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 بعاد املزيج التسويقي الدولي على القدرة التنافسية للمؤسساتأأثر مكونات و

  دراسة تطبيقية على بعض مؤسسات القطاع اخلاص الكويتية
     

 3بن عبد اللهالله  خري ةفايز  د.                  2الله بن عبد الله خري عادل د.
 

 بدولة الكويت  -كلية الدراسات التجارية
 

 

هدفت الدراسة الحالية إىل معرفة أثر مكّونات وأبعاد املزيج التسويقي الدويل عىل القدرة التنافسية للمؤسسات دراسة تطبيقية 
مؤسسات القطاع الخاص الكويتية واسترشاف تأثري كّل عنرص مننن عننناز املننزيج التسننويقي النندويل األربعننة  املنننتج عىل بعض 

ملامرسات أنشطة التسويق الدويل. أظهرت النتائج وجود عالقننات ارتبننا   والسعر والرتويج والتوزيع عىل تعزيز القدرة التنافسية

والقدرة التنافسية، وكذلك بني كّل بُْعد من أبعاد ومكّونات املننزيج التسننويقي النندويل  املنننتج وتأثري بني املزيج التسويقي الدويل 

 .α=0.05والسعر والرتويج والتوزيع وبني القدرة التنافسية ملؤسسات القطاع الخاص الكويتية عند مستوى معنوية 

ق الدوليننة ببننناي مننزيج تسننويقي متوافننق مننع األسننواق وأوصت الدراسة أْن يهتّم مسؤولو املؤسسات الكويتية العاملة يف األسوا
الدولية، وتنمية مهارات مسئويل املؤسسات الكويتية تجاه بننناي مننزيج تسننويقي دويل مناسنن  لسسننواق املسننتهدفة، مننع تعزيننز 

 القدرة التنافسية من خالل األبعاد األربعة الرئيسية للمزيج التسويقي وتطويرها بشكل مستمر.
 

مؤسسات  - القدرة التنافسية - التوزيع - الرتويج -التسعري -املنتج -الدويل ي املزيج التسويق -التسويق الدويل  احية املفت الكلامت 

 القطاع الخاص بالكويت. 
  

-  
يسهم البعد التسويقي يف التأثري عىل مدى استطاعة املؤسسة الدخول اىل األسننواق الدوليننة وتقننديم منتجاتهننا 
وخدماتها اىل تلك األسواق بشكل متميز ومتفرد عن غريها من املؤسسات األخرى املنافسة، ويكننون كلننك مننن 

باألنشطة املتخصصة يف التسويق الدويل  خالل ان تعمل املؤسسة التي تنوى الدخول اىل األسواق الدولية القيام

 ومامرسة املهام التسويقية املختلفة التي ترتبط باملنتجات والخدمات التي يتم تقدميها يف األسواق الدولية. 

ومن ثم تقوم املؤسسات العاملة يف األسواق الدولية بعدة أنشطة من اجل التأكد من قدرتها عىل العمل فيهننا 
وتقديم الخدمات واملنتجات التي تحتاجها تلك األسواق وكلك من حيث بحوث التسننويق وأنةمننة املعلومننات 
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املناسنن  لطبيعننة وظننروف املسننتهلك  التسويقية يف تلك األسواق الدولية وكذلك بناي املزيج التسويقى النندوىل
 واملنافسة يف تلك األسواق.

لذلك تؤثر تلك األنشطة التسويقية عىل قدرة املؤسسة عىل التعامل مع العمالي واألسواق وكذلك التغل  عىل  
ة املنافسة التي تتواجد يف األسواق الدولية مام يتعني عليها ان تعزز من قدرتها التنافسية بشكل مناس  لطبيع

تلك املنافسة وخاصة من خالل تطوير وتحسني عناز املزيج التسويقى ملنتجاتها وخدماتها من حيننث يبيعننة 
ول اىل املسننتهلك يف تلننك املنتجات ومواصفاتها او السعر التنافيس والننرتويج واالعننالن وكننذلك التوزيننع والوصنن 

 األسواق.

طة مناسبة ومتميزة تتعلق بالتسويق الدوىل للعمل حيث تحتاج املؤسسات العاملة يف األسواق الدولية اىل أنش
عىل االستمرار يف تلك االسواق، حيث تةهر أهمية كلك يف حالة ان كانت تلك املنتجات تتواجد مع منتجات او 

 خدمات مشابهة لها وتنافسها.

ان يكننون وهناك العديد من املؤسسات يف الكويت التي تعمل يف األسواق الدوليننة ومننن ثننم فهنني تحتنناج اىل 
لديها درجة معينة من مامرسات التسننويق النندوىل املبنيننة عننىل اننط ومكونننات محننددة مناسننبة مننن املننزيج 

أثر مكونات وابعاد املزيج التسويقى الدوىل عننىل القنندرة  التسويقى الدوىل، لذلك تأىت الدراسة الحالية لتتناول
 الخاص الكويتية.ض مؤسسات القطاع التنافسية للمؤسسات دراسة تطبيقية عىل بع

-  

  هناك عدة جوان  تكتس  منها الدراسة الحالية أهميتها وكلك كام موضح بعد
 تتضح أهمية الدراسة الحالية من أهمية موضوع املزيج التسويقى النندوىل وأهميننة دور التسننويق النندوىل -

والقدرة التنافسية حيث انها باتت موضوعات بحثية مهمة يف ظننل املتغننريات الراهنننة التنني تعيشننها بيئننة 

 االعامل عىل املستوى الدوىل.  
تنطلق أهمية الدراسة من أهمية قطاع االعامل بدولة الكويت خاصة الرشكات الدولية الكويتية التي تقوم  -

نها أحد القطاعننات التنني تسننهم يف تحسننني مننؤسات التنافسننية بالتصدير والعمل يف األسواق الخارجية كو 
 للدولة وتعزيز االقتصاد والتصدير يف ظل وجود رؤية تنموية يموحة للكويت.

تسنناعد املؤسسننات  أهمية الدراسة الحالية تتضح من خالل انهننا مننن املمكننن ان تسننهم يف تقننديم نتننائج -
ى النندوىل وقنندرتها التنافسننية وتحدينند اهننم عننناز تلننك بناي املزيج التسويق الكويتية الدولية عىل تعزيز 

 القدرة التي يج  الرتكيز عليها بالشكل الذي يساعد ىف دخول األسواق الدولية ومواجهة املنافسة.

- 

مامرسات وانشطة تقوم بها املؤسسات ألجل التعننرف عننىل العوامننل واملتغننريات وابعنناد  يعترب التسويق الدوىل
السلوك الرشاىئ لدى املستهلكني إضافة اىل تفهم االحتياجات التي تتولد لدى هؤالي العمالي يف األسواق الدولية 
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تلننك العوامننل واملتغننريات وتوفري كافة العناز واملواصفات يف املنتجات التي يتم توفريها لهم بشكل مناس  ل
 (.Sanclemente, 2017واالحتياجات والسلوكيات )

      يعد التسويق الدوىل احنند اهننم األدوات التنني تعمننل مننن خاللهننا املؤسسننات كات البعنند والطبيعننة الدوليننة  
التي تخرج عن نطاق األسننواق املحليننة حيننث يكننون التسننويق النندوىل وسننيلة مهمننة الن تننتفهم مننن خاللهننا 
املؤسسننات يبيعننة املسننتهلك ويبيعننة املنافسننة ويبيعننة الخنندمات واملنتجننات التنني تطلبهننا تلننك األسننواق 

(2018 ,.et al Markus,.) 

بننأدوار مبنيننة عننىل اعتبننارات  تلننك العوامننل وهو ما فرض عىل  مامرسات وانشطة التسويق الدوىل ان تقننوم 
واملتغريات بشكل يساعد املؤسسة الدولية والقامئني عىل إدارة أنشطة التسويق عننىل اسننتيعاف وتفهننم عننناز 

ر وتننتفهم مواصننفات وخصننائ  نالسلوك الرشاىئ لدى املستهلكني، هذا اىل جان  اسننتطاعة املؤسسننة ان تفسنن 

ي العمالي يف األسواق الدولية ومن ثم العمل عىل توفري كافننة تلننك الخصننائ  االحتياجات التي تتولد لدى هؤال 
واملواصفات يف املنتجات والخدمات التي يتم يرحهننا يف األسننواق الدوليننة بصننورة مناسنن  لتلننك االحتياجننات 

 (.Sanclemente, 2017) والسلوكيات

حيننث الحجننم ومننن حيننث العوامننل  ان مامرسات التسوق الدوىل من الرضوري ان تهتم بطبيعة األسواق مننن
األخرى املميزة لطبيعة السوق خاصة املتعلقة باألمور الجغرافية واملناخ والبنية التحتية املتاحة بتلننك األسننواق 
والتي تسهم يف خفض التكاليف نتيجة تسهيالت متعلقة بالنقل والتوزيع االمر الذى يضع امام املؤسسننة التننى 

ولية فرصاً مختلفة متكنها من تحسني العوائنند واالربنناح وتحسننن مننن مكانتهننا يف تنوى الدخول اىل األسواق الد
 (.,et al.,2016 Stefanاألسواق )

ان كلك يفرض عىل املؤسسات ومسئويل التسويق يف األسواق الدولية ان يكون لديهم نةننام ومصننادر متطننورة 
تتصننل بكننل مننا يسننتجد يف ألسننواق الدوليننة  ( خاصة تلك التننىChih-Wen, 2016تتعلق بتدفق املعلومات )

ويبيعة ومكونات املنافسة ومتابعة كل ما يؤثر عىل اسننرتاتيجيتها التسننويقية ومامرسننات نشننا  التسننويق يف 

أسواق تلك الدول، االمر الذى يتعني عىل مسئويل املؤسسات العاملة يف األسواق الدولية ان تهتم بالبناي الهيكيل 
دارة التسويق والوحدات املؤسسية املسئولة عن مامرسة مهام وادوار التسويق مام يعنننى التنةيمي املناس  ال 

ان إدارة التسويق من الرضورى ان يكون لديها بناي تنةيمي مناس  ملامرسات نشا  التسويق الدوىل ويخنندم 
املنافسننني رسعة وسهولة الحصننول عننىل املعلومننات والبيانننات الخاصننة بننالعمالي واملنتجننات والخنندمات لنندى 

 (.Anna and Neil, 2017باألسواق الدولية )

         لذلك نجد ان أنشطة التسوق النندوىل تحتنناج بننناي منةومننة اتصننال قويننة تعتمنند عننىل  ننبكة مننن العالقننات 
              مننع األيننراف واملسننتفيدين مننن تواجنند املؤسسننة يف تلننك األسننواق بغننرض االسننتحواك عننىل سيحننة كبننرية

                  وبننناي حصننة سننوقية أكننرب مننن املنافسننني يف مجننال عمننل املؤسسننة مننن خنندمات ومنتجننات مننن العمننالي
(Jessica, and  David, 2015.) 

 Ali, etالتي تتعلق باكتساح األسواق والتفوق عىل املنافسننني ) ان من عوامل نجاح مامرسات التسويق الدوىل
al., 2014 رضورة القيام بتحديد دقيق ملكونات البيئة التسويقية وافراز التحديات التي تتعلننق اجننال معننني )
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عالوة عىل ان املنافسني املحليني يف تلك األسواق ينبغنني ان تتفننوق علننيهم الرشننكات الدوليننة التنني تنندخل اىل 
األسواق املحلية، كام ان توجه املؤسسات للعمل يف األسواق الدولية يعترب وسيلة مساعدة عىل توزيننع الفننائض 

 لديها من املنتجات ومنفذاً لتوسيع حجم مبيعاتها خارج حدود الدولة التي تعمل فيها.

