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 ممخص الدراسة
امة لمكيرباء محل ـــــمدى إدراك اإلدارة والعاممين بالشركة العلى معرفة إىدفت الدراسة 

ارسة أفراد الدارسة والبحث ــــــودرجة مم ، الدارسة والبحث لمفيوم التسويق العكسي
وأثر ذلك عمى ترشيد استيالك الطاقة الكيربائية ،  ات التسويق العكسيــــالستراتيجي

 129سترجع منيا أفراد الدراسة أقائمة استقصاء عمى  165ولتحقيق ذلك تم توزيع 
في تحميل البيانات ، توصمت  pspp، وباستخدام برنامج  %78 استجابةقائمة بنسبة 

في ترشيد  العكسيىمية التسويق أفراد الدراسة غير مدركين لمفيوم و أأن إلى الدراسة 
لى ضعف مم ، الكيربائية اقةـــاستيالك الط ارسة الشركة الستراتيجيات التسويق ـــوا 

 معنوي بين اطـــــارتبن ىناك عالقة أكما أظيرت النتائج  ،  العكسي في مجال التوزيع
لدى الشركة محل الدراسة  اقةــــــات التسويق العكسي و ترشيد استيالك الطــــاستراتيجي
 .، وانتيت الدراسة بتقديم بعض التوصيات وآلية التنفيذ المقترحة  والبحث

، الشركة الكيربائية  اقةـــــالطاستيالك التسويق العكسي ، ترشيد الكممات الدالة : 
 امة لمكيرباء ــــــالع

.Abstract 

    The study aimed to know the extent to which the management 

and employees of the General Electricity Company understood the 

study and research of the concept of Demarketing , and the degree 

of practice of the study and research of Demarketing strategies and 

the impact on the rationalization of electricity consumption , and to 

achieve that was distributed 165 lists of survey on the study 

members, which returned 129 lists of the response rate of 78%, 
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and using the program in the analysis of data pspp, the study found 

that the study members are unaware The concept and importance 

of Demarketing in the rationalization of electricity consumption, 

and the weakness of the company's practice of Demarketing 

strategies in the distribution, and the results showed that there is a 

significant correlation between the strategies of Demarketing and 

rationalization of consumption Energy company has replaced the 

study and research, and the study ended to provide some of the 

recommendations and the proposed implementation mechanism. 

Keywords: Demarketing , Rationalization of electric power 

consumption , General Electricity Company. 
  مقدمةال

 عمى وحثيم ورغباتيم المستيمكين حاجات تمبية عمى الحديث التسويقي المفيوم يركز
 أخذ التوجو ىذا ولكن ، اتــــوالخدم السمع عمى الطمب كمية زيادة عمى والعمل الشراء ،

 أصبح لذلك ، واالقتصاد ، ، والمجتمع بالبيئة مضرة وأنماًطا استيالكية اداتـــــع يولد
 والعمل ، التوجو ىذا في النظر إعادة يدركون أىمية التسويق الـــمج في المختصون

 عن الناجمة األضرار بيدف تقميل التوجو ىذا تعالج وأساليب ، مفاىيم إيجاد عمى
 بما عممية االستيالك تحسين عمى المستيمكين توجيو خالل من وذلك ، السابق التوجو
العمل  خالل من واالقتصاد ، والبيئة ، ،والمجتمع والمنظمات ، نفسو المستيمك يخدم
سممان  .  (اتـــوالخدم السمع بعض عمى االستيالك ترشيد عمى المستيمكين توعيو عمى

 ،2015 ، 2 ) 
إن الفمسفة الفكرية لمتسويق العكسي تكمن في تشجيع المستيمك بالتقميل من شراء المنتج 
ويمكن القيام بذلك بعدة طرق ومنيا زيادة األسعار وحظر المنتجات أو وضع محددات 

خرون ، آو  ) صادقعمى االستيالك أو التحكم بمجاالت االستيالك وتقميصيا وغيرىا 
2014 ، 128) 

ذ إن ما متجدد غير موردا تعتبر الكيربائية الطاقة إن  ال قد اليوم عميو نحصل ، وا 
 قد ال اليوم يستيمكونو ما بأن المستيمكون يعمم أن ويجب ، في المستقبل عميو نحصل
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 مستمر، وبالتالي عمييم ارتفاع في الطاقة أسعار بنفس السعر كون  غدا عمية يحصموا
 الطاقة مجال في إدارة الشركة والعاممين ويجب عمى، تدفقيا  ليضمنوا استيالكيا ترشيد

 ووضع ، العكسي التسويق مفيوم اعتماد نحو أن يتوجيون بمختمف أنواعيا 
 حياتيم في الكيربائية الطاقة أىمية المستيمكين إلى توعية تضمن التي االستراتيجيات

 .الدولة اقتصادعمى و 
 ام لمدراسةــــار العـــــــاالط

 الدراسةمشكمة 
تحتل الطاقة دورا محوريا في حياة اإلنسان ال ينافسيا فيو إال ضروريات الحياة من ماء 

من حيث الكميات المتاحة  محدودةاألول ألنيا  ، وتظير أىميتيا لسببين وغذاء وىواء
منيا وأماكن تواجدىا عبر العالم وىي عمى شكميا االبتدائي، ومن حيث أنيا سمعة 

، والثاني ألنيا ت، سمعة وسيطة لممؤسسات وىي في شكميا النيائياستيالكية لمعائال
حيث تتوقف كل نشاطات اإلنسان من )نقل، صناعة، فالحة، اتصال( في  ضرورية

 ( 50 ، 2016بوعسمة ،  ) .الطاقة حالة عدم توفر
االنقطاع المتكرر بسبب د المجتمع الميبي افر أوفي ظل المعاناة الكبيرة التي يعانييا 

توفير القدر عمى لعدم قدرة الشركة العامة لمكيرباء  ، نتيجة توزيع االحمال ، لمكيرباء
، بسبب التعقيد الكبير في الظروف المحيطة بالشركة المطموب من الطاقة لممستيمكين 

ألىمية التسويق ن اإلدارة والعاممين بالشركة غير مدركين أتبرز مشكمة البحث في 
ن المستيمكين غير واعيين بترشيد استيالك أاستيالك الطاقة ، و العكسي في ترشيد 

 وىذا يثير التساؤالت التالية:الطاقة 
اإلدارة والعاممين بالشركة العامة لمكيرباء محل الدراسة والبحث مدركين لدور  ىل .1

 ؟ وأىمية التسويق العكسي في ترشيد استيالك الطاقة
 ؟  لبحث الستراتيجيات التسويق العكسيمجتمع الدراسة واأفراد و ما درجة ممارسة  .2
 استراتيجيات التسويق العكسي وترشيد استيالك الطاقة بين ارتباطىل ىنــاك عالقة  .3

 ؟
استراتيجيات التسويق العكسي عمى ترشيد ىل توجد فروق ذات داللة إحصــائية بين  .4

 استيالك الطاقة ؟
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 استيالك الطاقة الكيربائية؟ىل ىناك وعي من قبل المستيمكين فيما يتعمق بترشيد  .5
 أهداف الدراسة

الدارسة والبحث  اإلدارة والعاممين بالشركة العامة لمكيرباء محلمدى إدراك معرفة  .1
 . لمفيوم التسويق العكسي

  .الستراتيجيات التسويق العكسي الدارسة والبحث  أفرادالتعرف عمى درجة ممارسة  .2
 التسويق العكسي وترشيد استيالك الطاقة.استراتيجيات معرفة عالقة االرتباط بين  .3
 استراتيجيات التسويق العكسي عمى ترشيد استيالك الطاقة.التعرف عمى درجة تأثير  .4

 أهمية الدراسة
 يمكن تحقيق أىمية الدراسة من خالل الجانبين العممي والتطبيقي كاألتي :

 األهمية العممية
ترشيد استيالك ومدى  تأثيره عمى  التسويق العكسيتسميط الضوء عمى موضوع  .1

  محل الدارسة والبحث. الشركة العامة لمكيرباءفي  الطاقة
استراتيجيات التسويق المساىمة في تحديد طبيعة التأثيرات المباشرة بين كل من  .2

 . محل الدارسة والبحث العكسي وترشيد استيالك الطاقة
العكسي لدى الشركة العامة التسويق المساىمة في سد الفجوة البحثية في مجال  .3

