العددالتاسع والعشرون

اجمل ةلا العراقيا ل ةلع ةلوم اإلداريا

تقييم واقع األبعاد االجتماعيا يف النشاط التسويقي ل ةلجمعيات التعاونيا
االستهالكيا يف العراق
املدرس فؤاد محودي عبادة العطار  /ك ةليا اإلدارة واالقتصاد – جامعا كربالء

المستخلص
تهدف الدراسة الى بيان الدور اإلجتماعي للنشاط التسويقي للجمعيات التعاونية اإلستهالكية في العراق
تجاه الفرد والمجتمع ،يعدها قطاعا ً إجتماعيا ً وأقتصاديا ً مهما في التنمية اإلجتماعية
ومسؤوليتها اإلجتماعية
واالقتصادية للبلد.
تم أختيار عدد من الجمعيات التعاونية مجتمعا للدراسة موزعة على ست محافظات (بغداد ،بابل ،واسط،
النجف ،القادسية ،المثنى) ،في حين بلغ حجم العينة المختارة ( )08مدير جمعية تعاونية .وأستخدم الباحث استمارة
االستبانة في جمع البيانات من أفراد العينة وهي مكونة من جزءين ،خصص األول منها للمعلومات العامة بينما تناول
الجزء االخر األسئلة المتعلقة بموضوع الدراسة.
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات أبرزها :أن الجمعيات التعاونية اإلستهالكية المبحوثة تطبق
خليطا ً من المفهومين البيعي والتسويقي في تعاملها مع المجتمع ،فضالً عن توجيه نشاطها التسويقي طبقا ً لظروفها
الخاصة بدالً من التوجه على أساس ظروف السوق.
وتم صياغة عدد من التوصيات المنسجمة مع تلك االستنتاجات أهمها :ضرورة أهتمام الجمعيات التعاونية
اإلستهالكية المبحوثة باإلدارة التسويقية المؤمنة بالدور اإلجتماعي والمسؤولية اإلجتماعية عند ممارسة أنشطتها
التسويقية ،فضالً عن وضع معايير أداء واضحة لتقييم أداء تلك الجمعيات
Abstract:
The study aims to indicate the social role of the marketing activity of the
consumer cooperative societies in Iraq and its social responsibility towards
the individual and society, as a sector socially and economically important in
the social and economic development of Qatar.
Select the number of cooperative societies for the study of a society
divided into six Provinces (Baghdad, Babil, Wasit, Najaf, Qadisiyah, Muthanna),
while the sample size was selected (80), director of the cooperative. The
researcher used a questionnaire form in the Banat from the collection of the
sample is composed of two parts, the first of which was devoted to public
information, while the second part dealt with questions on the subject of the
study.
The study found most notably a set of conclusions: that the consumer
cooperative societies examined, apply a mixture of the selling and marketing
concepts in its dealings with the community, as well as direct marketing
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activity according to their own circumstances, instead of going on the basis of
market conditions.
Was to formulate a number of recommendations are consistent with those
conclusions, including: the need for the attention of consumer cooperative
societies examined, the administration secured the role of social marketing
and social responsibility in the exercise

المقدمة :
يعد التسويق وظيفة مهمة ألية منظمة تسعى إلى تقديم السلع والخدمات لجمهور المستهلكين الحاليين

والمرتقبين سواء أكان ذلك مقابل ثمن أم لم يكن  .وهو ليس مجرد عمل وليس مجرد نشاط واحد من األنشطة

االقتصادية  ،إنما هو عملية اجتماعية ونمط للسلوك يتكون من تفاعالت وعالقات وتدفقات اجتماعية ال

حصر لها بين اإلطراف المشاركة في العملية التسويقية  .لذلك هنالك تأثير وتأثر متبادالن بين التسويق

والمجتمع الذي تتم فيه مزاولة هذه العملية  ،أذ أصبح للتسويق ُبعدا لم ننقب فيه كثي ار من قبل ولم تعالجه
البعد االجتماعي .
الكتابات التقليدية بعد  ،ذلك هو ُ
لذا يعد هذا البحث من المحاوالت القليلة في بحوث التسويق  ،التي لم تحظى باالهتمام الكافي في الدراسة

والبحث  ،سيتناول األبعاد االجتماعية ألداء الجمعيات التعاونية االستهالكية في نشاطها التسويقي ونوع

الخدمات االجتماعية التي تؤديها وذلك ألن الدور االجتماعي هو أساس قيامها  ،فضال عن تحقيقها للعوائد

المادية المناسبة .

والباحث في دراسته هذه يهدف إلى بيان الدور االجتماعي للنشاط التسويقي في إطار المفهوم التسويقي

الحديث  ،وهي محاولة بسيطة نرغب في أن تكون بداية وليست نهاية  ،وأن تحفز الجهود كافة من أجل
مواصلة البحث واالهتمام بالجوانب االجتماعية على مختلف األصعدة  ،السيما صعيد الدراسات اإلنسانية

واالقتصادية .

فالجمعيات لم تعد مجرد سوقا مركزيا أو مركز للتسوق  ،أو مكانا لعرض السلع وبيع المنتجات أو منفذا

للتوزيع للقضاء على الوسطاء  ،أو ذات منفعة اقتصادية فقط  .بل ينظر إليها على أنها مؤسسات اجتماعية

ذات عائد أو منفعة اجتماعية عامة تهدف إلى خدمة المستهلكين من األعضاء والمتعاملين معها  ،وهي عن

طريق أدائها لألنشطة التسويقية تلعب دو ار فعاال في النشاط االجتماعي الذي يهدف إلى رفع المستوى

االجتماعي في عدة مجاالت  ،وذلك وفقا إلمكانيات الجمعية  ،بعد أن مصلحة المستهلك تأتي في المرتبة
األولى  ،وهي تمثل الغرض والغاية من أداء الجمعية لرسالتها التسويقية .