عن مجموعة العناز التي تسعى املرشوعات او الرشكات من خاللهننا اىل تلبيننة  يعرب مفهوم املزيج التسويقى 

رغبات واحتياجات العمالي يف األسواق وموامئتهننا وتصننميمها ووفننق أسننة تسننويقية ألنشننطة بحننوث السننوق 
منه وسلوك املستهلك ويبيعة املنافسة حيث ترتكز تلك العناز يف املنتج والتسعري والرتويج والتوزيع وما يتض

كل عنرص من تفاصيل جزئية، بحيث تضمن تلك العناز نجاح املؤسسة يف تسويق منتجاتها واالسننتحواك عننىل 
 (.Ali, et al., 2014أكرب سيحة من العمالي ومواجهة املنافسني)

ان املزيج التسويقى بشكل عام يعد من األدوات التي ترتجم االحتياجات يف األسننواق وكننذلك تننرتجم خصننائ  
( سننواي كانننت مننن حيننث Bibiana, et al., 2017) (Markus, et al., 2018ت املؤسسننة ومخرجاتهننا )وقنندرا

الخدمات او املنتجات وهو يعد وسيلة مهمة تلبى من خاللها املؤسسننة احتياجننات األسننواق والعمننالي وتننوفري 
نيننة وترويجيننة مناسننبة الخدمات واملنتجات يف األماكن املناسبة وىف التوقيت املناسنن  وبوسننائل دعائيننة واعال 

 لطبيعة األسواق والعمالي واملنافسة. 

كام ان املزيج التسويقى يعترب أداة مهمة لدى املؤسسة تستطيع بواسطتها ان تقوم بتلبية احتياجات األسننواق 
وتطلعات الفئات والرشائح املختلفة من العمالي يف تلننك األسننواق، وكلننك مننن خننالل قيامهننا بتننوفري املنتجننات 

(، ومن خالل املزيج التسويقى تستطيع املؤسسات ايضاً ان تقننوم ببننناي قنندرات Ali, et al., 2014دمات )والخ
تنافسية معينة نتيجة انها استطاعة ان تطور مزيجاً تسويقياً مالمئا ميكنها من التفوق عننىل املنافسننني يف نفننة 

 (.,et al Lien., 2018) املجال

يلع  دوراً مهام مؤثراً يف األسواق الدولية تجاه املساهمة يف بننناي وتعزيننز صننورة كهنيننة  ان املزيج التسويقى 
قوية عن العالمة التجارية التي تدخل اىل األسننواق الدوليننة خاصننة انهننا تعنند اثابننة زائننر جدينند انتجننات او 

جداً هنا مننن جاننن  بننناي  (، اكن التأثري املهمGiuseppe, et al., 2016) خدمات مل يتم التعامل معها من قبل
املزيج التسويقى الدوىل يؤثر عىل بناي الثقة لدى العمالي يف األسواق خارج نطنناق الدولننة القوميننة ويننؤدى اىل 

بناي العالقات الوثيقة بني العالمة التجارية التي يعززها املزيج التسويقى وبني الرشائح املختلفننة املسننتهدفة يف 
 (.et al ,Alexander., 2018) األسواق الدولية

انه من املهم ان تختار املؤسسة العاملة يف األسواق الدولية مواصفات ملكونات املزيج التسويقى النندوىل الننذى 
( وتقننديم الخنندمات Giuseppe, et al., 2016يننتم مننن خاللننه دخننول تلننك االسننواق والوصننول اىل العمننالي )

ت لتنمننيط املنننتج وفننق املواصننفات الدوليننة بشننكل واملنتجات، لذلك تعمل املؤسسات عىل ان تصيغ مواصفا
منسجم مع ابعاد ناتجة من دراسات السوق واملستهلك بحيث تعكة مزايننا وخصننائ  تلننك املنتجننات تلبيننة 
السرتاتيجية املؤسسة التسويقية وكذلك تلبية الحتياجات العمالي خارج نطاق الدولة القومية التي تعد مننوين 

 الدولية. الرشكة العاملة يف األسواق
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      مجموعننة مننن العننناز داخننل املؤسسننة متكنهننا مننن التفننوق عننىل املؤسسننات تتمثننل القنندرة التنافسننية يف 
جواننن   املشابهة وتقديم الخدمات واملنتجات املتميزة استويات تفوق املنافسني حيث ترتكز تلك العناز يف 

تنةيمية او تسويقية او موارد مادية ومالية او تكاليف نشايها، وتةهر القنندرة التنافسننية يف ربحيننة املؤسسننة 
كبننة املتغننريات واالبتكننار يف مجننال واسننتمرارها يف ظننروف املنافسننة الشننديدة وقنندرتها املرنننة عننىل موا

 .(Kenneth and Tony, 2018)تخصصها

          ( 2010 ىف تفسننري وتوضننيح معنننى وجننوهر القنندرة التنافسننية بشننكل عننام يننرى كننل مننن  )بننن جلننييل،
(Angel, et al., 2016انها تتمثل ىف )  قدرة املؤسسة عىل استكشاف احتياجات العمالي بشكل صننحيح ووضننع

تلك االحتياجات يف خصائ  ومواصفات منتجاتها وخدماتها ومن ثم تلبية رغبات العمالي واملسننتهلكني وكلننك 
من خالل توفري سلع وخدمات كات نوعية جيدة تستطيع من خاللها النفاك إىل األسننواق ، كننام أنهننا تعننرب عننن  

عن إنتاج السلع والخدمات بالنوعية الجيدة والسعر املناس  ويف الوقت املناس  وبشكل أكننك كفنناية القدرة 

 من املؤسسات األخرى.

كام ان  بناي القدرة التنافسية للمؤسسات او املرشوعات يكون من زوايا تتعلق بالتطوير وبحوث السوق ورضا 
( االمننر الننذى يعنننى ان متتلننك املؤسسننة Lisiana, et al., 2017العمالي وتحقيق أهننداف الربحيننة للمنةمننة )

قدرات وامكانيات عىل احداث التطوير املستمر وان تقننوم بنناجراي البحننوث املناسننبة يف األسننواق لتكننون عننىل 
دراية ووعى مستمر بطبيعة تلك األسننواق واالسننتعداد لكننل مننا يسننتجد فيهننا مننن خننالل التطننوير يف قنندرات 

 املؤسسة.

القدرة التنافسية للمؤسسات او املرشوعات من حيث التأثري عىل الربحية وزيادة ثقة ورضا  لذلك تزداد أهمية

العمالي يف منتجات وخدمات املؤسسة وهى عوامل مهمة وحاسمة يف تحديد مكانة املؤسسة يف مجننال عملهننا 
عننىل تزوينند  (، خاصة ان القنندرة التنافسننية تسنناعد املؤسسنناتFelipe and Esteban, 2016او حتى ربحتها )

العمالي انتجات وخدمات بشكل أكك كفاية وفاعلية مننن املنافسننني األخننرين يف السننوق الدوليننة مننام يعننني 
 نجاحاً مستمراً واالستحواك عىل عمالي وسائح جدد والتوسع الجغرايف والنوعي.

- 

( ان األسواق العاملية حيث متتلننو وتعننج Stefan, et al., 2016و) (Lien, et al., 2018أوضحت نتائج دراسة )
بالكثري من املؤسسات الدولية والتي تتنافة فيام بينها يف األسواق الدولية االمر الذى يوجنند تفنناوت بينننهم يف 
مستويات ادوارهم واداؤهم بتلك األسواق من اجننل ان الننتمكن مننن الحفنناو عننىل التواجنند املسننتمر يف تلننك 

واق والعمل عىل اكتساف املزينند مننن العمننالي وزيننادة الحصننة التسننويقية هننذا بننالطبع اسننتوج  عليهننا األس
 تحديات يف مامرساتها بتلك األسواق خاصة املتعلقة بنشا  التسويق الدوىل.

( ان أسة فلسفة التسويق الدوىل تقننوم عننىل عنندة أنننواع مننن Man and Peter, 2017ا ارت نتائج دراسة )
واألنشطة التي تعمل عىل استهداف مستهلكني وعمالي كوى يبيعة خاصة تتأثر بالبيئة التي تننرتبط املامرسات 
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بطبيعة الدولة التي ينتمي اليها وما تحتويه هذه البيئة من عوامل متغريات ومواصفات معينة، بل وسلوكيات 
 وثقافات مختلفة تؤثر يف السلوك الرشاىئ لدى املستهلكني يف تلك األسواق. 

( التي اهتمننت ببحننث سننبل وادوات متكننني املؤسسننات مننن Ali, et al., 2014وتشري نتائج دراسات كل من )
العمل يف األسواق الدولية حيث أوضحت تلك الدراسات ان املؤسسات التي تعمل يف األسواق الدولية عليها ان 

ناسبة كلك األداي لطبيعة الدول التي تهتم برفع وتحسني مستويات األداي التسويقى لها، مع االخذ يف االعتبار م
تعمل بها  ومن خالل  تطوير أنشطة تسويقية مناسبة لخصوصية ويبيعة األسواق الدوليننة بصننورة تسننتوع  

    ريعية او سياسننية نكافة املتغريات والتحديات املتواجدة بها سواي كانت من ناحيننة ثقافيننة او اجتامعيننة او تشنن 
 البيئة التي يعمل فيها نشا  التسويق الدوىل.او قانونية اىل غريه من اير 

( ان دور املؤسسات تجنناه مامرسنناتها  للتسننويق النندوىل ان تعمننل وفننق Itzhak, 2016وتوضح نتائج دراسة )
نةام تسويقي يتسم باملرونة يف مواجهة العوامل والعناز التي متثل متغريات وتحديات  تةهر بشكل مفاجو 

ويل التسويق يف املؤسسات التي تعمل يف األسواق الدولية ان يكون لننديها املرونننة ومؤثر  االمر الذى يضع مسئ

ي، نالتسويقية والر اقة الالزمة ألجل االستجابة لتلك املتغريات يف األسواق الدولية دون ان يتأثر وضعها التنافس
ى وقنوات التسويق الدولية بحيث ترتكز تلك املرونة عىل جوان   من تطوير العالمة التجارية واملزيج التسويق

 التي تعتمدها يف وصول منتجاتها بتلك األسواق.

               ( ان املرونننة التسننويقية تتحقننق مننن خنناللMaria and Antonella, 2017اتضننح مننن نتننائج دراسننة )

 بأبحنناث التسننويق للوقننوف عننىل يبيعننة تلننك األسننواق ان تقوم املؤسسات ضمن مامرسات التسويق النندوىل
(Shane, et al., 2016وان تركز نشا  بحوث التسويق عىل استش )راف كافة املتغريات واالبعاد املختلفة التي ن

تتعلق بطبيعة السوق او العمالي إضافة اىل التعرف عىل الثقافة والتقالينند والعننادات التنني تتعلننق بسننلوكيات 
لك األسواق، مع االهتامم بدراسة املننؤسات االقتصننادية واالحصننائية عننن يبيعننة تلننك األسننواق املستهلك يف ت

 ويبيعة املنافسة فيها.

