مدى إمكانية تطبيق التسويق المستدام بجامعة بنغازي
د .أمل عبداليادي الشريف ،د .حنان عبدالعالي العبدلي ،أ .محمد عبدالرحيم البزار /كمية االقتصاد -جامعة بنغازي،

مدى إمكانية تطبيق التسويق المستدام بجامعة بنغازي
د .أمل عبد اليادي الشريف
كمية االقتصاد – جامعة بنغازي

Amal.abdelhadi@uob.edu.ly
د .حنان عبد العالي خميل العبدلي
كمية االقتصاد – جامعة بنغازي

hanan.yagoub@uob.edu.ly
أ .محمد عبد الرحيم البزار

كمية االقتصاد – جامعة بنغازي
mohmmed.albazzar@uob.edu.ly
ممخص الدراسة:
سعت ىذه الدراسة لمتعرف عمى مدى أمكانية تطبيق التسويق المستدام بجامعة بنغازي ،وذلك

باستخدام االسموب النوعي في البحث ،حيث تم تجميع البيانات من عينة من القيادات اإلدارية
تمثمت في أعضاء مجمس إدارة الجامعة إلي جانب عدد ممن ليم صمة مباشرة بموضوع البحث
باستخدام أسموب المقابمة الشخصية ،وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا إن مفيوم

التسويق المستدام يعتبر من المفاىيم غير المعروفة لدى القيادات اإلدارية بجامعة بنغازي ،وعمى

الرغم من سعي جامعة بنغازي لرفع مستوى الجامعة إال إن تطبيق مفيوم االستدامة فييا ما يزال

في مراحل مبكرة جداً ،ومن أىم معوقات قيام الجامعة بتبني االستدامة (وكذلك التسويق
المستدام) ىي ضعف التوعية بمفيوم االستدامة ،وعدم وجود موارد مخصصة ،كذلك عدم توفر

البيئة التنظيمية والقانونية المساندةـ (ضعف المدخالت) .

الكممات االفتتاحية :التسويق المستدام ،مؤسسات التعميم العالي ،جامعة بنغازي ،االبحاث

النوعية ،ليبيا.
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مقدمة:
يعتبر التسويق المستدام من أحدث المفاىيم التي تعكس تطور حديث في مجال الفكر

التسويقي ،حيث يدعو التسويق المستدام إلى ضرورة قيام المنظمات باحترام البيئة والعمل عمى
حمايتيا وصيانتيا ،وذلك من خالل إيجاد توازن متالئم ومتناسق لموصول إلى ىدف اقتصادي

"االرباح" ،واجتماعي "أشخاص" ،وبيئي "الكرة األرضية" (ياسين  ،)2011حيث تتقاطع األبعاد

الثالث لمتنمية المستدامة (البعد البيئي ،االقتصادي ،واالجتماعي) مع المكونات الثالث لمتسويق
المستدام (التسويق األخضر ،التسويق المسؤول والتسويق المجتمعي) (لحول .)2014

وأن تبني مفيوم التسويق المستدام من قبل منظمات األعمال يحقق ليا فوائد ومكاسب كثيرة،

ويمكن أن يضع المنظمة في قمة اليرم التنافسي ،وربما يمنحيا القيادة في السوق ،خاصة مع

تزايد الوعي البيئي في السوق .حيث يجعل التسويق المستدام المنظمة قريبة من عمالئيا ،فضالً
عن المحافظة عمى البيئة ،وترشيد استخدام الموارد الطبيعية .وتمعب مجموعة من العوامل

(التشريعات ،محدودية الموارد ،التغير في اتجاىات المستيمكين ،اىتمام أصحاب المصالح

بقضايا المسؤولية االجتماعية ،توجيات اإلدارة العميا) دور ميم في إمكانية تبنى التسويق

المستدام في المنظمات (الفقياء والصيفي .)2015

وتعد الجامعة قمة ىرم المؤسسات التعميمية وحجر الزاوية لالرتقـاء بالمسـتوى الفكـري والثقـافي

والعممي لمخرجات التعميم فـي ظـل عصـر المعرفـة والمعموماتيـة .فالجامعـات ىـي القمعـة المعرفيـة
التي تضطمع بمسؤولية العممية التنمويـة لممجتمـع .حيـث تمعـب الجامعـات دور قيـادي فـي تحقيـق

مستقبل مستدام ،بحكم ما توفره من معارف وتنور تقني وتدريب ومحاكاة لممجتمعات ،مـن خـالل
المســاىمة فــي قيــادة المجتمــع نحــو مســتقبل مســتدام تتــاح فيــو كافــة متطمبــات االســتدامة (يعقــوب

.)2019

وقد ركزت اجندة األمم المتحدة  2030لمتنمية المستدامة عمى أىمية التعميم العالي كأداة

لتحقيق التنمية المستدامة ( ،)Agenda for Sustainable Development 2017وليذا الغرض
قامت الجمعية الدولية لمجامعات  International Association of Universitiesبإنشاء البوابة
الدولية لمتعميم العالي والبحث كأداة لتحقيق التنمية

Global Higher Education Portal on

)،)Land and Herzog 2017( Higher Education for Sustainable Development (HESD
حيث دعت الجمعية الدولية لمجامعات كل الجامعات حول العالم باالنضمام ليا ،وبما أن الدول

النامية (ومن بينيا ليبيا) من الدول التي ال تزال في مراحل مبكرة من م ارحل تطبيق مضمون

التسويق المستدام ،ومن خالل الدور الميم الذي تمعبو الجامعات في تطوير المجتمعات وتخريج
أجيال قادرة عمى دعم عجمة االستدامة في الدولة؛ فقد جاءت ىذه الدراسة لمتعرف عمى إمكانية
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مدى إمكانية تطبيق التسويق المستدام بجامعة بنغازي
د .أمل عبداليادي الشريف ،د .حنان عبدالعالي العبدلي ،أ .محمد عبدالرحيم البزار /كمية االقتصاد -جامعة بنغازي،

تطبيق االبعاد الثالث لمتسويق المستدام في خدمات التعميم العالي التي تقدميا الجامعات الميبية
لغرض تحقيق التنمية المستدامة لميبيا ،وسيتم استخدام أسموب دراسة الحالة لتحقيق ىذا اليدف

وذلك عن طريق دراسة حالة جامعة بنغازي.

مشكمة الدراسة:

يحظى قطاع العميم باىتمام كبير من قبل الدولة الميبية حيث تم تخصيص ميزانيات

عالية سنويا ليذا القطاع ،وتوفير كل اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة لتطويره ،فعمى سبيل

المثال بمغت قيمـة المخصصـات المفـوض بيـا لو ازرة التعميم خـالل السـنة المالية  2018إلى
 7090108300000دينار (ديوان المحاسبة الميبي ،)2018،وكما تم تخصيص مبمغ  7.6مميار

دينار لمتعميم في ميزانية العام ( 2020صدى ،)2020 ،إال إنو وبالرغم من ىذا االىتمام فإن
قطاع التعميم ال يزال يعاني من الكثير من المشاكل الجوىرية التي تحد من قدرتو عمى اإلسيام
في تطوير المجتمع وتنميتو ،كما تعاني مؤسسات التعميم العالي في ليبيا من الكثير من

التحديات والصعوبات التي تواجييا في طريقيا لتحقيق ىذا الغرض )،and Naher 2011

 ،(Tamtam ،Olabi ،Gallagherحيث تشيد ليبيا ارتفاع في معدالت البطالة بالرغم من ارتفاع
معدل االلتحاق بالتعميم العالي ،وىذا األمر أعتبر تناقض كبير فقد ارتفعت نسبة البطالة

االجمالية من  % 13.5في عام  2010إلى  %19في عام ( 2012دراسة لمبنك الدولي
 ،) 2016ونظ اًر لتبني بعض الجامعات الميبية كجامعة بنغازي مفيوم التنمية المستدامة حيث

كان ىناك توجو واضح لتطبيقو في استراتيجية الجامعة الجديدة والتي تم اعتمادىا بتاريخ:

( 2017 -07-15الشريف ،الشريف  ،)2017إال إن ىذا التطبيق لم يظير بشكل بارز في

أداء الجامعة بعد ،ونظ اًر لما لمتسويق المستدام من ارتباط كبير بالتنمية المستدامة  ،وكذلك لما
يمعب من دور فعال في إنجاح المنظمات التي تتبناه تمثمت مشكمة الدراسة في مدى أمكانية

تطبيق التسويق المستدام بجامعة بنغازي.

أىداف الدراسة

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق االىداف التالية:
 .1التعرف عمى مستوى وعي القيادات االدارية بجامعة بنغازي بالتسويق المستدام وأىدافو.

. 2تبيان أىم المعوقات التي تعاني منيا جامعة بنغازي ،والتي تحول دون تحقيق أىدافيا
التنموية.