وانطالقا من ذلك فأن قيام الجمعيات بممارسة دورها في خدمة المجتمع يعد أحد الدوافع األساسية وراء تفضيل

المستهلك للتعامل معها ومن ثم وراء نجاحها .
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منهجية البحث :

أوالـ هدف البحث :
يهدف البحث إلى تحديد النقاط الرئيسة اآلتية :

 -1أبراز أهمية البعد االجتماعي كأحد مظاهر التسويق الحديث الذي تمارسه الجمعيات االستهالكية .

 -2تحديد بعض أنواع الخدمات التي يرغبها األعضاء المستهلكون في أداء هذه الجمعيات  ،وبيان مدى
مالئمة هذه الخدمات المقدمة مع البيئة العراقية .

 -3التوصل إلى مجموعة من المقترحات التي تساعد في تحسين الخدمات االجتماعية المنشودة في نشاط
تسويقي ظاهره التجارة وحقيقة فلسفته عدم تحقيق اإلرباح .

ثانيا ـ أهمية البحث :

تبرز أهمية البحث الذي نحن بصدده في تحقيق عدة جوانب أهمها :
 -1تعد الجمعيات التعاونية قطاعا اجتماعيا واقتصاديا مهما له ثقله الملموس في الوضع االقتصادي
واالجتماعي  ،وذلك لما تقوم به هذه الجمعيات من دور فعال في التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع ،

فضال عن المساهمة في تحقيق القضايا االقتصادية التي تحدث عادة بسبب استغالل المنافسين والمحتكرين .

 -2نظ ار لما تقدمه الجمعيات من خدمات عدة للمجتمع  ،بات من الضروري معرفة طبيعة ونوع العالقة
التسويقية القائمة بينهما  ،لتتمكن هذه الجمعيات من تأدية دورها االجتماعي في تقديم الخدمات للمجتمع .

يعد هذا البحث محاولة تطبيقية متواضعة لمعالجة البعد االجتماعي للمفهوم التسويقي الحديث  ،مع بيان
ُ -3
حدود تطبيقه في نشاط الجمعيات التعاونية االستهالكية في العراق .
ثالثا ـ أسلوب البحث :

اعتمد الباحث على ثالثة أساليب في جمع البيانات المتعلقة بالبحث  ،أولها النشرات والتقارير الصادرة عن
الجهات الرسمية  ،وثانيهما أسلوب المقابالت الشخصية

مع عدد من المسؤولين عن إدارة الجمعيات

المشمولة بالبحث والمهتمين بأمور النشاط التسويقي فيها  .وقد ساعد في جمع هذه البيانات وجود قائمة
بمجموعة أسئلة مبسطة أُعدت لغرض تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات غير المتاحة (راجع الملحق رقم

 . ) 1أما األسلوب الثالث واألخير فقد تمثل بمراجعة العديد من المصادر العربية واألجنبية ذات العالقة
بموضوع الدراسة .

رابعا ـ عينة البحث :
لما كان من العسير القيام بدراسة شاملة للمفردات كافة التي تدخل في البحث على الرغم من شمول النتائج

ودقتها التي يمكن التوصل إليها والتي يتطلبها أسلوب الحصر الشامل من وقت طويل وجهود كبيرة وامكانيات

ضخمة لهذا البد من اللجوء إلى أسلوب العينة  ،إذ يتم اختيار عدد محدد من المفردات في حدود الوقت
واإلمكانات المتوفرة  ،وبعد أن تتم دراسة هذه الحاالت الجزئية يمكن تعميم النتائج على المجتمع الكبير

بالدرجة التي تتالءم مع حجم العينة وقدرتها التمثيلية (حسن  . )251: 1791،ولقد تحدد حجم العينة

ب() 08مدير جمعية ممثلة بذلك نسبة ( )%22من حجم المجتمع  ،موزعة في ستة محافظات وكما موضح
في الجدول ( . ) 1وذلك رغبة من الباحث في التعرف على نوعية الخدمات التي يرغب المستهلكون أن توفرها
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لهم هذه الجمعيات  ،فضال عن القناعة بتفاوت الخدمات االواردة من منطقة إلى أخرى  ،ومن جمعية إلى

أخرى .

جدول ()1
عدد المحافظات وعدد أفراد عينة البحث
عدد مديري

المحافظة المشمولة

الجمعيات

بالبحث
بغداد

38

بابل

18

واسط

18

القادسية

18

النجف

18

المثنى

18

المجموع

08

استنادا لما تقدم فأن الباحث سوف يقوم بعرض بحثه وفقا للفقرات اآلتية :
أوال ـ مفهوم التسويق االجتماعي .

ثانيا ـ األهداف االجتماعية للنشاط التسويقي في الجمعيات التعاونية االستهالكية .

ثالثا ـ نبذة مختصرة عن الجمعيات التعاونية االستهالكية .

رابعا ـ تحليل نتائج البحث .

خامسا ـ االستنتاجات والمقترحات .