 لميكرباء محل الدراسة والبحث والمراكز البحثية ذات العالقة.
دعم البحث العممي والمساىمة بتشكيل حمقة من حمقات البحث العممي   .4

 .المستمر
المساىمة في النقل االفقي لمتكنولوجيا من خالل نشر ما توصمت الية الدراسات  .5

 السابقة بخصوص موضوع البحث.
 همية الططبيقيةاأل

محل البحث  الشركة العامة لمكيرباءب أنظار اإلدارة والعاممينمحاولة توجييو  .1
 . استراتيجيات التسويق العكسي في ترشيد استيالك الطاقةلدور وأىمية 

من اإللمام  امكنييمحل الدراسة لمشركة العامة لمكيرباء ار عممي ــتقديم إط .2
في وضع  ىاساعدي( و استراتيجيات التسويق العكسيبمتغيرات وأبعــــــــاد الدراسة ) 

 .لتنفيذىااآللية المناسبة 
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ترشيد في دعم التوجيات والسياسات الرامية الى تعتبر الدراسة اسياما متواضعا  .3
 البحث.الدراسة و محل  استيالك الطاقة بالشركة العامة لمكيرباء

ترشيد الوصول الى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تساعد عمى  .4
 البحث.الدراسة محل  الشركة العامة لمكيرباءلدى  استيالك الطاقة 

 فروض الدراسة
أىــداف الدراسة يسعى الباحث إلى اثبات  مدى صحة الفروض  بناًء عمى مشكمة و

 التالية :
بالشركة العامة لمكيرباء محل الدراسة والبحث غير إن اإلدارة والعاممين  : الفرض األول

 الكيربائية. مدركين لدور وأىمية التسويق العكسي في ترشيد استيالك الطاقة
استراتيجيات التسويق العكسي و ترشيد  ال يوجد ارتباط معنوي بين : الثانيالفرض 

 البحث.الدراسة و محل لدى الشركة  استيالك الطاقة
ستراتيجيات التسويق العكسي عمى الال يوجد تأثير معنوي مباشر  : الثالثالفرض 

 البحث. الدراسة و محللدى الشركة  ترشيد استيالك الطاقة
 الدراسة منهجية

اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج المتكامل في البحوث التطبيقية ، وىو منيج 
ويستند ىذا المنيج عمى حقيقة وجود مستحدث لدراسة الظواىر اإلنســانية واالجتمـــاعية ، 

ترابط وتالزم بين اإلطــار العممي لمبحث )الجـــانب النظري(  وبين الواقع العممي ) 
 الجـــانب التطبيقي(.

ويتيح ىذا المنيج لمدراسة مزايا عديدة منيا تحقيق العمق باستخدام المنيج التاريخي ، 
والتوازن باستخدام أدوات التحميل  والشمول باستخدام المنيج الوصفي التحميمي ،

  (32 ، 1992) مبارك ، .اإلحصائي
 الدراسة أسموب

 ومصادر الحصول عميها  البيانات المطموبة
 أعتمد البــــاحث في اتمــــــــام ىذه الدراسة عمى :      
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وتم الحصول عمييا من خالل مرجعة الكتب والمجالت العممية  بيانات ثانوية :
والدراســــات الســــابقة  التي تناولت متغيرات البحث مما مكن البــاحث من تأصيل المفاىيم 

عداد اإلط  . دراسةار النظري لمــوا 
البحث الدراسة و محل  الشركة العامة لمكيرباءوتم الحصول عمييا من  بيانات أولية:

خدام قائمة استقصاء أعدت ليذا الغرض وتحميميا مما مكن البــاحث من اختبــــار باست
 صحة أو خطـاء فروض البحث والتوصل إلى النتائج والتوصيات.

 مجطمع الدراسة
 بمدينة الزاوية. الشركة العامة لمكيرباءيتمثل مجتمع الدراسة في 

 وحدة المعــــــــــاينة وعينة الدراسة 
تتمثل وحدة المعاينة في إدارة خدمات المستيمكين بالشركة العامة لمكيرباء مدينة الزاوية 

 Decision Analyst STATS TM ، وتم تحديد حجم العينة باستخدام برنامج 
ان وعمى افتراض ، تقريبا  مفردة 290وبمعرفة عدد افراد وحدة المعاينة البالغ ،  2.0

 درجة وأن،  %50التي تتوافر فييم الخاصية الرئيسية المطموب دراستيا  نسبة المفردات
ىو  العينة حجم أن إلى الباحث توصل،   0.05 المعنوية ومستوى،  %95 الثقة

) بطريقة  قائمة استقصاء عمى وحدة المعاينة 165تم توزيع  و، مفردة  165 المناسب
يقدم  (1)والجدول رقم  %78قائمة بنسبة استجابة بمغت  129استرجع منيم  ( عشوائية

 وصف لعينة الدراسة .
 الدراسة أداة

اعتمد الباحث في تجميع بيانات الدراسة الميدانية من مصادرىا األولية عمى قائمة 
مدراء معدت خصيصا ليذا الغرض في ضوء نتائج الدراسة النظرية وجيت لااستقصاء 

العامة لمكيرباء ورؤساء األقسام والمكاتب والعاممين بإدارة خدمات المستيمكين بالشركة 
مدى ادراك اإلدارة والعاممين لمفيوم لقياس  اتعبار  3وتضمنت  البحثو  الدراسة محل

عبارة لقياس  12التسويق العكسي و عبارة لقياس أبعاد  19و وأىمية التسويق العكسي
 ترشيد استيالك الطاقة.
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موافق  الدراسة باالعتماد عمى مقياس ليكرت ذو الخمس درجات  أفرادوتم استقصاء 
 غير موافق ، غير موافق  طماما. ، محايد ، موافق ، طماما

 .أساليب طحميل البيانات
 اعتمد الباحث في تحميل بيانات الدراسة عمى األساليب اإلحصائية التالية : 

 لوصف أفراد الدراسة ومعرفة اتجاىاتيم.: والطشطت مقاييس النزعة المركزية
 : لبيان نوع وقوة عالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة.  معامل االرطباط بيرسون

 : لحساب معامالت االنحدار المتعدد لممتغيرات . طحميل االنحدار المطعدد المطدرج
اسة وذلك في التحميل الوصفي واإلحصائي لبيانات الدر pspp واستخدم الباحث برنامج 

النتائج ودعمو لمغة العربية ولصغر حجمو وسيولة استخدامو باإلضافة  ةلتميزه بدق
 لسرعتو في التحميل مقارنة بالبرامج األخرى .

 الدراسة محددات
/ 28/2 -20/1: اقتصرت الحدود الزمنية لمدراسة عن الفترة من  المحددات الزمنية

2019. 
 -الزاويةمدينة  -الشركة العامة لمكيرباءإدارة خدمات المستيمكين :  المحددات المكانية

 .ليبيا
مدراء ورؤساء األقسام والمكاتب والعاممين بإدارة خدمات :  البشرية المحددات

 .مدينة الزاوية –المستيمكين بالشركة العامة لمكيرباء 
 الدراسات السابقة

 العكسي التسويق عمى الضوء تسميط إلى الدراسة ىدفت ( 2018، دراسة عطروس  )
 واستراتيجيات أساليب تطبيق أن الدراسة إلى ىذه وتوصمت وقد ، جوانبو بأىم واإلحاطة
 عمى ترشيد وتعمل الكيربائية الطاقة استيالك سموك عمى ستؤثر العكسي التسويق
 .عمييا الطمب

 من وبوصف العكسي التسويق موضوعالدراسة تناولت  (2017)دراسة حسين ، 
عمى  الضوء تسميط وىدفت الدراسة الى تيالك،االس لترشيد المناسبة العممية األساليب

استنتاجات  العكسي ، وكانت من ابرز التسويق أساليب تعكس التي الممارسات بعض



 

rs.com.ly-www.stc 

 1029 فبراير – ابعالعدد الس

Volume. 7 – February 2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 1028لمجلة دراسات االنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2018 8 

 

 التسويق أساليب ممارسة نحو المبحوثة الشركة في المسؤولين وتقبل ميل الدراسة عدم
 لمموقع تعزى المسؤولين اتجاىات في إحصائية داللة ذات فروق ناكھأن ، و العكسي
 .الوظيفي