877

aisc.elmergib.edu.ly

المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة
األىداف العالمية لمتنمية المستدامة – الدول النامية بين تداعيات الواقع وتحديات المستقبل

الموافق  01-9نوفمبر 0101
AISC2020

أىمية الدراسة:
تتمثل أىمية الدراسة التالية في النقاطة التالية:
تتمثل أىمية الدراسة التالية في النقاطة التالية:
.1ترتبط أىمية الدراسة بأىمية تطبيق التسويق المستدام الذي يؤدي تطبيقو في الجامعات إلى

االستخدام االمثل لمموارد التي تمتمكيا ،بيدف تقديم خرجين وخدمات ذات قيمة عالية لألطراف

االخرى ذوي العالقة.

.2ان تبني الجامعات الميبية ليذا المفيوم سيعود عمييا بفوائد ومكاسب كثيرة ،كوصوليا الى قمة
اليرم التنافسي بين الجامعات في المنطقة.

.3إن التعرف عمى والتعرف عمى المعوقات والعراقيل التي تواجو ىذا القطاع في تطبيقا لمفيوم

التسويق المستدام ،يمكن المؤسسات التعميمية من التخطيط لتذليل تمك العراقيل وتحقيق اقصى

استفادة من تبنى مفيوم التسويق المستدام.
الدراسات السابقة واإلطار النظري:

أوالً :الدراسات السابقة

تنوعت الدراسات التي اىتمت بموضوع التسويق المستدام حيث أعتمد بعضيا عمى مسح

األدبيات ،في حين اعتمد بعضيا اآلخر عمى اجراء دراسة ميدانية .كما تنوعت القطاعات التي
اجريت فييا الدراسات الميتمة بموضوع التسويق المستدام فمنيا اجريت في القطاع الخدمي

واخرى اجريت في القطاع الصناعي ،وفيما يمي عرض لبعض من تمك الدراسات السابقة.

 -0دراسة (مريم )0107 ،بعنوان" :دور التسويق المستـدام في تحسين سلـوك المؤسسة
االقتصادية وفق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة"
سعت ىذه الدراسة إلى إبراز دور التسويق المستدام كأداة اللتزام المؤسسات بتحسن سموكيا
ضمن ضوابط محددة لضمان المحافظة عمى البيئة الطبيعية وعدم إلحاق الضرر بيا ،وتحقيق
التوازن بين حاجات الزبائن وأىداف المؤسسة ،والتعرف عمى التحديات التي تواجو تطبيق

التسويق المس تدام ،وتحديد مستوى تبني مفيوم التسويق المستدام وممارستو من قبل مؤسسات

قطاع الصناعات الغذائية محل الدراسة ،وقد توصمت الدارسة إلى أن المؤسسات محل الدراسة

تطبق بعدين فقط لمتسويق المستدام ،وىما بعد تصميم المنتوج وبعد تقميل النفايات واعادة
تدويرىا ،كذلك غياب التسويق المستدام كمفيوم سائد بين مسيري المؤسسات إال أنو مطبق

ببعض أبعاده ،كما أن المؤسسات تسعى بشكل كبير لزيادة ربحيتيا إلى جانب حصتيا السوقية

فيما يخص سموكيا وفقاً لمتنمية المستدامة ،كذلك أثبت أن اىتمام المؤسسات يرتكز عمى
التزاميا بالقوانين والتشريعيات البيئية ،إلى جانب االىتمام بتمبية احتياجات ورغبات الزبائن وذلك
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من خالل سموكيا االجتماعي ،كما تمتزم المؤسسات اتجاه العمال وفق ما يمميو عمييا القانون
كالمتابعة الطبية وشروط السالمة في العممية االنتاجية ،في حين ال تولي أىمية كبيرة لتكوين

وتدريب عماليا خاصة في المجال البيئي ،كما أن بعض أبعاد التسويق المستدامة في مؤسسات
الصناعات الغذائية محل الدراسة تؤثر عمى سموكيا وفق الركائز الثالثة لمتنمية المستدامة ،حيث

اتضح أن بعد تصميم المنتوج وبعد تقميل النفايات واعادة تدويرىا تؤثر عمى تحسين تنافسية

المؤسسات محل الدراسة ولكن بشكل ضعيف في حين نؤثر عمى سموكيا اتجاه المجتمع والبيئة.

 -0دراسة (الظاهر ،حسن ،عبدالحميد  )0107،بعنوان" :التسويق المستدام للمحميات
الطبيعية في مصر :الفرص والتحديات"
ىدفت ىذه الدراسة الى دراسة وتحميل مدى تطبيق التسويق المستدام داخل قطاع المحميات

الطبيعية بمحافظة الفيوم ،وتحديد المعوقات التي تحول دون تطبيقو ،ودراسة ابعاده ،وتحميل أىم
النتائج المتوقعة عمى تطبيق التسويق المستدام داخل قطاع المحميات الطبيعية عمى صناعة

السياحة بالفيوم ،وقد توصمت الدراسة إلى أن ىناك حاجة لضرورة وجود خطة لمتسويق المستدام

داخل المحميات الطبيعية ،وأن تفعيل وادماج التسويق المستدام في خطة ادارة المحميات يساعد
عمى تمبية مسؤولياتيا المتزايدة ،ومواجية التحديات الخارجية التي تواجو ادارة المحميات ،كما

يساعد عمى تحقيق الكسب المادي وتكوين جميور واع بأىمية الحفاظ عمى التنوع البيولوجي

والموارد الطبيعية ،كذلك وجود عدة تحديات تحول دون تطبيق المستدام داخل المحميات مثل
قمة الدراسات الفعمية لمسوق السياحي ،وانخفاض الوعي البيئي لدى القائمين عمى المحميات،

وىناك عدة دوافع لتطبيق التسويق المستدام مثل تحقيق االمان في تقديم الخدمات ،وديمومة

االنشطة ،وتحقيق القبول االجتماعي لممحميات وارضاء اصحاب المصالح ،والمحافظة عمى

المقومات الطبيعية والثقافية لممحميات .

 -3دراسة (الفقهاء ،الصيفي  )0105بعنوان\ :العوامل المؤثرة في مستوى تبني شركات
الصناعات الغذائية للتسويق المستدام في فلسطين
ىدفت ىذه الدراسة إلى بحث العوامل المؤثرة في مستوى تبني شركات الصناعات الغذائية
لمتسويق المستدام في فمسطين ،ومن ضمن ىذه العوامل التشريعات الخاصة بالتموث وحماية

البيئة ومحدودية الموارد الطبيعية وتكاليفيا المتزايدة ،والتغير في اتجاىات المستيمكين وسموكيم،

واىتمام أصحاب المصالح بقضايا المسؤولية االجتماعية ،وتوجيات اإلدارة العميا ،وقد أظيرت
نتائج الدراسة إلى وجود عالقة قوية لكل المتغيرات مع مستوى تبني الشركات لمفيوم التسويق

المستدام باستثناء التغير في اتجاىات المستيمكين وسموكيم.

879

aisc.elmergib.edu.ly

المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة
األىداف العالمية لمتنمية المستدامة – الدول النامية بين تداعيات الواقع وتحديات المستقبل