أوال ـ مفهوم التسويق االجتماعي
يعد هذا المفهوم من أبرز مراحل تطور فلسفة التسويق  ،السيما في العقود األخيرة من هذا القرن ،الن يدخل
ضمن المفهوم الحديث والكامل للتسويق  .ويمكننا إن نؤكد ذلك علميا من خالل تعريف التسويق على أنه ‘‘

مجموعة األنشطة والوظائف واألعمال التي تؤديها المنظمة بغية انسياب السلع والخدمات من المنتجين إلى

المستهلكين  ،بعد هذه المنتجات هي مركز التحليل وانها مرتبطة بالمجتمع  ،وان المستهلك هو محور
االرتكاز في جميع ق اررات التسويق وخططه وبرامجه واستراتيجياته وتنظيمه وادارته وبحوثه ‘‘ (عاطف

 17: 1701،ـ  . )28ويتفق في هذا الرأي كثي ار من المتخصصين أمثال كوتلر وستانتون ومارتن وغيرهم
(. )kotler ,1976:18

أما إذا نظرنا إلى المفهوم الشامل للتسويق نجدة ‘‘ نشاط إنساني يهدف إلى مواجهة احتياجات جمهور
المستهلكين والعمل على إشباعها ‘‘ ( . )kotler ,1972:46-54وبمالحظة هذا التعريف نرى بأنه يؤكد على
االحتياجات متمثلة بالمنتجات  ،والتي تبدأ من المستهلكين وتنتهي إليهم  ،مع التأكيد على وجود قيمة أو
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عائد لهذه المنتجات عند إجراء عملية المبادلة لكل من طرفي السوق ـ المنتجين والمستهلكين ـ مع حرية كل

طرف في قبول أو رفض عرض اآلخر .

بينما في المفهوم االجتماعي للتسويق فأن المستهلك سوف يفضل التعامل مع المنظمات التي تقدم خدمات

للمجتمع بدرجة أكبر من التي ال تمارس هذا الدور االجتماعي  ،أو التي ال تمارس مسؤولياتها االجتماعية

تجاه المجتمع  .مستندا بذلك على ضرورة اخذ مصلحة المجتمع والمستهلك جنبا إلى جنب مع المصلحة

العامة في األمد البعيد  ،بعدها وسيلة في تحقيق أهداف المنظمة (عبد الرحيم والشر بيني )29: 1701،

.وان هذا المفهوم يستند على عدد من الفروض أهمها :

 .1تتمثل رسالة المنظمة في إشباع احتياجات المستهلكين والمساهمة في رفع مستوى معيشتهم .

 .2تعامل المستهلك مع المنظمات التي تراعي مصلحته إلى جانب مصلحة المجتمع في ذات الوقت
.

 .3التركيز على العناصر الثالث اآلتية  :المنظمة  ،المستهلك  ،المجتمع  ،ومن ثم التوفيق بين
مصالحهم .

 .2الترجيح النسبي لمصلحة هذه العناصر متوازن في األمد البعيد  ،مع الميل إلى ترجيح مصلحة
المجتمع بدرجة أكبر في األمد القصير (ألضرغامي . )22: 1797،

لذلك فأن المسؤولية االجتماعية للتسويق تمثل أحد التحديات التي تواجه دراسات التسويق المعاصر ،
ويعد هذا أصعب اختبار إمام اإلدارة لقياس األداء  .ولنجاح المنظمة في مواجهة هذا التحدي عليها اتخاذ

عددا من الق اررات وفي عدة اتج اهات منها  :المحافظة على المسؤولية االجتماعية ودرجة هذه المحافظة
مع إعطاء الربح األولوية التالية (عبد الفتاح  . )39 :1797،ولكي تعمل المنظمة على أداء رسالتها
االجتماعية من خالل ممارسة النشاط التسويقي  ،يتوجب على إدارتها ضرورة تحقيق التوازن بين

مجموعة القرارات السابقة مع التأكيد على إحداث التكامل بين المفهوم االجتماعي وبين ق ارراتها  .ويؤكد
صحة هذا القول ما توصل إليه كوتلر ( )kotlerوهو إن المسؤولية االجتماعية للتسويق تسعى إلى

التوفيق بين ثالثة اعتبارات مهمة هي  :حاجات جمهور المستهلكين  ،إرباح المنظمة  ،ورفاهية المجتمع
( . )kotler,1980:117بل إن البعض دافع عن التسويق مادام المنتجون يحاولون في النهاية التجاوب
مع الحاجات الحالية والعاجلة للمستهلكين حتى وان كانت تتعارض مع حاجات المجتمع في األمد البعيد

(. (Webster,1974:12

وقد أشار البعض إلى ضرورة االهتمام بإبراز الجوانب االجتماعية للنشاط التسويقي  ،بذكر إن هنالك قدرﹰ من
المسؤولية االجتماعية يجب إن يلقى على المنظمة (بازرعة  . )53: 1797،ويمكننا تحديد اإلبعاد

االجتماعية للنشاط التسويقي للمنظمة في شقين أساسيين هما :

أ -التركيز على التنمية االجتماعية من خالل سلسلة من اإلجراءات والقواعد التنظيمية الرسمية وغير الرسمية

التي تنبثق من الهدف االقتصادي  ،وتوضع هذه القواعد كأساس لحماية أصحاب الدخل المحدود من

االستغالل .

ب -نشر المساواة بين األفراد والتآلف والتضامن بين قطاعات المجتمع  ،وتوطيد أواصر العالقات االجتماعية
.
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وانطالق ا مما تقدم  ،نجد إن قيام الجمعيات التعاونية بممارسة دورها في خدمة المستهلكين والمجتمع يساير
االتجاه السائد في بلدنا العزيز  ،والذي يشمل تطبيق عدد من معايير قبول االستثمارات التي تسهم في زيادة

معدالت النمو  .ومن هذه المعايير  :معيار الحكم على درجة مساهمة المشروع اجتماعيا من حيث القدرة على
تقديم الخدمات بدال من انتظار تقديمها بالمجان أو بتكلفة رمزية من قبل أجهزة الدولة  ،وبذلك تخفف العبء

عن الميزانية العامة للدولة في ظل ظروف الحصار الجائر المفروض على عراقنا وشعبنا المجاهد  ،فضال عن

تشغيل جزء كبير من األيدي العاملة في هذه الجمعيات .

