تحميل الق اررات التسويقية ومواءمتيا مع تعزيز الميزة التنافسية في ظل أزمة األمن الغذائي
دراسة تطبيقية عمى شركات التسويق الزراعي في محافظة البمقاء
الدكتور محمد الزيادات

الدكتور محمد العوامرة

تختلؼ العوامؿ المؤثرة على تحقيؽ هدؼ الفاعليػ يػم ممظمػال العػماع الغذائيػ ممػد
االعتماد على األسس العلمي المتعارؼ عليها يم إدارة التسػويؽ ودػد ءػامل مةػال الد ارسػ هػذ
امطالداً مف معري دور الق اررال التسويقي يػم التػرثر ودعػـ الميػزة التمايسػي والقػ اررال ايسػتراتيءي
علػػى ةػػراال التسػػويؽ الز ارعػػم يػػم محايظ ػ الملقػػام يػػم ظػػؿ زم ػ األمػػف الغػػذائم حيػػت تمثلػػل
همي الدراس يم تحقيؽ افامة العملي التسويقي ودورها المسػاعد يػم اتخػاذ القػ اررال التسػويقي إذ
ه ػػديل الد ارسػ ػ إل ػػى إظه ػػار دور ه ػػذ القػ ػ اررال التس ػػويقي ي ػػم مم ػػو دام ه ػػذ الة ػػراال وتطوره ػػا
الػػداخلم امسػػءاما مػػا يراػػيال الد ارس ػ التػػم تظهػػر العالد ػ مػػا يراػػيال الد ارس ػ التػػم تظهػػر
العالدػ ػ االرتماطيػ ػ م ػػيف القػ ػ اررال التس ػػويقي ي ػػم ة ػػراال التس ػػويؽ الخاا ػػع للد ارسػ ػ وا ػػؿ م ػػف
متغي ػ ػرالس السياسػ ػػال ايداري ػ ػ والق ػ ػ اررال ايسػ ػػتراتيءي ي الممػ ػػو والتطػ ػػور الػ ػػداخلم واػ ػػذلؾ المي ػ ػزة
التمايسي يم ظؿ دعـ األمف الغذائم
للدرسػ ف همػػاؾ عالدػ ارتماطيػ ممقػػدار  )%43مػػا مػػيف
ا
ودػػد ميمػػل المتػػائا ايحعػػائي
القػ اررال التسػويقي واسػتخداـ المعلومػال عمػد مسػػتو معمويػ ) (Sigمقمػوؿ إحعػائياًي واػذلؾ دػػوة
ارتماط مقدارها  )%91مف سرع وعح االتعاؿ يم اتخػاذ القػ اررال ايسػتراتيءي واػذلؾ وءػود
عالد إحعائي ما التطور والممو الداخلم لةراال التسػويؽ الز ارعػم مػا تحقيػؽ المواممػ للميػزة
التمايسي يااً ومف هـ ما توعلل إليه الدراس تفعيؿ واستخداـ المعلومػال والقػ اررال التسػويقي
لمػػا لهػػا مػػف دور و هميػ يػػم تفعيػػؿ المػزيا التسػػويقم المختػػار وزيػػادة افػػامة العمليػ التسػػويقي مػػا
تفعيؿ دور هذ الةراال التسويقي يم تحقيؽ األمف الغذائم

المقدمة:
لقػد تمايمػل سػاليل التسػويؽ مػف خػالؿ التمػوع الاميػر لةػراال التسػويؽ الز ارعػم يػم ظػػؿ
األمػػف الغػػذائم الػػذ يعمػػم اػػماف حعػػوؿ ءميػػا المػػاس ويػػم ءميػػا األودػػال علػػى القػػدرة الماديػ
واالدتعادي الستهالؾ الاميال الاايي مف الغذام األمف والمغذ لتحقيؽ احتياءاتهـ وتفايالتهـ
الغذائيػ ي حيػػت ال تسػػتخدـ هػػذ األسػػاليل الةػػراال الامي ػرة يقػػطي مػػؿ مءػػد اليػػوـ ويػػم ظػػؿ األزم ػ
العالمي للغذام ف هماؾ اثي اًر مف الةراال الزراعي المتوسط والعغيرة الحءػـ تػر ف التسػويؽ
داة حساس ػ لمقػػام الةػػرا وممايسػػتها يػػم السػػوديف المحلػػم والػػدولم ومقػػدرة الدول ػ علػػى ااتفائهػػا
الػػذاتمي إذ يتطلػػل التسػػويؽ اليػػوـ المحػػت المسػػتمر عػػف العمػػالم المتغيػريف والمحػػت عػػف الممايسػ ي
وسػػمؿ االتعػػاالل التسػػويقي ي ودم ػوال التوزيػػا وتطػػوير الممػػتا المسػػتمر وتحقيػػؽ المي ػزة التمايسػػي
خعوعػاً و مػػه يوءػػد يػػم العػػالـ ح ػوالم  055مليػػوف مسػػم تهػػددهـ المءاعػ ي ويزيػػد ممػػوهـ ممسػػم
 )%5.0سػػموياً توامتػػاو حمػػومهـ ممسػػم

 )%9وتتفػػاول الميػزة التمايسػػي ي والممػػو والتطػػور الػػداخلم

وسػػرع االتعػػاالل يػػم اتخػػاذ الق ػ اررال التسػػويقي واػػذلؾ اسػػتخداـ المعلومػػال مػػف ةػػرا ألخػػر
ومف دول ألخر يم ترثيرها على الق اررال التسويقي لةراال التسويؽ الزراعم ومالتػالم الحػد مػف
زم الغذام العالمم التم تتطلل إتاح تواماامي الحعوؿ واألماف واالستقرار للسلا الغذائي وعلى
المسػػتو العرمػػم يتمػػه يسػػتورد اث ػػر مػػف  )%30مػػف الغػػذام وتمف ػػؽ  91مليػػار سػػموياً مػػف ء ػػؿ
استيراد الغذامي ولذلؾ ءامل هذ الدراس لمعري ثر هذ المتغيرال علػى دعػـ القػ اررال التسػويقي
لهذ الةرا يم محايظ الملقػام يػم ظػؿ زمػ الغػذام العػالمم التػم تتػرثر مادتعػاديال الدولػ مػف
حيت الماتا المحلم ايءمالم ومعدلم المطال والفقر ومؤةر األسعار ومستويال الطلل والعرض
المحلم وما يعرؼ مالممو االدتعاد
مشكمة الدراسة:

تػػؤثر زمػ الغػػذام العػػالمم علػػى األدام التسػػويقم لةػػراال التسػػويؽ الز ارعػػم والػػذ يػػمءـ
عػػف االخػػتالؿ يػػم الت ػوازف مػػيف السػػااف وايمتػػاوي ويػػرتم هػػذا التػػرثير مػػف المتغي ػرال المتمع ػ يػػم
ةراال التسويؽ الزراعمي حيت يعتمر استخداـ المعلومال وسرع االتعاالل يم اتخػاذ القػ اررال
والممو والتطور الداخلم للةرا والميزة التمايسػي ذال تػرثير علػى دعػـ القػ اررال التسػويقي وتحقيػؽ
افامة تسويؽ الممتوءال الزراعي
أىمية الدراسة:
تمما همي الدراس مف همي ةراال التسويؽ الزراعم و هميتها يم تويير السلا الغذائي
واػػذلؾ مػػف سػػيطرة الػػدوؿ المتطػػورة علػػى الغػػذام واحتاارهػػا األسػػعار والسػػيطرة علػػى الاػػـ الغػػذائم
حيت تحتار معؼ  )5.0يائض الغذام العالمم
ولقػػد ءػػامل همي ػ الد ارس ػ مػػف همي ػ األزم ػ العالمي ػ للغػػذام و ثرهػػا علػػى دام ةػػراال
التسػػويؽ الز ارعػػم واألهػػـ مػػف ذلػػؾ هػػو الػػدور الػػذ تلعمػػه الق ػ اررال التسػػويقي يػػم تحقيػػؽ الافػػامة
التسػويقي اػوف افػػامة ومءػاس التسػػويؽ يػم اتخػػاذ القػ اررال يتودػػؼ إلػى حػػد اميػر علػػى درءػ تػواير
المعلومال و ف وءود مظاـ افوم للمعلومػال عػمم مػف المتطلمػال األساسػي للمقػامي امػا تتعػد
هذ الدراس على رمط الق اررال التسويقي مالميزة التمايسي وممو األعماؿي امػا تممػا هميػ الد ارسػ
مػػف إسػػهاماتها العلمي ػ يػػم ريػػد الماتمػػال وم اراػػز األمحػػات ممواػػوعال مسػػتءدة ت ػرمط مػػا مػػيف
األسواؽ المحلي والدولي امسءاماً ما زم الغذام العالمي

أىداف الدراسة:
تهدؼ هذ الدراس إلىس
 التعريؼ مرزم الغذام العالممي وعالدتها مالق اررال التسويقي يم ةراال التسويؽ الزراعم إظهػػار ميػػاف دور الق ػ اررال التسػػويقي يػػم التػػرثر مػػالق اررال ايسػػتراتيءي وايفي ػ ءمػػا الغايػػالواألهداؼ الخاع مالةرا
 دور المم ػػو والتط ػػور ال ػػداخلم للة ػػرا ي ػػم دع ػػـ القػ ػ اررال ايس ػػتراتيءي والتخط ػػيط الءي ػػد م ػػاتحوالل الميئ المستقملي
 الترايد على دور المعلومال وسرع االتعػاالل يػم التػرثير علػى القػ اررال التسػويقي الخاعػمالةرا تواسهامها يم تاامؿ مقومال الق اررال ايداري
فرضيات الدراسة:
Ho1س ال يوءد ثر ذو دالل إحعائي ميف السياسال ايداري المتمع وميف القػ اررال التسػويقي يػم
ةراال التسويؽ الزراعم يم األردف
Ho2س ال يوءػػد ثػػر ذو داللػ إحعػػائي مػػيف سػػرع القػ اررال ايسػػتراتيءي ومػػيف القػ اررال التسػػويقي
يم ةراال التسويؽ الزراعم يم األردف
Ho3س ال يوءػػد ثػػر ذو داللػ إحعػػائي مػػيف الممػػو والتطػػور الػػداخلم ومػػيف القػ اررال التسػػويقي يػػم
ةراال التسويؽ الزراعم يم األردف
Ho4س ال يوءد ثر ذو داللػ إحعػائي مػيف الميػزة التمايسػي ومػيف القػ اررال التسػويقي يػم ةػراال
التسويؽ الزراعم يم األردف