مجموعننة  ( انه امام مامرسات وانشطة التسويق الدوىلSilvia and  Rajshekhar, 2016ابرزت نتائج دراسة )
من التحديات، التي من أهمها التطوير املؤسىس املناس  إلعطاي املؤسسننة قنندرة عننىل التكييننف واملرونننة مننع 
يبيعة األسواق الدولية التي تعمل بها خاصة ان هناك أاا  من املنافسة الشديدة يف تلك األسواق من سكات 

وتطبيننق اسننرتاتيجيات لحسننن توظيننف ات العمننل عننىل وضننع نومؤسسات منافسة وهو ما يتطل  من الرشك
 نافسية تتفوق عىل املنافسني لها.إمكانياتها وبناي قدرات ومزايا ت

( بعض الجوان  واملجاالت التي  تركز عليهننا مامرسننات التسننويق Sanclemente, 2017حددت نتائج دراسة )
يف أنشننطة تتعلننق   امرسنناتالدوىل يف األسواق التي تعتننزم املؤسسننات الدوليننة دخولهننا، حيننث تتمثننل تلننك امل

وتسعرها وترويجها وتوزيعها يف تلننك األسننواق وبشننكل يسننهم يف إيجنناد وتحقيننق املنفعننة  بتخطيط املنتجات
 املتبادلة بني املؤسسة واالفراد يف تلك األسواق.

( ان صورة أنشطة ومامرسننات التسننويق النندوىل يف Sash and Michael, 2017توصلت نتائج دراسة كل من )
رائح ناألسواق الخارجية من الرضوري ان تأخذ يف اعتبارهننا  بعننض األمننور التنني تعطننى خصوصننية لننبعض الشنن 

رائح تتطلننع اىل تننوفري مواصننفات تتعلننق باملسننئولية ناملستهدفة يف األسواق الدولية خاصة اكا كانت تلننك الشنن 



  2020 يناير – األولالعدد  -( 57املجلد ) – ©اإلسكندرية للعلوم اإلدارية جامعة مجلة   
 

 

209 

ت العاملة  يف أسواقها، مام يفرض عىل املسننوق النندوىل ان يراعننى تلننك االعتبننارات االجتامعية تقدمها املؤسسا
وربطها يف مواصفات منتجاته وخدماتننه ،وان يكننون لديننه أسننلوف مسننتمر للعمننل عننىل استكشنناف وتحدينند 
 االحتياجات لدى العمالي من الفئات الخاصة التي لديها توجهات محددة يف احتياجاتها مثل مؤينندي املنتجننات

 الخرضاي اىل غريهم من العمالي من يالبي الخصائ  واملواصفات املعينة من اجل التغل  عىل املنافسني. 

( ان االهتامم اامرسات وانشطة التسويق الدوىل تنطلق من بعنند مهننم  وهننو Itzhak, 2016توصلت دراسة )
سائح وفئات من العمالي الذين يتعلق بوجود فرص للتوسع يف حجم املبيعات باألسواق الخارجية التى تتضمن 

لديهم نويا للتعامل مع خدمات ومنتجات املؤسسة، باإلضافة اىل  وجود مزايننا أخننرى تتعلننق بفننروق األسننعار 
وزيادة الكثافة السكانية وضخامة األسواق من الجان  الجغرايف والسننكا   بشننكل يعنننى زيننادة الطلنن  عننىل 

 دود القومية.منتجات تلك الرشكات يف األسواق خارج الح

( اىل املؤسسننات تقننوم Wesley and Roberto, 2018( )Chan, et al., 2012تشري نتائج دراسننات كننل مننن )

يحقننق لهننا ان تتجنناوز املسننتويات  انناببناي وصياغة املزيج التسويقى الدوىل يف ضوي اعتبارات واسة تتعلننق 
األدىن للمزايا والقدرات التنافسية لدى االخرين يف األسواق الدوليننة التنني تعمننل بهننا املؤسسننة، بحيننث يكننون 
املزيج التسويقى أداة مرنة لدى الرشكة تتحكم يف تغيري مكوناته ومواصفاتها يف ضوي درجة من املرونة التي ال 

 ها من االستحواك عىل سيحة وحصة سوقية كبرية.تعيق تفوقها التنافيس وميكن

( اىل ان تعمننل املؤسسننات عننىل Bibiana, et al., 2017( )Justin and Sunil, 2018توصننلت نتننائج دراسننة )
تنطلق من تلننك خصوصننية ويبيعننة  صياغة وبناي املزيج التسويقى الدوىل يف ضوي مجموعة من العوامل التى

األسواق الخارجية، هذا بجان  عوامل ومتغريات منوعة تفرض عىل املؤسسات صياغة عناز املزيج التسويقى 
الدوىل بشكل مناس  متوافق مع تلك املتغريات والعناز وبحيث يساعد املزيج التسويقى املؤسسة عىل تالىف 

لدوليننة، مننع وجننود مرونننة كافيننة يف مكوناتننه االربعننة املنننتج والتسننعري تاثري التحديات املفاجئة يف األسننواق ا
 والرتويج والتوزيع.

( عىل انه يج  ان يصاغ املزيج التسننويقى النندوىل بعنننازه Doaa, et al., 2017اكدت نتائج دراسة كل من )

لدولية قدرة عننىل مواجهننة األربعة املنتج والتسعري والرتويج والتوزيع اا يحقق للمؤسسة العاملة يف األسواق ا
املواقف املفاجئة للتغريات السياسية وما يرتت  عليها من تحديات نتيجننة عنندم االسننتقرار يف األسننواق وظهننور 
تحديات تؤثر عىل استدامة العمل يف تلك األسواق االمننر الننذى يفننرض عننىل املسننوق النندوىل ان يقننوم باتخنناك 

يس لديه القدرة عننىل االسننتمرار يف ظننروف التغننريات السياسننية اإلجرايات التي تضمن بناي مزيج تسويقي تناف
 املؤثرة. 

( اىل ان الرشكات الدولية التى تعتمد عىل بننناي مننزيج Abdullah, et al., 2016كام تشري نتائج دراسة كل من)
كانت  تسويقي دوىل مناس  لطبيعة األسواق التى تعمل بها  تحتاج اىل ان تصيغ املزيج التسويقى يف ضوي اكا

راي املتوفقننة مننع نتلك األسواق تتطل  اسرتاتيجيات مناسبة تتفق مع البيئة وخاصة ما يتعلق املنتجننات الخضنن 
البيئة والتسويق األخرض خاصة ان هناك خصوصية لدى احتياجات العمالي يف هذه األسواق هاك االمننر يفننرض 
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ن ابعاد ومكونات املزيج التسويقى الدوىل من عىل عناز املزيج التسويقى ان تراعى البعد البيئي، مام يعنى ا
الرضورى ان يتضمن عناز مناسبة لتوجهات التسويق البيئي األخرض يف األسواق الدولية واننا يناسنن  عمننالي 

 هذا النوع من التسويق وخصائصهم وتوجهاتهم.

التسننويقى النندوىل  ( ان يراعى عننند بننناي املننزيجSabri   and  Osman, 2016توصلت نتائج دراسة الدولية )
تأثريات االزمات التسويقية املختلفة التى من املمكننن ان تحنندث يف األسننواق بحيننث تكننون صننياغة الرشننكات 
للمزيج التسويقى متضمنة عناز تعزز من بناي قدرات التغل  عىل االزمات التسننويقية ومواجهننة اال نناعات 

االوساق حيث من املهم ان تتوافر لدى عننناز  التي قد تتسب  يف حدوث ازمة مؤثرة عىل سمعة الرشكات يف
ملزيج التسويقى كل الضامنات التي متكنه من السيطرة عننىل تلننك االزمننات والرتكيننز عننىل قننوة مننواد الننرتويج 

 واالعالن والعالقات العامة يف تلك األسواق.

    املننزيج التسننويقى  ( ان بننناي وصننياغة عننناز ومكوننناتNorsyaheera, et al., 2016لذا تؤكد نتائج دراسة )
يف األسواق الدولية يج  ان يرعى فيها ان تكون متناسبة مع ابعاد االسرتاتيجية التسويقية التي تتبعها الرشننكة 
يف األسواق خاصة تلك التي تتعلق بالتنافة من حيث اسرتاتيجية الرتكيز او التحليل البيئي الستيعاف متغرياتها 

ة التوسع اىل غريه من االسرتاتيجيات، ومن ثم تكون قننرارات التسننويق متناسننبة او تجزئة األسواق او اسرتاتيجي
من حيث مضمون املزيج التسويقى الدوىل يف عناز خصائ  املنتجات او الخدمات وأسلوف التسعري وتحديد 

يننار السعر املناس  وكذلك اختيار أسالي  الرتويج املتوافقننة مننع العمننالي يف السننوق النندوىل هننذا بجاننن  اخت
 اسرتاتيجية التوزيع املناسبة التى تتفق مع االسرتاتيجية التسويقية الرئيسية للرشكة الدولية.

    ركات العاملننة ن( ان الشنن Bibiana, et al., 2017( )2009 توصلت نتائج دراسات كننل مننن )الضننمور والخننورى،

رص السعر ان يكون هننناك تناسنن  تحتاج ان تراعى يف تصميم مكونات وابعاد وتفاصيل عن يف األسواق الدولية
مع يبيعة التكاليف التي تختلف وفق سعر العملة وكذلك تكاليف الرضننائ  والرسننوم التنني تفرضننها الدولننة 
واملقارنة مع األسعار لدى املنافسني وسعر التكنولوجيا التي تقدمها الرشكة بشكل تنافيس عن الرشكات األخرى، 

ومنتجات الرشكة يف األسواق الدولية عن تاثري نفننة العننناز عننىل  حيث تؤثر تلك العناز عىل سعر خدمات
 خدمات ومنتجات الرشكة الدولية يف الدولة االم او األسواق املحلية التى تعمل فيها.

ر الننرتويج ومامرسننات ن(  بخصننوص ابعنناد ومكونننات عنصنن Giuseppe, et al., 2016أظهننرت نتننائج دراسننة  )
املسوق الدوىل يف بنائه لعنرص الرتويج املناس  يف األسواق الدولية عدة اعتبارات يتم يف ضننوئها صننياغة ابعنناد 
عنرص الرتويج ضمن املزيج التسويقى الدوىل وكلك من خالل ان يأخذ يف االعتبننارات التسننهيالت املوجننودة يف 

لفة وكلفة تلك القنوات مقارنة بالرتويج وسياساته لدى املنافسننني الدولة من وسائل اتصال وقنوات ترويج مخت
يف تلك األسواق، بحيث يتم اختيار اسرتاتيجية الرتويج املناسبة التى تقوم عىل أسة مالمئة لطبيعة املستهلكني 

 والعمالي يف األسواق الدولية التى تعمل فيها املؤسسات.

التوزيننع يف األسننواق  ر نومكونننات عنصنن أبعنناد  (Norsyaheera, et al., 2016كام ابرزت نتائج دراسة كل مننن)

الدولية كأحد عناز املزيج التسويقى الدوىل حيث يتأثر بطبيعة جغرافية الدولة التي تعمل بها الرشكات التي 
تقوم بتصدير منتجاتها اىل تلك األسواق بجان  كلفة التوزيع والنقل ومدى توافر تسننهيالت ميكننن ان تنتهزهننا 
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رشكة يف خفض كلفة التوزيع وضامن انسياف منتجاتها وخدماتها اىل العمالي بسهولة ويرس هذا يبعا بجان  ال
 قوة  بكة املوزعني التي تقوم الرشكة باعتامدهم ألجل نرش منتجاتها يف مستويات التجزئة يف األسواق الدولية.