ثانيا ـ األهداف االجتماعية للنشاط التسويقي في الجمعيات التعاونية االستهالكية
بما أن جهود التسويق المستهدف تركز أساسا على مراعاة مصلحة المستهلكين  ،والمنتجين  ،والوسطاء .

لذا يمكن تقسيم أبعادها إلى بعدين رئيسين هما :

 -1البعد االقتصادي  :يتركز أساسا في تحقيق رقم للمبيعات مع ضرورة المحافظة على الحصة السوقية
وتحقيق الربحية .

 -2البعد االجتماعي  :يبرز بشكل خاص في المنظمات التي ال تهدف إلى تحقيق األرباح  ،وانما تهدف

أساسا إلى تقديم الخدمات وتنويعها وتحسين أدائها  ،وهذا يدخل ضمن إطار المسؤولية االجتماعية للنشاط

التسويقي .

وعليه يمكننا تحديد أهداف الحركة التعاونية االستهالكية في هدفين رئيسين هما  :االجتماعي واالقتصادي ،

بحيث أن األهداف االجتماعية متعادلة مع – أن لم تزد عن – األهداف االقتصادية  ،إذ تتمثل هذه األهداف

في تقديم العديد من الخدمات إلى قطاعات المجتمع المختلفة التي تسعى إلى ضمان اإلسهام في حل قضاياه
وتحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي المنشود فيه  .واذا كانت أهداف الجمعيات االقتصادية تتركز في

خدمة الفرد المستهلك فهي ذات طابع مادي  ،أما أذا كانت تتركز في خدمة المجتمع عندئذ يمكننا حصر أهم
األهداف االجتماعية واالقتصادية ذات األثر االجتماعي بما يلي (عاطف : )22: 1701،


تحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي للدولة  ،فضال عن مساهمتها في تكوين الناتج والدخل



تقليل معدالت التضخم والتحكم فيه نتيجة إحكام وفرض الرقابة على األسعار ومحاربة الزيادة

القومي أألجمالي لتلك الدولة .

المصطنعة فيها .


إيجاد شبكة لتوزيع السلع األساسية تلتزم بالعمل بعيدا عن مفاهيم تعظيم الربح وتعمل في ذات



تأدية بعض الخدمات االجتماعية  ،كإقامة المدارس ودور الحضانة وتقديم الخدمات الترفيهية

الوقت على تخفيض تكاليف التسويق والتحكم فيها .
والثقافية والتعليمية والصحية ..وغيرها



تقديم فرص عمل لقطاع ملموس من المجتمع .

تخفيف األعباء والضغوط على المتاجر الموجودة وسط المدن .

ثالثا ـ نبذة مختصرة عن الجمعيات التعاونية االستهالكية في العراق
تعد الجمعيات التعاونية االستهالكية إحدى متاجر التجزئة الكبيرة التي تسعى دائما إلى توفير السلع
والخدمات االستهالكية إلى جمهور المستهلكين ( األعضاء ) الذين تعود لهم ملكيتها  .وهي تعمل وفقا ألحكام
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نظام داخلي خاص بها  ،يحكم تنظيمها وشكلها التجاري من حيث التكوين والملكية واإلدارة واألهداف التي

تسعى لتحقيقها  ،وأن رأسمالها يقسم إلى عدد من األسهم ذات القيم المتساوية التي يمتلكها األعضاء .

أما إدارتها فتتم من قبل مجلس إدارة منتخب من قبل أعضاء الجمعية  ،وهي ال تسعى إلى تحقيق األرباح

بقدر ما تستهدف خدمة أعضائها من خالل توفير متطلباتهم وحاجاتهم من السلع والخدمات  ،وحمايتهم من
المنظمات أو المنشآت المحتكرة عن طريق ( :األزهري 299: 1795،ـ )201

أ -البيع بأسعار مخفضة أو بأال سعار السائدة في السوق .

ب -الخدمة الممتازة  ،من خالل بيع وتقديم أفضل السلع من حيث النوعية  ،وتوفير ما يحتاجه األعضاء من
خدمات بيعيه  ،م نعا للغش أو التضليل  ،وعدم أتباع األساليب االحتكارية أو االستغاللية في البيع أو التعامل
مع األعضاء .

وانطالقا لما تقدم يمكننا تعريف الجمعية التعاونية االستهالكية على أنها  :تنظيم تعاوني له شخصية معنوية

يؤسسها مجموعة من األشخاص الطبيعيين بشكل طوعي  ،وفقا ألحكام القانون بهدف تحسين الحالة
االجتماعية واالقتصادية ألعضائها عن طريق العمل المشترك طبقا للمبادئ التعاونية .

ونظ ار لألهمية الكبيرة التي توليها الحكومة للحركة التعاونية في البلد  ،بعدها حركة جماهيرية تهدف إلى

خدمة المجتمع من خالل العمل الجماعي التعاوني الطوعي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية  ،وبهدف
التوسع في النشاط التعاوني ليأخذ دوره المطلوب في البناء االقتصادي واالجتماعي ويستجيب للحاجة الملحة

للجماهير في هذه المرحلة والمراحل الالحقة  ،من خالل تبسيط إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية وشد

األعضاء إليها ل تسهم بدور فعال في إدارتها ونشاطاتها التعاونية  ،ومن اجل تحديد الصفة القانونية للقطاع

التعاوني وترسيخ المبادئ الديمقراطية  ،فقد شرع قانون التعاون رقم ( )50لسنة  . 1702الذي تم بموجبه

تأسيس الجمعيات التعاونية في البلد  .علما بأن نشوء الحركة التعاونية في الع ارق بدأ منذ عام  ، 1732إال
أن دوره االيجابي بدأ عام . 1702

ونتيجة لما تعرض له البلد من عدوان ثالثيني  ،وبسبب الحصار الجائر المفروض عليه  ،فقد أمر رئيس