 التأثير في العكسي التسويق أثر تحديد إلى الدراسة ىدفت ( 2015) دراسة سممان ، 
 التسويق عناصر أىم توصمت الدراسة الى إن وقد،  الكيرباء استيالك ترشيد عمى

 يمييا التوعية أىمية حمالت ىي الكيربائية الطاقة استيالك ترشيد في تؤثر التي العكسي
 ترشيد االستيالك ثم إدراك المجتمع المدني منظمات دور ثم والتشريعات القوانين دور

 ، وأكدت نتائج الخامسة المرتبة في السعر ، وجاء االستيالك ترشيد ألىمية المستيمك
 ، وأن االستيالك ترشيد المستيمكين عمى حث في جدا ميمة التوعية حمالت أن الدراسة

 . استيالك الكيرباء ترشيد عمى كبير بشكل يؤثر ال قد الكيرباء أسعار رفع

 استراتيجية صالحية مدى الختبار الدراسة ىدفت(  2014شنه ،  و) دراسة مقري 
 استيالك لترشيد الطاقة شركات مسعى تحقيق أجل مالئم من كنموذج العكسي التسويق
 العكسي التسويق استراتيجية عوامل بأن ترى البحث عينة أن النتائج وبينت ،الكيرباء

 .الكيرباء استيالك ترشيد في المطموب التغيير يمكنيا إحداث

 االطــــــــــــــار النظري
 المبحث األول : الطسويق العكسي 

 مفهوم الطسويق العكسي
 زيادة اثر عمى الماضي من القرن السبعينيات منذ يتبمور العكسي التسويق مفيوم بدأ

 تمبيتيا،  أو ىاتجييز  المنظمة تستطيع ال الوقت الذي في معينة منتجات عمى الطمب
شنه  ومقري معين. ) منتوج أو سمعة استيالك عمى الطمب أو تحديد لتقميل وسيمة فيو
 ،2014 ، 63 ) 

( سنة وذلك في عام   (Kotler & Levyوتم صياغة مصطمح التسويق العكسي من قبل
حين كان يجري العمل عمى توسيع مفيوم التسويق خارج نطاقو الضيق بوصفو  1971

فنًا وعممًا من أجل تحديد الحجم المناسب لممبيعات من خالل استخدام متغيرات أو 
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) صادق وأخرون ، الترويج (  –المكان  –السعر  –عناصر المزيج التسويقي ) المنتج 
2014 ، 128). 

 يعمل الذي التسويق من جانب أنو عمى العكسي التسويق  Kotler & Levyعرفاو 
 وجو عمى الزبائن من معينة فئة أو عام بشكل الزبائن أو المستيمكين تثبيط عمى

 عمى الطمب من التقميل إلى ييدف بذلك فيو ،مؤقتة أو دائمة بصفة وىذا الخصوص
 ، 2018) عطروس ، .  استخداميا أو استيالكيا تثبيط طريق عن محددة منتجات

107 ) 
 لكي الطمب وتقميل لمحد كمحاولة تستخدم استراتيجيةكما ُعرف التسويق العكسي بأنو 

 يجد بحيث منو معينة قطاعات بأكممو أو دف السوقھيست وقد العرض يھيضا
 المحاوالت الطويمة اھمع تنفع ال عندما االمد قصيرة ترشيدية استراتيجيات المسوق
 ( 85 ، 2017)حسين ، . األمد

 أسباب اسطخدام الطسويق العكسيدوافع و 
الى عدة أسباب  العكسي التسويق ستراتيجياتيرجع استخدام المؤسسات والمنظمات ال

ان ترى  ( 107 ، 2018) عطروس ، دراسة  ، تختمف من منظمة الى أخرى
 -  :أىميا مختمفة ألسباب العكسي التسويق والمنظمات تستخدم المؤسسات

 االقتصاد عمي عبئا تعتبر التي العالية األسعار ذات المنتجات بعض استيالك ترشيد -
 والشخصية. العامة بالصحة تضر التي المنتجات أو النادرة أو المنتجات الوطني

تقميل الطمب عمى بعض أنواع المنتجات كالتبغ والحمويات وغيرىا من المنتجات  -
اإلنسان وىذا بيدف توعية المستيمكين وتثقيفيم باآلثار األخرى الضارة بصحة ونفسية 

 السمبية لممنتج.
رغبة إدارة المؤسسة أن تكون لممؤسسة دورا في المسئولية االجتماعية باتجاه المحافظة  -

 .البيئة من التموث عمى
عدم قدرة المؤسسة عمى توفير أو إعداد كميات كبيرة من المنتجات أو الخدمات من  -

 .طمبات الدائمةال أجل تمبية
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عدم رغبة المؤسسة في التجييز لمنطقة ما أو في تقديم المنتج أو الخدمة بسبب زيادة  -
كمفة التوزيع بطريقة ال يمكن تفسيرىا أو انخفاض في الربح اليامش ي أو  نسبية في

 .زيادة في تكمفة التسويق
لتجنبيا  رغبة المنظمات في االستغناء عن عميل أو مجموعة عمالء غير المربحين -

 .الخسائر
تنفيذ  تستطيعامتالك المؤسسة لميارات تسويقية ذات كفاءة عالية وخبرة مينية  -

 .، فضال عن وجود عمالء واعيين بشكل أكبر العكسي التسويق
رغبة المؤسسة في الحصول عمى بديال لمربح عندما يتم المفاضمة إلجراء تحسينات  -

 دون كمفة إضافية. في المنتج من
قيمة المنتج عن طريق خفض عرضو وزيادة السعر ضمن المفيوم الذي يقول زيادة  -

بحاجة إلى منتجات وخدمات يشعرون أنيا صعبة الشراء ثم يشعرون  أن الناس
 .بالشغف لمحصول عميو

 رغبة عدم ( 86 ، 2017)حسين ، أيضا من األسباب التي اشارت الييا دراسة 
 قميل ربح امشھ مع والترويج لمتوزيع العالية فةالكم بسبب ما لمنطقة جييزالت في الشركة

 .جداً 

 الطسويق العكسي أدواتاسطراطيجيات و 
استراتيجيات التسويق العكسي الى أربعة أنواع وفق عناصر المزيج يمكن تقسيم 

 وذلك عمى النحو التالي : 4psالتسويقي 

 .المنطج )الطاقة الكهربائية ( ب الطسويق العكسي المطعمقةأوال : اسطراطيجيات 
 تقميل عمى التسويقية الجيود تركز الذي ىو العكسي التسويق مفيوم ضمن المنتج إن

 والمجتمع بالفرد كبيراً  ضرراً  يولد سوف استيالكو ترشيد عدم ألن ، كمية مبيعاتو
العامة ، والمنتج في ىذه الحالة ىو الطاقة الكيربائية التي تقدميا الشركة  واالقتصاد

لمكيرباء الى زبائنيا الكرام ، ومن االستراتيجيات الممكن استخداميا وفق مفيوم التسويق 
 العكسي ما يمي :
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ام القطع ــــ: يقوم نظالكيربائي  القطع المبرمج لمتيارالتوزيع المحدود من خالل  -
وعن ار الكيربائي لفترات زمنية محددة مسبقا ــــــالمبرمج لمكيرباء عمى قطع التي

اطق محددة ويعطي ذلك التيار الى مناطق أخرى ، ويجب ان يحقق ىذا النظام ــمن
عدالة في عممية توزيع التيار الكيرباء عمى جميع المستيمكين من خالل شمول 

 ( 134،  2012 صالح ،  و)حسن  الجميع بنظام القطع المبرمج .
) المجانية (  ،  الشمسيةمثل الطاقة خاصة المتجددة منيا و تطوير بدائل لممنتج  -

الطاقة الحرارية المخزنة في باطن األرض ،  طاقة  الطاقة المائية ، طاقة الرياح ،
 المد والجزر، الطاقة الميكانيكية ، الطاقة النووية..الخ 

والحث  اىمة في توفير األجيزة واألدوات الموفرة لمطاقة ، وتقديم التخفيضاتـــــالمس -
 . عمى شرائيا

اصة لمزبائن الغير ممتزمين بترشيد استيالك ــــــعدادات الدفع المسبق  خ استخدام -
 الطاقة.