الشكل ()1
نموذج الدراسة

المتغيرال المستقل

المتغير التاما

 )9السياسال ايداري المتمع
 )5الق اررال ايستراتيءي
 )4الممو والتطور الداخلم
 )3الميزة التمايسي

الق اررال التسويقي يم
ةراال التسويؽ الزراعم
يم األردف

اإلطار النظري
البيئة التسويقية لشركات التسويق الزراعي
يعتمػػد المءػػاس التسػػويقم لةػػراال التسػػويؽ الز ارعػػم علػػى تطػػوير الم ػزيا التسػػويقم الػػذ
يتماس ػػل م ػػا االتءاه ػػال والتط ػػورال ي ػػم ظ ػػؿ األزمػ ػ الغذائيػ ػ العالميػ ػ الت ػػم تح ػػدت ي ػػم الميئػ ػ
التسػػويقي ي يالميئ ػ التسػػويقي تةػػمؿ مءموع ػ القػػو ايػػر المسػػيطر عليهػػا التػػم يءػػل علػػى هػػذ
الة ػػراال ف تاي ػػؼ مزيءه ػػا التس ػػويقم معه ػػا ود ػػد ع ػػرؼ )(Rotter, 2006ي الميئػ ػ عل ػػى مه ػػا
"مءموع ػ مػػف القػػو الخارءي ػ لوظيف ػ إدارة التسػػويؽ يػػم الممظم ػ والتػػم تػػؤثر علػػى دػػدرة ايدارة
التسػػويقي يػػم التطػػوير والحفػػاظ علػػى عمليػػال التمػػادؿ مػػا عمالئهػػا المسػػتهدييف" وتتػػرلؼ الميئ ػ
التسويقي مف مءموع القو الخارءي التم تؤثر مماةرة ومعورة اير مماةرة علػى دػدرة الممظمػ
الحعػػوؿ علػػى مػػدخالتها ودػػدرتها علػػى تسػػويؽ مخرءاتهػػا يػػالتغير يػػم الميئػ التسػػويقي يمػػتا عمػػه
حال مف عدـ التراد والتهديدال والفرص للمسوديف
تعد المرادم المستمرة للميئ التسويقي عملي مهم لمقام الممظمػ ولتحقيػؽ هػدايها طويلػ
األمػػدي يفهػػـ الواػػا الحػػالم للميئػ التسػػويقي توادراؾ الفػػرص والتحػػديال مػػف التغيػرال التػػم تحػػدت
محليػ ػاً وعالميػ ػاً ستس ػػاعد م ػػدرام التس ػػويؽ ي ػػم ممظم ػػال زراعيػ ػ ي ػػم تقي ػػيـ األدام الح ػػالم للءه ػػود
التسػػويقي وتطػػوير إسػػتراتيءيال التسػػويؽ المسػػتقملي محيػػت يمامهػػا مػػف تحقيػػؽ هػػدايها تواحػػدات
التغييرال المطلوم

الاموري )5555

األمن الغذائي وأبعاد األزمة وعالقة ذلك بالتسويق الزراعي
تعتمػر داػػي األمػػف الغػػذائم مةػال ءوهريػ مػػؿ إمهػػا ترخػػذ هميػ دعػػو يػػم ظػػؿ معػػض
الظ ػػروؼ السياسػػػي الخاعػ ػ ي وت ازيػػػد السػ ػػااف المط ػػرد يتطل ػػل تممي ػ ػ زراعيػ ػ وتس ػػويقي متطػػػورة
ومدروس ي ولفهـ معاد هذ المسرل ال مد مف التعريؼ ممفهوـ االاتفام الغذائم الاامػؿ الػذ يعمػر

عمه مقدرة المءتما على تحقيؽ االعتماد الاامؿ على المفس وعلػى المػوارد وايماامػال الذاتيػ يػم
إمتاو وتسويؽ احتياءاته الغذائي محلياً )(http:/www.iid.alraid.com
وهػػذا يعمػػم إمتػػاو الغػػذام داخػػؿ الدولػ الواحػػدة ممػػا يعػػادؿ و يفػوؽ الطلػػل المحلػػم مةػػاؿ
مطلؽي ويممغم لهذا المفهوـ ف يؤسس على ثالت مرتازال هػمس ويػرة السػلا الغذائيػ مةػاؿ ممػف
وموثوؽ مه عحياً ووءودها يم السوؽ المحلم مةاؿ دائـ ومالئـ لالستهالؾي و ف تاوف سػعارها
يػ ػػم متمػ ػػاوؿ المسػ ػػتهلايفي وتتػ ػػرثر زم ػ ػ الغػ ػػذام ممءموع ػ ػ مػ ػػف العوامػ ػػؿ لعػ ػػؿ همهػ ػػاس العوامػ ػػؿ
الديمغراييػ ي الطميعيػ ي والخيػػارال التممويػ الاليػ المتمثلػ متحػػوؿ االدتعػػاد مػػف واػػا تهػػيمف ييػػه
الزراع إلى ادتعاد يتعاظـ ييه دور القطاعال االدتعادي األخر وعػدـ االهتمػاـ الاميػر متعزيػز
المحػػت واالسػػتثمارال يػػم دطػػاع الز ارع ػ ماعتمػػار دطاع ػاً ايػػر مولػػد للممػػو ويعػػد لعمػػاؿ القطػػاع
الز ارعػػم وتسػػويقه يػػم التوءهػػال التممويػ العامػ هػػـ العوامػػؿ الااممػ ورام تعميػػؽ العءػػز الغػػذائم
المحلم ال سيما عمد توءه الحام األردمي مؤخ اًر محو خعخع وتحرير سعار ممتءال القطاع
الزراعم مما د إلى تقليؿ دور الدول يم ايمتاو والتسويؽ
يعتمػر ايمتػػاو والتسػويؽ عمليتػػاف متااملتػػاف ومترامطتػافي وتػػزداد هميػ التسػػويؽ الز ارعػػم
ما التطور المتمامم يم ايمتاو وزيادة حدة الممايس يم األسػواؽ المحليػ والعالميػ

ويعتمػر عػدـ

االهتمػػاـ مالتس ػػويؽ الز ارع ػػم م ػػر يترتػػل علي ػػه مت ػػائا س ػػلمي همهػػاس ع ػػدـ الق ػػدرة عل ػػى الممايسػ ػ ي
ومالتػػالم تامػػد الخسػػائر والتودػػؼ عػػف ممارسػ المةػػاط يػػم التسػػويؽ الز ارعػػمي ويػػم ظػػؿ ذلػػؾ يتمػػه
يماف تعريؼ التسويؽ الزراعم على مهس القياـ مءميا األمةط المتعلق متمسيال السلا والخدمال
الزراعي ػ مػػف م اراػػز ايمتػػاو الز ارعػػم األولي ػ حتػػى تعػػؿ إلػػى يػػد المسػػتهلايفي ويعتمػػر تغييػػر
الترايػ ػػل التسػ ػػويقم للغػ ػػذام لمعػ ػػلح الػ ػػدوؿ المعػ ػػدرة والتغيي ػ ػرال التػ ػػم حػ ػػدثتها الػ ػػدوؿ الممتء ػ ػ

والمعدرة للغذام يم السياسال الزراعي وتسويقها همه المفسم األدرل ألزم الغػذام العالميػ التػم
مد ل وائؿ السمعيميال مف القرف العةريف عميدالي )5550
است ارتيجيات التسويق الحديثة في ظل األزمة الغذائية:
أوالً :إستراتيجية قيادة السوق
لقد خذل ةراال التسويؽ الزراعم معداً اومياً يم ظؿ العولم وحدة العػراع الػدائر مػيف
الةراال الامر ودد عمحل الهيمم على السوؽ إستراتيءي ةائع ومةروع ميف المسوديف يػم
ظ ػػؿ الظ ػػروؼ العالميػ ػ الحاليػ ػ وي ػػم ظ ػػؿ ذل ػػؾ تتم ػػا مع ػػض الة ػػراال إس ػػتراتيءي ع ػػرض للس ػػلا
الزراعي ذال مواعفال متااليؼ ممخفا خعوعاً عمػدما ياػوف المسػتهلايف دػادريف علػى ةػرام
عدد امر و اثر تموعاً مف الممتءال يػم المءتمعػال ذال المسػتويال المعيةػي المتوسػط واػذلؾ
عمدما ياوف االعتمػاد علػى الهمػال والمسػاعدال التػم تقػدمها دوؿ الةػماؿ مت ازيػدة ممػا يػؤد إلػى
التمعي مدالً مف الععرم والتحديت
ثانياً :إستراتيجية اإلمكانات المشتركة:
تواءػػه الةػػراال الزراعي ػ يػػم الودػػل الحااػػر ميئ ػال عمػػؿ معقػػدة متيء ػ لعوامػػؿ متعػػددة
مثؿ عدـ االستقرار السياسم واألزمال المالي والغذائي وممػو عمػاؿ العمػؼ وتودػؼ الممػو وسػيادة
الراػػود يػػم الطلػػل ودل ػ الم ػواد الخػػاـ وظهػػور ممايسػػيف ءػػدد يػػم القطػػاع الز ارعػػم مػػا احتمػػاؿ ف
يعػػمؼ الممػػتا الز ارعػػم علػػى مػػه دػػديـ مسػػمل دخػػوؿ تامولوءيػػا ءديػػدة األمػػر الػػذ يعػػعل معػػه
التممؤ متماامال السوؽ المستقملي وتحليؿ المةاطال التسويقي ي إذ تحتاو هػذ الةػراال إلػى تقيػيـ
ثمػػال حععػػها السػػودي وممػػاذو المميعػػال واألسػػعار واألرمػػاس واػػذلؾ تطػػوير وحفػػظ ايماامػػال
التامولوءي