الدولة خالل تشرف المالكات القيادية بلقاء سيادته بتأريخ  1771 / 1 / 11بزيادة المنافذ التسويقية
التعاونية بنسبة  %188في بغداد و %58في المحافظات األخرى على أن ينجز األمر في 1771/ 12/ 31
 .لذلك فقد أصدر مجلس قيادة الثورة (المحلول) القانون رقم  15لسنة  ، 1772الذي بموجبه تأسست

الجمعيات التعاونية االستهالكية في العراق  ،التي ترتبط باالتحاد التعاوني النوعي االستهالكي  ،الذي يرتبط

بدوره باالتحاد العام للتعاون  .أما عدد الجمعيات التعاونية االستهالكية التي تأسست منذ نسأت الحركة
التعاونية في عام  1732فقد تغير بين ارتفاع وانخفاض حتى بلغ عددها ( )112جمعية لغاية / 1 / 11

 )28( ، 1771منها في بغداد و( )92في المحافظات األخرى .

ولكن بعد تنفيذ رئيس الدولة  ،بلغ عدد الجمعيات التعاونية االستهالكية في عموم محافظات العراق

( )*()329جمعية  ،موزعة بالشكل اآلتي )111( :جمعية في بغداد ،أي بنسبة زيادة مقدارها  %178على
ما هو مطلوب  ،و( )231جمعية في بقية المحافظات  ،أي بنسبة زيادة مقدارها  %171على ما هو مقرر .
أما الشروط األساسية لتأسيس الجمعيات التعاونية فيمكن تحديدها باآلتي( ** )



أن اليقل عدد األعضاء المؤسسين عن  18أشخاص .

اقتران تسميتها بلفظ ( التعاونية ) والغرض الرئيس من عملها ومنطقتها .
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اقتصار خدماتها ألعضائها  ،إال ما استثنى من ذلك على وفق نظامها الداخلي .

أن تكون المسؤولية فيها محددة .

أن يكون لها نظام داخلي .

ويجوز أنشاء الجمعيات التعاونية االستهالكية حتى وأن كانت العضوية فيها مقصورة على فئة من المواطنين

تجمعهم ظروف مشتركة  .أما شروط االنتساب لهذه الجمعيات فيمكن تلخيصها بما يلي :


أن يكون المنتسب عراقيا  ،ويجوز للعربي المقيم في العراق االنتساب إليها .



أكمل الثامنة عشرة من العمر .



عدم انتمائه إلى جمعية أخرى ذات نشاط مماثل .




موافقته على النظام الداخلي للجمعية ويعمل على تطبيقه .

اكتسابه صفة العضوية عند تسديده بدل االنتماء وبدل االشتراك .

رابعا ـ تحليل نتائج البحث
يعرض هذا الجزء أهم النتائج التي توصل إليها البحث  .وسوف يقوم الباحث بعرض النتائج وتحليلها في

إطار التسلسل التالي المستمد من األسئلة ( راجع الملحق  ) 1واستنادا إلى إجابات عينة البحث الموضحة في

الجدول ( . ) 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( * ) مقابلة أجراها الباحث مع السيد رئيس االتحاد التعاوني النوعي بتأريخ . 1772 / 9 / 17

( ** ) راجع قانون التعاون رقم (  ) 15لسنة . 1772
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جدول ()2
إجابات عينة البحث عن األسئلة المتعلقة بموضوع البحث
رقم
السؤال

اإلجابات
العبارة

موافق
التكرار

1

تحديد احتياجات المستهلكين األعضاء
توفير السلع للجمعية
تقديم الخدمات للمستهلكين األعضاء
تحديد احتياجات الجمعية
تقديم الخدمات لجمهور المستهلكين ولكافة
األسواق

متوسط نسب إجابات العينة

النسبة
%

النسبة
%

التكرا
ر

النسبة
%

التكرار

النسبة %

88

89

ـ

ـ

18

11

98

188

ـ

ـ

ـ

ـ

98

188

98

188

98

188

ـ

ـ

ـ

ـ

98

188

ـ

ـ

ـ

ـ

98

188

98

188

ـ

ـ

ـ

ـ

98

188

98

188

34

38

ـ

ـ

56

62

98

188

الخدمات التي تؤديها الجمعية والتي توضح مسؤوليتها
االجتماعية تجاه المستهلك والمجتمع تكون :



مالئمة للبيئة العراقية
متكررة ومتشابهة (ذات مردود مادي  ،وعلى
مستوى المنطقة والحي )
متنوعة ومتعددة وتقدم ألول مرة

88

89

ـ

ـ

18

11

98

188

85

94

ـ

ـ

5

6

98

188

98

188

ـ

ـ

ـ

ـ

98

188

متوسط نسب إجابات العينة

85

94

ـ

ـ

5

6

98

188

في حالة عدم تطوير الخدمة القائمة أو التوسع فيها أو عدم
تنويعها  ،هل يستمر التعامل مع جمعيتكم من قبل
المستهلكين األعضاء

18

11

5

6

75

83

98

188



3

الأدري
التكرار

غير موافق

اهتمام الجمعية ينصب أساسا وبالدرجة األولى على :






2

المجموع

9

اجمل ةلا العراقيا ل ةلع ةلوم اإلداريا
4

العددالتاسع والعشرون

األسباب المؤدية إلى تدهور الخدمات المقدمة من قبل
جمعيتنا أو ضعفها أو عدم تواجدها يعود إلى :




عدم وجود المالك المؤهل علميا والمتخصص
تسويقيا
اعتماد الجمعيات على الخبرة والتقدير
الشخصي
قلة المعلومات المتوفرة عن السلوك الشرائي
للمستهلك
االفتقار للجوانب الفنية في النواحي التسويقية
واإلدارية
ضعف الوعي التعاوني والنقص في الكفاءات
والمهارات والمالكات البشرية
أسباب رقابية كعدم وجود معايير واضحة
لتقييم األداء االجتماعي للجمعية

