـات المختلفـة والحـصول:الشراكة  . ، وفق ما تنص عليه سياسات األكاديمية وقيمهاوالمجتمعية المختلفةيجـــب مراعــاة أن تكـــون جميـــع اإلجــراءات واألنـــشطة المرتبطــة بتقـــديم الخـــدمات التدريبيــة متوافقـــة مــع االعتبـــارات البيئيـــة  :العمليــات  .الخدمات المقدمة للعميل الب التي تسهم فـي عامله من أجل الحصول على الخدمة أثناء ت فيالبد من االهتمام بجميع العوامل البصرية التي يراها العميل  :التعبئة  .مع شركات طيران عالمية في مجال التدريب ، والرعايـة الـصحية، وذلـك )كرنـك(االنتقاالت، خدمات الترفيه والرحالت التي يمكن إعدادها من خالل شركة مصر للطيران للـسياحة لطيــران فــي فنــادق المطــارات، عنــصر  االهتمــام بتقــديم حــزم بــرامج تدريبيــة شــاملة عناصــر اإلقامــة التــي تقــدمها شــركة مــصر ليمكــن . تذاكر الطيرانٕواصدارالدبلومات المهنية المقدمة في حجز يمكــن االهتمـــام بتجميـــع مجموعـــة مـــن الـــدورات التدريبيـــة المرتبطـــة بمجـــال محـــدد، ومـــنح شـــهادة مجمعـــة بهـــا للمتـــدربين علـــى غـــرار   .كن واضحةزيادة ثقته ووالئه، مع االهتمام بجعل رسالة األكاديمية في أما .  مثـل بـرامج الـوالء، وبـرامج الحـوافز لجـذب عمـالء جـدد محاولة وضع برامج يمكـن مـن خاللهـا إدارة عالقـات مـع العمـالء،:البرمجة  .خارج جمهورية مصر العربيةمن لجذب المتدربين      . في تنظيم أحداث رياضية، بيئية، أو مجتمعية مختلفةاإلسهامو



42  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ي عطية رمضانياسمين عبد المعط                                      أكاديمية تدريب مصر للطيران: دراسة ميدانية   نموذج مقترح لتطبيق إستراتيجية التسويق المستدام كأداة لتنمية األداء التسويقي   ـــــــــــــــــيم ورقابـــــــــــــــــة األداء   :المرحلة الخامسة  )12(تابع جدول  ، تــشمل مجموعــة األصــدقاء الحقيقيــين (Kotler et al., 2011)والئهــم إلــى أربــع مجموعــات كمــا حــددها ، االهتمـام بمعرفـة مـستوى والء العمـالء مـن خـالل تقـسيم العمـالء حـسب درجـة ل مستمرالجودة بمراجعتها بشكعلـى المــستوى المحلـي واإلقليمــي، قيـاس درجــة رضــا العمـالء مــن خـالل اســتمارات االستقـصاء التــي تهــتم إدارة باستخدام أبعاد قياس مؤشر األداء التسويقي من خالل معرفـة الزيـادة فـي النـصيب الـسوقي ألنـشطة األكاديميـة وتــــم التوصــــية . ويقي ودرجــــة اســــتجابة العمــــالء لــــهاهتمـــام اإلدارة باختبــــار وقيــــاس مــــدى فعاليــــة البرنــــامج التــــس -  إدارة الجودة    اإلدارة العليا     التسويقيتقي ، وأخيــرا مجموعـة العمـالء المرتبطـة بالمنظمـة ارتباطـا شــديدا، "Strangers"أثنـاء حـصولهم علـى الخدمـة فقـط  فــي مجموعــة غيــر مرتبطــة بالمنظمــة إال ،"Butterflies"حققــين لنــسبة أربــاح مرتفعــة لكــن لــيس لهــم والء الم وهـم أكثـر مجموعـة يجـب إقامـة عالقـات طويلـة األجـل معهـم،  مجموعـة العمـالء "Best Friends"للمنظمـة  واألجنبية، الطبعة مدخل التسويق الشامل في المنظمات العربية : التسويق المستدام): 2017(أبو وردة، شرين حامد  -  المراجع  .تشجيع إدارة األكاديمية للمقترحات التي من شأنها التطوير والدعم - .تحديد أوجه القصور واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المالئمة -  ى المراجعة المستمرة والتقييم الدائم لألداءالعمل عل -  . ، وتصميم برامج تناسب كل فئة"Barnacles"لكن تعتبر غير مربحة  دور حمالت التسويق االجتماعي المقدمة في التليفزيون المصري في تعديل سلوكيات ): 2011(الجبالي، راندا حمدي  -  .األولى، المكتبة العربية، جمهورية مصر العربية : للتسويق المستدام في فلسطين، المجلة األردنية في إدارة األعمال، األردن، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، صالعوامل المؤثرة في مستوى تبني شركات الصناعات الغذائية ): 2015(الفقهاء، سام عبدالقادر و الصيفي، مي إياد  - .