يػػم ظػػؿ السػػماؽ التامولػػوءم والسػػلوؾ المحتمػػؿ للممايسػػيف الموءػػوديف والمحتملػػيف ومػػف
الملفل للمظر ف اؿ مػف  USAوامػدا و سػتراليا واألرءمتػيف ويرمسػا تحتاػر  %05مػف القمػا ممػا
يزي ػػد م ػػف امع ػػداـ األم ػػف الغ ػػذائم وم ػػف هم ػػا ي ػػتف اله ػػدؼ المق ػػدس وطوي ػػؿ الم ػػد لءمي ػػا ة ػػراال
التسويؽ الزراعم يتلخص يم ءعؿ األمةط التسويقي يم ظػؿ األزمػ الغذائيػ العالميػ ف تاػوف
يعال ػ يػػم االتعػػاالل التسػػويقي وتسػػويؽ الممتءػػال الزراعي ػ مردػػؿ تالف ػ و اثػػر رمػػم الػػدوير ي
)5552
الميزة التنافسية لشركات التسويق الزراعي:
تمةػػر الميػزة التمايسػػي ممءػػرد توعػػؿ الممظمػ إلػػى ااتةػػاؼ طػػرؽ ءديػػدة اثػػر يعاليػ مػػف
تلػػؾ المس ػػتعمل م ػػف دم ػػؿ الممايسػػيفي تع ػػرؼ إس ػػتراتيءي التم ػػايس علػػى مه ػػا مءموعػ ػ ااملػ ػ م ػػف
األمةط التم تؤد إلى تحقيؽ ميزة متواعػل ومسػتمرة عػف الممايسػيفي وهػذ ايسػتراتيءي تتحػدد
مػػف خػػالؿ ثػػالت ماومػػال رئيسػػي ي وهػػمس طريق ػ التمػػايسي ملي ػ التمػػايس و سػػاس التمػػايس وتتمثػػؿ
الميزة التمايسي يم ف ياػوف لػد المؤسسػ مػا يميزهػا عػف ايرهػا ويػؤد مهػا إلػى زيػادة رمحيتهػاي
ومػػف المالحػػظ ف المي ػزة التمايسػػي دػػد تسػػتمر لودػػل دعػػير و تسػػتمر لسػػموال عػػدة وتمةػػر المي ػزة
التمايس ػػي متيءػ ػ لعوام ػػؿ خارءيػ ػ و داخليػ ػ إذ تتمث ػػؿ العوام ػػؿ الخارءيػ ػ م ػػالتغيرال التامولوءيػ ػ
واالدتعادي والقامومي والسياسي مػا العوامػؿ الداخليػ يتتمثػؿ مقػدرة الممظمػ علػى امػتالؾ عػاملم
االمتاار وايمداع لما لهما مػف دور ايػر يػم خلػؽ ميػزة تمايسػي ويمقػى القػوؿي مػرف األهػـ مػف ذلػؾ
هو المحايظ على الميزة التمايسػي ي يتػؤثر المػوارد والقػدرال التػم مميػل عليهػا الميػزة التمايسػي يػم
سػػهول و عػػعوم التقليػػد يالمػػا اامػػل هػػذ الم ػوارد ذال ءػػودة ودػػوة يتمػػه يعػػعل مقلهػػا وتقليػػدها
ومالتػالم اسػتمرل الميػزة التمايسػي لمػدة طػوؿ ومػف األمثلػ علػى ذلػؾ المودػا الءيػدي وتقسػـ الميػزة
التمايسػػي يػػم العػػادة إلػػى دسػػميفس التميػػز يػػم التالفػ مػػف حيػػت دػػدرتها علػػى إمتػػاو السػػلا الزراعيػ

مسػػعر دػػؿ مػػف الممايسػػيفي التميػػز عػػف طريػػؽ االخػػتالؼ مػػف خػػالؿ إمتػػاو سػػلا تمفػػرد مهػػا عػػف
الممايسػػيف وامػػا مػػيف ) (Porterيتمػػه يوءػػد ثالثػ إسػػتراتيءيال رئيسػػي س إسػػتراتيءي الترايػػز حيػػت
تراػػز الممظمػ علػػى ةػريح معيمػ مػػف السػػوؽ لتلميػ طلمػػاتهـي إسػػتراتءي التميػػز مػػف خػػالؿ تقػػديـ
ممتءػػال متمي ػزة عػػف الةػػراال الممايس ػ ي إسػػتراتيءي دػػؿ التاػػاليؼ مػػا المحايظ ػ علػػى مسػػتو
مقمػوؿ مػػف الءػػودة ويماػػف لممظمػػال االمتقػػاؿ مػػف مفهػػوـ الميػزة المسػػمي إلػػى مفهػػوـ الميػزة والقػػدرة
التمايسػػي

عرميػػالي )5552ي تمامػاً امػػا هػػو الحػػاؿ مالمسػػم للثػػروال الطميعيػ الهائلػ لػػد معػػض

الدوؿي حيت مءد ف الذ يحولها إلػى يائػدة لػه هػو مػف اسػتطاع تحويلهػا إلػى ميػزة تمايسػي تخػدـ
هدايه وليس مءػرد ميػزة مسػمي يػالميزة التمايسػي مػف ةػرمها الترايػز علػى تلميػ حاءػ المسػتهلايف
مف حيت الموعي والءودة ومالتالم استخداـ عوامؿ إمتاو متطورة ومدرم على الراـ مف ثرهػا يػم
زيادة الالف علػى المػد القعػيري إال مهػا يػم الودػل ذاتػه تسػاعد الةػراال علػى ادتحػاـ األسػواؽ
المتطػػورة والغمي ػ ي ويماػػف تعريػػؼ حال ػ التمػػايس علػػى عػػعيد ومسػػتو الةػػرا مرمهػػا القػػدرة علػػى
تزويػػد المسػػتهلؾ المحلػػم واألءممػػم مالممتءػػال الزراعيػ وخػػدمال مػػا معػػد الميػػا مةػػاؿ اثػػر افػػامة
ويعاليػ مػػف الممايسػػيف اعخػريف علػػى المسػػتوييف المحلػػم والعػػالممي ويماػػف ديػػاس تمايسػي الةػػرا
مف خالؿ عدة مؤةػرال لعػؿ همهػاس الرمحيػ ومعػدالل ممػو الةػرا عمػر يتػرة مػف الػزمفي إاػاي
إلػػى إسػػتراتيءي الةػػرا واتءاهاتهػػا المسػػتقملي لتلمي ػ الطلػػل يػػم السػػوؽ الػػداخلم والخػػارءم مػػف
خػالؿ التعػدير ومالتػالم دػدرة الةػرا علػى تحقيػؽ حعػ امػر مػف السػوؽ المحلػم يػم ظػؿ ت ازيػػد
األزمػ العالميػ

ومػػف المعلػػوـ يػػم الودػػل الحػػالم ف ةػػراال التسػػويؽ الز ارعػػم هػػم التػػم تتمػػايس

وليسػػل الػػدوؿي وعليػػه يػػتف الةػػراال الزراعي ػ التػػم تملػػؾ دػػدرال تمايسػػي عالي ػ يػػم ظػػؿ العولم ػ
الزراعي ي تاوف دادرة على المهم يم ريا مستو معيةػ يػراد دولهػا يػم ظػؿ مقػص الغػذام وامػا
ةػارل تقػارير دوليػ عػادرة عػف ممظمػ الفػاو ) (Food & Agricultural org) (FAOف

مسػػتو معية ػ دول ػ مػػا ي ػرتمط مةػػاؿ اميػػر ممءػػاس الةػػراال العامل ػ يػػم القطػػاع الز ارعػػم ييهػػا
وددرتها على ادتحاـ األسػواؽ الدوليػ مػف خػالؿ التعػدير و االسػتثمار األءممػم المماةػر )(FDI
إذ تميف يم العقود األخيرة ف االسػتثمار األءممػم المماةػر والتءػارة العالميػ مةػاؿ عػاـ يػم العػالـ
يممواف مةاؿ سرع مػف ممػو المػاتا العػالممي ويػرتم هػذا يػم ظػؿ االرتفػاع العػالمم ألسػعار المػواد
الغذائي ػ الػػذ دػػد ياػػوف مػػرد امخفػػاض حءػػـ ايمتػػاو وزيػػادة الطلػػل علػػى إمتػػاو الودػػود الحيػػو
المستخرو مف المحاعيؿ الزراعي

طمليهي )5554

القرار االستراتيجي لشركات التسويق الزراعي:
يمتػػاز الق ػرار االسػػتراتيءم مرمػػه يحاػػـ االتءػػا الػػذ تتخػػذ الممظم ػ يػػم المسػػتقمؿي ويقػػاؿ
ع ػػادة ف القػ ػ اررال ايس ػػتراتيءي طويلػ ػ األم ػػد وتم ػػس ءمي ػػا ءػ ػزام الممظمػ ػ ي وال ت ػػرتم القػ ػ اررال
ايسػػت ارتيءي مػػف ي ػراغي مػػؿ تعتمػػد علػػى عوامػػؿ خػػر تتمثػػؿ مالميئ ػ التسػػويقي المحيط ػ ومػػد
اس ػػتعداد ايدارة العلي ػػا ي ػػم الممظمػ ػ عل ػػى تحم ػػؿ المخ ػػاطر وع ػػادة م ػػا تق ػػوـ الممظم ػػال الع ػػغيرة
متخطػػيط إسػػتراتيءم رسػػمم دػػؿ مػػف الممظمػػال الامي ػرة وحقيق ػ يػػتف ممظمػػال األعمػػاؿ الزراعي ػ
الامي ػرة تحسػػد العػ ػغيرة علػػى مرومتهػػا ماالس ػػتءام للتغيػػر الميئػػمي وتا ػػا مءهػػوداً امي ػ اًر لتط ػػوير
هياا ػػؿ تس ػػتءيل وتتاي ػػؼ اث ػػر م ػػف الميئػ ػ المعاديػ ػ

وتق ػػا القػ ػ اررال ايس ػػتراتيءي ي ػػم مس ػػتويال

مختلف ػ م ػػف التمظ ػػيـي تواس ػػتراتيءي الة ػػراال تع ػػود لالتءػػا ال ػػذ ت ػػـ اختي ػػار للممظمػ ػ و الة ػػرا
مراملها
ويماف ف تتذمذل الميئ الخارءيػ مػالقرار االسػتراتيءم مةػدة متيءػ تفػادـ التمعيػ الغذائيػ
وتتػػرثر الق ػ اررال التسػػويقي ممءموع ػ مػػف التغي ػرال المماخي ػ التػػم تػػؤثر علػػى األمػػف الغػػذائم يػػم
معػػاد األرمعػ وهػػمس تػػوير الغػػذامي توامااميػ الحعػػوؿ عليػػه واالسػػتقرار الغػػذائمي وايفيػ اسػػتعماؿ
الغذام وال تملؾ الةراال الزراعي السػيطرة عليهػاي لػذلؾ عليهػا ف تتممػر ممػا يماػف ف يحػدت يػم

المستقمؿ يم ظؿ األزم الغذائي والراود العالممي و ف ترخذ الق اررال ايستراتيءي ذلؾ ماالعتماري
وتمث ػػؿ الميئػ ػ الخارءيػ ػ إط ػػار عم ػػؿ ة ػػائا االس ػػتخداـ يتا ػػمف التحالي ػػؿ السياس ػػي واالدتع ػػادي
واالءتماعي والثقايي والتامولوءي