188

98

ـ

ـ

ـ

ـ

98

188

88

98

ـ

ـ

2

2

98

188

85

94

ـ

ـ

5

6

98

188

98

188

ـ

ـ

ـ

ـ

98

188

84

93

ـ

ـ

6

7

98

188

98

188

ـ

ـ

ـ

ـ

98

188

متوسط نسب إجابات العينة

88

98

ـ

ـ

2

2

98

188

5

هل األفراد العاملين في جمعيتكم بمستوى المسؤولية في
تقديم الخدمات المطلوبة

28

22

ـ

ـ

78

78

98

188

6

موقف كل من اإلدارة والمستهلك جيد عن الدور االجتماعي
الذي تلعبه الجمعية








موقف اإلدارة
موقف المستهلك

متوسط نسب إجابات العينة
7

98

188

ـ

ـ

ـ

ـ

98

188

15

17

18

11

65

72

98

188

52

58،5

5

5،5

33

36

98

188

يتأثر نجاح الجمعية عند أدائها لبعض أو كل خدماتها
االجتماعية بمجموعة من العوامل  ،ما أهم تلك العوامل من
وجهة نظرك ؟ رتبها حسب أهميتها

أوال ـ مدى إيمان العاملين بتحمل الجمعيات لمسؤوليتها االجتماعية :
أشارت معظم آراء العاملين في الجمعيات التي تم إجراء المقابالت معها إلى أن جمعياتهم تمر بمرحلة
استقرار في النشاط التسويقي المادي  ،وانها تطبق إستراتيجية التعدد في تأدية الخدمات واألدوار االجتماعية .

كما أظهرت اإلجابة أن  %188من أفراد العينة قد اتفقوا على أن اهتمام جمعياتهم ينصب بالدرجة األساس
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على تقديم الخدمات للمستهلكين األعضاء وتحديد احتياجاتهم  .وأن الجمعيات كافة ال تتعامل مع السوق
ككل  ،بل تتعامل مع أعضائها فقط بغض النظر عن أماكن تواجدهم أو سكنهم أو عملهم .

ثانيا ـ أنواع الخدمات االجتماعية التي توضح المسؤولية االجتماعية للجمعيات :
أظهرت اإلجابات قناعة البيئة التسويقية العراقية بضرورة وجود الحاجة إلى توفير أنواع مختلفة ومتعددة من
الخدمات  .وقد أشار معظم المسؤولين (أي بمتوسط نسبة مقداره  ) %72على ضرورة تقسيم الخدمات إلى
نوعين رئيسين هما  :خدمات قائمة متكررة ومتشابهة  ،وخدمات يقترحها المسؤولون ألول مرة  .بحيث يتمثل

النوع ا ألول بالخدمات المحلية أو المكانية  ،أي على مستوى الحي وخدمات ذات مردود مادي ( أي بنسبة

 . ) % 72بينما الخدمات المقترحة فتشمل توفير سيارات لنقل األعضاء  ،عمل مواقف للسيارات  ،زيادة
ساعات الدوام  ،االهتمام بالنظافة  ،توعية المستهلكين األعضاء بضرورة ترشيد استهالكهم  ...الخ ( أي

بنسبة . ) %188

ثالثا ـ احتماالت تحول المستهلكين األعضاء للتعامل مع منافذ التوزيع االستهالكية األخرى
وأثر ذلك على أداء الجمعيات للخدمات :

أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن بعض الجمعيات لم تقوم بتقديم مثل تلك الخدمات التي يقدمها تاجر

التجزئة أو السوق الشعبي  .لذلك هنالك احتماالت كبيرة نحو تحول المستهلكين في التعامل مع منافذ التوزيع
االستهالكي األخرى  ،كالتعامل مثال مع المنافسين للجمعيات السيما إذا كان معيار فرق األسعار اليبدو ذو

أهمية في عملية التبادل  ،أو في حالة تقارب األسعار أو تعادلها أو قربها من أماكن السكن  ،ومما يساعد
على ذلك ما تقوم به متاجر التجزئة واألسواق الشعبية من إعالنات عن السلع التي تتعامل فيها من خالل

أجهزة اإلعالم في التلفزيون والصحف اليومية والبوسترات وحافالت نقل الركاب  .وهذا ما أكده ( )95فردا من
أفراد عينة البحث أي بنسبة مقدارها  %03من إجابات العينة .

رابعا ـ أسباب ومظاهر الضعف في أداء الجمعيات للدور االجتماعي والخدمات التي تقدمها :
يبين الجدول ( ) 2متوسط نسب إجابات أفراد عينة البحث على السؤال الرابع الخاص باألسباب المؤدية إلى

تدهور الخدمات المقدمة من قبل الجمعية  ،ويشير تحليل النتائج بشكل عام إلى أن  ( %70أو ما يعادل 00

فردا ) من أفراد العينة يتفقون في أرائهم واتجاهاتهم عن األسباب المؤدية إلى ضعف أداء الجمعيات لدورها

االجتماعي  ،والتي يمكن تحديد أهمها باآلتي :


عدم وجود المالك التسويقي المؤهل بالجمعيات  ،أي أن  %188من أفراد العينة أشار بعدم وجود

موظفين ذوي خلفية علمية أو مؤهالت تخصصية في التسويق  .وهذا الوضع يمثل ظاهرة سائدة في

معظم الجمعيات التعاونية االستهالكية .