تشري نتائج عدة دراسات اىل موضوع القدرة التنافسية كأحد العناز املهمة التى تضمن للمؤسسة االستمرارية 
يف العمل اجال التخص  وتعزز من سيطرتها عىل املنافسننة التننى تقابلهننا، ومننن بننني تلننك الدراسننات دراسننة 

(Kalanit, et al., 2018(و )Vladimir  and Evgeniy, 2015ا نناروا اىل ) ان القنندرة التنافسننية مننن األمننور 
الهامة التى تركز عليها املؤسسات وتعمل عىل تعزيزها وتوفري كافة اإلمكانيات من أجننل ترسننيخها واالسننتفادة 

منها وخاصة يف ظل التحول الكبري بني املؤسسات ويف كافة املجاالت فيام يخ  جوان  املنافسة والرصنناع عننىل 

ىل أكرب حصة سننوقية ممكنننة، حيننث بننات التنننافة يف األسننواق خاصننة الدوليننة امتالك األسواق واالستحواك ع
 والعاملية سمة رئيسية تواجه كافة مجاالت االعامل.

ان تكننون   ( انننه مننن املهننم للمؤسسنناتMargarida, et al., 2018( )Ranjith, 2016اظهرت نتائج دراسات )
اي وتعزيز القدرة التنافسننية لننديها، بحيننث تركننز تلننك لديها رؤية اسرتاتيجية ألجل تحقيق التحول املناس  لبن

وكلننك لضننامن  (Timothy, et al., 2016ر اسننتدامة والتفننوق )نالرؤية الخاصة بالقدرة التنافسننية عننىل عنصنن 
االستمرار يف املجال وتقدم الخدمات واملنتجات املالمئة لطبيعة األسواق واملنافسة والحننرص عننىل تقننديم األداي 
االبتكاري واملزايا والخصائ  املتفردة يف منتجاتها او خدماتها بشكل يتفوق عىل املنافسني، وبذلك نجد هنا ان 

 جوهر القدرة التنافسية للمؤسسة يركز عىل بعدى االستدامة والتفوق.

 ( أن القنندرة التنافسننية تتطلنن  منننSakda, 2017( )Elena  and Silvia, 2016اتضح من نتننائج دراسننات  )
املنةمة أن توجد إياراً تنةيامً مناسباً ميكن من تطوير القدرات واملهارات الفردية حيث تسهم املوارد البرشية 

بشكل مباس يف بناي القدرة التنافسية للمؤسسة والتي تعتمد بشكل كبري عىل مهارات وكفننايات العنناملني، ان  
ق واملنتجننات والخنندمات التنني تقنندمها املنننةامت القدرة التنافسية ترتبط بعدة عناز مهمة ألنشطة التسوي

لعمالئها حيث تستطيع املؤسسة ان تبنى قدرتها التنافسية يف ضوي احد او جميع تلك العناز بشننكل مييزهننا 
 عن االخرين.

( اىل زاوية و جان  اخر يتعلق اجاالت القنندرة التنافسننية Sandra, et al., 2017وتشري نتائج دراسة كل من )

ت اال وهو يتعلق بالقدرة عىل الحفاو عىل االستمرارية يف األسواق والتوسع يف الحصة السوقية حيث للمؤسسا
تركز القدرة التنافسية هنا عىل جذف فئات جديدة من العمالي عالوة عىل زيادة مبيعاتهننا، فضننالً عننن حسننن 

دينندة، واالهننتامم بالبعنند استغالل وتوظيف املوارد املتاحة لتعةننيم املخرجننات دواننا حنندوث ايننة تكنناليف ج
 االبتكاري يف جميع ابعاد املؤسسة ومخرجاتها بحث يتم توظيفه يف تحقيق التفوق عىل املنافسني.

( ان بننناي القنندرة التنافسننية لنندى Ranjith, 2016( )Bernardina, et al., 2018و ابننرزت نتننائج دراسننات )
بعنناد الداخليننة للمؤسسننة خاصننة تلننك املتعلقننة املؤسسات يتطل  منها ان يتم الرتكيز عىل مجموعننة مننن اال 

باملوارد البرشية وتنةيم العمل والعمليات والتسويق والبنية التحتية واالبتكار بحيث تقوم املؤسسننة بتحقيننق 
افضل املامرسات املرتبطة بكل بعد من تلك االبعاد، مع الرتكيز عننىل العوامننل التنني تسننهم يف تحقيننق القيمننة 
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ي افضل نحد من مخاير مامرسة االعامل وتأثري املنافسة مام يضع املؤسسة يف موضع تنافساملضافة املتميزة وت
 من املؤسسات األخرى العاملة يف نفة املجال.   

( اىل انه من Tammy, et al., 2018( )Vladimir and Evgeniy, 2015)  وتشري نتائج دراسات  دراسة كل من
التنافسية للمؤسسات يف  كل بيننع منتجاتهننا وخنندماتها يف األسننواق الخارجيننة وعننىل املمكن ان تةهر القدرة 

منافسة املنتجات األجنبية التي تباع يف األسواق املحليننة وكننذلك األسننواق الدوليننة، وهنننا يننتم الرتكيننز يف هننذا 
القنندرة  املفهوم عىل جواننن  قنندرات البيننع ومنافسننة املنتجننات والخنندمات األجنبيننة لننذلك نجنند ان مفهننوم

التنافسية يف هذا املدخل يركز عىل التفوق والنمو وإنتاج السلع والخدمات بتفوق واالحتفاو بالحصة السوقية 
 يف األسواق املختلفة وزيادتها من خالل زيادة اإلنتاج.

ةننور ( العناز الرئيسية املرتبطة افهوم القدرة التنافسية من منLisiana, et al., 2017حددت نتائج دراسة )
تحقيق التميز والتفرد والتفوق يف األسواق املحلية والدولية من حيث امتالك املؤسسة لعالمة تجاريننة مميننزة، 
سعر منخفض، عرض جيد للسلعة، امتالك تكنولوجيا متطورة، بيع املنتجات يف األسواق الخارجية، زيادة الحصة 

 ة يف األسواق الخارجية.السوقية، التفوق عىل املنتجات والخدمات األجنبية املنافس

- 
      تشننري العدينند مننن االدبيننات اىل ان العمننل يف األسننواق الدوليننة يتطلنن  مننن املؤسسننات ان تطننور مكونننات 
    وعناز متميزة للمزيج التسويقى لديها خاصة اكا كانت املؤسسة تعمل عىل تننوفري منتجننات ميكننن تصننديرها

     هامات يف تنميننة الصننادرات لنندى النندول عننرب أنشننطة التسننويق النندوىل اىل األسننواق الخارجيننة وتحقيننق اسنن 
(Stefan, et al., 2016)(Itzhak,  2016)  واملننزيج التسننويقى املناسنن  حتننى تننتمكن  مننن دخننول األسننواق ،

  خاصننة بنناالعتامد  (Kenneth and Tony, 2018( )Giuseppe, et al., 2016(.)Ali, et al., 2014الدوليننة )

   (Diego and Marcelo, 2018)عىل القدرة التنافسية

وتوىل دولة الكويت ضمن خطتها التنموية اهتاممات بتهيئة بيئة االعامل وتوفري كافة اإلمكانيات للمؤسسننات 
بننالرجوع اىل الكويتية خاصة تلك التي تعمل يف داخل وخارج الدولة وىف األسواق الدولية،  كام ان الباحث قام 

عدة تقارير عن حجم الصادرات لدولة الكويت والتي تصدرها اإلدارة املركزية لإلحصاي وبنك الكويت املركننزي 

وغرفة تجارة وصناعة الكويت ووجد وجود تذبننذف يف ارقننام حجننم الصننادرات وعنندم اسننتقراراها او تطورهننا 
 . 1تنمية وريادة مكانة دوليةيف تحقيق ال بالشكل املطلوف ولذلك لتعزيز دور القطاع الخاص

وعىل الرغم من كلك التوجه لدى دولة الكويت، اال انننه مننازال هننناك بعننض أوجننه القصننور التنني تعنناىن منهننا 
املؤسسات الكويتية تجاه الدخول باملنتجات يف األسواق الدولية خاصننة ان مجنناالت عمننل تلننك املؤسسننات يف 

تتسننم بالقنندرة التنافسننية التنني تؤهلهننا للنندخول اىل األسننواق  أنشطة تلبى فقط احتياجات السوق املحىل وال

 
لدولة الكويت ميكنكم االيالع عىل موقع األمانة العامة للمجلة األعىل للتخطيط بدولة الكويت عىل الشبكة العنكبوتية للتعرف عىل ركائز خطة التنمية  1

 ورؤيتها.
 اإلدارة املركزية لإلحصاي وبك الكويت املركزيكام ميكنكم االيالع عىل التقارير الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة الكويت وكذلك    

 https://www.csb.gov.kw    https://kuwaitchamber.org.kw    https://www.cbk.gov.kw  

https://www.csb.gov.kw/
https://kuwaitchamber.org.kw/
https://www.cbk.gov.kw/
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الدولية، هذا بجان  ان تلك املرشوعات ال تقننوم اامرسننات تتعلننق بالتسننويق النندوىل او االهننتامم باألنشننطة 
 .1املتعلقة به واملزيج التسويقى الذى ميكنها من الدخول اىل األسواق الدولية وتصدير منتجاتها اىل تلك األسواق

ركات نكام قام الباحث من اجل بلورة وتحديد املشكلة بعمل دراسة اسننتطالعية مننع عنندد مننن مننديرى الشنن   
ركات لنندخول السننوق نالستيضاح بعاد املشكلة وأسباف عدم القدرة عننىل مواجهننة املنافسننة ومجهننودات الشنن 

التسننويقى، وحنندوث تغننريات الدولية، حيث اتضح للباحث وجود بعض أوجه القصور املتعلقة بصياغة املزيج 
مفاجئة تتطل  احداث مرونة يف املزيج، عالوة عىل ان الجهود املؤسسية للرشكات مننا تننزال تحتنناج اىل املزينند 

 من التطوير يف املزيج التسويقى اا يتناس  مع يبيعة املنافسة يف األسواق الدولية.

 راسة يف التساؤل الرئييس االيت  لذلك تتبلور مشكلة الد

 ما أثر مكونات وابعاد املزيج التسويقى الدوىل للمؤسسات الكويتية عىل قدرتها التنافسية يف األسواق الدولية؟  
 وينبثق من هذا التساؤل التساؤالت التالية  

 ما أثر مامرسة املؤسسات الكويتية ألنشطة التسوق الدوىل عىل قدرتها التنافسية يف األسواق الدولية؟ -
عاد املزيج التسويق الدوىل من حيث عنرص املنتج عننىل القنندرة التنافسننية للمؤسسننات مكونات واب ما أثر  -

 ؟الكويتية يف األسواق الدولية
من حيث عنرص التسعري عىل القدرة التنافسننية للمؤسسننات  مكونات وابعاد املزيج التسويق الدوىل ما أثر  -

 ؟الكويتية يف األسواق الدولية 
مكونات وابعاد املزيج التسويق الدوىل من حيث عنرص الرتويج عىل القدرة التنافسننية للمؤسسننات  ما أثر  -

 ؟الكويتية يف األسواق الدولية 
رص التوزيع عىل القدرة التنافسننية للمؤسسننات مكونات وابعاد املزيج التسويق الدوىل من حيث عن ما أثر  -

 ؟الكويتية يف األسواق الدولية 

-  

 هناك عدة محاور تنطلق منها اهداف الدراسة الحالية، حيث ترتكز تلك االهداف ىف الجوان  التالية      
تحديد العالقة بني املتغريات البحثيننة املسننتقلة والتابعننة املننزيج التسننويقى النندوىل والقنندرة التنافسننية  .1

 للرشكات الدولية.

