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 :مستخلص البحث
تهدف هذه الدراسة الى دراسة دور التسويق العكسى في تحقيق الطلب على الكهرباء في السودان من خالل استخدام استراتيجية زيادة 

قوانين الزبون، الحمالت االعالنية لتوعية المستهلكين وسن الاالسعار، استراتيجية القطع المبرمج للتيار الكهربائى، استراتيجية والء 
 والتشريعات التى تعمل على ترشيد الكهرباء.

استخدم في هذه الدراسة المنهج التحليلى الوصفى . وقد كشفت النتائج عن وجود عالقة ذات داللة احصائية في متغيرات استراتيجية 
 والحمالت االعالنية لترشيد الكهرباء بنسبة مرتفعة من عينة البحث موضوع الدراسة .زيادة االسعار واستخدام والء الزبون 

كما نفت وجود عالقة بين متغيرات القطع المبرمج وسن القوانين والتشريعات لترشيد الكهرباء . أوصت الدراسة بضرورة عمل دراسة 
يم استبعاد سياسة القطع المبرمج للكهرباء واالستعاضة عنها بتدع السعار الكهرباء وموازنتها بين االنتاج واالستهالك باالضافة الى

 وتطوير والء الزبون واعتماد الشفافية في التعامل مع المستهلكين .
 القوانين والتشريعات –القطع المبرمج  –والء الزبون  –الحمالت االعالنية  –الطلب  –التسويق العكسى  الكلمات المفتاحية :

 
 : المحور االول

 المقدمة أواًل : 
يعتبر التسويق العكسى من بين أهم المفاهيم المعاصرة والحديثة في مجال التسويق الذى القى اهتمام كبير من المؤسسات بمختلف 

 أنواعها في االونة االخيرة . وهذا يرجع لزيادة الطلب على بعض المنتجات واالستهالك المفرط لها .
تسويقية لكن في االتجاه المعاكس ويركز على عناصر المزيج التسويقى،  واستخدام التسويق العكسى فالتسويق العكسى يعتبر عملية 

بحكمة سيخفض من الطلب على المنتج بشكل دائم أو مؤقت كما أنه يمكن أن يعد من االستراتيجيات المناسبة لترشيد االستهالك 
ما ط. ذلك أن توجيه المستهلك سيعمل على تحسين عملية االستهالك بوتقليل الطلب على المنتجات وجعل استخدامها يتم بشكل منضب

 يخدم المستهلك نفسه والمنظمات والمجتمع والبيئة واالقتصاد ككل .
تعتبر الطاقة الكهربائية دعامة اساسية للنشاط االقتصادى وعليه ، فاالسراف في استخدامها يعود بنتائج كارثية على التنمية واالقتصاد 

عتبار أن الترشيد في استخدام الكهرباء يقصد به استغالل أقل مايمكن منه ويعنى أيضًا االستخدام العقالنى للكهرباء وعدم ككل. وبا
 االسراف أو التبذير، فإن التسويق العكسى يمكن أن يعتبر من االدوات الفعالة في تخفيض الطلب على الطاقة الكهربائية .

اليًا من تحديات بالغة لمواجهة العجز في توليد الكهرباء في ظل النمو السنوى الكبير ، بحيث يعانى قطاع الكهرباء في السودان ح
أصبحت أنصاف الحلول والمتمثلة بالقطع المبرمج والعشوائى للتيار الكهربائى واالعتماد على ما يؤمنه القطاع الخاص من خالل 

اهم ويق العكسى كونه االستراتيجية الفعالة في ترشيد الكهرباء ، بحيث يسالمولدات الكهربائية غير مفيد . ومن هنا برزت أهمية التس
 .تطبيقها في حل أزمة الطلب المتزايد على الكهرباء ولو جزئيًا ، الن التطبيق العشوائى لتلك االستراتيجيات قد يؤدى الى نتائج كارثية 

 ثانيًا : مشكلة الدراسة 
مكانيات المتاحة للسودان يجعل حل هذه المشكلة ليست بالقريبة، االمر الذى يتطلب التفكير االستهالك المتزايد للكهرباء في ظل اال

وبشكل جدى لدراسة هذا االمر ومحاولة ايجاد الحلول له . فتوفير الكهرباء يعتبر من المسلمات في جميع الدول . والطلب المتزايد 
ذلك ، وهل هذه الزيادة في الطلب اعتيادية ام استثنائية . وهل باالمكان على الكهرباء يجعل الباحثون يسعون الى التقصى عن اسباب 

 استخدام استراتيجيات التسويق العكسى لحل هذه المشكلة . مما تقدم يمكن ايجاز مشكلة البحث في : 
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 لمستهلكين ؟كهرباء لهل تنجح استراتيجيات التسويق العكسى في ترشيد استهالك الكهرباء مما ينعكس ايجابًا على زيادة امداد ال
 هل يؤثر استخدام استراتيجية زيادة االسعار في تخفيض الطلب على الكهرباء ؟ 
 هل يعطى المستهلكون أهمية لحمالت التوعية لترشيد استهالك الكهرباء ؟ 
 هل يؤثر والء الزبون في تقبله الجراءات ترشيد الكهرباء ؟ 
  المستهلكين لترشيد استهالك الكهرباء ؟هل للقوانين والتشريعات دور فعال في دفع 
 هل تؤثر استراتيجية القطع المبرمج في ترشيد استهالك الكهرباء ؟ 

 ثالثًا : أهداف الدراسة 
 تهدف الدراسة للوصول الى :

 بيان مدى تأثير استخدام استراتيجيات التسويق العكسى في ترشيد استهالك الكهرباء . .1
 طع المبرمج المستخدم حاليًا في ترشيد استهالك الكهرباء .التعرف على مدى فاعلية نظام الق .2
التوصل الى مجموعة من التوصيات المقترحة والتى من المتوقع في حال االخذ بها تخفيض استهالك الطاقة الكهربائية في والية  .3

 الخرطوم ؟
 رابعًا : أهمية الدراسة 

ثر الفعال الذى يمكن ان تقدمه استراتيجيات وأدوات التسويق العكسى في تتمثل أهمية هذه الدراسة من خالل تحديد الدور الهام واال
تخفيض الطلب على الكهرباء وذلك من خالل الربط بين المتغيرين في هذه الدراسة وايجاد آليه يمكن من خاللها الوصول الى تخفيض 

 العجز في انتاج وتوليد الكهرباء .
ية تخفيض استهالك الكهرباء والتى تعد دعامة اساسية من دعامات النمو االقتصادى . كما تنبع االهمية العملية للدراسة من أهم

باالضافة الى انه من المتوقع ان تقدم الدراسة بيانات ونتائج مهمة يمكن ان تسهم في تقديم دليل علمى وعملى عن اثر تطبيق 
 استراتيجيات وأدوات التسويق العكسى في تخفيض الطلب على الكهرباء .