اعتماد الجمعيات على الخبرة والتقدير الشخصي دون القيام بالدراسات التسويقية كأساس لتحديد نوعية السلع

الضرورية وكمياتها ومواصفاتها  ،وقد أكد على ذلك  %70من أفراد عينة البحث  .لذلك فان المعلومات

المتوفرة لدى الجمعيات عن السلوك الشرائي للمستهلكين  ،وعن دوافع التعامل ومعايير التفضيل للجمعيات ،

ودرجة رضا األعضاء عما تقدمه الجمعيات من خدمات ما زال مصدرها األساس هو الخبرة والتقدير الشخصي
للقائمين بإدارة هذه الجمعيات  .ويمكننا االستدالل على عدم قيام الجمعيات بدراسة سلوك المستهلك بطريقة

علمية وتخطيط السياسات التسويقية بالعديد من المؤشرات أهمها :
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ظاهرة تزايد عدد األسواق الشعبية  .كما أن هنالك أجماعا من أفراد عينة البحث على عدم وجود أي نوع

من الدراسات في هذا المجال .



افتقار الجمعيات إلى النواحي التسويقية واإلدارية والفنية الالزمة لتحقيق األهداف االجتماعية



ضعف الوعي التعاوني فيما بين الجمعيات والمستهلكين  ،فضال عن نقص الكفاءات والخبرات

واالقتصادية لها  ،وهذا ما أتفق عليه جميع أفراد عينة البحث أي بنسبة . %188

والمهارات واالمالكات البشرية في مجال التعاون  ،إذ تبين من خالل الدراسة الميدانية وجود ( ) 1

أفراد فقط أي بنسبة  %9سبق لهم العمل في مجال التعاونيات  ،نتيجة إعادة انتخابهم أعضاء
بمجلس اإلدارة  .أما بقية العاملين أي  %73من أفراد عينة البحث فقد أكدوا على عدم قيامهم بمثل

هذا العمل سابقا .


أكد جميع أفراد عينة البحث أي بنسبة  %188من أفراد العينة على عدم قيام الجمعيات بممارسة
إعمال تتعلق بقياس نتائج الخدمات االجتماعية وتقويمها  ،وبعدم وجود معايير واضحة لتقويم األداء

االجتما عي للجمعيات  .وأن غياب مثل هذه المعايير أدى إلى صعوبة إعطاء حكم صادق وسليم عن
درجة االستفادة من هذه الخدمات لكل من األعضاء والمجتمع بشكل عام .

خامسا ـ مدى التزام الجمعيات بأداء الخدمات :

بمالحظة إجابات أفراد عينة البحث على السؤالين الخامس والسادس المبينة في الجدول ( )2نجد أن النسبة

الكبيرة من آراء أفراد العينة قد أكدت على اآلتي :


التعارض بين أهداف الجمعيات المعلنة وبين أهداف األعضاء .



قلة وضعف الخدمات االجتماعية المقدمة للمنطقة أو الحي .



أن الحالة االقتصادية السائدة قد أثرت في نتائج أعمال الجمعيات  ،لعدم استقرار السوق واألسعار
في الوقت الحاضر  ،األمر الذي أدى إلى عدم احتالل أداء الخدمات االجتماعية المرتبة األولى بين

أسباب نجاح الجمعيات التعاونية االستهالكية .

سادسا ـ العوامل المساهمة في أداء الدور االجتماعي للنشاط التسويقي للجمعيات :
أجمعت آراء أفراد عينة البحث على أن األسباب المبينة أدناه والمرتبة حسب أهميتها هي التي ساعدت
على أداء الدور االجتماعي للنشاط التسويقي لتلك الجمعيات :


عدم وجود االزدواجية من جهات أخرى ألداء الخدمات  ،وأن كان ذلك ال يمنع من تكرار أداء الخدمة



الثقة الممنوحة من قبل المستهلكين األعضاء لدور الجمعيات ورغبتهم في التوسع باألدوار

نفسها في أكثر من جمعية

االجتماعية التي تؤديها في المناطق المختلفة  ،فضال عن تأديتها للخدمات دونما تمييز بين فرد

وأخر .


إصدار مادة قانونية على تخصيص نسبة معينة من اإلرباح للمعونة االجتماعية وغيرها من إشكال

األ دوار االجتماعية األخرى المتعددة  .ومما الشك فيه أن العائد المتراكم لعدد من السنوات يجعل
اإلمكانية المالية للجمعيات مناسبة تماما لمواجهة التغيرات البيئية المتوقعة خالل السنوات القادمة .



اعتماد عملية تطوير األداء االجتماعي للجمعيات على دور أعضائها في التعبير عن االحتياجات

ومدى استعدادهم لتحقيق الخدمات المطلوبة .
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خامسا ـ االستنتاجات والتوصيات
لقد توصل الباحث من خالل بحثه إلى االستنتاجات اآلتية :


أن الجمعيات التعاونية االستهالكية المبحوثة تطبق خليطا من المفهومين ألبيعي والتسويقي معا ،

إال أن تطبيق المفهوم ألبيعي يغلب على المفهوم التسويقي  ،ويمكننا توضيح ذلك من خالل الفقرات
اآلتية :

 .1أن الجانب المادي ما زال طاغيا على الجانب المعتمد بدراسة احتياجات المستهلكين
وتطلعاتهم  ،فبينما تركز الجمعيات على توفير السلع نرى احتياجات المستهلكين التخطيط

لها مطلقا .

 .2أن معظم الجمعيات المبحوثة توجه نشاطها طبقا لظروفها الخاصة بدال من التوجه على
أساس ظروف السوق  ،ولعل السبب في ذلك يعود إلى الحصة السوقية الكبيرة التي تتمتع

بها الجمعيات في نشاط التوزيع االستهالكي .