بناي وتحديد الخطو  العريضة إلبعاد اسرتاتيجية التسويق الدوىل يف ضوي الدراسات السننابقة التنني يننتم  .2
 تناولها يف البحث.

ومواجهة املنافسة يف األسواق يف ضوي األير العلمية التنني اوضننحتها تحديد ابعاد دخول األسواق الدولية  .3
 الدراسات السابقة.

تحديد  كل ومضننمون ابعنناد املننزيج التسننويقى النندوىل والتنني تسنناهم يف تعزيننز القنندرات التنافسننية  .4
 للرشكات الدولية.

 
ة تجنارة قام الباحث اقابلة عينة ميرسة من مسئويل الرشكات الكويتية التى تهنتم بالعمنل يف األسنواق الدولينة وكنذلك مجموعنة منن املسنئولني يف غرفن  1

 كويتية يف األسواق الخارجية.وصناعة الكويت للوقوف عىل ابعاد املشكلة التى تواجه الرشكات ال
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قى لتحسني القدرة وضع مجموعة من املقرتحات التي من املمكن ان تساعد يف تفعيل دور املزيج التسوي .5
 التنافسية للرشكات الدولية بالكويت.

- 
يف ضوي ابعاد املشننكلة البحثيننة واالهننداف التنني تسننعى الدراسننة الحليننة اىل تحقيقهننا، ومننن خننالل مراجعننة 

 ,Wesley and  Roberto)الدراسات السابقة يف مجال التسويق الدوىل واملزيج التسويقى والقنندرة التنافسننية
2018) (Stefan, et al., 2016) (Ali, et al., 2014) (Shane, et al., 2016) (Bernhard, et al., 2018) 

(Sash, and Michael, 2017) (Chan, et al., 2012) (Bernardina, et al., 2018) (Giuseppe, et al., 

2016) (Vladimir   and Evgeniy, 2015) (Timothy, et al., 2016 ) (Kurt, 2016 الضننمور والخننورى(، 
2009) (Diego and Marcelo, 2018)   

تم صياغة الفروض التي تاليم املشكلة واالهداف البحثية للدراسة ومن ثم تتضمن الفرضننيات املننراد اختبارهننا 
 االيت  

H01  0.05  ال توجد عالقة كات داللة إحصائية عند مستوى معنوية الفرضية الرئيسية=α  بني مكونات وابعاد

 تية العاملة يف األسواق الدولية.املزيج التسويق الدوىل والقدرة التنافسية للمؤسسات الكوي

 وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية 

H01.1  0.05الفرضننية الفرعيننة األوىل  ال توجنند عالقننة كات داللننة إحصننائية عننند مسننتوى معنويننة=α  بننني

 والقدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية. مامرسات أنشطة التسويق الدوىل

H01.2  0.05الفرضية الفرعية الثانية  ال توجد عالقة كات داللة إحصائية عند مستوى معنوية=α  ر نبني عنصنن

 املنتج والقدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية.

H01.3 0.05لثالثة  ال توجد عالقة كات داللة إحصائية عند مستوى معنوية الفرضية الفرعية ا=α ر نعنصنن  بني

 السعر والقدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية.

H01.4  0.05الفرضية الفرعية الرابعة  ال توجد عالقة كات داللة إحصائية عند مستوى معنوية=α ر نبني عنص

 التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية. الرتويج والقدرة

H01.5  0.05الفرضية الفرعية الرابعة  ال توجد عالقة كات داللة إحصائية عند مستوى معنوية=α ر نبني عنص

 التوزيع والقدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية.
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 العالقات بني متغريات الدراسة  من خالل الشكل التايل اىل انشري الباحثيو
 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 العالقة بني متغريات الدراسة     1 كل  
 املصدر  من إعداد الباحث

- 
اعتمد الباحث عىل استخدام األسلوف العلمي للمنهج الوصفي التحلييل لدراسة العالقة بننني مكونننات وابعنناد  

 املزيج التسويقى الدوىل والتسويق الدوىل والقدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية.

- 
يتمثل مجتمع الدراسة يف املؤسسات العاملة يف دولة الكويت والتي تتخذ يابع دوىل يف مجال عملها الجغرايف  

وتوزيع منتجاتها وخدماتها يف األسننواق املحليننة والدوليننة، وكننذلك بعننض املسننئولني يف غرفننة تجننارة وصننناعة 

محننىل ودويل وتركننز عننىل األسننواق  الكويت ممن لهم صلة باملؤسسات الكويتية التي تعمل يف نطنناق جغننرايف
 الدولية.

( سكات عالوة عىل حرص  ننامل للمسننئولني 10استخدم الباحثة أسلوف الحرص الشامل للمدراي لعينة قدرها )
 يف غرفة تجارة وصناعة دولة الكويت ممن لهم صلة بعمل الرشكات الكويتية العاملة يف األسواق الخارجية.

 املنتج 

مكونات وابعاد املزيج  

 التسويقي الدوىل 

 التسعري 

 املتغري التابع

القدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة 

األسواق الدولية يف   

الرتويج  

  

 التوزيع 

 التسويق الدوىل 
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املدراي يف الرشكات الكويتية العرشة وكذلك املدراي املسئولني يف غرفة تجارة وصناعة دولة الكويت عينة قدرها 

 مفردة. 116

 توزيع حجم عينة البحث    1  جدول 

 %  العدد  توزيع حجم العينة عىل الرشكات الدولية الكويتية  م 

 23.3 27 سكات دولية يف مجال االتصاالت  1

 30.1 35 سكات دولية يف مجال البرتول  2

 26.7 31 سكات دولية يف القطاع الخدمى  3

 19.9 23 غرفة التجارة والصناعة الكويتية  4

 100 116 اإلجاميل  

وتم كلك من خالل االتصال وتنسيق موعد مناس  وااللتزام باملوعد وإتاحة الفرصة كاملة وبحياد تننام للعينننة 
 لتعبئة االستبانة وتوفري أدوات اتصال هاتفي وبريد الكرتوىن للرد عىل ايه استفسارات تجاه االستبانة.

-   

الرجوع اىل بعض الدراسننات السننابقة حيننث توضننح كلننك مننن خننالل قام الباحثة بتطوير ادة الدراسة يف ضوي 
 .الجدول التايل

 تصميم أداة الدراسة      2جدول  

 محاور أداة الدراسة 
فقرات  
 القياس 

 الدراسات املرجعية 

 7 املزيج التسويقى الدوىل  
(Ali, et al., 2014( )Chan, et al., 2012) (Markus, et 

al, 2018) ( (Lien, et al, 2018 

 (Stefan, et al., 2016) 9 التسويق الدوىل 

  الدوىل التسويقى  املزيج 

   املنتج  عنرص 
7 (Shane, et al., 2016)  (Wesley and Roberto, 2018) 

  الدوىل التسويقى  املزيج 
 السعر  عنرص 

  (Alexander, et al, 2018)    (2009 )الضمور والخورى، 7

  الدوىل التسويقى  املزيج 

 الرتويج  عنرص 
8 (Giuseppe, et al., 2016) ( (Bernhard, et al, 2018 

  الدوىل التسويقى  املزيج 
 التوزيع  عنرص 

8 
Sash, and  Michael, 2017) )(Justin and Sunil, 2018) 

القدرة التنافسية  

 للمؤسسات الكويتية 
10 

(Timothy, et al., 2016) (Kurt, 2016 )(Margarida, et 
al, 2018) (Vladimir and Evgeniy, 2015) (Tammy, et 

al, 2018) 
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 اىل نتائج الصدق والثبات ونسبة االستجابة  4&3تشري الجداول ارقام  الصدق والثبات ألداة الدراسة 

 معاميل الثبات والصدق ملحاور أداة الدراسة   3:جدول  

 معامل الصدق  (Alpha)معامل لثبات  محاور أداة الدراسة 

 0.8681 0.7536 املزيج التسويقى الدوىل 

 0.8550 0.7311 التسويق الدوىل

 0.8956 0.8022  املنتج عنرص  الدوىل التسويقى املزيج

 0.9055 0.8201 السعر عنرص  الدوىل التسويقى املزيج

 0.9597 0.9211 الرتويج عنرص  الدوىل التسويقى املزيج

 0.9085 0.8255 التوزيع عنرص  الدوىل التسويقى املزيج

 0.8724 0.7612 القدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية

 نسبة االستجابة ألداة البحث     4  جدول 

 الجهات 
 االستامرات 

 املوزعة 

 االستامرات 

 الواردة الصحيحة 
 % نسبة االستجابة 

 88.3 68 77 الرشكات الكويتية

 دولننة والصننناعة التجارة غرفة
 الكويت

39 35 89.7 

 %88.8 103 116 اإلجاميل 

- 
ننوه عرب نتائج الدراسة اىل ما اسفرت عنه الدراسة امليدانيننة واختبننار الفرضننيات البحثيننة ومننن خننالل دراسننة 

 يبيعة العالقات بني املتغريات املستقلة واملتغريات التابعة حيث نوضح كلك كام ييل 

بننني  α=0.05"ال توجد عالقننة كات داللننة إحصننائية عننند مسننتوى معنويننة   وتن  هذه الفرضية عىل ما ييل 

والقدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسننواق الدوليننة".    مكونات وابعاد املزيج التسويقى الدوىل
نتائج اختبار هذه الفرضننية ان قيمننة معامننل ارتبننا  بريسننون تشننري اىل قيمننة إيجابيننة  5 & 6ويوضح جدويل 

مام يعنى معنوية العالقة وان مكونات وابعاد املزيج التسويق الدوىل ترتبط بتعزيز ( **0.824) يردية تساوى
ثري جننايت بقيننة قنندرها القدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية، خاصة ان عالقة التأ 

من التغريات يف القدرة التنافسية للمؤسسات الكويتيننة العاملننة يف  %68( االمر الذى يعنى ان ما قيمته 68%)
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 ,Aliاألسواق الدولية ترجع اىل ابعاد ومكونات املزيج التسويقى الدوىل، وهو وما يتفق مع دراسات كل من  )
et al., 2014( )Chan, et al., 2012( )Giuseppe, et al., 2016 خاصة فننيام يتعلننق بالنندور املهننم للمننزيج )

التسويقى الدوىل يف متكني منتجات وخدمات املرشوعات من دخول األسواق والتصدير اليها مام يعزز من قدرة 
واالسننتمرار يف  املرشوعات التنافسية يف تلك األسواق خصننة يف الجواننن  التنني تحقننق يحقننق املنفعننة للعمننالي

 (.Vladimir   and Evgeniy, 2015( )Ranjith, 2016األسواق الدولية وهى أوجه مهمة للقدرة التنافسية)

 املزيج التسويقي الدويل  معامل ارتبا  بريسون لقياس العالقة بني     5جدول  
 والقدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية 

 العالقة
معامل  
 ( rاالرتبا ) 

مستوى  
 املعنوية 

 النتيجة  
 )الداللة( 

والقننندرة  الننندوىل التسنننويق املنننزيج
التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة 

 يف األسواق الدولية
 دالة  **0.0011 **0.824

   (.0.01) من أقل معنوية مستوى عند دالة**                         

 اوكج االنحدار الخطي البسيط لتحديد معنوية تأثري املزيج التسويقى     6جدول  
 الدوىل عىل القدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية 

 املتغري املستقل 

 املعلامت 
 املقدرة 

 