 امسًا : فرضيات الدراسة خ
اعتمادًا على مشكلة الدراسة والتى توضح وجود فجوة بين كمية الطلب على الطاقة الكهربائية وكمية الطاقة الكهربائية المنتجة مما نجم 

الفرضية  ةعنه انقطاع متكرر للتيار الكهربائى وأصبحت هذه الخدمة ال تلبى احتياجات ورغبات المستهلكين . مما تقدم يمكن صياغ
 االساسية للبحث كاالتى :

 تساهم استراتيجيات التسويق العكسى في ترشيد استهالك الكهرباء ويمكن اشتقاق فرضيات فرعية تتضمن:
 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين استخدام استراتيجية زيادة االسعار وتخفيض الطلب على الكهرباء  .1
 اتيجية القطع المبرمج وتخفيض الطلب على الكهرباء .توجد عالقة ذات داللة احصائية بين استر  .2
 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين والء الزبون وتقبله الجراءات ترشيد الكهرباء . .3
 توجد عالقة بين استخدام الحمالت االعالنية لتوعية المستهلكين وتخفيض الطلب على الكهرباء . .4
 وتخفيض الطلب على الكهرباء .توجد عالقة بين سن القوانين والتشريعات  .5
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 سادسًا : منهجية الدراسة 
تم االعتماد على المنهج الوصفى كمنهج عام للبحث من خالل الرجوع الى المصادر والدوريات التى تناولت المفاهيم والعناصر التى 

 من اجل توصيف متغيرات البحث . كما تم تضمنتها الدراسة كما تمت مراجعة ادبيات العديد من المقاالت العلمية والدراسات السابقة
 االعتماد ايضًا على المنهج االحصائى التحليلى وذلك باستخدام العينة العشوائية في توزيع استبانة الدراسة .

 ( كأداة لتحليل البيانات المتوفرة واختبار فرضيات الدراسة .SPSSومن ثم تم استخدام برنامج التحليل االحصائى )
 د الدراسة سابعًا : حدو 

 والية الخرطوم  الحدود المكانية :
 م 2020 الحدود الزمانية :
 المستهلكون لخدمة الكهرباء بوالية الخرطوم  الحدود البشرية :

 الدراسات السابقة ثامنًا :
الراء  العيةدراسة استط –( بعنوان : دور وسائل التسويق العكسى في منع أو تقنيين استخدام المنتجات 2008/ دراسة )صادق، 1

 عينة من المدخنين في مدينة الموصل .
تناولت هذه الدراسة العالقة بين وسائل التسويق العكسى في منع او تقنيين استخدام المنتجات . هدفت هذه الدراسة الى بيان الدور 

لعينة هدفت الى الكشف عن إدراك االذى يلعبه التسويق العكسى في الحد من ظاهرة التدخين وتقنينها لدى العينة المبحوثه . كما 
المبحوثة الستراتيجيات التسويق العكسى ، ومن خالل االساليب التى يطبق بها التسويق العكسى تحديد اتجاه العينة المبحوثة تجاه 

استخدام اساليب  مع ظاهرة التدخين . توصلت الدراسة الى النتائج التالية : الخصائص الديمقراطية لالفراد المبحوثين تلعب دورًا مهماً 
التسويق العكسى ، وأن رفع االسعار قد ال يؤثر بشكل كبير للحد من ظاهرة التدخين وأن وضع قيود على االعالنات سيحد من بيع 

هذه المنتجات بالكميات المطلوبه ، وأخيرًا أن بيع منتجات التبغ في مناطق محددة وبموجب بطاقات يسهم في تخفيض استهالك 
 بغ .منتجات الت

بحث في  –( بعنوان :امكانية تطبيق استراتيجيات التسويق العكسى في ترشيد استهالك الكهرباء 2012/ دراسة )حسن وصالح ، 2
 اقليم كردستان العراق .

 طتناولت الدراسة العالقة بين استخدام استراتيجية التسويق العكسى في قطاع الخدمات والحد من االستهالك العشوائى وغير المنضب
يد استهالك شللكهرباء المجهزة حكوميًا . هدفت هذه الدراسة الى التعرف على استراتيجيات التسويق العكسى ومساهمتها في تر 

 .الكهرباء
ضرورة اللجوء الى وسائل التحجيم العكسى لتحجيم الطلب على الكهرباء لكون االنتاج الحالى  توصلت الدراسة الى النتائج التالية :

االقليم اقل من الحاجة الفعلية . وأنه يجب اعادة النظر في التسعيرة الحالية للوحدات الكهربائية المجهزة حكوميًا منعًا  للكهرباء في
للهدر ولتشجيع االستثمار في هذا القطاع . وأن أسلوب القطع المبرمج جاء نتيجة االفراط في صرفيات الكهرباء ، وأن هذا االسلوب 

 يز الكهرباء ومدته وليس في ترشيده .نجح في السيطرة على تجه
دراسة ميدانية على مستهلكى المعسل  –( بعنوان : دور السعر العكسى في استهالك منتجات التبغ 2019/ دراسة )غدير ومحمد ، 3

 في محافظة الالذقية .
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لمعسل سة الى دراسة واقع استهالك اتناولت هذه الدراسة العالقة بين دور السعر العكسى واستهالك منتجات التبغ . هدفت هذه الدرا
في محافظة الالذقية من خالل ربط استهالك المعسل بالسعر العكسى . خلصت هذه الدراسة الى وجود تأثير معنوى للسعر العكسى 

 على استهالك المعسل بالنسبة الفراد العينة بدرجة ضعيفة .
 كأداة فعالة في ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية  ( بعنوان : التسويق العكسى2018/ دراسة )سهيلة وصبرينة ، 4

تناولت هذه الدراسة التسويق العكسى كأداة فعالة في ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية كما هدفت الى دراسة التسويق العكسى وأساليبه 
سى في حل لى ابراز دور التسويق العكوعناصر مزيجه التسويقى كونه أداة فعالة في تثبيط االستهالك وعقلنته . كما هدفت أيضًا ا

 مشكلة االفراط في استهالك الطاقة الكهربائية .
 توصلت هذه الدراسة الى النتائج التالية :

يمكن استخدام التسويق العكسى في تخفيض استهالك الطاقة الكهربائية من خالل استخدام المزيج التسويقى العكسى للطاقة الكهربائية 
قافة نشر الوعى وزيادة الث –يجيات التسويق العكسى المعتمدة في ترشيد استهالك الكهرباء )زيادة االسعار ، واستخدام استرات

ستهالك استراتيجية والء الزبون وتقبله الجراءات ترشيد ا –استرايجية القطع المبرمج للتيار الكهربائى  –االستهالكية عن الكهرباء 
 الكهرباء(

 Demarkehing Tobacco Products Strategy To Impact بعنوان : (  Baporkar & Fotolela , 2017/ دراسة )5
Customers For Social Change.  