ابية الفعالة لممحافظة عمى الطاقة ومنع التسرب غير القانوني ـــــوضع الوسائل الرق -
 لمطاقة.

 الطاقة الكهربائية.بأسعار  الطسويق العكسي المطعمقة اتاسطراطيجيثانيا : 
 يولد الذي الوحيد والعنصر مرونة، األكثر التسويقي المزيج عناصر أحد السعر يمثل

 ،ويؤثر الشراء قرار التخاذ الحاسمة العوامل من السعر ويعد ، اإليرادات لممنظمات
 األرباح وكمية كمية المبيعات عمى مباشر بشكل

 ومن االستراتيجيات الممكن استخداميا ما يمي:
 الكيربائية (  لمحد من استيالك المنتج أووضع أسعار مرتفعة لممنتج ) الطاقة  -

 الطمب عميو. لتخفيض
لمزبائن غير الممتزمين بترشيد  ارــــات عمى األسعــــــوقف التخفيضات والخصوم -

 .استيالك الطاقة 
 .تيالكاالس الدفع المسبق لتقميل ببطاقات المنتجات بيع -
 عمى المتأخرين في سداد الفواتير. المالية غراماتالتوقيع  -
 شرائح (.نظام الاألسعار التصاعدية ) كمما زاد االستيالك زاد السعر وفق  -
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بطرشيد  الوعي نشرو  بالطرويج  الطسويق العكسي المطعمقةات اسطراطيجيثالثا : 
 .اسطهالك الطاقة

 األفراد تحث التي الترويجية الحمالت إيقاف عمى العكسي التسويق استراتيجية تعتمد
 :  يمي مااالستراتيجيات  أىم ومن،  عل الشراء

 عمى المستيمكين تنصح إعالنية قيام الشركة بحمالتالدعاية المضادة من خالل  -
 باالقتصاد يضر سوف اـــترشيدى ألن عدم ، ، والماء الكيرباء استيالك ترشيد

 وعمى البمد في اعةـــالصن عمى يؤثر وسوف ، الوطني
 .أنفسيم المستيمكين

 تشير السجائر عمبة عمى بوضعيا لمسجائر ممزمة وىيوضع عالمات تحذيرية :  -
 بعض وىناك .الشباب سن في لمموت معرضون المدخنين التدخين، وأن مخاطر إلى

،  االستخدام عند المريض تحذر حيث المنتجات الصيدالنية مثل األخرى المنتجات
 من كثير ىنالك . الدواء جراء استخدام من تحدث قد التي الجانبية األعراض وما

 اإلستيالك السمبية من األثار حول وتثقيفيم المستيمكين تحذير عمى تعمل الدول
التيار  بانقطاع يتسبب سوف ذلك ألن والمجتمع ، الفرد عمى لمكيرباء المفرط

 (. 26 ، 2015) سممان ،  اآلخرين وعن عنيم الكيربائي
لتفقد العدادات وأخذ القراءات والمطالبة بسداد الفواتير في الزيارة الشيرية لمزبائن  -

 اىم في ترشيد استيالك الطاقة.ـــوقتيا يس
اقة ـــاستيالك الط ترشيد إلجراءات وتقبمو الزبون والء يمكن استخدام استراتيجية -

 الكيربائية.
ز فييا إدارة يعرف تسويق الوالء بأنو نظرة تسويقية مستندة عمى اإلدارة اإلستراتيجية ترك

، ودرجة  المنظمة عمى النمو واالحتفاظ بالعمالء الحاليين من خالل الحوافز المختمفة
الوالء تكون عالية عند طمب الخدمة مقارنة بوالء الزبون لعالمة معينة من السمع 
المعروضة، ويعتبر تسويق الوالء فمسفة عامة لممنظمة ومنتسبييا تقوم عمى احترام 

، شنه و مقري).الصادق إلرضائو واألمانة والمصداقية في التعامل معوالزبون والسعي 
2014 ، 69 ). 
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 الطاقة الكهربائية بطوزيع الطسويق العكسي المطعمقةرابعا: اسطراطيجيات 
التخمص من الزبائن غير الممتزمين بترشيد استيالك الطاقة والتركيز عمى الزبائن  -

 الممتزمين .
 وضمان العدالة في التوزيع.القطع المبرمج لمكيرباء  -
 تقميل فترة االئتمان الممنوحة لممستيمكين لسداد ماعمييم من أقساط. -
 الطاقة الكيربائية لممستيمكين . توزيعاستخدام بطاقات الدفع المسبق في  -
 منع ازدواجية التوزيع والرقابة عمييا وايقاع الغرامات المالية عمى المخالفين. -
 .ية الخاصة بالدفع المسبقالعدادات الكيربائ تركيب -

 لطسويق العكسيفي ااطجاهات طسويقية معاصرة 
 أوال: الطسويق العكسي بالعالقات

يمكن تعريف التسويق العكسي بالعالقة عمى أنو " محاولة من قبل المنظمة لمتفريق أو 
التمييز بين زبائنيا وتحديد الفئات غير المربحين منيا من أجل استبعادىم ومنعيم من 
القيام باألعمال التجارية مع المنظمة ومن ثم تقوية العالقة مع الزبائن ذوي الربحية 
األعمى " ، وتسعى المنظمات من خالل تطبيق أو تبني التسويق العكسي بالعالقة الى 
تحقيق مجموعة من األىداف منيا خفض تكاليف إدارة العالقة بالنسبة لمزبائن غير 

 -227 ، 2014) صادق  وأخرون ،  بون بكمفة أقل .المربحين ، والحفاظ عمى الز 
228 ). 

 ثانيا : الطسويق العكسي الداخمي
األساس المنطقي الذي يستند إليو مفيوم التسويق الداخمي ىو االىتمام من منظور 
تسويقي بالعاممين في داخل المنظمة وعده زبائن داخميين يعشون في سوق داخمي ممثل 

ى ذلك من تشخيص احتياجاتيم ورغباتيم والعمل عمى في المنظمة وما يترتب عم
اشباعيا ووضع برامج لتطويرىم وتحفيزىم وتمكينيم من االىتمام والتدخل في تبادل 
النشاطات مع زمالئيم في العمل وبذلك فان ىذا سيقود الى تشجيع المعنويات 

ات الخدمة ـــــــمستوي اءة التشغيمية وسيحسن منـــــــــــواالخالقيات الداخمية وتعزيز الكف
 . ارجيينــــــائن الخــــــالمقدمة الى الزب
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فيمكن تعريفو بأنو " مجموعة من اإلجراءات والقرارات  أما الطسويق العكسي الداخمي
والسموكيات اإلدارية يتم تنفيذىا بصورة واعية أو غير واعية والتي تكون سببا في إثارة 

عدم الرضا لدى العاممين ، والتي يمكنيا أن تقود الى أحاسيس اإلحباط وخيبة االمل ، و 
، ولكن قد تكون نتائج التسويق العكسي الداخمي أكبر  انخفاض إنتاجية العاممين واألداء"

من الضرر الذي يحدثو الزبون نفسو وبصورة اكثر تعقيد وتيديدا عمى المنظمة ، خاصة 
و معرفتو ومياراتو الى منظمة أخرى اذا قرر المورد البشري الرحيل عن المنظمة آخذا مع

 (. 237 -236 ، 2014) صادق  وأخرون ،  .