 قيمة "ت" 
t. test 

 قيمة "ف" 
F. test 

معامل  
 التحديد 

R2  القيمة 
مستوى  
 املعنوية 

 القيمة 
مستوى  
 املعنوية 

ابعاد ومكونات املزيج 
 التسويق الدوىل

0.343 2.933 0.003** 431.823 0.0011** 68% 

 0.846 20.656 0.003**    
  (.0.01) من أقل معنوية مستوى عند دالة**          

 

 α=0.05ال توجد عالقة كات داللة إحصائية عند مسننتوى معنويننة  " H01.1  وتن  هذه الفرضية عىل ما ييل

بني مامرسات أنشطة التسويق الدوىل والقدرة التنافسية للمؤسسات الكويتيننة العاملننة يف األسننواق الدوليننة ". 
نتائج اختبار هذه الفرضية ان قيمة معامل ارتبا  بريسون تشري اىل قيمة إيجابية يرديننة  7&8ويوضح جدويل 

تننرتبط بتعزيننز القنندرة التنافسننية  مام يعنى معنوية العالقة وان انشننطة التسننويق النندوىل( **0.761) وىتسا
للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية ويسهم يف مساعدتها عىل تنمية الصادرات والعمل يف األسواق 

( االمر الذى يعنى ان ما %58الدولية وتوزيع منتجاتها وخدماتها، خاصة ان عالقة التأثري جايت بقيمة قدرها )
القدرة التنافسية ترجع اىل أنشطة التسويق النندوىل، حيننث يشننري كننل مننن اىل ان  من التغريات يف %58قيمته 

( عننىل ان Stefan, et al., 2016( )Sanclemente, 2017انشننطة التسننويق حيننث تؤكنند دراسننات كننل مننن )
د التسويق الدوىل يسهم يف تفهم مواصفات وابعاد املتغريات املؤثرة يف الصادرات اىل األسننواق الخارجيننة ، ويعنن 
              احنند األدوات التنني مننن خاللهننا تننتمكن املؤسسننات بواسننطتها  مننن بننناي نةننام معلومننات تسننويقية مهننم

i
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(Itzhak, 2016) وتحديد ابعاد االحتياجات وسلوكيات املستهلك يف تلك األسواق وهننى أمننور مهمننة لتصنندير ،
 (.Maria, and Antonella, 2017منتجات املؤسسات الدولية )

 التسويق الدوىل معامل ارتبا  بريسون لقياس العالقة بني    7جدول  
 والقدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية 

 ( rمعامل االرتبا )  العالقة
مستوى  
 املعنوية 

النتيجة  
 )الداللة( 

والقننندرة التنافسنننية  التسنننويق الننندوىل
للمؤسسات الكويتية العاملننة يف األسننواق 

 الدولية
 دالة  **0.006 **0.761

 (.0.01) من أقل معنوية مستوى عند دالة**                 

 تأثري التسويق الدوىل    معنوية   لتحديد   البسيط   الخطي   االنحدار   اوكج     8  جدول 
 الكويتية العاملة يف األسواق الدولية عىل القدرة التنافسية للمؤسسات  

  املتغري املستقل 
 وسيط 

 املعلامت 
 املقدرة 

 

 قيمة "ت" 
t. test 

 قيمة "ف" 
F. test   معامل

 التحديد 
2R  القيمة 

مستوى  
 املعنوية 

 القيمة 
مستوى  
 املعنوية 

 %58 **0.006 182.344 **0.006 5.263 0.463 التسويق الدوىل
 0.742 13.463 0.006**    
 (.0.01) من أقل معنوية مستوى عند دالة**              

ر املنننتج والقنندرة التنافسننية للمؤسسننات ن"ال توجد عالقة بني عنصنن H01.2   وتن  هذه الفرضية عىل ما ييل 
نتننائج اختبننار هننذه الفرضننية ان قيمننة معامننل  9&10الكويتية العاملة يف األسواق الدولية ". ويوضح جنندويل 

معنوية العالقة وان عنرصنن املنننتج    ( مام يعنى0.857تشري اىل قيمة إيجابية يردية تساوى ) (rارتبا  بريسون )
يرتبط بتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملننة يف األسننواق الدوليننة ويسننهم يف مسنناعدتها عننىل 

    (%73الصادرات ودخول تلك األسواق واملنافسة فيهننا، خاصننة ان عالقننة التننأثري جننايت بقيمننة قنندرها )تنمية 
      املننزيجمننن التغننريات يف القنندرة التنافسننية ترجننع اىل ابعنناد ومكونننات %73االمننر الننذى يعنننى ان مننا قيمتننه 

    حيننث تؤكنند دراسننات كننل مننن  ، حيننث يشننري كننل مننن اىل ان املنننتجالتسويق الدوىل من حيث عنرص املنننتج
(Shane, et al., 2016( )Bibiana, et al., 2017 عىل )للمنتج الذى يحقق التصدير ودخننول  الدوىل ان املزيج

األسواق الدولية يتطل  من املؤسسة ان تركز عىل ابعاد املواصننفات والجننودة والتعبئننة والتغليننف إضننافة اىل 
 (.Giuseppe, et al., 2016التمييز والتبيني والضامنات والصالحيات)

 

 زيج التسويق الدوىل  معامل ارتبا  بريسون لقياس العالقة بني ابعاد ومكونات امل     9جدول  

i
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 من حيث عنرص املنتج والقدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية 

 العالقة
معامل  
 ( rاالرتبا ) 

مستوى  
 املعنوية 

 النتيجة )الداللة( 

املننزيج التسننويق النندوىل مننن 
ر املنننتج والقنندرة نحيننث عنصنن 

التنافسية للمؤسسننات الكويتيننة 
 األسواق الدوليةالعاملة يف 

 دالة  **0.009 **0.857

 (.0.01)من أقل معنوية مستوى عند دالة**                 

 تأثري ابعاد ومكونات املزيج التسويق الدوىل    معنوية   لتحديد   البسيط   الخطي   االنحدار   اوكج     10  جدول 

 الدولية من حيث عنرص املنتج   للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق  

 املتغري املستقل 

 املعلامت 
 املقدرة 

 

 قيمة "ت" 

t. test 

 قيمة "ف" 

F. test 

معامل  
 التحديد 

2R 

 القيمة 
مستوى  
 املعنوية 

 القيمة 
مستوى  
 املعنوية 

 

ابعاد ومكونننات املننزيج التسننويق 
 الدوىل من حيث عنرص املنتج

0.369 2.412 0.002** 400.838 0.009** 73% 

 0.822 20.021 0.002**    

 (.0.01) من أقل معنوية مستوى عند دالة**   

ر السننعر والقنندرة التنافسننية للمؤسسننات نال توجد عالقة بننني عنصنن " H01.3    وتن  هذه الفرضية عىل ما ييل
نتننائج اختبننار هننذه الفرضننية ان قيمننة معامننل  11&12الكويتية العاملة يف األسواق الدولية". ويوضح جدويل 

( مام يعنى معنوية العالقة وان عنرصنن السننعر 0.837تشري اىل قيمة إيجابية يردية تساوى ) (r) ارتبا  بريسون
ية للمؤسسات الكويتية العاملننة يف األسننواق الدوليننة ويسننهم يف مسنناعدتها عننىل يرتبط بتعزيز القدرة التنافس

مننن  %70( االمر الذى يعنى ان مننا قيمتننه %70تنمية الصادرات، خاصة ان عالقة التأثري جايت بقيمة قدرها )
، حيننث من حيث عنرص السننعر  املزيج التسويق الدوىلالتغريات يف القدرة التنافسية ترجع اىل ابعاد ومكونات 

( 2009 ( )الضمور والخورى،Bibiana, et al., 2017حيث تؤكد دراسات كل من ) يشري كل من اىل ان التسعري
( Vladimir and Evgeniy, 2015عىل ان املزيج الدوىل للسعر يركز عىل تحديد القيمة التي يتقبلها العمالي )

وفننق يبيعننة السننوق  النندوىل املسننتهدف نفعننة للعمننالي يف السننوقويخدم اسرتاتيجية املنافسة مع تحقيق امل
 ومتغرياته مام يعزز من القدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية.

 
 
 

 

i
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 معامل ارتبا  بريسون لقياس العالقة بني املزيج التسويق الدوىل من حيث عنرص التسعري     11جدول  
 والقدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية. 

 العالقة
معامل  
 ( rاالرتبا ) 

مستوى  
 املعنوية 

 النتيجة )الداللة( 

ر ناملننزيج التسننويق النندوىل مننن حيننث عنصنن 
والقدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية التسعري 

 العاملة يف األسواق الدولية
 دالة  **0.004 **0.837

   (.0.01) من أقل معنوية مستوى عند دالة**            

 تأثري املزيج التسويق الدوىل    معنوية   لتحديد   البسيط   الخطي   االنحدار   اوكج    12جدول  

 التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية من حيث عنرص التسعري عىل القدرة  

 املتغري املستقل

 املعلامت
 املقدرة

 

 قيمة "ت"
t .  test 

 قيمة "ف"
F. test 

معامل 
لتحديد  ا

R2 لقيمة  ا
مستوى 
 املعنوية

لقيمة  ا
مستوى 
 املعنوية

نندوىل  ال لتسويق  ا املزيج 
التسعري  من حيث عنرص 

0.340 2.967 0.004** 406.211 0.004** 70% 

 0.847 20.069 0.004**    

    (.0.01)من أقل معنوية مستوى عند دالة** 

ال توجد عالقة بني عنرصنن الننرتويج والقنندرة التنافسننية للمؤسسننات " H01.4  وتن  هذه الفرضية عىل ما ييل 
نتننائج اختبننار هننذه الفرضننية ان قيمننة معامننل  13&14الكويتية العاملة يف األسواق الدولية". ويوضح جدويل 

( مام يعنى معنوية العالقة وان عنرص الرتويج 0.773تشري اىل قيمة إيجابية يردية تساوى ) (rارتبا  بريسون )
تبط بتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملننة يف األسننواق الدوليننة ويسننهم يف مسنناعدتها عننىل ير 

مننن  %60( االمر الذى يعنى ان مننا قيمتننه %60تنمية الصادرات، خاصة ان عالقة التأثري جايت بقيمة قدرها )
حيث  ر الرتويج،نق الدوىل من حيث عنصاملزيج التسويالتغريات يف القدرة التنافسية ترجع اىل ابعاد ومكونات 

للننرتويج  عننىل ان املننزيج النندوىل (Giuseppe, et al., 2016( )Bibiana, et al., 2017) تؤكد دراسات كل مننن

و مننن خننالل تننوفري املعلومننات  يحسن من األداي التنافيس للتصدير يف األسواق الدولية والتننأثري عننىل العمننالي،
واملواصفات واملنافع واثارة االهتامم والقناعة  وا باع االحتياجات وحثهم عىل اسننتخدام وساي تلننك املنتجننات 

 (.Timothy, et al., 2016) ر يف التعامل معها(، واالستمراNorsyaheera, et al., 2016والخدمات )

 معامل ارتبا  بريسون لقياس العالقة بني املزيج التسويق الدوىل     13جدول  
 من حيث عنرص الرتويج والقدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية 

 )الداللة( النتيجة   مستوى املعنوية  ( rمعامل االرتبا )  العالقة

ر الرتويج والقنندرة ناملزيج التسويق الدوىل من حيث عنص
 التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية

 دالة  **0.009 **0.773

 (.0.01) من أقل معنوية مستوى عند دالة        **
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 تأثري املزيج التسويق الدوىل   معنوية   لتحديد   البسيط   الخطي   االنحدار   اوكج 14:   جدول 
 من حيث عنرص الرتويج عىل القدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية   

 وسيط   املتغري املستقل 
 املعلامت 
 املقدرة 

 

 قيمة "ت" 
t. test 

 قيمة "ف" 
F. test  معامل التحديد 

2R 
 املعنوية مستوى   القيمة  مستوى املعنوية  القيمة 

املزيج التسويق النندوىل مننن 
 حيث عنرص الرتويج

0.631 5.212 0.009** 183.113 0.009** 60% 

 0.689 13.563 0.009**    
 (.0.01) من أقل معنوية مستوى عند دالة**

 α=0.05إحصائية عننند مسننتوى معنويننة ال توجد عالقة كات داللة " H01.5  وتن  هذه الفرضية عىل ما ييل

         ر التوزيننع والقنندرة التنافسننية للمؤسسننات الكويتيننة العاملننةنبني بني املزيج التسويق الدوىل من حيننث عنصنن 
      نتننائج اختبننار هننذه الفرضننية ان قيمننة معامننل ارتبننا  بريسننون 15& 16يف األسواق الدولية". ويوضح جدويل 

(r)  ر التوزيننع   يننرتبط نمننام يعنننى معنويننة العالقننة وان عنصنن  (0.781إيجابية يردية تساوى )تشري اىل قيمة
بتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسننواق الدوليننة ويسننهم يف مسنناعدتها عننىل تنميننة 

  مننن  %61ه ( االمننر الننذي يعنننى ان مننا قيمتنن %61الصادرات، خاصة ان عالقننة التننأثري جننايت بقيمننة قنندرها )
 حيننث يشننري كننل ر التوزيننع،ناملزيج التسننويق النندوىل مننن حيننث عنصنن فيالقدرة التنافسية ترجع اىل  التغريات

يف  املزيج النندوىل للتوزيننع يسنناعد املؤسسننات الدوليننة مننن االنتشننار ( اىل انSash and Michael, 2017من)
التي يتم بها توصيل املنتج او الخدمة  اىل العمننالي او األسواق وتحسني الوضع التنافيس لها من خالل األسالي  

املننوزعني وكننذلك الطريقننة التنني يننتم بهننا التخننزين والتوزيننع الجغننرايف لتلننك األمنناكن يف األسننواق الدوليننة 

(Norsyaheera ,et al., 2016 ومنندى السننهولة يف النندخول واالنتشننار يف األسننواق دون ايننة أعبنناي تكنناليف ،)
 (.Elena  and Silvia, 2016كبرية)

 معامل ارتبا  بريسون لقياس العالقة بني املزيج التسويق الدوىل     15جدول  
 من حيث عنرص التوزيع والقدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية 

 ( rمعامل االرتبا )  العالقة
مستوى  
 املعنوية 

النتيجة  
 )الداللة( 

ر ناملننزيج التسننويق النندوىل مننن حيننث عنصنن بننني 
التوزيع والقنندرة التنافسننية للمؤسسننات الكويتيننة 

 العاملة يف األسواق الدولية
 دالة  **0.003 **0.781

 (.0.01) من أقل معنوية مستوى عند دالة        **
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 تأثري املزيج التسويق الدوىل    معنوية   لتحديد   البسيط   الخطي   االنحدار   اوكج    16  جدول 
 من حيث عنرص التوزيع عىل القدرة التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية 

 املتغري املستقل 

 املعلامت 
 املقدرة 

 

 قيمة "ت" 
t. test 

 قيمة "ف" 
F. test 

معامل  
 التحديد 

2R 

 القيمة 
مستوى  
 املعنوية 

 القيمة 
مستوى  
 املعنوية 

 

 %61 **0.003 427.335 **0.003 5.212 0.368 املزيج التسويق الدوىل من حيث عنرص التوزيع 
 0.873 13.563 0.003**    
 (.0.01) من أقل معنوية مستوى عند دالة**

 املزيج التسويق الدوىل    ومكونات   ابعاد   الدراسة   ملتغريات   االرتبا    معامالت   مصفوفة     17  جدول 
 التنافسية للمؤسسات الكويتية العاملة يف األسواق الدولية والقدرة  

 املتغريات 
التسويق  
 الدوىل 

املزيج  
التسويقى  

 الدوىل 

عنرص  
 املنتج 

عنرص  
 السعر 

عنرص  
 الرتويج 

عنرص  
 التوزيع 

القدرة  
 التنافسية 

       1 التسويق الدوىل

      1  املزيج التسويقى الدوىل 

     1   عنرص املنتج

    1    السعر عنرص 

   1     عنرص الرتويج

  1      عنرص التوزيع

 1 **0.781 **0.773 **0.837 **0.857 **0.824 **0.761 القدرة التنافسية

 (0.01) من أقل معنوية مستوى عند دالة   **

- 

  ننكل يف الباحننث يوضننحها النتننائج تلننك مننن مستخرجة دالالت عدة هناك ان الحالية الدراسة نتائج من تبني
  ييل كام  وهي مقرتحة توصيات

 والتطننوير  والتعننديل التنمننيط يف املنتجننات السننرتاتيجيات تطبيقها لتعزيز  املناسبة البيئة الرشكات توفر  ان -
 .اإلنتاج كلفة لخفض الكبري الحجم وفورات من واالستفادة املفاجئة الدولية األسواق تغريات ملواكبة

 الدوليننة األسننواق يف العاملة الكويتية املؤسسات مسئويل يهتم ان الخصوص هذا يف الحالية الدراسة توىص -
 يعتمنند فيهننا والعمننل املنتجننات اليها التصدير  ميكن التي الدولية األسواق مع متوافق تسويقي مزيج ببناي
 .املنافسني عىل للتفوق املتميز  للسعر  اسرتاتيجية عىل تعتمد جديدة أسواق لدخول اسرتاتيجية عىل

 تصننميامت عننىل والخنندمات للمنتجننات التسننويق اسننرتاتيجيات عننىل الكويتيننة الدوليننة الرشننكات تركز  ان -

 باألسننواق املنننتج حينناة دورة مراحننل كافة يف التطوير  باملنتجات، املتعلقة املنافسة عوامل تحليل تنافسية،
 .الدولية

i
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 املتميننزة الجننودة عننىل تركننز  التي الدوىل التسويق اسرتاتيجيات عىل الكويتية الرشكات تعتمد ان املهم من -
 من وتعزز وخدماتها منتجاتها ساي عىل االقبال من تزيد التي الفعالة والرتويج التوزيع وقنوات للمنتجات

 .الدوىل املستهلك ثقة
 اسننرتاتيجيات تنويننع يتننيح بحيننث التسويقى املزيج تطور عىل الكويتية الدولية الرشكات تعتمد ان ينبغي -

 لضننامن املتميننز، الريننادى التسننعري او الكشط او التكلفة اسرتاتيجية حيث من الدولية األسواق يف التسعري
 .الدولية األسواق يف أداؤها استدامة

 اسننرتاتيجية عننىل يركننز  ان النندوىل التسننويقى املننزيج تصميم يف الكويتية الدولية الرشكات تراعى ان يج  -
 تحسننني احتياجنناتهم، لسنند العمننالي لنندى والنندوافع الرغبننات اثارة عىل القامئة الدولية األسواق يف الرتويج

 .الثقة وكس  والخدمات باملنتجات والتعريف الذهنية الصورة
 توجيننه الرتويجنني املننزيج تصننميم يف الكويتيننة الدوليننة ركاتنبالش التسويق مسئويل يراعى الرضورى من  -

 واسننرتاتيجية املنتجات، برشاي القناعة لرتسيخ الرتويجي الجذف بعد عىل القامئة الدولية الرتويج اسرتاتيجية
 .الدولية األسواق يف املبيعات لتنشيط الرتويجي الدفع

 ان الدوىل التوزيع مزيج اسرتاتيجية تحديد االعتبار يف الكويتية بالرشكات التسويق مسئويل يضع ان ينبغي -
 املنننافع تحقيننق واالسننعار، وخنندماتها منتجاتهننا لطبيعننة املناسننبة الدولية التوزيع قنوات اختيار عىل تركز 

 .األسواق ثقة لكس  الدولية األسواق يف للعمالي والزمنية واملكانية املادية
 الدوليننة األسننواق يف العاملننة الكويتيننة ركاتنالشنن  عننن املسئولة الحكومية املؤسسات عىل الدراسة تقرتح  -

 املعلومننات حيننث من ركاتنالش لتلك الالزم الدعم تقدم ان الكويت وصناعة تجارة غرفة خاصة الخارجية

 دولننة لسننفارات االقتصننادية امللحقيننة تسنناعد بننان الدراسننة توىص كام  الدولية، التوزيع ومنافذ التسويقية
 يف لهننا فعاليننات وتنةننيم الدوليننة األسواق يف العاملة الكويتية للمؤسسات الرتويج عىل الخارج يف الكويت
 .الكويت دولة سفارات بها املتواجدة الدول

- 

ملواصلة الجهود البحثية يف هذا املوضوع يقرتح الباحث بعض األبحاث املستقبلية التي ميكننن للبنناحثني القيننام 
  بها
 األخرض للرشكات الدولية عىل توجهات املستهلكني يف األسواق الدولية. أثر املزيج التسويقى -
 املزيج التسويقى االلكرتوىن وعالقته بتنمية صادرات الرشكات الدولية. -
 أثر استخدام اإلعالن عرب وسائل التواصل االجتامعى عىل مبيعات الرشكات الدولية. -
 تنافسية يف األسواق الدولية.أثر العالمة التجارية للرشكات عىل تعزيز القدرة ال -
 

 

 



  2020 يناير – األولالعدد  -( 57املجلد ) – ©اإلسكندرية للعلوم اإلدارية جامعة مجلة   
 

 

225 

. أثننر عننناز املننزيج التسننويقي عننىل قننرار ساي الشننقق )2009(الخننوري، جامنننا ادوارد. ؛الضمور، ها  حامنند
  .1 ، العدد35، املجلد مجلة دراسات العلوم اإلداريةالسكنية يف منطقة عامن الغربية باألردن. 

، سلسلة جرس التنمية. تنافسية املنشآت الصغرية واملتوسطة  الخصائ  والتحديات،  (2010)بن جلييل، رياض.  
 ، مايو، املعهد العريب للتخطيط الكويت.93اإلصدار 

Abdullah, O.; Yusuf, H. O.; Shahrul, N. S.; Muhammad, S. A. (2016) The 

Awareness and Implementation of Green Concepts in Marketing Mix: 

A Case of  Malaysia. Procedia Economics and Finance, 35, 428-433. 

Alexander, R. S.; Justin, P.; Desislava, D. (2018). International franchising: A 

literature review and research agenda. Journal of Business Research, 

85 (April), 238-257. 

Ali, E. A.; Halit, K.; Hayat, A. (2014). Standardization and Adaptation of 

International Marketing Mix Activities: A Case Study. Social and 

Behavioral Sciences, 150 (15), 609-618. 

Angel, D. C.; Jorge ,S. G.; Joan, T. S. (2016) The competitiveness of small 

network-firm: A practical tool. Journal of Cleaner Production, 69 (5), 

1769-1774. 

Anna K.; Neil, A. M. (2017) How marketing capabilities and current 

performance drive strategic intentions in international markets. 

Industrial Marketing Management, 20 (February), 123-136. 