اري تءارة عمافي )5552

ويماف ف تحدد هذ التحاليؿ الترثيرال الميئي ايستراتيءي على عما القرار ايستراتيءم
وتتػوير مءموعػ مػػف طػر العمػػؿ التحليليػ والتقميػػال لميئػ العمػؿ و اثرهػػا يعاليػ مػػا يعػرؼ متطػػار
عمؿ ) (Porterذو القو الخمس إذ حدد خمس معادر عام للفرص التمايسي و الخطر الذ
يستحؽ االهتماـ ايدار س
 تهديد دخوؿ ةراال ممايس زراعي ءديدة إلى السوؽ
 العالد ػ مػػا الزم ػػائف والمسػػتهلايفس لػػذلؾ عل ػػى عػػامعم الق ػرار ايس ػػتراتيءم يػػم ة ػػراال
التسويؽ الزراعم ماالعتماد على زمائف امار يقط
 العالد ما المزوديفس ويتامف هذا تتاما الاثير مف الةراال الاميػرة سياسػ التزويػد مػف
مزوديف عغاري ومهذ الطريق يحتمؿ ف تتماف الةراال الاميرة مف ممارس تحاـ امر
لةػػروط العمػػؿ مث ػػؿ ءػػودة الس ػػلع و الممػػتا ومػ ػراما التسػػليـ والتس ػػعير للسػػلا الزراعيػ ػ ي
ويرتمط مهذا العامؿ الترثير السلمم لألزم المالي على القوة الةرائي وااطرار المزيػد مػف
المستهلايف إلى التحوؿ إلى األاذي األرخص ذوال القيم الغذائي الممخفا
 احتمالي تقديـ ممتءال ءديدة مديل س إف استمداؿ الممتا الزراعم يءل ف ياوف ءػزم مػف
ايستراتيءي واذلؾ يءل خذ يعالي التالف لممتءال و سلا مديل يم عيف االعتمار
 حػػدة الممايسػ مػػيف الةػػراال الزراعيػ يػػم السػػوؽس ويتاػػمف هػػذا عػػدد الةػػراال الممايسػ
ومد التةامه و التموع يم الممتءال الزراعي وموع السوؽ ويمتاز هػذا المظػاـ مرمػه يػراـ

هػػذ الةػػراال إدراؾ علػػى مقػػاط دوتهػػا التمايسػػي ومقػػاط اػػعفها توادراؾ ممػػاطؽ تطورهػػا و
اعفها
م ػػا مالمس ػػم للميئػ ػ الداخليػ ػ يه ػػم تتعل ػػؽ متماامي ػػال ود ػػدرال مع ػػادر ه ػػذ الة ػػراالي إذ
سػػتاوف مقط ػ المداي ػ يػػم تحليػػؿ مقػػاط دػػوة واػػعؼ الةػػرا الزراعي ػ مػػف الػػداخؿ وتعتمػػد الميئ ػ
الداخلي على مءموع مف المعادر تتمثؿ مالمعادر المالي التم تظهر مالمة الةرا مػف حيػت
األرع ػػدة الماليػ ػ ومع ػػادر التموي ػػؿي المع ػػادر المةػ ػري والت ػػم تتا ػػمف الت ػػدديؽ عل ػػى المه ػػارال
ايداري ػ والمعري ػ ودػػدرة األي ػراد علػػى التػػردلـ مػػا الظػػروؼ الءديػػدةي المعػػادر المادي ػ مػػف خػػالؿ
التفوؽ التامولوءم و خيػ اًر معػادر المعلومػال والتػم تعتمػر عمعػر ايػر ملمػوس يتاػمف تعػميـ
الممػػتا الز ارعػػمي ومعلومػػال التسػػويؽي وااتةػػايال األمحػػات ممػػا يسػػاهـ مالسػػمع الءيػػدة للةػػرا
السيد علمي )5559
النمو والتطور الداخمي لمشركة:
إف هذا الءزم مف الخط ايستراتيءي سيحدد ما على المؤسس ف تفعلػه لتحقيػؽ هػدايها
المستقملي وهماؾ رما عمليال للةرا ايمحار ييها تتمثؿ يم الممتا والسوؽ وعلى الػراـ مػف ف
الممػػو الػػداخلم دػػد يمػػدو طمػػوس لءميػػا الةػػراالي إال ف معاػػها وخعوع ػاً العػػغيرة ممهػػا ايػػر
سػػعيدة مػػمعض ماػػاميف الممػػو وتاػػوف الةػػراال الزراعيػ الاميػرة عػػادة دػػؿ مػػف مظيراتهػػا العػػغيرة
وياػػوف الػػتحاـ معقػػداً ام ػا يءػػل إدراؾ مػػه لػػيس ءميػػا الةػػراال الزراعي ػ سػػتمر مءميػػا م ارحػػؿ
التطور والممو مةاؿ متةػامهي وهمػاؾ معػض الطػرؽ التػم تػتماف مهػا المؤسسػال مػف تغييػر ةػالها
و توءهها مهدؼ تحقيؽ الممو ايستراتيءم والوعوؿ إلى اايته ومف هػذ الطػرؽ (Crauford,
)2006س

 االنددددماج :وهػػذا يتعلػػؽ محماي ػ الحع ػ السػػودي الموءػػودة وهػػم إسػػتراتيءي دياعي ػ مالمسػػم
لةػػراال التسػػويؽ الز ارعػػم والحػػد مػػف األزم ػ العالمي ػ للغػػذامي ومػػف ةػػااؿ هػػذا االمػػدماو و
التحػػالؼ يػػم األردف العقػػود الممرم ػ مػػيف الءمعيػػال التعاومي ػ التسػػويقي وممسػػوميها مػػف ءه ػ
وميف الءمعي وعمالئها يم السوؽ مف ءه خر لاماف مءاس واستمرار العمؿ التعاومم
 إختراق السوق :وهم إستراتيءي تهدؼ الةرا ممها إلى توسيا حعػتها السػودي القائمػ مػف
خالؿ إااي ممتءال موءودة وهذ ايستراتيءي تتطلل مالترايد سياس تسويقي ةديدة
 تطوير المنتج الزراعدي :ويتاػمف هػذا األسػلول إدخػاؿ و تقػديـ ممتءػال زراعيػ وماسػتخداـ
ساليل تسويقي ءديدة للمستهلايف الموءوديف عالً محيت ياوف اثر مالمم
ومف المالحظ ف الةراال الزراعيػ األمءػم ويػؽ هػذ ايسػتراتيءي هػم القويػ ماألمحػات
التسويقي للتطوير حيت تعتمػر تطػوير الممػتا الز ارعػم ءػزم مهػـ مػف إسػتراتيءي الممايسػ ي وعلػى
الةراال التػم تتمػا هػذ ايسػتراتيءي ف تطػور مهػارال وافػامال ءديػدة تتماةػى مػا التامولوءيػا
الءديدة )(Crider, 2002
 تطوير السوق :يتامف تطوير السوؽ ف تقوـ الةرا الزراعي مزيادة ممتءاتها الزراعيػ يػم
تغطيػ سػوادها الءديػػدة ويماػػف ف يرخػػذ هػػذا عػػدة ةػػااؿ و مسػػطها إيءػػاد اسػػتخدامال ءديػػدة
لممتءال موءودة مثؿ ردائؽ الحمول والذرة واير ذلؾ مف الممتءػال الزراعيػ

ويحػدت المػوع

الثامم مف تطوير السوؽ يم الةرا الزراعي عمدما تقرر توسيا داعدة مستهلايها و زمائمهػا
عػػف طريػػؽ خدم ػ ء ػزام ءديػػدة عالمي ػاً وتوسػػيا يػػؽ التعػػدير وهمػػاؾ مػػوع ثالػػت مػػف تطػػوير
السوؽ لهذ الةراال يتعلؽ ماالمتةار الءغرايم اعتماداً على التعرؼ على ذواؽ المستهلايف
الغذائي وعاداتهـ الةرائي والتردلـ معها امسءاماً ما تعديؿ األمةط التسويقي

 التنويع :ويتامف هذا المعطلم تطوير الممتا الزراعم و تطوير السوؽ و تطػوير االثمػيف
مع ػاً ودػػد يعػػود السػػمل يػػم التمويػػا لػػد ةػػراال التسػػويؽ الز ارعػػم إلػػى ايمااميػػال التسػػويقي
التم تساعد على دعػـ عػورة الممػتا الز ارعػم يػم األسػواؽ االسػتهالاي الءديػدة ومػف األمثلػ
علػػى يػػروع التمويػػا المػرتمط ف تقػػوـ ةػػرا تسػػويؽ ز ارعػػم ماختمػػار مػػذور زراعيػ ثػػـ االمتقػػاؿ
ػام علػػى هػػذ المتػػائا مػػف مااتػػل يػػم وسػػط المديم ػ إلػػى مزرع ػ تقػػوـ ييهػػا متمتػػاو مػػذورها
مم ػ ً
الخاع حيت تاوف الةرا هما دد اايل تمويعاً مرتمطاً معملها األساسم وهو إمتاو المػذور
ودد تقوـ الةرا متمويػا ايػر مػرتمط اػرف تقػوـ متعليػل ممػتا الةػا يػم عمػوال عػغيرة علػى
ةػػاؿ ميػػداليال ثػػـ تقػػوـ متتمػػاع سياسػػال تسػػويقي مػػف خػػالؿ إحاػػار اعالل الالزم ػ لػػذلؾ
للمزرع ػ واس ػػتئءار رض إا ػػايي لتخ ػزيف ممتء ػػال اذائيػ ػ وتعيػػيف م ػػوظفيف ء ػػدد م ػػف ذو
الافػػامال والخمػرال ايداريػ والتسػػويقي محليػاً ودوليػاً وعلػػى الػػراـ مػػف ذلػػؾ إال ف التمويػػا دػػد
ياوف عقم على الةرا يم حال توسا اير المدروس واذلؾ التم تملؾ الخمرة ايػر الااييػ
مػا الةػراال الممايسػ ييمػا يتعلػؽ مػػالممتا الز ارعػم والسػوؽ المسػتهلؾ وعمػدما تقػرر الةػػرا
الزراعي التوسا مرسواؽ ءديدة سوام يم مءاؿ إمتاءها األعلم تطوير السوؽ) و مممتءال
ءديدة التمويا) يءل اتخاذ دػرار تسػويقم مرمػه يماػف القيػاـ مػذلؾ ومػف م ازيػا الممػو والتطػوير
الداخلم لةراال التسويؽ الزراعم هو تػرثير الػتعلـ القػو العاملػ يػم المءػاؿ التسػويقم علػى
ممام وحػدة عمػؿ ءديػدة ساسػها محػوت التسػويؽ والتطػوير وهػذا يسػاعد الةػرا علػى المتػاءرة
مممتءػػال ءديػػدة والحػػد مػػف زم ػ الغػػذام العػػالمم ولػػو علػػى المسػػتو العرمػػم مػػدخوؿ س ػواؽ
ءديػػدة لػػـ تعتػػد عليهػػا الةػػرا ي وهػػذا يتاػػمف تءمم ػاً للتغييػػر المفػػاءذ الم ػرتمط مالتملػػؾ الػػذ
يفػ ػػرض إدارة عمػ ػػؿ ءديػ ػػدة دوف خم ػ ػرال سػ ػػامق مػ ػػا يػ ػػم حال ػ ػ تملػ ػػؾ الةػ ػػرا لةػ ػػرا خػ ػػر