تناولت هذه الدراسة العالقة بين استراتيجيات  التسويق العكسى وتخفيض الطلب على المنتجات الضارة ومن ثم تخفيضه )التبغ(. 
ة التسويق العكسى على منتجات التبغ والتى تبنتها الحكومة الهندية . توصلت الدراسة الى ان هدفت هذه الدراسة الى عكس استراتيجي

 اتباع استراتيجيات التسويق العكسى لمنتجات التبغ يؤدى الى تخفيض الطلب عليها باالضافة الى التغيير االجتماعى المطلوب .
 . The Role Demarkehing in Reducing Electricity Demand( بعنوان : Alsamydai & Yousif , 2017/ دراسة )6

 تناولت هذه الدراسة العالقة بين دور التسويق العكسى في تخفيض الطلب على الكهرباء في االردن .
 –هدفت هذه الدراسة الى دراسة دور التسويق العكسى في تخفيض الطلب على الكهرباء من خالل استخدام : الحمالت االعالنية 

 والطاقة الشمسية كطاقة بديلة . –الجماعات المرجعية  –سياسة التسعير  –ك المستهلكون وعى وادرا
 توصلت الدراسة الى النتائج التالية : تلعب عناصر المزيج التسويقى العكسى دورًا مؤثرًا كبيرًا في تخفيض الطلب على الكهرباء .

 Discouraging Cigarette Smoking Through Demarketing( بعنوان : Chuhan & Setia , 2016/ دراسة )7
Strategies . 

تناولت هذه الدراسة العالقة بين التسويق العكسى وتنثبيط تدخين السجاير . وقد هدفت هذه الدراسة الى تحديد دور التسويق العكسى 
 ن في مكان العمل ورفع اسعارفي تنثبيط السجائر . توصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج كان من بينها : حظر التدخي

 السجائر يحقق انخفاض في عادة التدخين .
 التعقيب على الدراسات السابقة :

م ( . من المالحظ أن الدراسات السابقة تشابهت في 2019 –م 2008دراسات عربية وأجنبية أجريت بين ) 7استعرضت الباحثة 
وات ومزيج التسويق العكسى ، كما بينت الدراسات أن استخدام التسويق تناولها للتسويق العكسى وتركيزها على استراتيجيات وأد

العكسى يعمل على خفض الطلب او ترشيد الطلب على المنتجات. على حد علم الباحثة تعتبر الدراسة الحالية من الدراسات القليلة 
ادوات  . عرضت بعض الدراسات السابقةالتى تقيس دور التسويق العكسى في تخفيض الطلب على الكهرباء في جمهورية السودان 
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واستراتيجيات ومزيج التسويق العكسى الستخدامها في تخفيض وتنثبيط االستهالك لمختلف المنتجات ولكن اختلفت هذه الدراسة عنها 
 في مجال استخدامها . فقد تناولت هذه الدراسة دور التسويق العكسى في تخفيض الطلب على الكهرباء من خالل استخدام

 سن قوانين وتشريعات ( . –حمالت اعالنية توعوية  –أدوات  –)استراتيجيات 
استعانت الباحثة بما ورد في الدراسات السابقة من مصادر مختلفة للبيانات والمعلومات لتكوين خلفية نظرية عن موضوع الدراسة 

تختلف عن الدراسات السابقة من حيث مجال استخدامها ولتعريف المفاهيم والمصطلحات التى سترد في الدراسة ، إال ان هذه الدراسة 
 حيث انها تهدف الى التعرف على دور التسويق العكسى في تخفيض الطلب على الكهرباء في والية الخرطوم / السودان .

 تاسعًا : هيكل الدراسة 
السابقة . المحور الثانى يغطى االطار النظرى تحتوى هذه الدراسة على أربعة محاور : المحور االول االطار العام للدراسة والدراسات 

للتسويق العكسى . المحور الثالث يشتمل على الدراسة الميدانية وتحليل الفرضيات . المحور الرابع واالخير يشمل النتائج والتوصيات 
 وقائمة باسماء المراجع والبحوث .  

 المحور الثانى : االطار النظرى للدراسة 
 ويق العكسى أواًل : مفهوم التس

يركز المفهوم التسويقى الحديث على تلبية حاجات ورغبات المستهلكين ورغباتهم وحثهم على الشراء والعمل على زيادة كمية الطلب 
على السلع والخدمات . ولكن هذا التوجه اخذ يولد عادات وانماط استهالكية مضره بالبيئة والمجتمع واالقتصاد ، لذا ظهر مفهوم 

عكسى بهدف التقليل من االضرار الناجمة عن التوجه السابق وذلك من خالل العمل على توعية المستهلكون على ترشيد التسويق ال
( فان التسويق العكسى هو  Kotler & Levy , 1971االستهالك او منع االستهالك لبعض السلع والخدمات وطبقًا لتعريف )

من العمالء أو عند مجمل العمالء وذلك لمدة مؤقته او بشكل دائم ، كما يعرف محاوالت لثبيط أو اعاقة الطلب عند شريحة محددة 
( محاولة لتقليل عزيمة الزبائن عمومًا أو نوع من الزبائن الستهالك منتج معين بشكل مؤقت أو Beetoon & I. ,2003أيضًا بانه )

ل فلسفته ترتكز على أن يكون له فوائد صحية أفضبشكل دائم وأن التسويق العكسى  جزء من التسويق االجتماعى والحضارى وأن 
 ( .Shilpa & etal , 2007للمجتمع بكونه أداة لتخفيض أو تحديد االستهالك على منتج ما بشكل دائم أو مؤقت )
( ويعرف التسويق Robert & Moore ,2005كما يعرف التسويق العكسى بانه " اعاقة استهالك أو استعمال منتج أو خدمة معينة )

العكسى بانه )تهبيط عزيمة المستهلكين من الشراء ، كما أن التسويق العكسى يمكن أن يكون بدياًل للربح عندما يتم المفاضلة في 
 ( .Springer , 2005تحسينات المنتج من دون كلف عالية )