 المبحث الثاني : طرشيد اسطهالك الطاقة الكهربائية
 مفهوم طرشيد اسطهالك الطاقة الكهربائية

قل ما يمكن منو ، ويعني أيضا أالترشيد في استخدام الكيرباء يقصد بو استغالل 
االستخدام العقالني لمكيرباء وعدم االسراف أو التبذير فيو وصوال الى االستخدام األمثل 

  ( 131، 2012 صالح ، و)حسن لمطاقة الكيربائية. 
الطاقة  لموارد األمثل بأنو االستيالك الكيربائية الطاقة استيالك ترشيد يعرفكما 

 المساس أو إنتاجيتيم أو مستخدمييا براحة المساس دون إىدارىا من يحد بما الكيربائية
 ( 113 ، 2018) عطروس ،  المستخدمة والمعدات بكفاءة األجيزة

 الكهربائية الطاقة اسطهالك طرشيد وفوائد أهمية
 من ا عدد يحقق الكيرباء استيالك ترشيد إن  ) 31، 2015ذكرت دراسة ) سممان، 

 :يأتي بما ازىاــــــإيج يمكن الفوائد
 الكيربائية الطاقة إنتاج في المستخدمة الطاقة ادرـــــلمص األمثل االستغالل. 1

 . ادمةـــــالق الــــــلألجي ىذه المصادر عمى لمحفاظ
 ،وتقميل الكيربائية الطاقة توليد لمحطات الالزمة انةــــــالصي تكاليف اضــــانخف. 2

 التوزيع. عممية في الخاصة الشبكات في التيار الكيربائي من الفاقد
 .المستيمكين عمى الكيرباء استيالك فاتورة قيمة . تخفيض3
 الطاقة ترشيد وسائل استخدام إلى التوجو في ودعميا المحمية المنظمات تشجيع . 4

. 
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 . البديمة الطاقة مجال في لالستثمار المحمية المنظمات أمام المجال فتح . 5
 .ودعمو الوطني االقتصاد تنمية. 6

 األطراف المعنية بطرشيد اسطهالك الطاقة
صدار القوانين والتشريعات والموائح  .. أجهزة الدولة - الدولة ىي المسؤولة عن سن وا 

الخاصة بترشيد استيالك الطاقة الكيربائية والمحافظة عمييا من خالل الوزارات 
واالجيزة التابعة ليا مثل وزارة الطاقة ، وزارة الصحة ، وزارة البيئة ، وزارة الصناعة 

 ، الحرس البمدي ، الجمارك ، الشرطة ..الخ .، وزارة التعميم ، البمديات ، النقابات 
من خالل وضع الضوابط والقواعد  ..اإلدارة والعاممين بالشركة المنطجة لمطاقة -

والبرامج والسياسات واالستراتيجيات التي من شأنيا المساىمة في ترشيد استيالك 
 .الطاقة

لقواعد . من خالل المساىمة في تنفيذ الضوابط وا.مؤسسات المجطمع المدني -
والبرامج والسياسات واالستراتيجيات التي من شأنيا المساىمة في ترشيد استيالك 

 الطاقة
 .. من خالل االلتزام بترشيد استيالك الطاقة الكيربائية.أفراد المجطمع -

وبالتالي فان مسؤولية ترشيد استيالك الطاقة ىي مسؤولية تضامنية تقع عمى عاتق 
ت واقتصاد الوطن وبالتالي اوخير  لمحافظة عمى ثرواتجميع األطراف ذات العالقة با

 .  والمواطن الوطن ةأمن وسالم المحافظة عمى

 االطـــــــــــار الطحميمي لمدراسة
 والثبات الصدق اخطبارات

لمتأكد من ثبات أداة القياس وأنيا سوف تعطي النتائج نفسيا إذا ما أعيد تطبيق 
االستبانو عمى نفس العينة وفي نفس الظروف قام الباحث وفق اإلمكانيات المتاحة 

أن معامل  ( 1لمجدول رقم ) باختيار طريقة ألفا كرونباخ  ويشير التحميل االحصائي 
 التالي : ثبات  أداة القياس كان عمى النحو

وفق مقياس ألفا كرنباخ   التسويق العكسيمعامل الثبات ألداة قياس المتغير المستقل 
 وىذا يدل عمى ثبات أداة القياس .  0.68يساوي 
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وفق مقياس ألفا كرنباخ  ترشيد استيالك الطاقةمعامل الثبات ألداة قياس المتغير التابع 
 وىذا يدل عمى ثبات أداة القياس.  0.65يساوي 

 ( ثبات أداة الدراسة1الجدول رقم )
 معـامل ألفا كرونباخ العبارات عدد  المطغيرات

 0.90 3 ادارك مفيوم وأىمية التسويق العكسي
 0.68 19 التسويق العكسي

 5.65 12 ترشيد استيالك الطاقة
 0.72 34 ألداة الدراسة  المعدل العــــــام

 psppالمصدر : من اعداد الباحث بناء عمى نطائج برنامج        
 الطحميل الوصفي

في ادخال البيانات االولية واجراء التحميل الوصفي  psppاحث لبرنامج ــــــباستخدام الب
 الية:ــــائج التــــواإلحصائي توصل إلى النتـ

الخاص بوصف عينة الدراسة أن (  2لمجدول رقم ) تشير نتائج التحميل الوصفي 
 % 62 من عدد أفراد الدراسة ، وأن % 95غالبيتيم من الذكور حيث بمغت نسبتيم 

ن  سنة 40تزيد اعمارىم عن  من افراد الدراسة ن مؤىل أفراد الدراسة يحممو  من %83وا 
 سنوات فأكثر . 15لدييم خبرة  دراسة والبحثمن أفراد ال % 83 ، وأن جامعي

 الدراسة عينة( وصف 2الجدول رقم )
الرمز في قاعدة  المطغير

 البيانات
 النسبة الطكرار الفئة

 %95 123 ذكر 1 الجنس
 %5 6 أنثى 2

 %155 129 المجموع
 %3 4 35أقل من  25 1 
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 العمر

 %35 45 45أقل من  35 2
 %26 33 55أقل من  45 3
 %36 47 فما فوق -55 4

 %100 129 المجموع
 
 

 الدخل

 %14 18 دينار 1555أقل من  1
 %48 62 1500 من اقل إلى1555من 2
 %36 47 2555الى اقل من  1555من  3
 %2 2 فأكثر 2555من  4

 %100 129 المجموع
 

 المؤهل
 العممي

 %16 25 ثانوي فأقل 1
 %83 157 جامعي 2
 %1 2 دراسات عميا 3

 %100 129 المجموع
 
 

 الخبرة

 %3 4 سنوات 5أقل من  1
 %14 18 سنوات 15واقل من  5 2
 %41 53 سنة 15سنوات وأقل من  15 3
 %42 54 سنة فأكثر 15 4

 %100 129 المجموع
 
 

 الوظيفة

 %2 2 مدير ادارة 1
 %29 38 رئيس قسم 2
 %16 21 رئيس مكتب 3
 %53 68 موظف 4

 %100 129 المجموع
 psppالمصدر : من اعداد الباحث بناء عمى نطائج برنامج 
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 الطحميل االحصائي
 أوال : قياس اطجاهات أفراد الدراسة حول مطغيرات الدراسة 

لقياس اتجاىات أفراد الدراسة حول متغيرات الدراسة أستخدم الباحث مقياس ليكرت 
 ،غير موافق تماما. الخماسي : موافق تماما ، موافق ، محايد ، غير موافق

وحيث إن العبارات تم صياغتيا في صورتيا االيجابية فقد أعطيت خمس نقاط لموافق 
وثالث نقاط لمحايد ، ونقطتين لغير موافق ، ونقطة واحدة ، تماما ، وأربعة نقاط لموافق 

 لغير موافق تماما.
 وبذلك سيكون المتوسط الحسابي بين أحد الفئات التالية :

 وتعني  عدم الموافقة الشديدة من قبل أفراد الدراسة عمى أسئمة االستبانة.( 1.80 –1)
 ( وتعني  عدم الموافقة من قبل أفراد الدراسة عمى أسئمة االستبانة. 2.60 – 1.81) 
 ( وتعني عدم تأكد أفراد الدراسة من أسئمة االستبانة. 3.40 – 2.61) 
 دراسة عمى أسئمة االستبانة.( وتعني  الموافقة من أفراد ال 4.20 – 3.41) 
 (  وتعني  الموافقة الشديدة من أفراد الدراسة عمى أسئمة االستبـــانة. 5 – 4.21) 
فيو من أىم مقاييس التشتت والذي يعني مدى تباعد البيانات  أما االنحراف المعياري 

وبالنسبة لتفسير قيم  ،)االستجابات( عن بعضيا البعض وعن المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري ، فكمما اقتربت قيمتو من الصفر كمما قل التشتت وزاد تجانس األفراد 

و كقاعدة عامة المتوسط  حول استجابتيم واتفاقيم عمى قيمة المتوسط الحسابي ،
من أفراد الدراسة ضمن ىذا  %75انحراف معياري يعني أن تقريبا   1± الحسابي 
 النطاق .