الموافق  01-9نوفمبر 0101
AISC2020

 -4دراسة (لحول )0104 ،بعنوان" :التسويق المستدام كآلية لتحقيق أبعاد التنمية
المستدامة"
ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز دور التسويق المستدام في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة
(البيئي ،االقتصادي ،االجتماعي) ،من خالل تبني مفاىيمو التي تمثل المسؤولية االجتماعية،
وقد توصمت الدراسة إلى وجود عالقة تضامنية ما بين التسويق المستدام وأبعاد التنمية
المستدامة ،إذ يساىم التسويق المستدام في االىتمام باالعتبارات البيئية ،من خالل تبني مبادئ
التسويق األخضر بتوفيره لممنتوج االخضر ،وتوجيو األفراد والمنظمات إلى وجود تغيير النظرة
نحو االستيالك المسؤول ،واالىتمام بالتكاليف االجتماعية ،كما يساىم في البعد االقتصادي
بصورة فعالة من خالل التسويق المسؤول ،الذي يتمخص دوره في التعامل مع جميع األطراف
والمجتمع الذي يعمل في وسطو والبيئة ،كذلك يتضح دوره في البعد االجتماعي لمتنمية
المستدامة بتطبيق مبادئ التسويق االجتماعي ،التي تتعدى المساىمة في األعمال الخيرية،
لتشمل توفير آليات فاعمة لمتصدي لمتحديات االجتماعية القائمة ،ومحاولة إيجاد الحمول لدييا،
باإلضافة إلى توفير الدعم والمساندة من قبل إدارة المنظمة.
 -5دراسة ( )،Magas & Marcel 0104بعنوان :التسويق المستدام من أجل التنمية
المستدامة
حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى الترابط المتبادل بين التسويق المستدام والتنمية
المستدامة ،بحيث ينظر لمتنمية المستدامة عمى أنيا مفيوم ثالثي األبعاد ،يشير إلى االستدامة
االقتصادية ،واالزدىار والعدالة االجتماعية ،والجودة البيئية ،كما ىدفت الدراسة إلى ضرورة
تفعيل مفيوم التسويق المستدام ،كونو يعبر عن وجود عالقة مستدامة ومربحة مع العمالء،
باإلضافة لمبيئة الطبيعية واالجتماعية ،ومن خالل الدراسة تم التوصل إلى أن التسويق المستدام
يمكن أن يساىم في التنمية المستدامة ،ليس فقط من خالل الممارسة اليومية لمتقميل من األثر
البيئي ،بل ايضاً من خالل تنفيذ سياسات واستراتيجيات جديدة ،لتعزيز مفيوم أوسع لمنمو
المستدام باعتباره جزعاً اساسياً من الكيانات االقتصادية .
 -6دراسة (ياسين  )0100بعنوان" :استراتيجية تطوير وظيفة التسويق المستدام وأثرها
على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية"
سعت ىذه الدراسة إلى رفع الغموض عن التسويق المستدام عمى اعتباره مفيوم جديد لمتسويق،
مع محاولة التعرف عمى مدى مساىمة عناصر استراتيجية التسويق المستدام في خمق ميزة
تنافسية ،والتطرق لواقع التسويق المستدام في المؤسسات الجزائرية وأثرىا عمى الميزة التنافسية،
من خالل تبنييا الستراتيجية التسويق المستدام ،وقد خمصت الدراسة إلى أن التسويق المستدام
يساىم في تحقيق الميزة التنافسية من خالل عناصر المزيج التسويقي المستدام الذي يحمل في
طياتو االعتبارات البيئية واالجتماعية.
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 -7دراسة ( )Peattie & Belz, 2010بعنوان" :التسويق المستدام :مفهوم مبتكر
للتسويق"
ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز أىمية استدامة التسويق كمنيج شامل ومتكامل مقارنة باالتجاه
التقميدي لمتسويق ،وقد توصمت الدراسة إلى أنو يجب عمى المؤسسات االنتفال من النظرة
االقتصادية التبادلية البحثة لمتسويق ،إلى ضرورة بناء عالقة مستدامة مع العمالء واألطراف
ذات المصمحة ،فاستدامة التسويق تسعى لمجمع بين المنظور االقتصادي بالمنظور االجتماعي
والبيئي ،وذلك لتحقيق التنمية المستدامة ،كذلك توصمت الدراسة إلى أن نجاح استدامة التسويق
يعتمد بشكل كبير عمى فيم المؤسسة الصحيح لسموك المستيمك ذو التوجو البيئي والعوامل
المؤثرة عمى ق اررتو ،من أجل تقديميا لمنتوج مستدام يمبي تطمعاتيم ،ويقدم حموالً مرضية
الحتياجاتيم ،وفي نفس الوقت يضمن تحسينات ىامة في األداء االجتماعي والبيئي عمى امتداد
دورة حياة المنتج بأكمميا ،بالمقارنة مع العروض من نفس المنتجات التقميدية أو المنافسة.
 -8دراسة ( )Velazquez et al, 2005بعنوان" :معوقات االستدامة في مؤسسات
التعليم العالي :تقييم العوامل التي تؤثر على االستدامة في مؤسسات التعليم العالي"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى معوقات تطبيق مبادرات االستدامة في مؤسسات التعميم
العالي ،لمساعدة المؤسسات عمى تحسين جيودىم تجاه االستدامة ،واالستعداد لعقد التعميم من
أجل التنمية المستدامة ،وقد قام الباحثون بعرض لألدبيات من المقاالت المنشورة وغير
المنشورة ،والمؤتمرات وتقارير الجامعات والكتب والوثائق بداية من عام  1990إلى عام ،2002
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج نت أىميا وجود معوقات عديدة لمبادرات االستدامة في الحرم
الجامعي عمى المستوى العالمي ،ومن بين ىذه المعوقات قمة الوعي ،وقمة االىتمام ،ونقص
التمويل ،ومقاومة التغيير ،وقمة مؤشرات األداء ،ونقص سياسات تعزيز االستدامة.
من خالل العرض السابق لبعض الدراسات السابقة الميتمة بموضوع التسويق المستدام،
أتضح وجود اتفاق حول أىمية التسويق المستدام كتوجو معاصر لممؤسسات لتحقيق التنمية
المستدامة ،حيث يجب عمييا االنتقال من النظرة االقتصادية التبادلية لمتسويق إلى ضرورة بناء
عالقة مستدامة مع العمالء واالطراف ذات المصمحة ،إال إنو يمكن مالحظة إن تمك الدراسات
التزال في طور التطوير والتحديث .كما أوصت أغمبيا عمى ضرورة إجراء دراسات مستقبمية في
قطاعات مختمفة وباألخص المجال الخدمي ،حيث تركزت معظم الدراسات السابقة عمى المجال
البيئي .لذلك جاءت الدراسة الحالية استكماالً لمبحوث في ىذا المجال .حيث ىدفت الدراسة
الحالية محاولة التعرف عمى مدى أمكانية تطبيق التسويق المستدام في جامعة بنغازي ،وكذلك
مع محاولة تحديد أىم المعوقات التي تعاني منيا جامعة بنغازي والتي تحول دون تحقيق أىدافيا
التنموية.
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ثانياً :االطار النظري

 -0مفهوم التسويق المستدام:
يعتبر التسويق المستدام من الموضوعات الحديثة نسبياً ،كونو يركز عمى االستخدام االمثل

لمموارد التي تمتمكيا المنظمة بيدف تقديم منتجات ذات قيمة عالية لمزبائن ،واالطراف االخرى

ذات العالقة مع االخذ بنظر االعتبار القضايا البيئية واالجتماعية طويمة االجل (أوسو ،نوري،

اسماعيل  ،)2007وتحت تأثير العديد من األطراف كالمنظمات غير الحكومية ،الحكومات،

المستيمكين ،التي كانت تنادي بضرورة التزام المؤسسات بمسؤوليتيا االجتماعية واعطاء البعد
البيئي أىمية بارزة في استراتيجياتيا ،وبرز مفيوم التسويق المستدام كحركة قوية بعد ذلك وقد
كان ذلك خاصة في التسعينات لمحد من ممارسات التسويق التقميدي المشجع لالستيالك بغض

النظر إن كانت الموارد متجددة أو غير متجددة ،فقد عرفت جمعية التسويق االمريكية التسويق

المستدام عمى أنو "تسويق المنتجات التي يفترض أن تكون آمنة بيئياً ،من خالل زيادة الجيود

المبذولة من قبل المؤسسات إلنتاج ،ترويج ،تغميف ،واسترجاع المنتجات بطريقة ال توثر عمى
البيئة (مريم  ،)2018وعرفو  Philip Kotlerبأنو "تمك األنشطة المسؤولة اجتماعيا وبيئيا ،التي
تسمح بتمبية االحتياجات الحاضرة لممستيمكين والمؤسسات مع الحفاظ وتعزيز قدرة األجيال

القادمة عمى تمبية احتياجاتيا"( (p582. ،Kotler 2010كما عرف Fuller

Donald

التسويق المستدام بأنو "عممية تخطيط وتنفيذ ورقابة التطوير الحاصل في أسعار وترويج وتوزيع

المنتجات من خالل ثالثة خواص :اليدف التقميدي لممنظمة (الربح) ،إشباع حاجات المستيمك،

حماية البيئة من االستنزاف والتموث ) ،)Donald,1999كذلك ُعرف التسويق المستدام بأنو
بيئياً من خالل تحسين معدالت األمان في
"فمسفة تسويقية ىدفيا تقديم منتجات مسؤولة ً
المنتجات ،واعادة استخدام المخمفات ،وتحسين أنظمة الرقابة عمى التموث ،وتطوير استغالل
الطاقة واستخدام ىذه المداخل لتدعيم مزاياىا التنافسية ،ومن ثم زيادة مبيعاتيا وأرباحيا"

(الظاىر ،حسن،عبدالحميد.)2017،

يظير مما تقدم ان اعطاء تعرف لمتسويق المستدام ليس ام ار سيالً ،إذ ال يوجد تعرف متفق

عمية شأنو شأن الكثير من المفاىيم االخرى وبخاصة عندما يكون المفيوم جديداً .وعميو ،فعدم
االتفاق يعود أحيانا إلى المفاىيم المرادفة لمفيوم التسويق المستدام عند عرض الكتاب والدارسين

لوجيات نظرىم ،فقد أطمقوا عمى التسويق المستدام تسميات عديدة كالتسويق االيكولوجي
والتسويق البيئي والتسويق االخضر والتسويق المسؤول ،ولكن بصفة عامة يمكن القول بان

التسويق المستدام يركز عمى ضرورة التزام المنظمات بالتنمية المستدامة والمسؤولية االقتصادية
واالجتماعية والبيئية ،لضمان المحافظة عمى البيئة الطبيعية وعدم إلحاق الضرر بيا ،وكذلك
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خدمة المجتمع وتحقيق القيمة في المنتجات المقدمة ،إلشباع حاجات الزبائن ورغباتيم ،وبناء
عالقات مربحة معيم ،ومن ثم الحصول عمى االرباح والتي تمثل جوىر النشاط التسويقي.