 ثانيًا : أسباب استخدام التسويق العكسى
 مختلفة نوجزها فيما يلي : تستخدم المؤسسات والمنظمات التسويق العكسى السباب 

  ترشيد استهالك بعض المنتجات ذات االسعار العالية التى تعتبر عبئًا على االقتصاد الوطنى أو المنتجات النادرة أو المنتجات
التى تضر بالصحة العامة والشخصية أو حتى االستهالك غير العقالنى لبعض المنتجات . فهذا النوع من التسويق يساعد على 

 ( .2018من استهالك المنتجات المهددة باالنقراض )سهيلة وصبرينة ،  الحد
  تقليل الطلب على بعض انواع المنتجات كالتبغ والحلويات وغيرها من المنتجات االخرى الضاره بصحة االنسان وهذا بهدف توعية

 (.Alsamydai & Yousif , 2018المستهلكين وتثقيفهم باالثار السلبية للمنتج )
 رة المؤسسة في التجهيز على توفير أو إعداد كميات كبيرة من المنتجات أو الخدمات من اجل تلبية الطلبات الدائمة )حسين عدم قد

 ،2017. ) 
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 ثالثًا : أساليب التسويق العكسى 
 : (2017يمكن تصنيف اساليب التسويق العكسى التى تتعدد وتختلف على أساس عناصر المزيج التسويقى كاالتى ) حسين ، 

 / المنتج وحجم الطلب :1
حيث تقوم المؤسسات من خالل هذا االسلوب بمايلى : الحد من التنويع في المنتجات ، استخدام مواد مساعدة اقل جودة ، وضع  

 الشروط على عملية الشراء ، محاولة توفير بدائل ممكنة عن المنتج وتوجيه الطلب عليه ، بيع المنتجات ببطاقات لتقليل االستهالك .
السلوب يتم مايلى : وضع اسعار مرتفعة لبيع المنتجات ، وقف التخفيضات أو الخصومات في االسعار ، وفق هذا ا / االسعار :2

 التقليل من حجم المبيعات .
يعتمد هذا االسلوب على : إحداث تقليص في نظام التوزيع ، تحديد اماكن البيع ، الحد من الكمية المخصصة لكل  / التوزيع :3

 ع المنتج ، تخفيض فعلى لوقت رجال البيع .مستهلك ، تقليل منافذ توزي
حيث تقوم المؤسسة بالتالى :تقليل مصاريف االعالن ، توعية المستهلكين عن مخاطر االستهالك المفرط للمنتج من  / الترويج :4

 خالل النشرات التحذيرية ، استخدام اعالنات مضاده ، وضع قيود على بعض االعالنات .
 العكسىرابعًا : أنواع التسويق 

حدد كوتلر وليفى أربع أنواع من التسويق العكسى تستند على طموحات المؤسسة : تسويق عكسى عام )للتكيف مع نقص العرض 
وبالتالى تثبيط الطلب الزائد للعمالء(  وتسويق عكسى انتقائى) لدعم استراتيجية التجزئة أى المساعدة على ترك قطاعات السوق غير 

سى ظاهرى )لالشارة الى ندرة المنتجات أى خلق تصور للعرض المحدود بهدف زيادة الطلب الفعلى( وتسويق المرغوبة( ، وتسويق عك
 ( .Miklos & Zhang,2011عكسى غير مقصود )

 (Catherine & Soule , 2015) / التسويق العكسى العام :1
لعكسى وعندما يكون الطلب مرتفعًا جدًا ، بعبارة تستخدمه المؤسسة أو الحكومة عندما يكون الجميع مستهدفين الغراض التسويق ا
 اخرى خفض الطلب على جميع االصعدة ويستخدم هذا النوع في الحاالت التالية:

  وجود شعبية متزايدة على المنتج والطلب عليه عال جدًا ، كما هو الحال بالنسبة للطاقة الكهربائية مما يؤدى الى تخفيض الطلب
 ؤسسة .نظرًا لمحدودية قدرة الم

  عندما يكون هناك نقص في انتاج المنتج أو قدرته ورغبة المؤسسة في التخلص منه وتشجيع الزبائن على قبول بدائل له مع
 االحتفاظ بسمعة المؤسسة واستمرار والء الزبائن لها .

 / تسويق عكسى انتقائى : 2
في قطاعات معينة من السوق بين أنواع محددة من  يستخدم هذا النوع عندما تسعى احدى المؤسسات الى تقليل وتخفيض الطلب

المستهلكين وعادة مايكون هذا السوق اقل ربحية من االسواق االخرى للمنتج. تلجأ المؤسسة الى هذا النوع من التسويق العكسى من 
 أجل : 

 . التخلص من الزبائن غير المرغوبين بغية الحد من طلباتهم 
 ض أو الغاء المبيعات .عندما يكون للمؤسسة خيارًا في رف 
 .رغبة المؤسسة في التركيز على قطاع معين من اجل تحديد الزبائن الذين هم في امس الحاجة للمنتج 

 (Miklos & Zhang , 2011) / تسويق عكسى ظاهرى او غير حقيقى :3
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نها تتظاهر وبالتالى زيادة الطلب في حين ايستخدم من قبل المؤسسة التى تسعى الى زيادة اهتمام الزبائن واقبالهم على اقتناء المنتج 
بثبيط الطلب .إذ أن اساس هذا المفهوم يركز على أن االفراد يحتاجون الى االشياء التى يشعرون بصعوبة الحصول عليها لذلك يتم 

 هنا ايجاد شكل أو نوع من رفض عدد كبير من الزبائن ليبدو وكأنه اكثر قيمة من الزبائن أنفسهم .
 (Christine , 2006) ق العكسى الغير مقصود/ التسوي4

 يحدث عند محاولة زيادة الطلب الذى يؤدى في الواقع الى دفع العمالء بعيدًا عن المنتج .
 خامسًا : المزيج التسويقى العكسى 

ها بالعمالء باطينبغى على المنظمات والحكومات تحديد عناصر المزيج التسويقى بدقة لتحقيق أهداف التسويق العكسى وإدارة ارت
(Salem Baidoun & Almuzain , 2018: وفيما يلى عناصر المزيج التسويقى العكسى ) 
المنتج يمكن ان يكون سلعة أو خدمة أو أفكار والمنتج ضمن مفهوم التسويق العكسى هو الذى تركز الجهود  / المنتج العكسى :1