 اإلحصــــــــــائي طوصل البــــــاحث إلى أهم النطــــــــــائج الطالية: psppباسطخدام برنامج و 
 ادراك مفهوم وأهمية الطسويق العكسي حولاطجاهات افراد الدراسة   .1

عدم ادراكيم لمفيوم وأىمية التسويق العكسي حيث أن  الىتشير اتجاىات افراد الدراسة 
عمى أفراد الدراسة جاء ضمن الفئة الثانية عدم موافقة  2.65المتوسط الحسابي العام 

وبانحراف معياري  لمفيوم وأىمية التسويق العكسي يمادراكالعبارات التي تقيس مدى 
 .(  يوضح ذلك 3والجدول رقم )  5.99
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مفهوم  إلدراكالطجاهات افراد الدراسة  واالنحراف المعياريالحسابي  لمطوسطا (3الجدول رقم )
 العكسي  وأهمية الطسويق

 
 ت

 
 العبــــــــــــــــارات

المطوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ادرك تماما مفيوم وأىمية التسويق العكسي في ترشيد  1
 استيالك الطاقة الكيربائية.

2.30 1.27 

الشركة بوضع سياسات التسويق العكسي لترشيد تقوم  2
 استيالك الطاقة الكيربائية.

2.92 0.95 

يعمل التسويق العكسي عمى تقميل الطمب من الطاقة  3
 الكيربائية ليتوافق مع المعروض منيا.

2.57 1.01 

 0.99 2.60 المعدل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
 psppالمصدر : من اعداد الباحث بناء عمى نطائج برنامج 

 ) الطاقة الكهربائية (  اطجاهات افراد الدراسة حول المنطج  .2
عمى قيام الشركة بتنفيذ استراتيجيات موافقتيم تشير اتجاىات افراد الدراسة عمى 

حيث ان المتوسط الحسابي المتعمقة بالمنتج ) الطاقة الكيربائية ( التسويق العكسي 
جاء ضمن الفئة الرابعة موافقة أفراد الدراسة عمى العبارات التي تقيس  3.56العام 
تقوم بالجيود المستمرة لمبحث ، باستثناء أن الشركة ال   0.72وبانحراف معياري  ذلك

 2.40عن مصادر الطاقة البديمة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية حيث جاء المتوسط 
 (  يوضح ذلك. 4والجدول رقم ) الفئة الثانية عدم موافقة افراد الدارسة ضمن 

الطجاهات افراد الدراسة حول المطوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (4لجدول رقم )ا
 سطراطيجية المنطج العكسيا
 

 ت
 

 ـــــــــاراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعبـــــــ
المطوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 من ظاىرة لمحد الفعالة الرقابية الوسائل تضع الشركة 4
 الكيربائي. لمتيار القانوني غير التسريب

4.04 0.99 

 1.01 3.99 لمتيار الكيربائي عمى المبرمج القطع سياسة تساعد 5
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 .الطاقة الكيربائية عمى الزائد الطمب مشكمة حل
لمطاقة الكيربائية تتم عمى  المبرمج القطع سياسة 6

 في التطبيق. عدالةال اساس
3.58 0.81 

 باألجيزة االستثمار وتشجيع تقوم الشركة بنشر 7
 الكيرباء. الستيالك المخفضة الكيربائية

3.78 1.17 

تقوم الشركة بالجيود المستمرة لمبحث عن مصادر  8
 والطاقة الشمسية.الطاقة البديمة كطاقة الرياح 

2.40 1.53 

 0.72 3.56 المعدل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
 psppالمصدر : من اعداد الباحث بناء عمى نطائج برنامج  

 العكسي اطجاهات افراد الدراسة حول الطسعير  .3
تشير اتجاىات افراد الدراسة عمى موافقتيم بأن الشركة تقوم بتنفيذ استراتيجيات 

جاء ضمن  3.49حيث ان المتوسط الحسابي العام المتعمقة بالتسعير التسويق العكسي 
وبانحراف معياري  الفئة الرابعة موافقة أفراد الدراسة عمى العبارات التي تقيس ذلك

 بيدف تخفيض التصاعدية األسعار تقوم بوضع ، باستثناء أن الشركة ال 0.47
ضمن الفئة الثانية عدم موافقة  1.99الطاقة الكيربائية حيث جاء المتوسط  استيالك

 إعطاء، كما تشير النتائج أن أفراد الدراسة غير متأكدين بخصوص  افراد الدارسة 
(   5رقم ) والجدول  استيالك الطاقة بترشيد الممتزمين لممستيمكين خصوماتالشركة 

 يوضح ذلك.
الطجاهات افراد الدراسة حول المطوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (5الجدول رقم )

 اسطراطيجية الطسعير العكسي
 

 ت
 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
المطوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 بيدف تخفيض التصاعدية األسعار تقوم الشركة بوضع 9
 الطاقة الكيربائية. استيالك

1.99 1.23 

  النشــاط عمى حسب الطاقة الكيربائية تسعيربتقوم الشركة  10
 منزلي(.  /خدمي/ صناعي / تجاري)

4.63 0.91 
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 0.82 4.22 .المجيز الكيربائي التيارنوع  وفق األسعار في التمييز يتم 11
استيالك  بترشيد الممتزمين لممستيمكين خصومات إعطاءيتم  12

 . الطاقة
3.11 0.75 

 0.47 3.49 المعدل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
 psppالمصدر : من اعداد الباحث بناء عمى نطائج برنامج 

 العكسي اطجاهات افراد الدراسة حول الطرويج  .4
تشير اتجاىات افراد الدراسة عمى موافقتيم بأن الشركة تقوم بتنفيذ استراتيجيات 

جاء  4.09حيث ان المتوسط الحسابي العام المتعمقة بالترويج التسويق العكسي 
وبانحراف  ضمن الفئة الرابعة موافقة أفراد الدراسة عمى العبارات التي تقيس ذلك

 يوضح ذلك.  ( 6والجدول رقم )  0.56معياري 
 الطجاهات افراد الدراسة حول المطوسط الحسابي واالنحراف المعياري (6الجدول رقم )

 اسطراطيجية الطرويج العكسي
 

 ت
 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
المطوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تقوم الشركة بحمالت توعية حول االستيالك المفرط لمكيرباء  13
 واالثار السمبية الناتجة عن ذلك.

4.19 0.92 

لمكيرباء  االستيالكي الوعي لزيادة اإلرشادية رامجتضع الشركة الب 14
 االعالم عبر وسائل

4.16 0.66 

الك الكيرباء ھتصدر الشركة النشرات التحذيرية عن مخاطر است 15
بالطرق الغير شرعية وتوضح العقوبات التي يمكن أن يتعرض ليا 

 من يقوم بذلك.

3.41 0.78 

 لممساىمة في ثقافة المدني المجتمع منظمات حثتقوم الشركة ب 16
 الكيربائية. الطاقة ترشيد استيالك

4.43 0.82 

تقوم الشركة بعقد الندوات والمؤتمرات بيدف ترشيد استيالك  17
 الكيربائية.الطاقة 

4.26 0.91 

 0.56 4.09 المعدل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
 psppالمصدر : من اعداد الباحث بناء عمى نطائج برنامج 
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 العكسي اطجاهات افراد الدراسة حول الطوزيع  .5
تشير اتجاىات افراد الدراسة عمى عدم التأكد بأن الشركة تقوم بتنفيذ استراتيجيات 

جاء ضمن  3.07حيث ان المتوسط الحسابي العام المتعمقة بالتوزيع التسويق العكسي 
وبانحراف معياري  الفئة الثالثة عدم تأكد أفراد الدراسة من العبارات التي تقيس ذلك

الممتزمين بترشيد  غير الزبائن من تتخمص فقة بان الشركة، باستثناء عدم الموا 0.56
ضمن  1.95الممتزمين حيث جاء المتوسط   الزبائن عمى والتركيز استيالك الطاقة

 (  يوضح ذلك. 7والجدول رقم )  الفئة الثانية عدم موافقة افراد الدارسة 
الطجاهات افراد الدراسة حول المطوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (7الجدول رقم )

 اسطراطيجية الطوزيع العكسي
 

 ت
 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
المطوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الممتزمين بترشيد  غير الزبائن من يتم التخمص 18
  .الممتزمين  الزبائن عمى والتركيز استيالك الطاقة

1.95 1.12 

تقوم الشركة بالقطع المبرمج لمكيرباء وتضمن العدالة  19
 في التوزيع.