مموظفيها يهػذا يحػؿ مةػال الخمػرة لاػف يولػد مةػال المواممػ واالمسػءاـ والتوايػؽ مػيف ثقػايتم
الةراتيف )(Hamdan, 1997
ودد عمحل التحالفال ايستراتيءي اثر هميػ اوسػائؿ للتوسػا يػم دطػاع األعمػاؿ يػم
العقديف األخيريف ودد ياوف مرد ذلؾ الممػو السػريا للتءػارة العالميػ وعولمػ الاثيػر مػف دطاعػال
االدتعػ ػػاد العػ ػػالمم والتػ ػػم ممهػ ػػا ادتعػ ػػاد التسػ ػػويؽ الز ارعػ ػػم األمػ ػػر الػ ػػذ يعمػ ػػم ف الاثيػ ػػر مػ ػػف
المؤسسػػال التػػم تتعامػػؿ يػػم األس ػواؽ الامي ػرة تتمػػايس ييمػػا ميمهػػا يػػم ظػػؿ حري ػ التءػػارة العالمي ػ
وزيػػادة مػػف يعػػاموف مػػف مقػػص الغػػذام يػػم العػػالـ إذ وعػػؿ العػػدد  02إلػػى  )024مليػػوف مسػػم يػػم
مسػيا لوحػػدها والػذ حػػذرل مموءمػه ممظمػ الفػػاو ) (FAOمػف ف اسػػتمرار األزمػ الماليػ الراهمػ
يما ػػف ف ي ػػديا ممزي ػػد م ػػف الس ػػااف ع ػػول الء ػػوع والفق ػػري وم ػػف ة ػػااؿ التحالف ػػال ايس ػػتراتيءي
لةراال التسويؽ الزراعمس االتفاديال الفمي والتسويقي ي ترخيص التامولوءيػا وهػذا يسػتخدـ عمػدما
يتوير لد الةرا الزراعي إمااميال تامولوءي تفوؽ مءاؿ الةراال ذاتها
السياسات اإلدارية المتبعة في شركات التسويق الزراعي:
تتمثػؿ السياسػال ايداريػ لةػراال التسػػويؽ الز ارعػم مواػا مءموعػ مػػف الػمظـ ايداريػ
الداعم الستراتيءيال التسويؽ ومف هذ المظـس
 )Aمظػـ المعلومػالس تػػتلخص مهمػ مظػـ المعلومػػال ايداريػ ) (MISيػم مسػػامدة القيػاـ ماايػ
المهػػاـ ايداريػ يػػم دسػػـ التسػػويؽ ممػػا يػػم ذلػػؾ اتخػػاذ القػ اررال الالزمػ وريػػا افػػامة ويعاليػ
دام القسـ وتعمػؿ مظػـ المعلومػال ايداريػ مػا مظػـ المعلومػال التسػويقي ) (MKISعلػى
تػػويير المعلومػػال الاػػروري و سػػاس لتحليػػؿ إةػػارال التحػػذير المماػػر والقادم ػ مػػف داخػػؿ
وخارو الةرا ويممغػم علػى مظػاـ المعلومػال الفعػاؿ ف يػوير المعلومػال الدديقػ والمماسػم

لمديريػػه تسػػويؽ يػػم عػػورة مايعػ ي و ف يسػػاهـ يػػم معالءػ المعلومػػال المقدمػ لهػػـ ومتامعػ
تحليلها وتقييمها
 )Bمءموعػ ػ السياس ػػال وايءػ ػرامال المس ػػاعدةس وي ػػرتم ه ػػذا مع ػػد ف تواي ػػؽ ايدارة العلي ػػا عل ػػى
واػ ػػا الميزاميػ ػػال التقديري ػ ػ للم ػ ػراما التسػ ػػويقي ي حيػ ػػت تقػ ػػوـ إدارة التسػ ػػويؽ يػ ػػم الةػ ػػراال
الزراعيػ ػ متع ػػداد ايءػ ػرامال التة ػػغيلي الالزمػ ػ مم ػػا يا ػػمف تمفي ػػذ ايس ػػتراتيءي التس ػػويقي
المواػ ػػوع وذلػ ػػؾ مػ ػػف خػ ػػالؿ تحديػ ػػد مسػ ػػارال التعػ ػػرؼ يػ ػػم السػ ػػلوؾ والممارسػ ػػال محػ ػػو
اتءاه ػ ػػال تة ػ ػػءا عل ػ ػػى إمء ػ ػػاز ايس ػ ػػتراتيءيال التس ػ ػػويقي موا ػ ػػوس ام ػ ػػا ف السياس ػ ػػال
وايءػرامال المسػػاعدة تسػػاهـ مػػدور يعػػاؿ يػػم ممػػام التػزاـ ميئػػم محػػو ايسػػتراتيءي التسػػويقي
وتحقيؽ التوايؽ مػيف إسػتراتيءي الممظمػ وثقايتهػا التػم تتاػمف مءموعػ القػيـ واالتءاهػال
والمعتقدال والعادال التم تحاـ األيراد داخؿ سلوؾ الممظم
 )Cمظـ الحوايزس تعتمر مظـ الحوايز مف هـ المظـ ايداري الداعم لتمفيذ إستراتيءي التسػويؽ
وتحقيؽ هدايه الق اررال التسويقي وتتامف الحوايز واا المظاـ الذ يةءا القو العامل
اػمف دسػـ التسػويؽ يػم الةػرا ويػديعهـ إلػػى تمفيػذ سياسػال التسػويؽ وتحقيػؽ هػداؼ مػػف
خ ػػالؿ الحػ ػوايز الماديػ ػ والمعمويػ ػ الممموحػ ػ للق ػػو العاملػ ػ مم ػػا ي ػػتالئـ وءه ػػودهـ الممذولػ ػ
ومعدالل إمءازهـ ومف ساليل التحفيزس تويير الخػدمال العػحي والثقاييػ والترييهيػ ي ديػا
األءػػور العاءل ػ ومتطلمػػال الاػػماف االءتمػػاعمي اسػػتخداـ مظػػاـ األءػػر التةػػءيعمي تقػػدير
المسؤوليف تواحساسهـ مرهميتهـ اما تقسـ مظـ الحوايز إلى موعيف هماس والًس مظػـ الحػوايز
الءماعي س وتعتمد هػذ الػمظـ علػى ديػاس دام مءموعػ مػف األيػراد تواعطػائهـ الحػايز الػذ
يتماسل وهذا األدام ويستخدـ هػذا المػوع مػف الػمظـ لتةػءيا القػو العاملػ يػم الةػرا علػى
الةػػعور مالمس ػػؤولي التا ػػاممي مي ػػمهـ وديعه ػػـ يءػ ػرام التمس ػػيؽ و ديعه ػػـ لتحقي ػػؽ التع ػػاوف

يمءاز المتائا الءماعي المةترا المطلوم ي وتاػمف هػذ الػمظـ األةػااؿ التاليػ س مةػارا
األرماسي الماايآل التمظيمي ي ةرام سهـ الةرا

ثامياًس مظاـ الحوايز الفردي س وتعػرؼ هػذ

الػػمظـ علػػى مهػػا تعتمػػد علػػى دي ػاس األدام الفػػرد يػػم العمػػؿ تواعطػػام الحػػايز المػػاد

و

المعمو ) الذ يتماسل ما هذا األدام )(AFMANINA, 2008
يعتمػػر مظػػاـ الح ػوايز المادي ػ مػػف األسػػاليل الهام ػ والفعال ػ للتحفيػػز إذ يةػػمؿ تعػػميمها
وتحديػػد المعػػايير األساسػػي التػػم يػػتـ علػػى ساسػػها مػػمم الماايػػآل وذلػػؾ يػػم اػػوم مػػا حققػػه دسػػـ
التسويؽ يم الةراال الزراعي والغذائي مف دام معيف لتحقيؽ هداؼ المستو المطلول ويعتمػد
مػػمم الح ػوايز المادي ػ للقػػو العامل ػ يػػم ةػػراال التسػػويؽ الز ارعػػم علػػى األسػػس التالي ػ س الخط ػ
السموي للةرا ي معدالل األدام الءماعم والفرد ي الةمولي ممعمػى ةػموؿ مظػاـ الحػوايز الماديػ
لااي القو العامل اؿ حسل ءهػد وطريقػ عملػه يػم الةػرا ويػم الحقيقػ ف واػا مظػاـ ءيػد
للحػ ػوايز ي ػػم ة ػػراال التس ػػويؽ الز ارع ػػم والغ ػػذائم ي ػػمعاس ث ػػر عل ػػى س ػػلوؾ الق ػػو العاملػ ػ عل ػػى
مختلػػؼ هػػذ الفئػػال ممػػا يءعػػؿ هػػذ القػػو العامل ػ راام ػ يػػم ريػػا إمتاءيتهػػا وزيػػادة دام المةػػاط
التسويقم للةرا ي وممفس الودل تساهـ يم تحقيؽ علػى زيػادة ممامػ يػم األءػور ولتحقيػؽ ذلػؾ
الػػه يفاػػؿ رمػػط اػػؿ مظم ػ الح ػوايز مةػػاؿ و مػػآخر متسػػتراتيءي التسػػويؽ وايسػػتراتيءي العام ػ
للةرا
 )Dمظػػـ االتعػػااللس يعتمػػر مظػػاـ االتعػػاالل مػػف الػػمظـ الداعم ػ لتمفيػػذ إسػػتراتيءي التسػػويؽ
وتحقيؽ هدايها وتتلخص همي هذا المظاـ يم تسهيؿ االتعاالل ميف مختلػؼ المسػتويال
ايداريػ ػ ػ ي ػ ػػم اله ػ ػػرـ التمظيم ػ ػػم للة ػ ػػرا و ا ػ ػػمف دس ػ ػػـ التس ػ ػػويؽ مفس ػ ػػه ويتا ػ ػػمف مظ ػ ػػاـ
االتعػػاالل تحديػػد الطػػرؽ والوسػػائؿ المالئم ػ لالتعػػاؿ السػػليـي ومػػف الوسػػائؿ المسػػتخدم
لتسهيؿ عملي االتعاؿ ميف المستويال ايداري يػم الةػرا ومػدير دائػرة التسػويؽ اسػتخداـ