-0العوامل التي ساىمت في ظيور التسويق المستدام

يعتبر التسويق المستدام من أحدث المفاىيم التي تعكس التطور في مجال تطور الفكر
التسويقي ،حيث ظيوره بعود إلى مجموعة من العوامل منيا (ياسين 2011؛ فالق ،إسحاق،

أحالم :)2018

أ -سعي المنظمات لتمبية ما يرغب لو المستيمك أدى إلى ظيور سمع تضر بالمجتمع والبيئة،
وتتعارض مع الكثير من العادات والتقاليد.

ب -أن المنظمات لم تطبق المفيوم التسويقي كما ينبغي أن يكون ،حيث أتضح أنو تؤدي
عممية الرغبة في إرضاء رغبات وحاجات فئة معينة من المستيمكين ،فإنو يتم التضحية بمصالح

ورغبات فئات أخرى مما ينتج عدم مراعاة الصالح العام.

ج -الرغبة في تحقيق المزيد من األرباح قد تدفع المنظمات باالستغالل الجائر والمسرف
لمصادر الثروة الموجودة ،بالرغم من أنو ينبغي استخدام تمك الثروات واستغالليا عقالنياً ،مما
يمكن من الحفاظ عمى تمك الثروات وتجديدىا.

د -زيادة وعي المستيمك بشأن البيئة عامالً آخر في المنظمات ويدفعيا لمقيام بممارسات
مستدامة أو بيئية.

ه-تعد حركة المستيمكين وحركة حماية البيئية أحد العوامل الرئيسية لظيور فكرة التسويق
المستدام ،فالحركة االستيالكية تساىم في حماية المستيمك من الممارسات التسويقية الال

مسؤولة ،أما الحركة البيئية تنادي بالمحافظة عمى البيئة لجعميا مكان آمن لمعيش لنا وألجيال
القادمة.

و -الطابع المحدود لمموارد الطبيعية وتكاليفيا المتزايدة.

ز -ضرورة كسب الميزة التنافسية لتبني االستراتيجيات المستدامة.
-3أبعاد التسويق المستدام

لمتسويق المستدام ثالث أبعاد رئيسية وىي مستسقاة من أبعاد التنمية المستدامة الثالثة

(البعد االجتماعي ،والبعد االقتصادي ،والبعد البيئي) ،وأن ىذه االبعاد ترتبط بمصير وىدف
أساسي واحد ،أال وىو خدمة البشرية في الحاضر والمستقبل ،لذلك فأن التسويق المستدام ىدفو
ودوره الحقيقي يبرز من خالل تبني نفس االبعاد السابقة لكن وفق مفاىيم تسويقية حديثة وىي

كما يمي (بن جروة :)2017
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أ-البعد االجتماعي (فمسفة التسويق االجتماعي):
إن دور التسويق في البعد االجتماعي لمتنمية المستدامة يمﺰمو احترام حقﻮق اإلنسان في

جميع المجاالت بما في ذلك حقﻮق المرأة والطفل والبيئة ،كما يمزمو أيضاً السعي لدعم
المنظمات العاممة في ىذا المجال ،إضافة لذلك فأن التسويق ال يسعى إلى تحقيق أىداف

المؤسسات فقط وانما ييدف إلى تحقيق رفاىية المجتمع وسعادتو ،من خالل المسؤولية الممقاة
عمى عاتقو والتي تبدأ من االىتمام بمشاكل المجتمع إلى تقميل آثارىا ،عن طريق اعتبار

المسؤولية االجتماعية المعيار األساسي في أدائيا ،وبالتالي يجب أن يكون التسويق مجتمعي
حتى يحقق البعد االجتماعي لمتنمية المستدامة.

ب-البعد البيئي (فمسفة التسويق األخضر):

إن البعد البيئي لمتسويق المستدام يعتني باألعمال التي تضع الق اررات الخاصة بالحد من

التأثيرات السمبية عمى البيئة ،ومحور التركيز ىتا يتبمور حول دورة الحياة الخاصة بالمنتج ككل،

فالتأثير األكبر عمى البيئة يمكن أن يكون إما أثناء مرحمة اإلنتاج أو االستيالك أو مرحمة طرح
المنتج في السوق ،ويتم األخذ في االعتبار كالً من الموارد ،واستخدام الطاقة ،والمادة وغيرىا
من الموارد ،بيدف الحصول عمى أقل تأثير ممكن عمى البيئة في كل المراحل ،وعمى الرغم من

ذلك فإن مسؤولية المؤسسة ال تنتيي عقب شراء المنتج ،فمن الميم أن نقيس تأثير المنتج عمى

البيئة خالل فترة استخدامو ،وكذلك في نياية دورة حياتو ،واذا ما كان يمكن إعادة تصنيعو أم
ينتيي الحال بو في سمة الميمالت.

ج-البعد االقتصادي (فمسفة التسويق المسؤول):
يشير البعد االقتصادي إلى أن تحقيق األرباح يعد من بين أىم أىداف أي مؤسسة ،ومنو

فالبد من أن العمل المستدام اقتصادياً أن يستخدم الموارد بطريقة تسمح لمعمل بأن يدار

باستم اررية وعمى المدى الطويل ،ويجمب ربحاً في الوقت ذاتو ،بحيث تكمن ميمة المؤسسة

ورؤيتيا المستدامة في تدعيم التسويق المستدام الذي يظير في لب قيم المؤسسة ،بحيث أن

عممية تصميم وانتاج وتوصيل منتج مستدام ليس مسؤولية قطاع التسويق بحسب ،ولكن األمر

يتطمب التكامل والتعاون بين كل قطاعات المؤسسة ،واال فأنيا ال تكون مستدامة حقاً ،وعالوة
عمى ذلك يأمل المستيمكون بشكل متزايد أال تكون المؤسسة مستدامة في جانب واحد فقط ،بل

يأممون أن يشمل األمر كل سمسمة العرض.

-4المزيج التسويقي المستدام:

لجعل التوجو التسويقي المستدام قابالً لمتطبيق البد من تعميم مزيج تسويقي بمواصفات

خاصة محددة تميزه عن الرؤية التقميدية (الفقياء ،الصيفي  ،)2015حيث كان البد عمى
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المؤسسات أن تغير من توجياتيا التقميدية في التعامل مع المزيج التسويقي لكي يكون مستدام،
بحيث يأخذ االعتبارات البيئية كأحد العوامل الميمة في اتخاذ الق اررات التسويقية (مريم ،)2017
وفيما يمي سيتم التطرق الى عناصر المزيج التسويقي المستدام:

أ .المنتج المستدام:
ىو ذلك المنتج الذي يصمم بغرض التقميل من اآلثار السمبية عمى البيئة مقارنة بالمنتجات

التقميدية االخرى التي تؤدي نفس الغرض وينتج من موارد مستدامة ،باإلضافة الى متابعتو
خالل دورة حياتو لضمان استخدامو ضد التوجو البيئي (مريم  ،)2017حيث يجب أن تكون كل

االنشطة من توليد األفكار ،وطرح منتج جديد ،ضمن إطار رؤية االستدامة التي تركز عمى
تحقيق االشباع لكل أصحاب المصالح ،وعدم التأثير بمصالحيم عمى المدى

الطويل(جروة .)2017ومن الميم تقويم المنتج الجديد بحيث يعمل عمى اشباع حاجات

المستيمك الحقيقية ،واستيالك مستوى الطاقة والموارد االخرى وامكانية صناعتو بموارد قابمة

لمتجديد واعادة تدويرىا ،ومدى التأثير عمى الصحة البشرية (الفقياء ،الصيفي  .)2015ففي
التعميم العالي عمى سبيل المثال المنتج المستدام ىو خدمة التعميم المستدامة التي تعتمد عمى

انظمة صديقة لمبيئة من حيث استخدام الطاقة والورق وغيرىا من المعدات كذلك يصمم النظام

التعميمي بحيث يكون متوازن ويراعي كل الفروقات الفردية بين الطالب بحيث ال يؤثر سمباً عمى
صحة الطمبة النفسية وال الجسمانية.