ورية مصر العربيةهحلوان، جم ية التجارة، جامعةعلى محافظة القاهرة الكبرى، رسالة ماجستير، كل دراسة ميدانية: تجاه القضايا االجتماعية الشباب التسويق االجتماعي كأداة للتميز التنافسي وشركات المشروبات الغازية بجمهورية ):  2017(الطويل، رانيا حمدي  - 409- 381 الريادي في تحسين سلوكيات دور المقدرات الجوهرية للمنظمة وتوجهها ): 2018(عطية، ياسمين عبد المعطي  - 183- 158: ص.،)1/1(الفيوم، جمهورية مصر العربية، المجلد الحادي عشر، العدد الفرص والتحديات، المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة، كلية السياحة والفنادق، جامعة : الطبيعية في مصر للمحميات التسويق المستدام):  2017(عبد الظاهر، منار محمد ، حسن، سوزان بكري و عبد الحميد، محمد سليمان  - 113-92:اإلدارة واالقتصاد، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، العراق، المجلد الثاني، العدد الثامن، صأثر استراتيجية التسويق المستدام في التوجه الريادي، مجلة ): 2013(الياسري، أكرم محسن و كامل، سهاد برقي  - . غير منشورة، كلية التجارة، جامعة قناة السويس، جمهورية مصر العربيةدكتوراهدراسة ميدانية، رسالة : مصر العربية دراســة : إمكانيــة تطبيــق أبعــاد التــسويق المــستدام علــى مــستوى المؤســسات الــصغيرة والمتوســطة): 2017(مــصطفى، عــوادي   .ع ميلة، رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، الجزائرفر –مؤسسة اتصاالت الجزائر : أثر اليقظة االستراتيجية في تحسين األداء التسويقي دراسة حالة):2014(محاط، أميرة  -  ، تحت النشر2018يونيو  اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة،أكاديمية تدريب مصر للطيران، مجلة: مواطنة العميل دراسة تطبيقية صغيرة والمتوسـطة، جامعـة الـشهيد حمـة لخـضر، استكشافية، الملتقى الـوطني حـول إشـكالية اسـتدامة المؤسـسات الـ دراسة تطبيقيـة علـى : استراتيجية التسويق المستدام لتحقيق االستدامة المصرفية): 2017(مصيلحي، حسين سيد أحمد  -  .الوادي، الجزائر : تطوير وظيفة التسويق المـستدام وأثرهـا علـى الميـزة التنافـسية للمؤسـسة االقتـصادية استراتيجية): 2011(ياسين، شراد  -  .جمهورية مصر العربية القــاهرة، نحــو اســتدامة األعمــال، القــاهرة الــدولي لعلــوم إدارة األعمــال، خارطــة طريــق البنــوك التجاريــة، مــؤتمر جامعــة   .ارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، الجزائراالقتصادية والعلوم التج عــــين الكبيــــرة، رســــالة ماجــــستير، كليــــة العلــــوم SANIAKدراســــة حالــــة شــــركة تــــصنيع اللواحــــق الــــصناعية والــــصحية 
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A Proposed Model  for applying sustainable marketing strategy as a tool to improve the marketing 
performance 

Field study: Egypt air training academy Yasmeen Abd El-moaty Attia  
Abstract This study aims to propose a model for applying sustainable marketing strategy (customer oriented marketing, customer value marketing, innovative marketing, sense of mission marketing and societal marketing), in Egypt Air Training Academy in order to improve its marketing performance. The study uses the analytical descriptive approach, tools and  methods to describe the study quantitatively and qualitatively. The study concludes that effective application of sustainable marketing strategy through the proposed model, significantly affects the improvements of marketing performance of Egypt Air Training Academy. The study a number of recommendations to improve sustainable marketing practices in the Academy. 
Key words: Sustainable marketing – marketing performance – sense of mission marketing – sustainable marketing mix   
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