ات ضمن هالكه سيولد ضررًا كبيرًا بالفرد والمجتمع واالقتصاد لهذا فإن المؤسسالتسويقية على تقليل كمية مبيعاته . الن عدم ترشيد است
مفهوم التسويق العكسى تعمل على تضييق خط االنتاج ، تخفيض مستوى الخدمات والحد من االنشطة االنتاجية التى تشجع 

 المستهلكين على استخدام المنتج .
ج التسويقى مرونة النه يتكيف مع المستهلكين كما انه من العوامل الحاسمة يمثل السعر اكثر عناصر المزي / السعر العكسى :2

التخاذ قرار الشراء .لكن في التسويق العكسى تعتمد استراتيجية التسعير على زيادة االسعار وزيادة الضرائب للحد من شراء واستهالك 
ر سعر العكسى أو التسعير العكسى . وتحديد االسعار يتأثالمنتج وترشيده ، أى انها تكون عكس زغبات الزبائن لهذا نطلق عليه ال

بعوامل عدة لكن اسعار المنتجات المواد ترشيدها تتأثر بكمية الطلب واالنتاج والقوانين التى تسعى الى حماية االقتصاد ومصالح 
 الغاز ... (. –رباء المجتمع ، فهنالك دول تحدد السعر االعلى والسعر االدنى للكثير من السلع والخدمات مثل الكه

التوزيع يمثل حركة السلع والخدمات من مصدر االنتاج الى اماكن وقوع الطلب عليها من خالل قناة التوزيع . / التوزيع العكسى :  3
ضافة االتوزيع العكسى يعمل على الحد من توزيع المنتج بهدف تقليل عرضه وجعل المستهلك يبذل جهدًا كبيرًا من اجل الحصول عليه 

 الى تقليل المعروض منه .
يعتمد التسويق العكسى على تخفيض الحمالت الترويجية التى تحث المستهلكين على الشراء . يكون التركيز  / الترويج العكسى :4

 على االنشطة الترويجية التى تحث المستهلكين على ترشيد االستهالك أو حث المستهلكين على عدم الشراء والتوقف عن ذلك من
 خالل منظمات المجتمع المدنى والمؤتمرات والندوات والرسائل الترويجية العكسية وحمالت التوعية .

 أهمية التسويق العكسى في ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية  سادسًا :
ف أو البذخ في كل ايعرف ترشيد االستهالك بانه سلوك تربوى في حد ذاته يقوم بتربية النشئ وتدريبه على التعود على عدم االسر 

مصاريفه ومايقوم به من اعمال وذلك عن طريق عدم استخدام الشئ الذى ال حاجة فعلية له، وهو يعاون منفذه على التدبير في كل 
 (.2014مايملكه من امكانيات ومعوقات وأدوات وماديات متاحة )معوشى، 

االمثل والحد من سؤ االستعمال والتبذير ، كما يجب ان يكون  فالترشيد في استهالك الطاقة بصفة عامة يجب ان يكون باالستغالل
بايجاد بدائل اخرى أهمها الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والتى من شأنها التقليل من االستهالك في المصادر النفطية ) زريبة 

 (.2014والصالبى، 
منه ويعنى ايضًا االستخدام العقالنى للكهرباء وعدم االسراف أو  اما الترشيد في استخدام الكهرباء يقصد به استغالل اقل ما يمكن

 (.2012التبذير فيه وصواًل الى االستخدام االمثل للطاقة الكهربائية )حسن وصالح، 
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راحة بكما يعرف ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية بانه االستهالك االمثل لموارد الطاقة الكهربائية بما يحد من إهدارها دون المساس 
مستخدميها أو انتاجيتهم أو المساس بكفاءة االجهزة والمعدات المستخدمة ، ويتم تحقيق هذا الهدف من خالل اعتماد اساليب وتدابير 

 (.2014حكيمة ورشيدة في مختلف قطاعات االستهالك )مقرى وشنة، 
 المزيج التسويقى العكسى للطاقة الكهربائية :

 ( :2014يقى العكسى على الطاقة الكهربائية كما يلى )معوشى، يمكن اسقاط عناصر المزيج التسو 
 المنتج العكسى للطاقة الكهربائية :

الطاقة الكهربائية غير ملموسة لكن نستفيد منها من خالل استخدام سلع ملموسة من االدوات الكهربائية المنزلية وهذه االخيرة لها دور 
 خالل استخدام ادوات تحافظ على الطاقة وغيرها من الممارسات .مهم في ترشيد الطاقة الكهربائية وذلك من 

 السعر العكسى للطاقة الكهربائية :
البيع بسعر مرتفع يقابله التضحية بكمية المبيعات وهذا ما تهدف اليه استراتيجية التسعير العكسى التى تعتمد على رفع االسعار للحد 

الكهرباء نتيجة لمشكلة توفير مصادر الطاقة في كثير من الدول تعمل على رفع من كمية الطلب على المنتج . لذلك فان شركات 
اسعار الكهرباء ورفع الدعم او تخفيضه عنها لتحث المستهلكين على ترشيد استهالك الكهرباء. ذلك الن انتاج الكهرباء في الدول 

ة لخصخصة ، ولكن تبقى عمليات تسعير الكهرباء مرتبطيكون مملوكًا من قبل الدولة رغم اتجاه بعض الدول في الوقت الحاضر الى ا
 بعوامل اخرى اهمها المحافظة على مصادر الطاقة واقتصاد البلد وتوجيه استهالكها وتسعيرها بما يخدم ذلك .

 التوزيع العكسى للطاقة الكهربائية :
ية الذى موغرافية والنمو المتزايد في عدد الوحدات السكنإن توزيع خدمات الكهرباء يرتبط بالحركة العمرانية والتطورات االقتصادية والدي

سوف تقابله زيادة الطلب على الكهرباء . وهذه الزيادة سوف تؤثر بشكل مباشر على شبكات توزيع الكهرباء وعلى كيفية السيطرة على 
 االحمال من خالل الكابالت والمحوالت والعمل على تقليلها .

تمد على التوزيع المحدود والمحصور ، حيث أن عدم كفاية الطاقة الكهربائية للطلب يدفع الجهات التوزيع في التسويق العكسى يع
 المنتجة للكهرباء الى اتباع نظام القطع المبرمج لتقليل المعروض منها. 