الهياؿ التمظيمم الذ يستعيف ماللءاف ويقػوـ علػى تةػايؿ يريػؽ عمػؿ ماػوف مػف عػدد مػف
عدد األعاام يم اؿ مسػتو إدار محيػت يسػاهـ يػم تحقيػؽ االتعػاالل مػيف المسػتويال
ايداري المختلف
وضع الترتيبات التنظيمية لإلستراتيجية التسويقية:
تهدؼ ةراال التسػويؽ الز ارعػم عمومػاً ومػف خػالؿ الد ارسػال التسػويقي إلػى د ارسػ ممػط
االسػػتهالؾ للممتءػػال الزراعي ػ ءمم ػاً إلػػى ءمػػل مػػا زيػػادة األرمػػاس وتقليػػؿ خسػػائر الم ػزارعيف وامػػا
يلمس
 9ايلت ػزاـ التمظيمػػمس إف ةػػعور عاػػام التمظػػيـ يػػم دسػػـ التسػػويؽ مػػااللتزاـ محػػو الممظم ػ
يءعلهػـ يقملػوف تمفيػػذ ايسػتراتيءيال والسياسػػال والخطػط المحليػ والدوليػ التػػم تمػدو مهػػا
لعػ ػ ػػالم الممظم ػ ػ ػ ي ومالتػ ػ ػػالم يعتمػ ػ ػػر االلت ػ ػ ػزاـ التمظيمػ ػ ػػم م ػ ػ ػ اًر هام ػ ػ ػاً يػ ػ ػػم مءػ ػ ػػاس تمفيػ ػ ػػذ
ايسػػتراتيءيال التس ػػويقي

ولهػػذا يممغ ػػم علػػى م ػػدير التسػػويؽ العم ػػؿ علػػى تولي ػػد االلتػػزاـ

التمظيمػػم لػػد القػػو العامل ػ لديػػه وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تواػػيم األهػػداؼ التسػػويقي الم ػراد
تحقيقهػ ػػا وايفي ػ ػ تحقيقهػ ػػا للقػ ػػو العامل ػ ػ ي واػ ػػذلؾ إيءػ ػػاد الميئ ػ ػ الماءح ػ ػ لخلػ ػػؽ االلت ػ ػزاـ
التمظيمم وتمميتها لتحقيؽ المتائا اييءامي عمد تمفيذ إستراتيءي التسويؽ
 5الثقاي التمظيميػ س يماػف القػوؿ مػرف الثقايػ التمظيميػ تعتمػر دعامػ ساسػي يسػتراتيءيال
الممظم ػ حيػػت ف تماةػػم ايسػػتراتيءي وثقاي ػ الممظم ػ يسػػهؿ عملي ػ تمفيػػذ ايسػػتراتيءي
التسػػويقي المواػػوع ي اػػوف الثقايػ تلعػػل دو اًر هام ػاً يػػم الممػػادرة وتوءيػػه األحػػدات داخػػؿ
ممظمال التسويؽ الز ارعػم امػا تؤسػس دواعػد تػرتمط مايفيػ االتعػاؿ مػيف القػو العاملػ
والقػػائميف مػػه امػػا تعتمػػر الثقايػ التمظيميػ هػػم الموءػػه األساسػػم الػػذ يوءػػه األيػراد محػػو
الوءه ػ السػػليم يػػم حػػاؿ وءػػود ع ػراع و تعػػارض يػػم المعػػالم ومالتػػالم يممغػػم علػػى

إدارة التسػػويؽ يػػم ةػػراال التسػػويؽ الز ارعػػم ويػػم ظػػؿ األزمػ العالميػ للغػػذام ف تسػػتفيد
مف الثقاي التمظيميػ الموءػودة لػديها يػم تمظػيـ اتعػاالتها التسػويقي وتوزيػا العػالحيال
والمسؤوليال مما يساهـ يم التمفيذ الفعػاؿ يسػتراتءي التسػويؽ الخاعػ مالةػرا التػم تػـ
واعها )(FAO, 2006
إف مػػف مثػػؿ هػػذ الترتيمػػال سػػتؤثر حامػاً علػػى ءػػودة العػػادرال الزراعيػ خعوعػاً ييمػػا
يتعلؽ ممعايير الءػودة المعتمػدة للتءػارة الدوليػ خاعػ و ف مسػتو الميئػ التسػويقي يػم األردف ال
تزاؿ اير اايي لتحقيؽ تلؾ المواعفال المطلوم وال سيما المتعلؽ ممها مالتعمئ والتغليؼ
الدراسات السابقة:
دراسة السيد عمدي ( )2001بعندوان :المهيدوم الحدديث لمتسدويق فدي قطداع العدناعات
الغذائية في األردن ترازل مةال الدراس حوؿ مد تممم دطاع العماعال الغذائي يػم األردف
للػػمظـ التسػػويقي الحديث ػ مػػف خػػالؿ التعػػرؼ علػػى تفاػػيالل واحتياءػػال المسػػتهلايف محيػػت يػػتـ
تقديـ السلا الغذائي مما يتوايؽ ما هذ االحتياءال ودد هديل الدراس إلػى إظهػار دور التسػويؽ
وتمظيمػػه يػػم ةػػراال تسػػويؽ المعػػموعال الغذائي ػ يػػم األردف مرسػػلول تحليلػػم وعػػفم اةػػؼ
الد ارسػ يػػم متائءهػػا عػػف ف مفهػػوـ التسػػويؽ الحػػديت لػػـ يحظػػى ماالهتمػػاـ الاػػايم مػػف دمػػؿ األيػراد
العامليف يم ةراال تسويؽ المعموعال الغذائيػ يػم األردفي ودػد وءػدل الد ارسػ ف همػاؾ يءػوة
اميرة ميف الممارسال التسويقي ومد تمميها لػمظـ تسػويقي حديثػ ومػيف المفهػوـ الحػديت للتسػويؽ
القػائـ علػى المحػت عػف احتياءػال المسػتهلؾ يػم ظػؿ زمػ الغػذام العػالمم وتقػديـ الممتءػال التػم
تتوايؽ ما احتياءاته ويؤخذ على هذ الدراس مها لـ تراز على موع معيف مػف ةػراال التسػويؽ
الزراعمي وتختلؼ هذ الدراس عف الدراس الحالي يم مها تحاوؿ المحت يم ثر العوامؿ المػؤثرة
على دام الق اررال التسويقي لةراال التسويؽ الزراعم يم ظؿ األزم الغذائي

دراسددة فرفددة تجددارة عمددان ( )2005بعندوان :قطدداع المدواد الغذائيددة :أىميتددو المعيقددات
التي تواجو نموه توعياتو هديل الدراس إلى التعرؼ على مةااؿ العرض والطلل والتم تمثػؿ
الفءػػوة الغذائي ػ لألزم ػ التػػم تحػػوؿ دوف تطػػور دطػػاع الم ػواد الغذائي ػ وةػػراال التسػػويؽ الز ارعػػم
المتعامل ػ مع ػػهي واػػذلؾ التع ػػرؼ علػػى األس ػػمال الرئيس ػ الت ػػم تػػديا مرس ػػعار الم ػواد الغذائيػػ إل ػػى
االرتفاع الدائـ لد ةراال التسويؽ الزراعم
لق ػػد ء ػػامل ه ػػذ الد ارسػ ػ امطالدػ ػاً م ػػف المة ػػال الرئيسػ ػ ي ػػم معريػ ػ األس ػػمال الت ػػم ت ػػديا
مرسػػعار المػواد الغذائيػ إلػػى االرتفػػاع الػػدائـ لػػد ةػػراال التسػػويؽ الز ارعػػمي ودػػد اعتمػػدل الد ارسػ
على سلول التحليؿ المظر ي وميمل ف دطاع المػواد الغذائيػ لػد ةػراال التسػويؽ الز ارعػم يػم
األردف يترثر ممءموع اميرة مف القواميف واألمظم التم تمظـ عمله وتؤثر على مةاطه التسويقم
توعػػلل الد ارس ػ إلػػى مءموع ػ مػػف المتػػائا همهػػاس ازديػػاد عػػدد ةػػراال التسػػويؽ الز ارعػػم التػػم
تتعامػػؿ مػػا الم ػواد الغذائي ػ يػػم األردف محدودي ػ حء ػـ الطلػػل مػػف دمػػؿ المسػػتهلايف علػػى الم ػواد
الغذائي المتػاءر مهػا و ف السػوؽ المحلػم سػوؽ ايػر مسػتقر وايػر دامػؿ للد ارسػ المسػمق ي ويؤخػذ
على هذ الدراس مها ااتفل مالعرض المظر لقطاع المواد الغذائي يم ةراال التسويؽ الزراعم
والمعيقال التم تحد مف ممػو علػى مسػتو المملاػ ي يػم حػيف لػـ تتطػرؽ إلػى األسػاليل التسػويقي
المتمع يم تلؾ المؤسسال ولـ تميف ثر الق اررال ايستراتيءي على دام المةاط التسويقم يم هذ
المؤسسال
دراسدة  (1997) Hamdan, M.et. alبعندوانUrban food distribution :
 system in greater Amman: in retrospect and prospectهديل الدراس إلػى
تحليػػؿ مظمػ توزيػػا السػػلا الغذائيػ لػػد العديػػد مػػف ةػػراال التسػػويؽ الز ارعػػم يػػم ممطقػ عمػػاف
الامر والتعرؼ علػى مليػ عملهػا لاػماف تحقيػؽ افػامة يػم توزيػا هػذ السػلا الغذائيػ مػيف ءميػا

مم ػػاطؽ عم ػػاف الام ػػر ي المع ػػاحل ل ػػه و مظمػ ػ االس ػػتهالؾ المختلفػ ػ م ػػف الس ػػلا الغذائيػ ػ ي ام ػػا
استعرال العوامؿ المؤثرة على ايمفاؽ الفرد على المػواد الغذائيػ ي واعتمػرل ف الخػدمال التػم
تق ػػدمها ة ػػراال التس ػػويؽ الز ارع ػػم مم ػػا ييه ػػا الع ػػغيرة والاميػ ػرة الحء ػػـ له ػػا دور يع ػػاؿ ي ػػم إة ػػماع
حاءال المستهلايف و ظهرل متائا الدراس التم اعتمدل علػى األسػلول المظػر ف همػاؾ ت ازيػداً
يم عدد هذ الةراال و ف هذا التزايد ال يمسءـ ما تلمي تغذي الممػو السػاامم المت ازيػد يػم عمػاف
الامػػر واألردف عمومػاًي و وعػػل الد ارسػ ماػػرورة تحليػػؿ د ارس ػ القػواميف والتة ػريعال التػػم تحاػػـ
س ػواؽ ةػػراال التسػػويؽ الغذائي ػ وتحػػديثها لالمسػػءاـ مػػا المتطلمػػال المسػػتقملي لتطػػوير تسػػويؽ
السلا الغذائي يػم الممػاطؽ الحاػري ي ويالحػظ علػى هػذ الد ارسػ مهػا راػزل اثيػ اًر علػى العوامػؿ
االدتعادي واالءتماعي والقامومي ولـ تتطرؽ إلى عوامؿ الميئ التمايسػي األخػر واػذلؾ العوامػؿ
الداخلي التم تؤثر مةاؿ امير على المةاط التسويقم لةراال التسويؽ الزراعم الاميػرة والعػغيرة
المتاءرة مالمواد الغذائي
دراسدددة
and

theory

 (2002) Krider, R. et.al.,بعندددوان:

Barriers to the

modern

advancement
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food

of

 measurement.تهدؼ هذ الد ارسػ إلػى التعػرؼ علػى مػد مءػاس ةػراال التءزئػ الغذائيػ
الاميػ ػرة ي ػػم تح ػػديت مظ ػػاـ تس ػػويؽ تء ػػارة الطع ػػاـ المػ ػواد الغذائيػ ػ ) متتم ػػاع مءموعػ ػ م ػػف الوس ػػائؿ
التسويقي لتوسيا الحعص السودي

ودد تـ تطميؽ هذ الدراس يم هومغ اومغ لعيمػ مختػارة مػف

 955متءػػر لقػػد ميمػػل الد ارسػ ف التغيػرال يػػم ءامػػل المسػػتهلؾ وخعوعػاً الثقاييػ هػػم العامػػؿ
المػػؤثر علػػى ممػػو الحع ػ السػػودي لةػػراال تسػػويؽ الم ػواد الغذائي ػ

حيػػت مػػه المػػا زاد المسػػتو

الثقايم والتعليمم للمستهلؾ يتف ذلؾ يؤد إلى تعقد احتياءال ودوايا الةرام مما يؤثر على تقػدـ
هذ التءارة

إف ارتف ػػاع المس ػػتو الثق ػػايم والتعليم ػػم م ػػف ه ػػـ العوام ػػؿ المس ػػاعدة عل ػػى تق ػػدـ ة ػػراال
التسػويؽ الغػذائمي يمػا ارتفػاع هػذا المسػتو سػوؼ يسػعى المسػتهلؾ للمحػت عػف الموعيػ والخدمػ
وحسف المعامل والمظاي وسهول المواعالل اثر مف المحت عف الدوايا األولي لالستهالؾ
منيجية الدراسة وطريقتيا:
معادر البيانات:
مغرض تمفيذ الدراس يقد تـ االعتماد على عدداً مف األساليل لءما المعلومػال والميامػال
مف خالؿ المعادر الثاموي ) (Secondary dataالمتمثل مالاتػل والم ارءػا والػدوريال المحػوت
ذال العالد مالمواوعي والموادا ايلاترومي المتعلق مممظم األاذي والزراع )(FAOي اما تػـ
االعتمػاد علػى المعػدر األولػم  (Primary dataالمتمثػؿ متسػتمام الد ارسػ التػم اعتمػرل األداة
الرئيسي لقياس متغيرال و معاد الدراس المرتمط مالفرايال

مجتمع الدراسة والعينة:
اسػػتهديل ه ػػذ الد ارسػ ػ ة ػػراال التس ػػويؽ الز ارعػػم األردميػ ػ الوادعػ ػ ي ػػم محايظػػ الملفػ ػام
ممختلؼ حءامها ودد تـ الحعوؿ علػى عػدد هػذ الةػراال مػف دائػرة ايحعػامال العامػ ي موادػا
 )9209ةرا ودد تـ اختيػار عيمػ احتماليػ عةػوائي مسػيط )(Simple Random Sample
مقدارها  )14لتمثؿ مءتما الدراس
أسموب تحميل البيانات:
تػػـ اسػػتخداـ سػػاليل ايحعػػام الوعػػفم وذلػػؾ مػػف ءػػؿ وعػػؼ خعػػائص عيمػ الد ارسػ
ومد مواممتها ما زم الغذام العالمي ي اما تـ استخداـ االمحدار المتعدد المتدرو (Stepwise
) regressionواعتماداً على ديم اختمػار  Tواختمػار  Fومسػتو المعمويػ لهمػا ) (Sig.يتمػه تػـ

اختمػػار العالد ػ مػػيف الق ػ اررال التسػػويقي ومءموع ػ المتغي ػرال المسػػتقل ي امػػا تػػـ اسػػتخداـ واختمػػار
االرتماط وذلؾ مف ءؿ تحديد اتءا العالد و األثر ميف المتغير التاما والمتغيرال المستقل ي ودػد
ءػػام هػػذا التحليػػؿ امسػػءاماً مػػا مرمػػاما ) (SPSSايحعػػائم ماسػػتخداـ االمحػػدار الخطػػم المسػػيط
والمتعدد
أداة الدراسة:
تػػـ تعػػميـ اسػػتمياف خػػاص لد ارس ػ س ودػػد تػػـ إعػػداد االسػػتمياف ماالعتمػػاد علػػى الد ارسػػال
واألدميال التم عالءل هذا المواوعي إذ احتو االستمياف على  )55سؤاالً طلل مف المةارايف
إ ختيار إحداها و معاها لتحديد مودفهـ مالموايق و عدـ الموايق و عدـ التراد حيت عػمـ هػذا
ايسػػتمياف للتعػػرؼ علػػى المظ ػرة الوادع ػ لمفهػػوـ الق ػ اررال التسػػويقي يػػم ةػػراال التسػػويؽ الز ارعػػم
ومف ثـ التعرؼ على هـ المتغيرال المستخدم لمساعدة ايدارة يم دام دورها يم مءاؿ تخطػيط
العملي التسويقي يم مواءه األزم الغذائي ودد ملغ معدؿ االستءام
يمثػػؿ االسػػتمامال التػػم ءػػر عليهػػا التحليػػؿ موادػػا  )22اسػػتمام

 )%09وهو المعػدؿ الػذ

ودػػد تػػـ االعتمػػاد علػػى مقيػػاس

) (Likert scaleليارل الخماسم لقياس متغيرال الدراس
وحدة التحميل:
تمثؿ وحدة التحليؿ يم هذ الدراس األيراد المسؤوليف عف إدارة ةراال التسويؽ الز ارعػم
واتخاذ الق اررال التسويقي يم الةرا والػذ يماػف ف ياػوف مػدي اًر للتسػويؽ و مػدي اًر تءاريػاً و
مسمى مخر
ثبات أداة الدراسة:
تػػـ اسػػتخداـ اختمػػار لفػػا اروممػػا ) (Cronback's Alphaلقيػػاس ثمػػال األداة امػػا يػػم
الءدوؿ ردـ  )9ودد ملغل ديمػ لفػا للمتغيػرال التػم تقػيس المتغيػر التػاما  )5.20مػا ديمػ لفػا

) (Alphaللمتغي ػرال المسػػتقل يقػػد ملغػػل  )5.00وه ػم مسػػم مقمول ػ إحعػػائياً

(Sekeran,

)2000
الجدول رقم ()1
تحميل الثبات
المتغيرات

قيمة ألها Alpha

الق اررال التسويقي

5.20

مءموع المتغيرال المستقل

5.00

الميامال ايداري المتمع

5.25

الق اررال ايستراتيءي

5.03

الممو والتطور الداخلم

5.09

الميزة التمايسي

5.24

ودػػد تػػـ إءػرام اختمػػار معامػػؿ تاػػخـ التمػػايف )(Variance Inflation factor VIF
واختمػػار التمػػايف المسػػموس ) (Toleranceلاػػؿ متغيػػر مػػف المتغيػرال المسػػتقل وذلػػؾ لمعريػ مػػد
وءػػود ارتمػػاط ذاتػػم مػػيف المتغي ػرال المسػػتقل )(Multicallinarityي حيػػت اامػػل ديم ػ )(VIF
لءميا المتغيرال المستقل دؿ مف  )95و ف ديم التمايف المسموس لءميا المتغيرال المستقل دؿ
مػػف  )5.50وهػػذا يعمػػم مػػه ال توءػػد مةػػال حقيقي ػ تتعلػػؽ موءػػود ارتمػػاط عػػاؿ مػػيف المتغي ػرال
المستقؿ طةطوشي )5559
اختبار الهرضيات:
ية ػػير الء ػػدوؿ  )5إل ػػى ري ػػض الفرا ػػي العدميػ ػ األول ػػى ) (HO1المتعلقػ ػ مع ػػدـ وء ػػود
عالد ذال دالل إحعػائي مػيف السياسػال ايداريػ ومػيف القػ اررال التسػويقي يػم ةػراال التسػويؽ

الزراعم يم األردفي حيت تةير متػائا االمحػدار المسػيط إلػى ف ديمػ ) (Fاامػل تسػاو
وممستو معموي يساو

)9.20

 (Sig. = 0.000 < 0.05) )5.555وهذا يعمم ف السياسػال ايداريػ

مءتمعػ ػ اس ػػتطاعل ف ت ػػؤثر ي ػػم القػ ػ اررال التس ػػويقي ي ػػم ة ػػراال التس ػػويؽ الز ارع ػػم ي ػػم األردف
 )5.03مػف التمػايف ) (R2 = 0.54واعتمػاداً علػى ديمػ معامػؿ االرتمػاط يقػد اامػل العالدػ مػيف
السياسال ايداري المتمع والق اررال التسويقي يم ةراال التسػويؽ األردميػ عالدػ طرديػ = (R
) 0.64محيت المػا زاد مسػتو السياسػال ايداريػ المطمقػ يػم هػذ الةػراال لمواءهػ والحػد مػف
األزم ػ العالمي ػ للغػػذام المػػا د إلػػى زيػػادة الءػػودة يػػم الق ػ اررال التسػػويقي لتلػػؾ الةػػراال وييمػػا
يتعلؽ ماختمار الفراي الثامي يقد ةارل متائا تحليؿ االمحدار يم الءدوؿ مفسه إلى عدـ ريػض
الفراػػي المديلػ المتعلقػ مػػالق اررال ايسػػتراتيءي ) (Sig. = 0.00 > 0.005وهػػذا يعمػػم دمػػوؿ
الفراػػي العػػفري ) (HO2ممعمػػى مػػه يوءػػد ثػػر للق ػ اررال ايسػػتراتيءي علػػى الق ػ اررال التسػػويقي
للةػػراال عيمػ الد ارسػ و ف مقػػدار مػػا تػػـ تفسػػير مػػف التمػػايف يػػم سػػرع القػ اررال التسػويقي و ثرهػػا
علػػى األرمػػاس دػػد اػػاف (R2 = 0.70) )5.05ي ويػػم المقامػػؿ يقػػد تػػـ دمػػوؿ الفراػػيتاف الثالث ػ
المتعلق مالممو والتطور الداخلم لةراال التسػويؽ الز ارعػم يػم األردف )(Sig. = 0.00 < 0.05
والرامعػ المتعلقػ مػالميزة التمايسػي ) (Sig. = 0.00 < 0.05وهػذا يعمػم وءػود عالدػ مػيف هػذ
المتغيرال وميف اتخاذ الق اررال التسويقي يم ةراال التسويؽ الز ارعػم األردميػ توامااميػ مواممتهػا
ما الحد مف األزم الغذائي
جدول رقم ()1