ب .التسعير المستدام:
أن التسعير المستدام ىو عممية تحديد السعر في ضوء سياسة المؤسسة المتعمقة باالعتبارات

البيئية ،سواء التي تفرضيا الموائح والقوانين البيئية ،أو مبادراتيا الذاتية (مريم  ،)2017حيث يتم
تسعير المنتجات بحيث تتوافق مع رغبات وحاجات العميل ،لذلك وفقاً لمدلول التنمية المستدامة
وجب التركيز عمى وضع أسعار عادلة ،وذلك كونيا تساىم في تغطية بعض تكاليف حماية

البيئة ،ومساعدة المؤسسات في ممارسة أنشطة المسؤولية االجتماعية ،وجمع األموال لمقضايا

االيكولوجية (جروة  .)2017وفي مجال التعميم العالي يكون التسعير مستداماً عندما يراعي
القدرات المادية لمطمبة وتكون خدمة التعميم بتكاليف متاحة ألكبر شريحة ممكنو في المجتمع

وذلك ألىمية الحصول عمى تعميم عالي لشريحة واسعة من المجتمع لتحقيق االستدامة فيو.

ج .الترويج المستدام:

ىو ترويج السموك االستيالكي الصديق لمبيئة حيث يتمثل ذلك في اقناع المستيمك بشراء
واستخدام المنتجات الخضراء (مريم  ،)2017حيث يجب أن تكون الرسالة واضحة وصحيحة،

مع عدم استخدام معمومات مضممة ،والتركيز عمى التزام المؤسسة نحو حماية البيئة والقضايا
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االجتماعية االخرى ،وأن تكون الفئة المستيدفة بجيود المؤسسة االتصالية ليست العمالء فقط

وانما لفئات أصحاب المصالح اآلخرين مثل الموردين ومالكي الحصص ،والمؤسسات

االعالمية ،والعاممين في مجال البيئة ،والعاممين في المؤسسة والمنافسين ،وأعضاء قنوات
التوزيع والوكاالت الحكومية ،والجميور العام (جروة ،)2017،حيث يتم من خالل الترويج
المستدام رفع وعي العمالء بالمنتجات المستدامة ،والتعريف بالمنتج أو الشركة ،كذلك اقناع

المستيمكين بشراء المنتجات والخدمات المستدامة ،ومكافئة المستيمكين عمى شراء منتج ،أو

لالرتباط بالشركة أو ألي سموك يساعد أو يحث عمى بناء والء المستيمك (جروة ،)2017
ويمكن تطبيق ذلك في مجال التعميم العالي عن طريق الترويج لمتعميم الذي يحقق مصمحة
حقيقية لممستفيد منو وليس فقط لمتباىي أو لرفع المكانة االجتماعية .كما يجب توعية

المستيمكين من خالل ىذا الترويج عمى ضرورة أن تكون المؤسسات التعميمية صديقة لمبيئة
ومحافظة عمى الحد اآلمن من االستيالك.

د .التوزيع المستدام:

يعتمد مدخل التسويق المستدام عمى نظام التوزيع ذو اتجاىين بدالً من النظام التقميدي ذو

االتجاه الواحد ،حيث أن نظام التوزيع ذو االتجاىين أو ما يعرف بالمنفذ االرتجاعي ،الذي

يساعد بشكل كبير في تحقيق المنفعة لتجار الجممة وتجار التجزئة وذلك عبر تقوية صالتيم مع

المنتجين ،وتقوية صالتيم مع زبائنيم ،بسبب اعتماد القنوات التوزيعية لمتسويق المستدام عمى
عممية التدوير ،وقنوات التوزيع من منظور التسويق المستدام تأخذ صفة اضافية تتمثل في

امكانية استرجاع مخمفات المنتج بعد االستعمال أو االستيالك ،واعادة ادخاليا في العممية
االنتاجية من أجل إعادة تدويرىا ،وعميو تدعى ىذه القنوات بقنوات التوزيع المستدامة (جروة
 ،)2017وفي مجال التعميم العالي يمكن تطبيق ذلك بتجميع الكتب الدراسية في نياية كل
فصل دراسي أو سنة دراسية وذلك بشرائيا من الطمبة بعد استعماال عل سبيل المثال ،كذلك فأن

التوزيع وفقاً لمتسويق المستدام يجب أن يبنى عمى أساس مبدأ التجارة العادلة ،وىذا يعني أن
العمميات التجارية يجب أن تبنى عمى أساس الشفافية والعادلة ،واحترام كل األطراف لتحقيق

تنمية مستدامة بين كل أعضاء قناة التوريد (الفقياء ،الصيفي .)2015
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االطار العممي:
مجتمع وعينة الدراسة:
تمثل مجتمع البحث في جميع القيادات اإلدارية في جامعة بنغازي ،وتمشياً مع طبيعة
البحث وأىدافو ووسيمة جمع البيانات تقرر اختيار عينة عمدية من القيادات اإلدارية تمثمت في
أعضاء مجمس إدارة الجامعة إلى جانب عدد ممن ليم صمة مباشرة بموضوع البحث وىم :رئيس
مركز التطوير األكاديمي بالجامعة ،رئيس مكتب ضمان الجودة بالجامعة ،مدير مركز البحوث
بالجامعة ،مدير االدارة القانونية بالجامعة إلى جانب عضو من لجنة تطوير االستراتيجية
بالجامعة  ،واشتممت عينة الدراسة عمى اثني عشر مفردة وذلك نتيجة لتكرر االجابات وعدم
ورود أي مؤشرات أو معممات جديدة.
منيج الدراسة وأدواتو:
نظ اًر لمطبيعة االستكشافية لمبحث سيتم استخدام المنيج النوعي عن طريق اسموب المقابمة
الشخصية ذات األسئمة المفتوحة لتجميع البيانات من عينة من اعضاء ىيئة التدريس بجامعة
بنغازي ،وفقا ل  Saundersوآخرون ( ،)2009المقابالت شبة المنظمة ( semi-structured
 )interviewsتعد مناسبة في البحوث النوعية حيث إنيا تمكن الباحث من تحقيق أىدافو
االستكشافية ،وقد صممت المقابالت لتغطي خمسة مجموعات من المعمومات كما يمي:
مدى استعداد اعضاء ىيئة التدريس لتطبيق التسويق المستدام (التسويق األخضر،

التسويق المسؤول والتسويق المجتمعي) خالل تقديميم لمخدمات التعميمية ،حيث سيتم تصميم
أسئمة تناقش كل مكون.
رأي أفراد العينة في إمكانية تطبيق التسويق المستدام في البيئة الميبية حاليا.

أىم محددات تبنى التسويق المستدام (كما يراىا أفراد العينة).

انطالقا مما تقدم ،قـام الباحثون خالل الفترة من ( )2020 /08/17إلى ( )2020/09/25
بإجراء عدد من المقابالت الشخصية التي تراوحت ُمدتيا من ( )40 – 15دقيقة لكل مقابمة،
ونظ اًر لمظروف التي تمر بيا البالد من فرض لمتباعد االجتماعي ومحدودية ساعات العمل في
االماكن لرسمية ،تم إجراء عدد كبير من المقابالت عن طريق االتصال الياتفي ،وقد تمثمت
وحدة التحميل المستيدفة بالمقابالت في عينة عمدية من القيادات اإلدارية وممن ليم صمة
بموضوع البحث عمى مستوي جامعة بنغازي ،في ىذا السياق قام الباحثون في بداية كل مقابمة
جمعة سوف تُستخدم لألغراض البحثية
الم ّ
بشرح اليدف من البحث وتوضيح إن البيانات ُ
فحسب ،وبالنظر الي االتجاه السمبي السائد نحو التسجيل الصوتي لممقابالت ،وعدم تفضيل
عد مسبقاً لتدوين بيانات المقابمة
تم استخدام نموذج ٌم ّ
المستيدفين بالمقابالت القيام بذلكّ ،
أغمب ُ
كتابياً بدالً عن التسجيل الصوتي ،وكما ىو ُم ّتبع في الدراسات النوعية تقـرر إيقاف المقابالت
بعد المقابمة الثانية عشر نظ اًر لموصول الي مرحمة تكرار اإلجابات ،وعـدم ورود أي مؤشرات أو
معمومات جديدة.
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أسموب التحميل وتحميل البيانات:
 .1أسموب التحميل:
ت ّـم في ىـذا البحـث استخدام أسموب التحميل بالموضوعات ( )Analysis Thematicوىو من
أشير أساليب التحميل النوعي ،حيث ابتداء التحميـل بترميز البيانات كخطوة أولى ،والتي شممت
وضع أفكار وعالمات لتصنيف مجموعة من البيانات النوعية ( ،)Punch 2005ثم كانت
الخطوة الثانية المتعمقة بتحديد الموضوعات المتماثمة بين المقابالت ( ،)Gilbert 2008حيث
يرتكز أسموب التحميل بالموضوعات عمى دراسة الموضوعـات ضمن البيانات ( Daly, ellehear,
 )and Gliksman 1997وتحميميا بشكل ضمني (Guest, Greg؛.)MacQueen, Namey 2012
يوضح الجدول ( )1مثاالً عن التحميل الموضوعي .حيث توضع المواضيع في شكل
مصفوفة يمثل كل عمود منيا رأي المبحوث في المواضيع المدروسة .وتشمل الصفوف البيانات
تم تحديد مواضيع
عن كـل موضوع وىو ما يمكن استخدامو لالقتباس من المبحوثين ،كما ّ
التحميل الرئيسة مسبقاً وذلك باالعتماد عمى نتائج مسح األدبيات وتحميل الدراسات السابقة ذات
تم إضافة مواضيع جديدة ظيرت خالل عممية التحميل ،حيث يمثل كل صف
الصمة ،وبالتالي ّ
موضوع ،ويقابمو اقتباس من حديث المبحوثين في المقابالت ،وتُستخدم االقتباسات المباشرة
ويشترط في ىذه
لمتوضيح لمقارئ أسباب تأويـل الباحث لمنتائج كما إنيا تدعم التحميلُ ،
االقتباسات أن تكون متوسطة الطول ومباشرة بحيث تستخدم نفس الكممات التي استخدميا
المبحوث قدر اإلمكان (.)Cohen and Crabtree, 2006
جدول ( )0مثال لعممية ترميز البيانات