3.98 1.02 

 الممنوحة االئتمان فترة  خفيضتقوم الشركة بت 20
 لممستيمكين لسداد ما عمييم من أقساط.

3.66 0.80 

تستخدم الشركة بطاقات الدفع المسبق في توزيع  21
 الطاقة الكيربائية لممستيمكين .

3.16 0.95 

توفر الشركة العدادات الكيربائية الخاصة بالدفع  22
 المسبق  .

2.61 1.14 

 0.56 3.07 المعدل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
 psppالمصدر : من اعداد الباحث بناء عمى نطائج برنامج 

 الدراسة حول طرشيد اسطهالك الطاقةاطجاهات افراد  .6
تشير نتائج الدراسة بأن افراد الدراسة ممتزمين بترشيد استيالك الطاقة الكيربائية حيث 

جاء ضمن الفئة الرابعة موافقة افراد الدراسة عمى  4.18ان المتوسط الحسابي العام  
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والجدول رقم  5.42العبارات التي تقيس ترشيد استيالك الطاقة  بانحراف معياري بسيط 
 ( يوضح ذلك 8) 

مطغير الطجاهات افراد الدراسة حول المطوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (8الجدول رقم )
 طرشيد اسطهالك الطاقة

 
 ت

 
 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

المطوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.64 4.74 أفضل استخدام المصابيح الموفرة لمطاقة بغض النظر عن سعرىا 1
أنصح افراد االسرة بضرورة إطفاء المصابيح عند عدم الحاجة  2

 الييا خاصة في اوقات  النيار
4.43 0.51 

 0.63 3.87 أقوم بتنظيف المصابيح من االتربة باستمرار. 3
أنصح افراد االسرة بإطفاء جياز التمفزيون عند ترك البيت أو  4

 الحجرة. 
4.40 0.87 

انصح زوجتي بإزالة الثمج من الفريزر بين الحين واألخر حتى ال  5
 يزيد عن ربع بوصة.  

4.33 0.90 

 0.93 4.05 أقوم بتغيير ترموستات الثالجة مع تغير فصول السنة. 6
 1.03 4.19 درجة. 65السخان عند درجة حرارة أقوم بضبط ترموستات  7
 1.25 3.53 درجة. 24أقوم بضبط درجة حرارة المكيف عمى  8
 0.85 4.42 أتأكد دائما من فصل السخان الكيربائي في حالة عدم استخدامو . 9
1
0 

 0.95 4.22 أقوم بفصل التيار عن المنزل من المفتاح الرئيسي عند السفر .

1
1 

 1.00 4.18 المصابيح الخارجية لممنزل عند الذىاب الى النوم.أقوم بأغالق 

1
2 

 1.25 3.85 التزم بسداد فواتير الكيرباء في حينيا.

 0.42 4.18 المعدل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
 psppالمصدر : من اعداد الباحث بناء عمى نطائج برنامج 
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 .اخطبارات فروض الدراسة والبحث -ثانيًا :
إن اإلدارة والعاممين بالشركة العامة لمكيرباء محل الدراسة والبحث غير  : الفرض األول
 ىمية التسويق العكسي في ترشيد استيالك الطاقة.أمدركين لدور و 

إن اإلدارة والعاممين بالشركة العامة لمكيرباء محل الدراسة  H0الفرضية األساسية : 
 غير مدركين لدور واىمية التسويق العكسي في ترشيد استيالك الطاقة. والبحث

إن اإلدارة والعاممين بالشركة العامة لمكيرباء محل الدراسة  H1الفرضية البديمة : 
 ىمية التسويق العكسي في ترشيد استيالك الطاقة.أوالبحث مدركين لدور و 

أن أفراد الدراسة غير مدركين لمفيوم  الحسابي نجد نتائج تحميل المتوسط وبالرجوع الى
جاء ضمن الفئة  2.65وأىمية التسويق العكسي حيث أن المتوسط الحسابي العام 

ادراك أفراد الدراسة الثانية عدم موافقة أفراد الدراسة عمى العبارات التي تقيس مدى 
وضح ي  ( 3والجدول رقم )  5.99لمفيوم وأىمية التسويق العكسي وبانحراف معياري 

 .ذلك
 .  H1ورفض الفرضية البديمة   H0قبول الفرضية األساسية  : القرار

إن اإلدارة والعاممين بالشركة العامة لمكيرباء محل الدراسة والبحث غير  :النطيجة
 مدركين لدور وأىمية التسويق العكسي في ترشيد استيالك الطاقة

استراتيجيات التسويق العكسي و ترشيد  ال يوجد ارتباط معنوي بين : الفرض الثاني
 لدى الشركة محل الدراسة والبحث. استيالك الطاقة

    الفرضية األساسية والفرضية البديمة .1
 H0 r    :    =0              أي أن المطغيرين مسطقمين  طماما 
  :   H1  r  ≠ 0       

 Tاالختبار المناسب أختبار .2
    5.55مستوى المعنوية  .3
، درجة  5.55 مستوى معنوية )  1.97المعيارية من الجداول    Tقيمة  .4

 ( 128حرية 
 ( : 314: 1996اإلحصائية باستخدام القانون )العالونة ، T تحديد قيمة  .5
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T=  

√      

   

   =     

√
        

     

  = 3.33   (1) 

 حيث :
n   حجم العينة  ، r   ) ( 9الجدول رقم ) أنظر   ) معامل االرطباط 

المعيارية فأن ذلك يعني رفض فرض  tالمحسوبة أكبر من قيمة   t وحيث أن قيمة     
 . H1وقبول الفرض البديل  H0العدم 

 . H1وقبول الفرض البديل  H0رفض فرض العدم القرار: 
استراتيجيات التسويق العكسي و ترشيد استيالك  يوجد ارتباط معنوي بينالنطيجة : 

 لدى الشركة محل الدراسة والبحث الطاقة
ستراتيجيات التسويق العكسي عمى ال يوجد تأثير معنوي مباشر ال الفرض الثالث :

 لدى الشركة محل الدراسة و البحث. ترشيد استيالك الطاقة
 الفرضية األساسية والفرضية البديمة .1

H0  :ترشيد ستراتيجيات التسويق العكسي عمى ال يوجد تأثير معنوي مباشر ال
 لدى الشركة محل الدراسة و البحث استيالك الطاقة

H1  : ستراتيجيات التسويق العكسي عمى ترشيد يوجد تأثير معنوي مباشر ال
 لدى الشركة محل الدراسة و البحث استيالك الطاقة

( ترفض  264 ، 2552، وذكر)الصيرفي   Fاالختبار المناسب ىو أختبار  .2
 الفرضية الصفرية في حالتين 

 المحسوبة أكبر من الواحد الصحيح. Fأن تكون قيمة  -
 الجدولية. Fالمحسوبة أكبر من  Fأن تكون قيمة  -

   5.55مستوى المعنوية  .3
أكبر من الواحد الصحيح وكذلك أكبر من (  9) الجدول رقم المحسوبة  Fحيث أن  .4

f ( 1.85)  لجدوليةا  . 
 الفرض البديل. قبول: رفض فرض العدم و  القرار
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بين  5.55يوجد تأثير معنوي مباشر عند مستوى داللة معنوية :  النطيجة
) باستثناء  العكسي وترشيد استيالك الطاقة الكيربائيةالتسويق استراتيجيات 

المحسوبة أقل من الواحد  Fاستراتيجية الترويج تم قبول الفرض الصفري  نظر الن 
ويرجع الباحث  9أنظر الجدول رقم  5.55الصحيح كذلك مستوى المعنوية أكبر من 

 خطاء في القياس أو لعوامل أخرى( .اما لذلك الى 
طرشيد اسطهالك  عمى العكسي لطسويقأخطبار االنحدار المطعدد لقياس طأثير ا (9الجدول رقم )

 الطاقة الكهربائية

 psppالمصدر : من اعداد الباحث بناء عمى نطائج برنامج 
 

 النطـــــــــــــــائج 

 أوال: نطائج اطجاهات افراد الدراسة نحو مطغيرات البحث
إن اإلدارة والعاممين بالشركة العامة لمكيرباء محل الدراسة والبحث غير مدركين  (1