Barkhatov, V.; Pletnev, D.; Campa, A. (2016). Key Success Factors and 

Barriers for Small Businesses: Comparative Analysis. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 221 (7), 29-38.  

Bernardina, A.; Antonio, A.; Marianna, S.(2018). International competitive 

advantages in tourism: An eclectic view. Tourism Management 

Perspectives, 25 (January), 41-52. 

Bernhard, S.; Lukas, M.; Johannes, H. (2018). International strategy’s effects 

on retailers’ local implementation and performance. International 

Business Review, 27 (3), 642-653. 



 بن عبد اللهخريالله  هد. فايز بن عبد الله،  د.عادل خريالله ......... بعاد املزيج التسويقي الدويلأ أثر مكونات و   
 

 

 

226 

Bibiana ,B.;  Eva , B.; Pavol, K.; Patrik, G. (2017) The Usage of Cognitive 

Maps in the Comparison of  Marketing Mix of Railway Passenger 

Transport. Procedia Engineering, 187, 498-503. 

Bon-Gang, H.; Lei, Z.; Joanne, S. H. T. (2017). Green business park project 

management: Barriers and solutions for sustainable development. 

Journal of Cleaner Production, 153 (1), 209-219.  

Chan, S.; Kong, C. L.; Lee, C. T.; Su, H.; Subhan, M. (2014) A Comparative 

Study on International Marketing Mix in China and India:  The Case of 

McDonald's Social and Behavioral Sciences, 65 ( 3), 1054-1059. 

Charalambous, M.; Peter, J.; Panayides, F. S.; Smith, M. (2015). 

Implementation of Food Safety Management Systems in small food 

businesses in Cyprus. Food Control, 57 (Nov), 70-75. 

Chih-Wen,W. (2016). The international marketing strategy modeling of 

leisure farm. Journal of Business Research, 69 (4), 1345-1350. 

Diego, B., & Marcelo, S. H. (2018). Guidelines for designing and using 

collaborative-competitive serious games. Computers & Education, 

118 (March), 133-149. 

Doaa, S.; Yasser, T.; Mohamed, S.; Andres, A. T. (2017). A new marketing 

mix model to rescue the hospitality industry: Evidence from Egypt 

after the Arab Spring. Future Business Journal, 3 (1), 47-69. 

Elena, G., & Silvia, A. (2016). Framing the Competitive Behaviors of  Niche 

Players: The Electric Vehicle Business Ecosystem Perspective. Social 

and Behavioral Sciences, 221 (7) 342-351. 

Felipe, H. P., & Esteban, M. L. (2016). Conditional mediation of competitive 

strategy and environment in international entrepreneurial 

orientation of family businesses. European Journal of Family Business, 

6 (2), 86-98. 

Giuseppe, F.; Maria,T. C.; Gerardino, M.; Antonio, F. (2016). The (r) 

evolution of wine marketing mix: From the 4Ps to the 4Es. Journal of 

Business Research, 69(5), 1550-1555 

Itzhak, G. (2016). Power dynamics of the international marketing within 

firms       and how they shape international performance. Industrial 

Marketing Management, 57 (August), 148-158. 



  2020 يناير – األولالعدد  -( 57املجلد ) – ©اإلسكندرية للعلوم اإلدارية جامعة مجلة   
 

 

227 

Jayaram, J.; Dixit, M.; Motwani, J. (2014). Supply chain management 

capability of small and medium sized family businesses in India: A 

multiple case study approach. International Journal of Production 

Economics, 147 Part B, (January), 472-485.  

Jessica, J. H. & David,  A. G. (2015). Looking Back to Move Forward: A 

Review of the Evolution of Research in International Marketing 

Channels. Journal of Retailing, 91(4), 610-626. 

Justin, P., & Sunil S. (2018). Service failure and problems: Internal 

marketing solutions for facing the future. Journal of Retailing and 

Consumer Services, 40 ( January), 304-311. 

Kalanit, E.; Paul, H.; Ekaterina, N.; Anne, L. S.; Joseph, S. C. (2018). 

Leveraging of Dynamic export capabilities for competitive advantage 

and performance consequences: Evidence from China. Journal of 

Business Research, 84 (March), 114-124. 

Kenneth, A. Y., & Tony, W. T. (2018). Competitive pressure on the rate and 

scope of innovation. Journal of Economic Behavior & Organization, 

150 (June), 162-181. 

Kurt, W. M. (2016). The National Heart, Lung, and Blood Institute Small 

Business Program: A Comprehensive Ecosystem for Biomedical 

Product Development. JACC: Basic to Translational Science, 1 (7), 

660-665.  

Lien, L.; Barbara, D.; Jan-Benedict, E. M. S.; Marnik, G. D. (2018). New 

product success in the consumer packaged goods industry: A 

shopper marketing approach. International Journal of Research in 

Marketing, 26 (March).  

Lisiana, N.; Sven, B.; Henrik, N.; Tobias, L. (2017). Competitiveness and 

sustainability effects of cars and their business models in Swedish 

small town regions. Journal of Cleaner Production, 140 Part 1, (1), 

333-348. 

Man, Y. and   Peter, G. (2017). Entrepreneurial marketing of international 

high-tech business-to-business new ventures: A decision-making 

process perspective. Industrial Marketing Management, 64 (July), 

147-160. 



 بن عبد اللهخريالله  هد. فايز بن عبد الله،  د.عادل خريالله ......... بعاد املزيج التسويقي الدويلأ أثر مكونات و   
 

 

 

228 

Margarida, A. N.; Lisa, R.; Charles, A. (2018). Destination competitiveness: 

A phenomenographic study .Tourism Management, 64 (February), 

324-334. 

Maria, K., & Antonella, Z. (2017) Synergies and tensions between and 

within domestic and international market activities of firms.  

International Business Review, 26 (5), 942-958. 

Markus, B., Christoph, T., Arne, F. (2018). Testing Retail Marketing-Mix 

Effects on Patronage: A Meta-Analysis. Journal of Retailing, 13 

(April). 

Nell, C.; Huang-Horowitz. (2015). Public relations in the small business 

environment: Creating identity and building reputation. Public 

Relations Review, 41 (3), 345-353. 

Norsyaheera, A.W.; Lailatul, F. A.; Siti, A. M.; Siti, N. M. (2016). The 

Relationship Between Marketing Mix And Customer Loyalty In Hijab 

Industry: The Mediating Effect Of Customer Satisfaction. Procedia 

Economics and Finance, 37, 366-371. 

Ranjith, V. K. (2016) Business Models and Competitive Advantage. 

Procedia Economics and Finance, 37, 203-207 

Renata, M. and Veronika, D. (2015). Approach to Risk Management 

Decision-Making in the Small Business. Procedia Economics and 

Finance, 34, 329-336.  

Sabri, E.,& Osman,O. (2016). The Determinants of Relationship between 

Marketing Mix Strategy and Drivers of Export Performance in 

Foreign Markets: An Application on Turkish Clothing Industry. Social 

and Behavioral Sciences, 235(24), 546-556. 

Sakda, S. (2017). Multi-level factors affecting firm competitiveness in 

ASEAN region of small and medium enterprises of Thailand. 

Kasetsart Journal of Social Sciences, 4 (October), 225-238. 

Sanclemente,T. (2017). Marketing and Corporate Social Responsibility 

(CSR). Moving between broadening the concept of marketing and 

social factors as a marketing strategy. OSpanish Journal of Marketing - 

ESIC, 21 (1), 4-25. 



  2020 يناير – األولالعدد  -( 57املجلد ) – ©اإلسكندرية للعلوم اإلدارية جامعة مجلة   
 

 

229 

Sandra, N. M.; Ivan, B.; Steve, E.; Marly, M. C. (2017). Transforming 

sustainability challenges into competitive advantage: Multiple case 

studies kaleidoscope converging into sustainable business models. 

Journal of Cleaner Production, 167 (20), 723-738. 

Marcelino -Sadaba, S.; Perez-Ezcurdia, A.; Angel, M.; Lazcano, E.; Villanueva, 

P. (2014). Project risk management methodology for small firms. 

International Journal of Project Management, 32 (2), 327-340. 

Sash, V. and  Michael, A. (2017). When does CEO endorsement of sales & 

marketing leaders help firms? The role of heavy marketing emphasis. 

Industrial Marketing Management, 18 (September), 110-126. 

Shane, M.; Constanza, B.; Keith, J. P.; Marilyn, H.; Rumintha, W. (2016). 

Internet marketing capabilities and international market growth. 

International Business Review, 25 (4), 820-830. 

Ding, S.; Jia, C.; Wu, Z.; Yuan, W. (2017). Limited attention by lenders and 

small business debt financing: Advertising as attention grabber. 

International Review of Financial Analysis, 49 (January), 69-82.  

Silvia, L. M.; Rajshekhar, G. J. (2016) Entrepreneurial orientation, marketing 

capabilities and performance: The Moderating role of Competitive 

Intensity on Latin American International New Ventures. Journal of 

Business Research, 69 (6), 2040-2051 

Stefan, S.; Philipp, G.; Ulrike, M. (2016) Configuration and coordination of 

international marketing activities. International Business Review, 25 

(2), 535-547. 

Stephen, J.; Hartwell, P. H.; Johns, N.; Fyall, A.; Ladkin, A.; Hemingway, A. 

(2017). Case study: Wellness, tourism and small business 

development in a UK coastal resort: Public engagement in practice. 

Tourism Management, 60 (June), 466-477.  

Tammy, D.; Zvi, D.; Dawit, Z. (2018). Competitive facility location with 

random attractiveness Short communication Operations Research 

Letters, 46 (3), 312-317. 

Timothy, C. D.; Joshua, R. A.; William, C. M.; David, J. U.; Patrick, R. G. (2016) 

The impact of leadership on small business innovativeness. Journal of 

Business Research, 69 (November), 4876-4881. 



 بن عبد اللهخريالله  هد. فايز بن عبد الله،  د.عادل خريالله ......... بعاد املزيج التسويقي الدويلأ أثر مكونات و   
 

 

 

230 

Vladimir, P., & Evgeniy, L. (2015) Efficiency of Small Business Management 

in the Communications Industry: Simulation of the Competitive 

Environment. Procedia Economics and Finance, 27, 177-185. 

Wesley, J. J., & Roberto, M. C. (2018). Unit pricing and its implications for 

B2B marketing research Short communication. Industrial Marketing 

Management, 69 (February), 32-39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2020 يناير – األولالعدد  -( 57املجلد ) – ©اإلسكندرية للعلوم اإلدارية جامعة مجلة   
 

 

231 

 

Abstract 

The current study aimed at identifying the impact of the components and 

dimensions of the international marketing mix on the competitiveness of 

the institutions. A practical study on some of the Kuwaiti private sector 

institutions and an examination of the impact of each of the elements of 

the four international marketing mix. The results showed that there were 

correlation and influence between the international marketing mix and 

competitiveness, as well as between each dimension of the international 

marketing mix. Product Price Promotion The distribution and 

competitiveness of Kuwaiti private sector establishments at a significant 

level of 0.05 = α .  The study recommended that Kuwaiti corporate officials 

working in the international markets should build a marketing mix 

compatible with international markets and develop the skills of Kuwaiti 

institutional officials towards building an appropriate international 

marketing mix for the target markets, while enhancing competitiveness 

through the four main dimensions of the marketing mix and developing 

them continuously. 

Key words: International Marketing - International Marketing Mix - 

Product - Pricing - Promotion- Place - Competitiveness - Private 

Sector Institutions in Kuwait. 
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