المقابمة الثانية
المقابمة األولي
الم ِ
األحد  19سبتمبر
السبت  18أغسطس
حاور  :محمد البزار
ٌ
رئيس مركز التطوير االكاديمي
عميد كمية االقتصاد
.1االتجاىات نحو استخدام * لألسف لم يمر عمى من قبل * أعرف االستدامة ولدي فكرة عن
في مصطمح التسويق المستدام ،أما التسويق ،أما التسويق المستدام لم
المستدام
التسويق
االستدامة فيي موضوع بحثي في يمر عمى ىذا المصطمح.
الجامعات:
* ىل سبق لك أن سمعت عن الدكتوراه ويدخل فييا التسويق.
مصطمح التسويق المستدام؟
* ال ..ال يوجد قيام بالواجب * بشكل سوري يوجد  ...ولكن عمى
 -2البعد االجتماعي:
* ىل تعتقد أن الجامعة االجتماعي .ال يوجد حتى مكتب أرض الواقع ال.
لذوي االحتياجات الخاصة في
تقوم بواجبيا االجتماعي ؟
الجامعة.
* ال  ...الن مستوى مخرجات * نعم ،ىناك مساىمة كل الخبراء
 -3البعد االقتصادي:
عمى مستوى الجامعة من خرجي
* ىل تعتقد أن جامعة بنغازي الجامعة ضعيف.
الجامعة.
تمعب دور فعال في رفع
المستوى االقتصادي لمبالد؟
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 .0تحميل البيانات:
تم تصميم المقابالت لتجميع ثالث مجموعات من البيانات تتعمق بتحقيق
كما اوضحنا سابقاًّ ،
تم تقسيم تحميـل البيانات إلى ثالث أجزاء كما يمي :أوالً ،مستوى المعرفة
أىداف البحث ،لذلك ّ
باالستدامة والتسويق المستدام ،ثانياً ،مدى إمكانية تطبيق التسويق المستدام بجوانبو الثالث

(االجتماعي ،واالقتصادي ،والبيئي) ،وأخي اًر ،تحديد أىم المعوقات التي تعاني منيا جامعة
بنغازي والتي تحول دون تحقيق أىدافيا التنموية.

 مستوى المعرفة باالستدامة والتسويق المستدام:تركز ىذا الجزء عمى تجميع بيانات عن مستوى معرفة أفراد العينة بكل من :التسويق،

االستدامة ،والتسويق المستدام ،وقد اتضح من البيانات المجمعة إن المصطمح األكثر معرفةً
لدى أفراد العينة ىو االستدامة في حين كان التسويق من المصطمحات الشائعة لدى أغمب أفراد

العينة ،إال إنو لم يكون مفيوم لدى أغمبيم بالشكل الصحيح في ،حين كان مصطمح التسويق
المستدام جديد كمياً لدى كل أفراد العينة ،حيث اجاب كل أفراد بعدم معرفتيم لمتسويق المستدام

وبعضيم .حيث اشتممت اجاباتيم عمى التركيز عمى مصطمح االستدامة كأقرب مصطمح

لمتسويق المستدام .فعمى سبيل المثال قال أحد المبحوثين:

ال أعرف تفاصيل عن التسويق المستدام ،ولكن االستدامة كان موضوع بحثي في الدكتوراه...

كما أضاف مبحوث آخر ال ،لم أسمع عن التسويق المستدام من قبل  ...وال اعتقد إنو مصطمح

شائع ،كما اظيرت البيانات إن ىناك تفاوت في مستويات معرفة المبحوثين لمصطمح التسويق
نفسو ،حيث رأى أغمب أفراد العينة إنو ال عالقة لمتسويق بعمل جامعة بنغازي ،وقد رأت احدى

المبحوثات أن ىناك قصور في قدرات خريجي الطمبة عمى تطبيق التسويق التقميدي ،حيث رأت

أنو كخطوة سابقة لتطبيق التسويق المستدام يجب استخدام التسويق كميارات يتدرب عمييا

خرجي الجامعة ،حيث قالت :ال يمكن تطبيق التسويق في عمل الجامعة بشكل مباشر ،ولكن

أعتقد أن الطمبة الذين لدييم مشاريع ريادية يجب أن يدربوا عمى ميارات التسويق إلن ىذا
سيساعدىم في حياتيم غير إن ىناك من لديو إدراك جزئي لمفيوم التسويق ،حيث رأى إن

التسويق مرتبط فقط بالمؤسسات الربحية ،حيث قال :يمكن تطبيق التسويق إذا كانت الجامعة

مؤسسة ربحية والطمبة يدفعون رسوم دراسية لمجامعة ،في حين كان معرفة واحد فقط من أفراد
العينة أكثر عمقاً لمفيوم التسويق حيث إنو يرى إن التسويق يمكن تطبيقو في أي مؤسسة ربحية
كانت أو غير ربحية ،وذلك بيدف إيصال خدمات الجامعة لمشرائح المستيدفة حيث قال :لدينا

بعض االقسام تعاني من قمو إقبال الطمبة عمييا ،وقمة الطمبة المسجمين بيا ...ىذه االقسام

ميددة باألقفال إذا ما استمرت عل ىذا الحال ،لقد قدمت مقترح باستخدام التسويق لجذب الطمبة
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(أسوة بالجامعات الدولية) ،وذلك بتوزيع مطويات عمى طمبة الثانويات ،تعريفيم بالقسم
وبالمجاالت العمل لمخرجين ،كذلك يجب االستعانة بمتخصصي تسويق لتتمكن الجامعة مع

متخذي القرار في الدولة لتحسين فرص العمل لمخرجين ،كما أضاف أحد المبحوثين :إن

التسويق ميم جداً لمجامعة حيث يمكن الجامعة من التعريف بخرجييا في االختصاصات
المختمفة لجيات العمل المختمفة ...إن ضعف خرجي الجامعة ناتج بشكل أساسي عن ضعف
ارتباط الجامعة بسوق العمل وعدم إدراك متخذي القرار في الجامعة بالتغيرات الحادثة في سوق

العمل.

*إمكانية تطبيق التسويق المستدام بجامعة بنغازي:
ركز ىذا الجزء من الدراسة الميدانية عمى اكتشاف مدة إمكانية تطبيق التسويق المستدام

بجامعة بنغازي ،وذلك بدراسة مدى تطبيق الجوانب الثالث لمتسويق المستدام (االجتماعي،

البيئي ،واالقتصادي) كما يمي:
 الجانب االجتماعي:

ىناك اتفاق كامل بين أفراد العينة إن العمل االجتماعي الحالي لمجامعة ليس كافي بل يصل

إلى مرحمة التقصير .حيث قال أحد المبحوثين :من ناحية خدمة المجتمع ،الجامعة في الوقت

الحالي تعتبر مقصرة ...في فترات سابقة كانت الجامعة تقدم خدمات أكثر لممجتمع وان االسيام

الحالي لمجامعة في خدمة المجتمع _ بحسب رأي المبحوثين_ ىو ضعيف وأقل من القدرات

الحقيقية لمجامعة ،ويتمثل ىذا اإلسيام ،كما أشار عدد من المبحوثين ،في عقد الندوات
والمؤتمرات ببعض المواضيع التي تيم المجتمع بيدف التوعية ،وبالرغم من ذلك ،لم تتوقف