 الكيربائية. لدور وأىمية التسويق العكسي في ترشيد استيالك الطاقة

 
لمطغير ا

 المسطقل

ابع
 الط

غير
لمط

ا
 

أخطبار االنحدار 
 الخطي

 أخطبار الطباين أخطبار االرطباط

Sig 
0.05 

T 
1.97 

R2 
 م الطحديد 

R 
 رطباطاال  م

Sig 
0.05 

F 
1.85  

الطسويق 
 العكسي

 
ئية

هربا
 الك

اقة
الط

ك 
هال

سط
د ا

رشي
ط

 
0.001 3.26 0.08 0.028 0.001 10.65 

 4.50 0.036 0.19 0.03 2.12 0.036 المنتج 

 4.61 0.034 0.19 0.04 2.15 0.034 التسعير
 0.05 0.825 0.02 0.00 0.22 0.825 الترويج 
 15.12 0.000 0.33 0.11 3.89 0.000 التوزيع

pspp:  Analyze          Regression               Liner               ok 
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المتعمقة بتنفيذ استراتيجيات التسويق العكسي محل الدراسة والبحث  تقوم الشركة  إن (2
 . بالمنتج ) الطاقة الكيربائية (

المتعمقة تقوم بتنفيذ استراتيجيات التسويق العكسي إن الشركة محل الدراسة والبحث   (3
 .بالتسعير

المتعمقة راتيجيات التسويق العكسي تقوم بتنفيذ استإن الشركة محل الدراسة والبحث   (4
 .بالترويج

بتنفيذ استراتيجيات التسويق الشركة محل الدراسة والبحث قيام أن شعدم التأكد ب (5
الستراتيجيات  ة، وىذا يدل عمى ضعف ممارسة الشرك المتعمقة بالتوزيعالعكسي 

 التسويق العكسي في مجال التوزيع. 
 ثانيا : نطائج اخطبارات الفروض

اإلدارة والعاممين بالشركة العامة لمكيرباء محل الدراسة والبحث غير مدركين إن  (1
 الكيربائية. لدور وأىمية التسويق العكسي في ترشيد استيالك الطاقة

لدى  استراتيجيات التسويق العكسي و ترشيد استيالك الطاقة يوجد ارتباط معنوي بين (2
 .الشركة محل الدراسة والبحث

بين استراتيجيات التسويق  5.55باشر عند مستوى داللة معنوية يوجد تأثير معنوي م (3
 . العكسي ) المنتج ، التسعير ، التوزيع ( وترشيد استيالك الطاقة الكيربائية

بين استراتيجية الترويج  5.55اليوجد تأثير معنوي مباشر عند مستوى داللة معنوية  (4
 . العكسي وترشيد استيالك الطاقة الكيربائية

 ـــــــــــاتالطوصيــ
في ضوء الدراسة النظرية ونتائج تحميل البيانات األولية لمدراسة  خمص الباحث إلى 

 مجموعة من التوصيات التالية موضحا عقب كل منيا آلية التنفيذ المناسبة:

واالقتناع بيا والعمل ، فمسفة التسويق العكسي الشركة العامة لمكيرباء لضرورة تبني  (1
 تطبيقيا.الفعمي عمى 

التطبيق التدريجي الستراتيجيات التسويق العكسي وفق الظروف آلية الطنفيذ المقطرحة : 
 المحيطة بالشركة.
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ة وحتمية ترشيد استيالك الطاقة ضرورة توعية المواطن ومؤسسات الدولة بأىمي (2
 الكيربائية.

 من توعوية وحمالت برامج مساىمة الشركة في اعداد وتنفيذ: آلية الطنفيذ المقطرحة 
أىمية التسويق العكسي في ترشيد استيالك  تبين التي والمؤتمرات الندوات عقد خالل
 .الطاقة

 ضرورة مراجعة إستراتيجيات التسعير المستخدمة في الشركة . (3
تشكيل لجان عمل لدراسة األسعار و القيام بالدراسات واألبحاث :آلية الطنفيذ المقطرحة 

، ووضع األسعار المحيطة بالشركة الخارجية والداخمية الحالية وفق الظروف والعوامل 
 التي تساىم في ترشيد استيالك الطاقة. 

 التسويقية في مجال ترشيد استيالك الطاقة الكيربائية.اليقظة  (4
لمتكنولوجيا ومحاكاة الدول المتقدمة في من خالل النقل االفقي آلية الطنفيذ المقطرحة : 

 مجال ترشيد استيالك الطاقة.

التسويق نوصي طالب العمل والمعرفة بالمزيد من الدراسات المستقبمية في مجال  (5
  ترشيد استيالك الطاقة الكيربائية.العكسي و 

   البحوث المسطقبمية المقطرحة :
  .أثر الوالء التنظيمي عمى ترشيد استيالك الطاقة الكيربائية 
 عمى ترشيد استيالك الطاقة الكيربائية. أثر التسويق العكسي الداخمي 
 .دور المعرفة التسويقية في ترشيد استيالك الطاقة الكيربائية 
 في ترشيد استيالك الطاقة  دور التسويق الجانبي لمصادر الطاقة البديمة والموفرة

 لكيربائية.ا
  دور خطباء المساجد في تسويق القيم األخالقية وأثر ذلك عمى ترشيد استيالك

 الطاقة الكيربائية.
  ترشيد استيالك الطاقة الكيربائية.اليقظة التسويقية وأثرىا عمى 
 .دور التسويق الموجستي في ترشيد استيالك الطاقة الكيربائية 



 

rs.com.ly-www.stc 

 1029 فبراير – ابعالعدد الس

Volume. 7 – February 2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 1028لمجلة دراسات االنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2018 19 

 

 ترشيد استيالك الطاقة الكيربائية.في  استخدام النقل االفقي لمتكنولوجيا 
 مراجع البحث

الطسويق المسطدام والطسويق العكسي  ( 2514)وآخرون  صادق درمان سميمان -
، زمزم ناشرون وموزعون ، األردن ،  21اطجاهات طسويقية معاصرة في القرن 

 الطبعة األولى   .
العموم ، مجمة الجزائر في الطاقة اسطهالك محددات ( 2516) بوعسمة رشيد -

 .   2، العدد  17االقتصادية ، المجمد 
الطسويق العكسي  كآلية لطرشيد االسطهالك (  2514زكية مقري و آسية شنو ) -

المنزلي لمطاقة الكهربائية : دراسة اسططالعية آلراء عينة من المسطهمكين في 
 الحاج جامعة،    31 العدد و اإلنسانية اإلجتماعية العموم  ، مجمة مدينة باطنة

 باتنة  . لخضر
-De -العكسي الطسويق ( 2518)عتروس وصبرينة عتروس  سييمة -

marketing -  مجمة،   الكهربائية الطاقة اسطهالك طرشيد في فعالة كأداة 
 .  2 العدد : الثاني المجمد،  األعمال إدارة و التسويقية الدراسات

 طرشيد عمى الطأثير في العكسي الطسويق أثر ( 2515) سممان فارس محمد شحادة -
 الزرقاء. جامعةماجستير غير منشورة ،  ، رسالة  الكهرباء اسطهالك

 ، كطـــابطه وطريقة أسسه العممي البحث ( 1992 ) مبارك محمد الصاوي محمد  -
 . القـــاىرة  ، المكتبة األكــــاديمية

 البحث العممي الدليل الططبيقي(  2552محمد عبد الفتاح حافظ الصيرفي )  -
 .   األردن، دار وائل لمطباعة والنشر ،  لمباحثين

 اسطراطيجيات ططبيق أمكانية ( 2512)  صالح مصدق نجيب و حسن ميسر أحمد  -
 – العراق كردسطان إقميم في الكهرباء بحث الكھاست طرشيد في العكسي الطسويق

  العدد ، 8المجمد ، واالقتصادية اإلدارية لمعموم تكريت مجمةوك، ھد محافظة حالة
24. 
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 العربية المممكة في الرقمية المكطبات ( 2515المعتم )الرحمن  عبد بن نبيل -
 . الرياض ، الوطنية فيد الممك مكتبة،  السعودية

 نحو الصناعية الشركة في المسؤولين اطجاهات ( 2517ىالة فاضل حسين )  -
 لممشروباتبغداد  شركة في ططبيقية دراسة /العكسي الطسويق أساليب ممارسة
 ،. 2، العدد  9المجمة العراقية لبحوث السوق وحماية المستيمك ، المجمد ،  الغازية

 
 