تحميل اختبار االنحدار البسيط لممتغيرات المستقمة

وعالقتيا بالمتغير التابع (الق اررات التسويقية) في شركات التسويق الزراعي األردني
البيان اإلحعائي
المتغير المستقل

معنوية
P Sig

R

R2

B

Tc

Tz

القرار

اإلحعائي

لمهرضيات Ho

السياسات اإلدارية المتبعة

00002

00732

00510

1065

1056

رفض HO1

الق اررات اإلستراتيجية

0000

00755

00609

4007

3098

رفض HO2

التطور والنمو الداخمي

00001

الميزة التنافسية

0000

0108.
00814

00651

6092

4041

رفض HO3

00681

4001

3098

رفض HO3

ولتحدي ػػد األهميػ ػ المس ػػمي للمتغيػ ػرال المس ػػتقل الت ػػم يس ػػرل التم ػػايف ي ػػم ء ػػودة القػ ػ اررال
التسػػويقي يػػم ةػػراال التسػػويؽ األردمي ػ ةػػارل متػػائا تحليػػؿ االمحػػدار المتػػدرو

(Stepwise

) regression analysisيػػم الءػػدوؿ ردػػـ  )3ف السياسػػال ايداريػ المتمعػ اامػػل اثػػر دػػدرة
على تفسير التمايف يػم المتغيػر التػاما حيػت يسػرل مػا مسػمته  5.059مػف التمػايف )(R2=0.521
تليهػا مماةػرة القػ اررال ايسػتراتيءي مسػم

(R2 = 0.099) )5.511ي ثػـ التطػور والممػو الػداخلم

للةرا مسػم ) (R2 = 0.04) (0.041و خيػ اًر العوامػؿ المتعلقػ مػالميزة التمايسػي مسػمته )5.551
)(R2 = 0.029
جدول رقم ()3

تحميل اختبار االنحدار المتدرج واألىمية النسبية لممتغيرات المستقمة
وأثرىا عمى الق اررات التسويقية شركات التسويق الزراعي األردنية

البيان اإلحعائي

قيمة R

قيمة R2

التغير في R2

المتغير المستقل
السياسات اإلدارية المتبعة

00732

00510

00510

الق اررات اإلستراتيجية

00755

00609

00099

التطور والنمو الداخمي

00801

00651

00041

الميزة التنافسية

00814

00681

00029

مناقشة النتائج:
تة ػػير مت ػػائا اختم ػػار الفرا ػػيال إل ػػى وء ػػود عالدػ ػ ذال داللػ ػ إحع ػػائي م ػػيف السياس ػػال
ايداري المتمع وميف الق اررال التسويقي المتخذة يم ةػراال التسػويؽ الز ارعػم األردميػ

الفراػي

األولى) وهذ تتفؽ ما ءميا الدراسال المظري ومف األسمال التم تؤد إلى ذلؾي ترااـ الخمػرال
ايداريػ ػ الت ػػم ت ػػؤثر عل ػػى الق ػػو العاملػ ػ وه ػػم ت ػػؤثر عل ػػى التخط ػػيط المس ػػتقملم لمواءهػ ػ األزمػ ػ
الغذائي ػ محيػػت يعػػمم هػػذا التخطػػيط مماسػػل للم ػزيا التسػػويقم ممػػا يػػؤثر علػػى تحسػػيف ايمتػػاو
إااي إلى المقدرة المتوااع يػم إتمػاع األسػاليل العلميػ يػم رسػـ السياسػال التسػويقي المماسػم
خعوعاً لد الةراال الزراعي اميرة الحءـ واذلؾ تفعيؿ االعتمػاد علػى المحػوت التسػويقي يػم
دراس المستهلؾ ودوايعه تءا السلا الزراعي ومواامته لألزم الغذائي
وييما يتعلؽ مالممو والتطور الػداخلم لةػراال التسػويؽ الز ارعػم األردميػ ي يقػد تمػيف وءػود
عالدػ ػ طرديػ ػ و ث ػػر إيء ػػامم له ػػذا المم ػػو والقػ ػ اررال التس ػػويقي ي وعل ػػى ال ػػراـ م ػػف ة ػػيوع التحالف ػػال
ايسػػتراتيءي المسػػمي تمػػيف هػػذ الةػػراال إال مهػػا ليسػػل ماءحػ عالميػاًي ألمهػػا تعمػػم يقػػداف معػػض
السػيطرة ومالتػالم عػدـ يهػـ الثقايػ االسػتهالاي الغذائيػ وعػعوم االمسػءاـ والمواممػ مػيف الطػرؽ
التسويقي مف دول ألخر

وهذ المظرة دػد ياػوف مردهػا االاػطرامال العالميػ يػم السػوؽ الماليػ

وهم ولى زمال الغذام يم زمف العولم إااي إلى استقرار العمال الزراعي يم األردف يم ظؿ
ارتفػػاع الحال ػ العمالػ الالي ػ ممسػػم

 )%0.4واػػذلؾ امخفػػاض األهمي ػ المسػػمي للقطػػاع الز ارعػػم

تواسهامه يم الماتا المحلم ايءمالم ))%2 (GPR
مػا العالدػ مػيف الميػزة التمايسػي والقػ اررال التسػػويقي يقػد اامػل إيءاميػ ي وال مػد مػف األخػػذ
معػػيف االعتمػػار ف العماعػػر المػػؤثرة يػػم المي ػزة التمايسػػي تختلػػؼ مػػف ةػػرا تسػػويؽ ز ارعػػم إلػػى
خػػر وتختلػػؼ مػػف دول ػ تواءػػه زم ػ اذائي ػ إلػػى خػػر ويق ػاً لع ػدداً مػػف االعتمػػارال ممهػػاس الممػػو
االدتعػػاد ي الطلػػل المحلػػم علػػى السػػلا الغذائي ػ ي اسػػتقرار األسػػعار والسياسػػال المالي ػ والمقدي ػ
واالسػػتثماري واػػذلؾ مي ػزاف المػػديوعال والمي ػزاف التءػػار وايػػر مػػف المؤة ػرال االدتعػػادي ي ومػػف
اثر العوامؿ التالي ترثي اًر على الميزة التمايسي ومالتالم الق اررال التسويقي للةراال عيم الدراس س

العالد ػػال التءاريػ ػ ي الة ػػراال ايدليميػ ػ الت ػػم د ػػد تمتس ػػل إليه ػػا ومم ػػا ف الميػػزة التمايس ػػي لة ػػرا
زراعي ػ مػػا تقػػاس مقػػدرتها علػػى تحقيػػؽ معػػدؿ مرتفػػا ومسػػتمر لمسػػتو المعية ػ لألي ػرادي يػػتف هػػـ
المحػددال التػم تػػؤثر يػم هػذ القػػدرة هػم معػػدؿ العػادرال مػف السػػلا الغذائيػ ي لمػا لػػذلؾ مػف ثػػر
امير يم ريا معػدؿ الػدخؿ الفػرد واالسػتهالام والحػد مػف األزمػ الغذائيػ والمعلومػال التسػويقي
التػػم تهػػـ الممػػتا والمسػػتهلؾ معػاً خعوعػاً إذا اامػػل هػػذ السػػلا ذال ديمػ اذائيػ ماػػاي عاليػ
محي ػػت تس ػػاهـ ي ػػم تحقي ػػؽ مس ػػتو معيمػ ػ يا ػػؿ وله ػػذا يق ػػاؿ ف ت ػػداعيال زمػ ػ الغ ػػذام الحاليػ ػ
متةاما وال تقؿ تعقيداً عف سمامها

التوعيات:
استماداً إلى المتائا التم توعلل إليها هذ الدراس ي يقد تـ تحديد مءموع مف التوعيال
المقترح ي وييما يلم هـ هذ التوعيالس
 9االسػػتثمار يػػم األعػػوؿ ايمتاءيػ الزراعيػ ممػػا يػػوير األمػػف الغػػذائم واػػمام لػػرس مػػاؿ
المسػػتثمر مػػف ماحيػ ويػػوير عائػػداً ادتعػػادياً مءزيػاً ويػػرمف المسػػتهلايف مػػف اػوالم الغػػالم
مستقمالً واماف االستقالؿ السياسم واالءتماعم للفقرام مف ءه ثامي
 5زيػ ػػادة المسػ ػػاعدال الموءه ػ ػ لتممي ػ ػ التسػ ػػويؽ يػ ػػم المءػ ػػاؿ الز ارعػ ػػم ومةػ ػػروعال األمػ ػػف
الغذائم
 4ترسػػيس العديػػد مػػف الةػػراال المةػػترا يػػم مءػػاؿ األمػػف الغػػذائم علػػى اػرار يػػرع الةػػرا
العرمي لتممي الثروة الحيوامي يم ممطق األزرؽ
 3إعادة المظر يم السلوؾ الغذائم و مماط االستهالؾ السائدة
 0التاتؿ الطػوعم لةػراال التسػويؽ الز ارعػم مػمهـ توالػيهـ لتسػويؽ ممتءػاتهـ مءتمعػ لزيػادة
ددرتهـ التفاواي والتسويقي والتمويلي يم السوؽ
 2تفعيؿ الق اررال التسويقي يم ةراال التسػويؽ الز ارعػم لمػا لهػا مػف ثػر يػم دعػـ القػ اررال
ايستراتيءي وتحقيؽ الميزة التمايسي
 0الترايػد علػى اػػوم األزمػ الغذائيػ مػػف ف تاػوف القػ اررال التسػػويقي يػم ةػراال التسػػويؽ
الز ارعػػم اػػمف ميئ ػ تسػػويقي مماسػػم حتػػى ال ياػػوف همػػاؾ عػػعومال و تهديػػدال تواءػػه
المسوديف ثمام مةاطهـ التسويقم
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