الجامعة عن تقديم بعض الخدمات المجانية لممجتمع كما وضح ذلك أحد المبحوثين حيث قال:
تقدم الجامعة الكثير من االستشارات المجانية لممجتمع عن طريق لجان مختصة ،كما قامت

الجامعة بالشراكة مع مجمس بمدية بنغازي بإقامة المتحف األثري بالبمدية وذلك بقصر المنار

بمنطقة وسط البالد

 الجانب البيئي:

رأى بعض المبحوثين إن التفكير في حماية البيئة في الوضع الحالي ىو أمر بعيد جداً،

حيث إن أي حديث عن توفير الطاقة عمى سبيل المثال في وضع عدم استقرار شبكة الكيرباء

الذي تعاني منو معظم مدن ليبيا ىو نوع من آلمال غير قابمة التطبيق ،حيث قال أحد

المبحوثين :أ ين ىي الطاقة الكيربائية كي نفكر في الحفاظ عمييا ؟ ..ىما يقومون بذلك بالنيابة
عنا! ،ويرى مبحوثين آخرين أن ال عالقة لمجامعة بحماية البيئة وذلك ألنيا مؤسسة غير
إنتاجية ،حيث قال أحد المبحوثين عند سؤالو ىل ترى إن الجامعة صديقة لمبيئية أم مؤذية ليا
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فقال :أكيد الجامعة صديقة لمبيئة فيي مؤسسة غير إنتاجية ،فيي ال تنتج سمع مادية قد يؤدي
تصنيعيا إلى الضرر بالبيئة وىذا يعكس عدم إدراك كامل لدى عدد من المبحوثين بعد لمفيوم
حماية البيئة ،إال إن ىذا المفيوم كان واضح بشكل كامل لدى العديد منيم ،حيث رءوا إن

الجامعة حالياً تضر البيئة بعدة إجراءات مثل استخدام المراسالت الورقية بشكل كبير وعدم
تجديد االجيزة الضارة لمبيئة عن انتياء فترة االمان المخصصة ليا ،حيث قالت إحدى

المبحوثات :طبعاً الجامعة مضرة لمبيئة حالياً ،أبسط مثال عمى ذلك ىو كمية المراسالت الورقية

الميولة التي تصدر شيريا عن الجامعة .وأضاف مبحوث آخر :الجامعة حالياً ضارة لمبيئة بكل
تأكيد ،مثالً ال يخفى عمى أحد إن االستمرار في استعمال جياز الكمبيوتر بعد عشرة سنوات

يصبح مضر لمبيئة ألنو يصدر انبعاثات ضارة ،ومع ىذا تستمر الجامعة في استخدام الكثير

من االجيزة لفترات أطول من عشرة سنوات بكثير.
 الجانب االقتصادي

أغمب الشخصيات القيادية وخبراء االقتصاد عمى مستوى الدولة ىم من خرجي جامعة
بنغازي ،فيم يشكمون كتمة كبيرة من النخب في الدولة ،حيث أتفق معظم أفراد العينة عمى

ضعف خريجي جامعة بنغازي وعدم مقدرتيم عمى االسيام االقتصادي بعد التحاقيم بالعمل
مباشرة ،وانما يحتاجون إلى فترة تدريب وفي بعض االحيان تغيير مسارىم ليتمكنون من تقديم
مشاركة اقتصادية ذات جدوي ،وقد اختمفت آراء أفراد العينة حول خريجي الكمية في تخصصات

العموم اإلنسانية وخريجي كميات تخصصات العموم التطبيقية ،حيث كان لحصول الطمبة عمى
تدريب عممي أثناء فترة دراستيم ،وكذلك تطوير مناىج المقررات الدراسية أثر كبير عمى قدراتيم

في االندماج السريع في العجمة االقتصادية ،حيث قال أحد المبحوثين :ال اعتقد إن مخرجات
جامعة بنغازي من خرجين تساىم في بناء مؤسسات قادرة عمى االسيام في تحقيق التنمية
المستدامة ،يرجع ذلك بشكل أساسي إلى عدم حصول الطمبة عمى تدريب عممي إثناء فترة

دراستيم ،كذلك لعدم تطوير المناىج.

*أىم المعوقات التي تحول دون تطبيق التسويق المستدام في جامعة بنغازي
أظير تحميل البيانات وجود عدة معوقات تحول دون تطبيق التسويق المستدام في جامعة

بنغازي ،وقد تم تمخيص تمك المعوقات في النقاط التالية:

 ضعف التوعية باالستدامة والطرق البسيطة لتطبيقياأتفق معظم المبحوثين عمى عدم درايتيم بمفيوم التسويق المستدام ،في حين قال بعضيم أنو
يعرف ما ىي االستدامة ولكنو ال يعرف أبعادىا بشكل تام ،حيث قال أحدىم :أنا أعرف

االستدامة وأسمع عنيا كثي اًر  ...ولكن أفضل أن تشرح لي معناىا ألتمكن من االجابة بشكل
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جيد في حين كان لبعض المبحوثين دراية أكبر عن موضوع االستدامة ،ولكن كان ليؤالء شبو

اتفاق عمى قمة وعي العاممين في الجامعة من أساتذة وموظفين بمعنى االستدامة وأبعادىا وفوائد

تطبيقيا في الجامعة ،حيث قالت إحدى المبحوثات :الثقافة السائدة في الجامعة يصعب معيا

تطبيق االستدامة ،ىذا المفيوم اليزال حديث وكثيرون ىنا ال يعرفون معناىا أو فائدة تطبيقيا.

 -قمة الدعم المادي والمالي

أتفق كل المبحوثين عمى إن الوضع الحالي لمجامعة وما تمر بو الدولة من أزمة اقتصادية
يعيق تطبيق أي برامج تنموية أو تطويرية ،حيث وضح ذلك أحد المبحوثين بقولو :الظروف

الحالية غير مبشرة بأي شيء ،ىناك الكثير من المحاوالت الفردية واالخرى المتبناة من قبل
الجامعة ولكن في غياب الدعم المالي يكون تطبيق االستدامة شبو مستحيل .وقد أضاف
مبحوث آخر :نحن في الجامعة ىذه الفترة نعاني من تأخر المرتبات والعجز في المصاريف

الرئيسية ،أي محاولة تحديث أو تطبيق لالستدامة يحتاج الى مخصصات مالية وماديو ىي غير

متاحة في الوقت الحالي .كما وضح أحد المبحوثين إلى ضرورة وجود ميزانيات مالية مخصصة

لألىداف التنموية واالستدامة ،حيث قال :نحن نعرف إن نظام المراسالت الورقية ضار بيئياً،
ولكن قبل فرض البديل يجب توفير الغطاء المالي الالزم لذلك .إن التحول لمميكنة يحتاج إلى

الكثير من التدريب وتوفير اجيزة وشبكات اتصاالت مستقرة ينقل ليا العمل اإلداري بسالسة...

حاليا.
كل ذلك يحتاج إلى ميزانية غير متوفرة ً

 عدم توفر البيئة القانونية والتنظيمية المساندةيرى معظم أفراد العينة إن البيئة القانونية والتنظيمية الحالية في الجامعة ليست مناسبة

لتطبيق االستدامة ،بل إنيا ال تممك المرونة الكافية لتبني أغمب المبادرات التنموية ،حيث

وضحت ذلك إحدى المبحوثات بقوليا :إن تطبيقنا لالستدامة في الجامعة االن ىو بشكل سوري
فقط ،إن الوضع التنظيمي الحالي ال يسمح بتطبيق االستدامة وىذا بسبب غياب المختصين في

ىذا المجال عمى مستوى اتخاذ القرار .كما أكد عدد من المبحوثين إنو لتتمكن من مقاومة الثقافة
السائدة وأنجاح أي برامج تنموية يجب توفر قوانين ولوائح منظمة لذلك ،وقد وضحت ذلك أحد

المبحوثين بقوليا :لكي تتمكن من تنفيذ أي خطة يجب أن يكون لديك الصالحيات الالزمة

إلعطاء االوامر لمتنفيذ واجبار المعنيين عمى إطاعتيا ،لتنفيذ خطط تنموية يجب توفر قوانين
منظمة لذلك وق اررات واجراءات واضحة بالخصوص.