 الترويج العكسى للطاقة الكهربائية :
ا االخص في مجال استهالك الطاقة الكهربائية وهذا لما لهيعتبر المزيج الترويجى من العناصر الفعالة في ترشيد االستهالك وعلى 

العالقات  –ات تنشيط مبيع –دور كبير في الترويج والتعريف بمبدأ ترشيد استهالك الكهرباء من خالل وسائله المختلفة من : اعالن 
لب وليس التقليدية لكن بهدف تقليل الطالعامة )الندوات والمؤتمرات لتوعية المستهلكين ( أى انه يتم استخدام نفس وسائل الترويج 

 العكس .
 استراتيجيات التسويق العكسى المعتمدة في ترشيد الطاقة الكهربائية 

بما ان التسويق العكسى واحدة من وسائل تحقيق االستخدام االمثل للطاقة الكهربائية وترسيخ مفهوم الترشيد في استهالكها لمستخدميها 
 ياته المستخدمة في ترشيد الطاقة الكهربائية فيما يلى :، لذلك سنعرض اهم استراتيج

 /  استراتيجية زيادة االسعار : 1
يعتبر السعر عامل مهم في احداث التوازن بين العرض والطلب إال ان استخدام سياسة االسعار تختلف في المنظمات الخدمية بين تلك 

ت التى تخضع لقوى السوق . وبما أن الكهرباء من الخدمات الخاضعة الخاضعة للتشريعات الحكومية غير الهادفة للربح والمنظما
للتشريعات الحكومية فإن اعتماد االسعار ال يتمتع بنفس االهمية كما في الخدمات الخاضعة لقوى السوق . واكثر االساليب المستخدمة 
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ما وبالتالى يقل الدعم كلما زادت قيمة الشريحة مهو تطبيق نظام الشرائح في استهالك الكهرباء بالنسبة لالستخدامات المنزلية ،  
( أن االسر  ذات الدخل المرتفع ال تستجيب لسياسة زيادة 2014يساهم في تحجيم الطلب على الكهرباء اكدت دراسة )مقرى وشنه ، 

قتناء كنها تعمل على ااالسعار أى ان نمط استهالكها ال يتغير ، بينما االسر ذات الدخل المتوسط ستحافظ على نمط استهالكها ل
ًا يالمعدات والتجهيزات الكهربائية االقتصادية الكفؤة لترشيد الكهرباء . في هذه الحالة يمكن ان يؤدى الى زيادة استهالك الكهرباء تدريج

ستدعى ا ياى زيادة الطلب . أما االسر ذات الدخل المنخفض فإنها تتأثر بهذه السياسة ولكن على حساب تغيير نمط المعيشة ، مم
مة بالنسبة الى تقديم خدتدخل الحكومة لتقديم الدعم لمن يستحقها ومن هذه النقطة يظهر البعد االجتماعى في تحديد االسعار 

 .الكهرباء
 / استراتيجية نشر الوعى وزيادة الثقافة االستهالكية عن الكهرباء :2

يتطلب  حد الحلول لمعالجة االستهالك المتزايد للكهرباء ، ولتنفيذ ذلكتعتبر استراتيجية نشر وزيادة ثقافة ترشيد استهالك الكهرباء ا
القيام بنشاط دعاية واعالن مكثف مستخدمين جميع الوسائل االعالنية المتاحة وتحت اشراف المعنيين في شركة الكهرباء . والبد من 

خدمة ستهالكى الرشيد للكهرباء . أهم الوسائل المستدعم هذه الوسائل بمجموعة من التشريعات المحفزة التى تساهم في نشر الوعى اال
 (:2012هى )حسن وصالح، 

  القيام بحمالت توعوية مكثفة مع توضيح كيفية االستخدام االمثل للكهرباء باستخدام وسائل االعالن بمختلف أنواعها : منظمات
 الجهزة الكهربائية .الكتيبات االرشادية التى توضح مزايا االستخدام االمثل ل –المجتمع المدنى 

  التشجيع على استخدام نظام العزل في المنازل والمكاتب لما له من مزايا في ترشيد استهالك الكهرباء حيث أن نسبة كبيرة من
 الكهرباء تذهب للتكييف .

  تى يقبل االجهزة حتعريف المستهلك بالتقنيات المرشدة من أجهزة ومعدات ذات كفاءة في ترشيد استهالك الكهرباء مع دعم هذه
 المستهلك على اقتنائها وتكون اسعارها منافسة لالدوات االقل كفاءة .

 . وضع الخطط والسياسات والبرامج الهادفة لرفع كفاءة استهالك الطاقة لالجهزة الكهربائية للمساهمة في تقليل الهدر 
 / استراتيجية القطع المبرمج للتيار الكهربائى :3

يقوم على قطع التيار الكهربائى لفترات زمنية محددة مسبقًا وفى مناطق محددة ويعطى بذلك التيار الى مناطق نظام القطع المبرمج 
اخرى ، ويشترط ان يحقق هذا النظام عدالة في عملية التوزيع وشموليته . يجب االشارة الى أن القطع المبرمج ليس حاًل جذريًا 

المواطنون هذه االستراتيجية بشكل دائم مالم تكن لظروف قاهرة وفى الحاالت القصوى للمشكلة بل هو حل مؤقت وجزئى ، فال يتقبل 
 (.2017وهذا من اجل ضمان تزويد المستهلكين بالكهرباء في ظل االمكانيات المتوفرة )حفصية وهشام، 

 / استراتيجية والء الزبون وتقبله الجراءات ترشيد استهالك الكهرباء :4
سفة عامة للمنظمة ومنتسبيها تقوم على احترام الزبون والسعى الصادق الرضائه واالمانة والمصداقية في التعامل يعتبر تسويق الوالء فل

معه . المؤسسة التى تعتمد هذه االستراتيجية البد من أن تجيب على االسئلة التالية : ما الذى يفضله الزبون ؟ ماذا اقدم للزبون ؟ 
 ى درجة رضا الزبون ؟ هل جميع العاملين في المنظمة يؤمنون بفلسفة تسويق الوالء ؟كيف أقدم ما يطلبه الزبون ؟ وماه

في اطار ارضا الزبائن وتحسين مستوى والئهم الشركة ، يمكن لمنظمات ومؤسسات تقديم خدمة الكهرباء ان تعتمد على برامج متنوعة 
والشفافية مع الزبائن وغيرها من البرامج والخدمات التى  الصدق –تسهيل خدمات سداد مستحقات الزبائن  –مثل : ترقية الخدمات 

 (.2018تعمل على تقوية والء الزبائن من اجل قبول التغيرات التى تحدث ومختلف االستراتيجيات )سهيلة وصبرينة، 
 المحور الثالث : الدراسة الميدانية وتحليل الفرضيات
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مليون نسمة حسب اخر تعداد سكانى لجمهورية  5.13طوم حيث بلغ عددهم يتكون مجتمع الدراسة من كل المواطنين في والية الخر 
( استمارة وتم استرداد 384السودان . تم اختيار مفردات الدراسة من مجتمع الدراسة عن طريق العينة الميسرة حيث تم توزيع عدد )