 .3أن الغالبية العظمى للجمعيات المبحوثة تركز سياساتها في الحصول على السلع بدرجة
تفوق التركيز على احتياجات السوق  .ولعل المظاهر العملية من وفرة السلع بدرجة تفوق

احتياجات المستهلكين األعضاء بنسبة كبيرة تشير إلى أن دراسة احتياجات المستهلك تحتل
المرتبة التالية في نشاط الجمعيات بعد توفير السلع وتحقيق األرباح  .وهذه المظاهر

السابقة تشير إلى أن المفهوم ألبيعي ما زال هو الغالب على المفهوم التسويقي .



ضعف المالكات اإلدارية المؤهلة علميا والمتخصصة تسويقيا .



ضعف النظام الرقابي  ،األمر الذي أدى إلى عدم وجود معايير واضحة لتقييم األداء االجتماعي



انعدام أو قلة اهتمام المسؤولين عن إدارة الجمعيات التعاونية بدراسة سلوك المستهلك الشرائي ،



ضعف الوعي التعاوني والنقص في الكفاءات والمهارات والمالكات البشرية  .فضال عن االفتقار

للجمعيات التعاونية االستهالكية .
وتخطيط السياسات التسويقية .

للجوانب الفنية في النواحي التسويقية واإلدارية .


وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها  ،يمكننا القول بأن بيان الدور االجتماعي للجمعيات

التعاونية االستهالكية  ،والذي كثي ار ما يهتم به المستهلك  ،وابراز مفهوم الخدمات االجتماعية في
الجمعيات نتيجة ممارسة نشاط التسويق االستهالكي هو مسؤولية جماعية  .ولضمان تحسين

الخدمات المؤداة كأحد مظاهر تطبيق المفهوم االجتماعي للتسويق الحديث  ،فأن الباحث يضع
التوصيات اآلتية :


ضرورة االهتمام باإلدارة التسويقية (  ، ) Marketing Managementفقد تبين لنا من خالل
الدراسة الميدانية أن محصلة نقص كفاءة أداء الجمعيات لدورها االجتماعي  ،ونقص كفاءة النشاط

التسويقي قد تركز على ضعف اإلدارة  .لذا يرى الباحث بضرورة اتجاه الجمعيات نحو اإلدارة
التسويقية األفضل  ،تلك اإلدارة المتطورة المؤمنة الواعية بأبعاد الحركة التعاونية وأهدافها  ،والتي
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تأخذ في االعتبار أهمية الدور االجتماعي عند ممارسة األنشطة التسويقية ومسؤولياته االجتماعية

 ،حتى وأن طبقت الجمعيات كال المفهومين ألبيعي والتسويقي جنبا إلى جنب .


التأكيد على ضرورة وضع معايير أداء واضحة لتقويم األداء االجتماعي للجمعيات  ،ألنها سوف
تساعد في توجيه المخصصات بطرق سليمة لألغراض االجتماعية المطلوبة  ،وفي ذلك تعظيم

لفائدتها لكل من الجمعية والمستهلكين والمجتمع .



دعم الجهاز اإلداري المسؤول عن الجمعية  ،مع ضرورة االهتمام بالجانب التسويقي في اإلدارة ،
ويتم ذلك عن طريق توفير المالكات التسويقية ( باحثين واختصاصيين في التسويق ) وتعيينها في
الجمعيات  ،مع ضرورة تزويدها ب الكفاءات البشرية المتفرغة والمؤهلة والفعالة للقيام بمسؤولياتها

ومهامها  ،وهذا يتطلب العناية بهم واشراكهم بدورات تدريبية متخصصة .


ربط أداء الخدمات التي تبرر الدور االجتماعي للجمعيات ضمن برنامج ترويجي متكامل بالجمعية ،

بهدف جذب المستهلكين وتلبية احتياجاتهم  ،بعده جزءﹰ من المزيج التسويقي .


اهتمام المسئولين بدراسة سلوك المستهلك بطريقة علمية وتخطيط السياسات التسويقية مع المحاولة

الواقعية لمعرفة آراء المستهلكين في نوعية الخدمات المقدمة حاليا  ،لما في ذلك من أبعاد تسويقية

بعيدة األمد  ،باعتبار آن دراسة المستهلك هو العامل األساس للحكم على كفاءة النشاط التسويقي
ألية منظمة .


ضرورة بحث شكاوى المستهلكين والعمل على تقديم أنواع جديدة من الخدمات  ،وذلك بعد دراسة

جدواها على أسس اجتماعية وتسويقية  .ويمكننا في هذا المجال االستعانة بالخبرات واألكاديميين

الموجودين في الجامعات والمعاهد العراقية .


التأكيد على ضرورة تكوين مجالس محلية مشتركة من الجمعيات والهيئات الحكومية واالجتماعية

هدفها خدمة البيئة والمجتمع  ،وتبحث في التكامل فيما بين األدوار االجتماعية المتعددة للجمعيات .
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استمارة استبيان

السادة مد يرو الجمعيات التعاونية االستهالكية المحترمين

أهديكم أطيب التحيات

نظ ار ألهمية الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية االستهالكية للمواطن والمجتمع  ،وانطالقا من

اهتمامات القيادة العراقية بالقطاع التعاوني في عراقنا العزيز فقد جاء هذا البحث  .اذ يهدف إلى دراسة ‘‘

األبعاد االجتماعية في النشاط التسويقي للجمعيات التعاونية االستهالكية في العراق ‘‘  .وألجل أكمال الدراسة

فأن إجابتكم على األسئلة أساسية للوصول إلى نتائج موضوعية  .راجين أن يكون لديكم الوقت الكافي لقراءة

األسئلة واإلجابة عليها بوضع عالمة (  ) Xأمام العبارات التي ترونها مناسبة .

علما أن البحث لن يستخدم إال لألغراض العلمية فقط  .لذا ال داعي لذكر أسمك  .شك ار لتعاونكم ومساعدتكم

مقدما ...

الباحث

األسئلة المتعلقة بالبحث
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