698

aisc.elmergib.edu.ly

مدى إمكانية تطبيق التسويق المستدام بجامعة بنغازي
د .أمل عبداليادي الشريف ،د .حنان عبدالعالي العبدلي ،أ .محمد عبدالرحيم البزار /كمية االقتصاد -جامعة بنغازي،

 ضعف مدخالت الجامعة:حيث ذكر العديد من المبحوثين إن ضعف مستويات الطمبة الممتحقين بالجامعة يزيد من
صعوبة إحداث أي تطوير فييا ،حيث قال أحد المبحوثين :مشكمتنا في التعميم األساسي

والثانوي ،مستوى الطمبة فيو ضعيف مما يؤدي إلى تكدس كبير في الجامعة .كما أضاف
مبحوث آخر ال يوجد تواصل بين مؤسسات التعميم من قبل الجامعة والجامعات ،من تخريج
أجيال لدييا قدرات عمى االسيام االقتصادي والمجتمعي ،يجب أن يكون ىناك تواصل بين كل

المؤسسات التعميمية التي يمر بيا الطالب ليكون التخطيط االستراتيجي فييا متناسق ومترابط.
وىذا يعنى أن المبحوثين يرون صعوبة الوصول بخريج كما مخطط لو في الجامعة دون وضع

االساسيات التعميمية المناسبة في المراحل السابقة لمعميم الجامعي.

 -نقص الجانب التطبيقي:

يرى البعض إن عدم وجود الشق العممي خالل فترة الدراسة يؤدي إلى ضعف قدرة مخرجات

الجامعة في المساىمة في تحقيق االستدامة .ففي حين لم تعاني الكميات التي يقوم طمبتيا

بتدريب عممي خالل مدة الدراسة من مشكمة البطالة ،نجد ىذه المشكمة بارزة بشكل كبير لدى

الكميات التي تكتفى بالتدريس التقميدي ،ويتضح ذلك بشكل كبيرة في كميات العموم اإلنسانية التي
تفتقر إلى الجانب التطبيقي لمطمبة الدارسين فييا ،وىذا ما كان واضحا من كالم عميد إحدى

الكميات في العموم التطبيقية ،حيث قال :طمبتنا يبدؤون في التدريب العممي خالل فترات
االجازات الصيفية من بعد الفصل الثالث ليم في الكمية...لذلك ال توجد مشكمة بطالة لدى
خرجينا وبعضيم يحصل عمى فرص عمل قبل التخرج .في حين نرى أن خريجي كميات مثل

كميات االقتصاد واآلداب واالعالم التي ال يحصل طمبتيا عمى تدريب عمل ،يجدون صعوبة في

الحصول عمى عمل وعمى االسيام في التنمية االقتصادية بالصورة المتوقعة من خريج الجامعة،
وىذا ما أكده عميد أحد كميات العموم اإلنسانية حيث قال :ال يوجد ربط بين الجانب النظري

والعممي في أسموب التدريس بكميتنا ،كما إن الطمبة ال يحصمون عمى تدريب عممي ...أيضاً ال

يوجد تواصل بين الكمية وجيات العمل لسد الفجوة بين ما يدرس في الكمية من عممي وبين ما
يطبق عممياً في العمل .كما أكد عميد آخر من عمداء كميات العموم اإلنسانية إن مخرجات

كميتو غير قادرة عمى االسيام في مجال العمل من غير الحصول عمى تدريب إضافي بعد

التخرج ،وذلك لسد النقص لدييم.
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نتائج الدراسة:

 .1الي ـزال مفيــوم االســتدامة غيــر واضــح بشــكل كـ ٍ
ـاف لــدي معظــم اعضــاء مجمــس جامعــة
بنغازي بالرغم من رغبة الكثيرين منيم في رفع مستوى أداء الجامعة.

 .2مفيـم التسـويق غيـر كامـل األبعـاد لـدي معظــم اعضـاء مجمـس جامعـة بنغـازي ،فـي حــين
إن مفيوم التسويق المستدام غير مفيوم بالمرة بالنسب ليم.

 .3ب ــالرغم م ــن اس ــتمرار الجامع ــة ف ــي تق ــديم خ ــدمات واستش ــارات مجاني ــة لممجتم ــع إال إن
مستوى أدائيا في االسيام المجتمعي يعتبر منخفض ،حيث تمثل معظم ىذا الجانب فـي

تقــديم النــدوات والمــؤتمرات التــي تيــدف إلــى التوعيــة فــي أغمبيــا ،باإلضــافة إلــى بعــض
المبادرات الفرية التي يقوم بيا المنظمـين لمجامعـة (أسـاتذة ،طمبـة أو مـوظفين) ،والتـي ال
تقوم الجامعة بدعميا في أغمب األحيان.

 .4ال يوجــد اىتمــام بالبعــد البيئــي فــي اســتراتيجيات الجامعــة الحاليــة ،كمــا إن الجامعــة تقــوم
ببعض األعمال التي تصنف بانيا أعمـال ضـارة لمبيئـة مثـل اسـتخدام الم ارسـالت الورقيـة

بشكل كبير ،وكذلك عدم تجديد اجيزة الكمبيوتر عند انتياء الفترة االمنة بيئياً ليا.

 .5يرى أغمب أفراد العينة إن إسيام الجامعة في الجانبي االقتصادي ضعيف ،فبالرغم من
قيام الجامعة بعقد بعض الشراكات مع مؤسسات المجتمع وتقديم بعض االستشارات

والخبرات المجانية ،وكذلك عقد العديد من الندوات وورش العمل والمؤتمرات التوعوية إال

إن ىذا اإلسيام يعتبر محدود مقارنة بالقدرات الحقيقية لمجامعة.

 .6أىـم معوقــات قيــام الجامعـة بتبنــي االســتدامة (وكــذلك التسـويق المســتدام) بشــكل كامــل أو
بشكل جزئي عن طريق تطبيق أبعادىا ىي:

 ضعف التوعية بمفيوم االستدامة وأىميتيا وكيفية تطبيقيا.
 عدم وجود موارد مخصصة لمثل تمك األعمال.
 عدم توفر البيئة التنظيمية والقانونية المساندة.

 ضعف مستويات الطمبة المنسبين لمجامعة ضعف المدخالت).
 غياب الجانب التطبيقي في البرامج العممية لمكميات.
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التوصيات
بناء عمى ما توصمت إليو الدراسة من نتائج ،فإن الدراسة توصي متخذي القرار في الجامعة بما
يمي:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

895

يوفر التسويق الكثير من األدوات التي تمكن من اكتشاف ما يحتاجو الدارسين في
الجامعة ،وكذلك حاجات سوق العمل وتوفير السبل األمثل الستغالل الموارد لمتاحة
لمجامعة بيدف تخريج كوادر قادرة عمى تمبية حاجات سوق العمل ،وتحقيق التنمية
المرجوة منيم ،لذلك نوصي باستغالل االدوات التسويقية عند وضع خطط واستراتيجيات
الجامعات.
نوصي بالتركيز عمى البعد االجتماعي لمتنمية عند وضع خطط واستراتيجيات الجامعة،
وذلك باعتبار خدمة المجتمع من أحد أىداف الجامعة ،وكذلك يجب دعم المبادرات
الفردية اليادفة لخدمة المجتمع ومنحيا الدعم المتاح ،حتى وان أقتصر ىذا الدعم في
الشق المعنوي وتقديم االستشارات ألصحاب ىذه المبادرات في حال عدم قدرة الجامعة
عمى تقديم الدعم المادي.
جامعة بنغازي ىي المؤسسة التعميمية االقدم واألكبر في ليبيا ،ويجب أن تكون قدوة في
حماية البيئة لكل منسبييا ولباقي المؤسسات التعميمية في البالد؛ لذلك يجب أن يولى
الجانب البيئي درجة عالية من اىتمام متخذي القرار في الجامعة ،وفي حال غياب
االمكانيات المادية والمالية التي تحول دون تحول الجامعة إلى مؤسسة صديقة لمبيئة،
فإننا نوصي بالتركيز عمى الجانب التوعوي واالرشادي ليكون المنتسبين ليذه المؤسسة
جاىزين ليذا التحول متى ما سمحت الظروف بذلك.
نظ اًر إلن قدرات جامعة بنغازي العممية تمكنيا من تقديم إسيام اقتصادي تنموي بشكل
أكبر من الحالي ،فإننا نوصي بمعالجة نقاط الضعف والمتمثمة بشكل أساسي في عدم
وجود جانب تدريبي وتطبيقو في البرامج العممية في الجامعة والتي تؤدي إلى ضعف
الخريجين وزيادة درجة البطالة.
نوصي مراكز اتخاذ القرار معالجة معوقات تطبيق االستدامة والتوجيات التنموية قبل
وضع إي مخططات أو رصد أي ميزانيات تيدف إلي تطبيق االستدامة في مؤسسات
الدولة.
نظ اًر إلى اعتماد ىذا البحث عمى األسموب النوعي في جمع وتحميل البيانات ،عميو ال
يمكن تعميم نتائج ىذه الدراسة عمى كل الجامعات في ليبيا ،لذلك ،ونظ اًر ألىمية
الموضوع نوصي بإجراء أبحاث مستقبمية يستخدم بيا االسموب الكمي عمى عينة أكبر
من الجامعات ،وذلك إلعادة اختبار نتائج ىذه الدراسة والتمكن من تعميم نتائجيا عمى
قطاع التعميم العالي في ليبيا.
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