( استمارة صالحة 368ة لتبلغ حجم العينة )( استمارة ، ومن ثم تم عمل تنظيف للبيانات للتخلص من البيانات المفقود368عدد )
 للتحليل اعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة رئيسية للحصول على البيانات والمعلومات الالزمة واشتملت االستبانة على قسمين :

 ( فقرات تناولت البيانات الشخصية الفراد عينة الدراسة .6القسم االول ويحتوى على )
 ( فقرة غطت الفرضيات االساسية للدراسة على النحو التالى :21من ) القسم الثانى ويتكون 

 عبارة  4 الفرضية االولى :
 عبارة 5 الفرضية الثانية :
 عبارة  4 الفرضية الثالثة :
 عبارة  5 الفرضية الرابعة :

 عبارة  3 الفرضية الخامسة :
 التحليل االحصائى :

 النسبة العدد 
 67.4 248 ذكر

 32.6 120 انثى

 7.9 29 سنة 20اقل من 

 55.2 203 سنة 30واقل من  20من 

 11.1 41 سنة 40واقل من  30من 

 13.0 48 سنة 50واقل  من  40

 12.8 47 سنة 50اكثر من 

 51.9 191 عازب

 46.5 171 متزوج

 1.6 6 مطلق

 1.6 6 أمى

 1.6 6 شهادة اساس

 23.9 88 شهادة ثانوى 

 55.4 204 جامعى

 17.4 64 الجامعىفوق 

 31.5 116 الف جنيه 5اقل من 

 42.9 158 الف جنيه 15الف الى  5من 

 11.1 41 الف جنيه 25الف الى  15من 
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 14.4 53 الف جنيه 25اكثر من 

 29.3 108 موظف

 20.7 76 اعمال حرة

 1.6 6 اخرى 

 21.5 79 طالب

 14.1 52 ال يعمل

 9.5 35 مهنى

 3.3 12 ربة منزل

 100 368 جملة

 التحليل العاملى االستكشافى والتوكيدى :
 25( في اجراء عملية التحليل العاملى االستكشافى وبرنامج )SPSS v 25للتأكد من صالحية النموذج تم استخدام كل من برنامج )

AMOS) ( الجراء التحليل العاملى التوكيدى ) لدور التسويق العكسى في تخفيض الطلب على الكهرباء 
تم اعطاء كل عبارة من العبارات التى استخدمت لقياس كل متغير في االستبانة معامالت تشبع حيث احتوت االستبانة على  حيث

عبارة ( تم استخدام طريقة المكونات االساسية وطريقة تدوير العوامل من اجل تحديد معامالت التشبع وتم حذف العبارات التى  21)
( الختبار كفاية العينة المأخوذه في تفسير الظاهرة المدروسة واقل KMO( حيث تم استخدام )2020)عماد وآخرون،  0.5تقل عن 

( بوصفة مؤشر للعالقة بين المتغيرات اذا يجب ان تكون قيمته دالة Bsrtlettواجراء اختبار ) 0.6قيمة للكفاية قبول نتائج التحليل هى 
مؤشرات جودة المطابقة بغرض التأكد من سالمة التحليل العاملى التوكيدى ( وتم االعتماد على 0.05عند مستوى معنوية اقل من )

 لنموذج الدراسة حيث تظهر هذه المؤشرات في شكل اختبار الفروض . ونتائج التحليل االستكشافى في الجدول التالى :
Kaiser – Meyer – Olkin  Measuer of Sampling Adequacy 0.651 

Bartlett’s Test of 

Sphericity 

Approx . Chi - Square 253.780 

DF 78 

Sig. 000. 

 1 2 3 4 5 

تعمل االسعار التصاعدية على خفض استهالك 
 الكهرباء

 643.    

يفضل تسعير الكهرباء على حسب كمية 
 االستهالك

 905.    

يفضل التمييز في االسعار على وقف التيار 
 )سنقل او ثري فيز(الكهربائى المجهز

 774.    

تعتمد نجاح سياسة القطع المبرمج على عدالة 
 تطبيقها

   796.  

االستهالك المفرط للكهرباء هو السبب في اتباع 
 سياسة القطع المبرمج

   848.  
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الشركة السودانية للكهرباء تهتم كثيرًا بشكاوى 
 عن الخدمة المستهلكين

  877.   

مستوى بالشركة السودانية للكهرباء تهتم كثيرًا 
 رضا المستهلكين عن الخدمة

  867.   

استخدام االعالنات لتوضيح فوائد ترشيد 
 الكهرباء

947.     

الحمالت االعالنية االرشادية ستزيد الوعى 
 االستهالكى للكهرباء

809.     

البرامج االعالنية االرشادية ستزيد الوعى 
 االستهالكى للكهرباء

666.     

مسئولية اجتماعية لجميع ترشيد الكهرباء 
 المستهلكين

791.     

استخدام وسائل رقابية فعالة للحد من التسريب 
 الغير قانونى للتيار الكهربائى

    711. 

سن التشريعات والقوانين ال تؤثر في استهالك 
 الكهرباء

    678. 

( والتى تنص على أن الحد االدنى Kaiser,1974( وفقًا لقاعدة )0.651بلغت ) KMOتشير بيانات الجدول أعاله أن قيمة اختبار 
هى اكبر من القيمة المحددة ،  KMO( فإنه يتضح بأن القيمة المستخرجة لمعامل اختبار 0.5يجب أن يفوق ) KMOالمقبول لقيمة 

 (.0.5ل معاملها عن )وبذلك فإن حجم العينة يعتبر كافيًا ومالئمًا للدراسة حيث تم حذف اى عبارة يق

 صدق وثبات أداة الدراسة :

تمت مراعاة جميع الجوانب االساسية في صياغة االسئلة لتحقيق الترابط بين االبعاد المختلفة ومن ثم عرض االستبيان على عدد من 
تبانة هو أن يقصد بثبات االس المحكمين بغرض التأكد من الصدق البنائى ، حيث تم العمل بكافة االرشادات والتوجيهات التى قدموها .

يعطى االستبيان نفس النتائج اذا أعيد تطبيقه عدة مرات متتالية . وقد استخدم الباحث للتحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل 
 0.593ين )ب معامل الفاكرونباخ ، وقد أسفرت النتائج ان جميع المعامالت دالة احصائيًا ، وكذلك تبين معامالت الفاكرونباخ تتراوح

 : ( كما هو موضح في الجدول التالى 0.839الى 
 CR AVE MSV Max 

RCD 

الفرض 

 الرابع

الفرض 

 االول

الفرض 

 الثالث

الفرض 

 الثانى

    0.753 0.873 0.312 0.567 0.838 الفرض الرابع

   0.664 0.558 0.71 0.312 0.441 0.702 الفرض االول

  0.862 0.137 0.261 1.199 0.077 0.743 0.839 الفرض الثالث
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 0.665 0.277 0.152 0.357 0.64 0.127 0.442 0.608 الفرض الثانى

 -0.113 0.129 -0.231 -0.014 1.11 0.053 0.559 0.593 الفرض الخامس

( وتعنى هذه %50)من خالل الجدول اعاله يتضح نتائج اختبار الثبات أن قيم الفاكرونباخ لجميع االبعاد محور )االستبان( اكبر من 
توافر درجة من الثبات الداخلى لجميع العبارات سواء كان ذلك لكل عبارة على حدة أو على مستوى جميع عبارات المقياس حيث بلغت 

( ومن هنا يمكن القول بان المقاييس التى اعتمدت عليها الدراسة لقياس عبارات االستبيان تتمتع بالثبات 0.704قيمة ألفاكرونباخ )
 اخلى لعباراتها مما يمكننا من االعتماد على هذه االجبابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها.الد

 االحصاء الوصفى :
 فيما يلى عرض لنتائج االحصاء الوصفى لمتغيرات الدراسة، حيث تبين النتائج في الجدول التالى :

 المبحوثين على متغيرات الدراسة :االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات 
 Mean العبارات

 2.94 تعمل االسعار التصاعدية على خفض استهالك الكهرباء

 3.78 يفضل تسعير الكهرباء على حسب كمية االستهالك

يفضل التمييز في االسعار وفق التيار الكهربائى المجهز )سقل أو ترى 
 فيز(

3.49 

 3.4021 الفرض االول

 3.17 سياسة القطع المبرمج على عدالة تطبيقهاتعتمد نجاح 

 2.810 االستهالك المفرط للكهرباء هو السبب في اتباع سياسة القطع المبرمج

 2.9921 الفرض الثانى

 2.06 الشركة السودانية للكهرباء تهتم كثيرًا بشكاوى المستهلكين

 2.02 ن عن الخدمةالمستهلكيالشركة السودانية للكهرباء تهتم كثيرًا بمستوى رضا 

 2.0397 الفرض الثالث

 3.83 استخدام االعالنات لتوضيح فوائد ترشيد الكهرباء

 3.94 الحمالت االعالنية االرشادية ستزيد الوعى االستهالكى للكهرباء

 3.81 البرامج االعالنية االرشادية ستزيد الوعى االستهالكى للكهرباء

 4.27 اجتماعية لجميع المستهلكينترشيد الكهرباء مسئولية 

 3.9603 الفرض الرابع

استخدام وسائل رقابية فعالة للحد من التسريب الغير قانونى للتيار 
 الكهربائى

4.10 

 3.29 سن التشريعات والقوانين ال تؤثر في استهالك الكهرباء

 3.6905 الفرض الخامس

( 3.9603المرتبة االولى حيث بلغ متوسط اجابات أفراد العينة على العبارة )يالحظ من الجدول أن الفرضية الرابعة جاءت في 
( في حين ان الفرضية الثالثة جاءت في المرتبة االخيرة حيث بلغ متوسط %79. ( بأهمية نسبية بلغت )86627بانحراف معيارى )

 (.%40نسبية مرتفعة بلغت )( بأهمية 1.12630( بانحراف معيارى )2.0397اجابات أفراد العينة على العبارة )
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 اختبار فروض الدراسة :
 Structuralالختبار فرضيات الدراسة اعتمد الباحث في عملية التحليل االحصائى للبيانات على أسلوب نمذجة المعادلة البنائية )

Equation Modeling SEM لمتغيرات الكامنة ( وهو نمط مفترض للعالقات الخطية المباشرة وغير المباشرة بين مجموعة من ا
والمشاهدة ، وبالتحديد استخدام اسلوب تحليل المسار لما يتمتع به هذا االسلوب من عدة مزايا تتناسب مع طبيعة الدراسة 

(Fidell,1996. ) 
ًا لتحليل ديستخدم تحليل المسار فيما يماثل االغراض التى يستخدم فيها تحليل االنحدار المتعدد ، حيث أن تحليل المسار يعتبر امتدا

االنحدار المتعدد إال أن تحليل المسار اكثر فعالية النه يضع في الحسبان نمذجة التفاعالت بين المتغيرات وعدم الخطية وأخطاء 
 (.Jeonghoon,2002القياس واالرتباط الخطى المزدوج بين المتغيرات المستقلة )

 ( : نموذج الدراسة واختبار الفروض1الشكل )

 

 (2020ة من بيانات الدراسة الميدانية )اعداد الباحث
والذي  analysis of moment structure (AMOSالختبار فروض الدراسة  تم استخدام اختبار تحليل المسار عن طريق برنامج )

معامالت ( . تم االعتماد على  1( كما في الشكل )لــدور التسويق العكسي في تخفيض الطلب علي الكهرباءيهدف إلى التعرف )
( لمعرفة التغير المتوقع في المتغير التابع بسبب التغير الحاصل في وحدة واحدة من المتغير المستقل ، كما تم Estimateاالنحدار )

(  للتعرف على قدرة النموذج على تفسير العالقة بين المتغيرات المستقلة والتغيرات الوسيطة والمتغيرات التابعة Rاالعتماد علي قيمة )
للحكم على مدى معنوية التأثير، حيث تم مقارنة مستوى المعنوية المحتسب مع قيمة  0.05قد تم االعتماد على مستوى الداللة .و 

مستوى الداللة المعتمد، وتعد التأثيرات ذات داللة احصائية إذا كانت قيمة مستوى الداللة المحتسب أصغر من مستوى الداللة المعتد 
على المعنوية من خالل المسار الذي ينتقل من المتغير الي اخر والجدول التالي يوضح قيم تحليل المسار  (  حيث يتم التعرف0.05)

 بعد التأكد من جودة المطابقة .
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 قيم تحليل المسار لــدور التسويق العكسي في تخفيض الطلب علي الكهرباء
      Estimate S.E. C.R. P 

Q14 <--- 1 الفرض الرابع    

Q15 <--- 5.096 0.257 1.312 الفرض الرابع *** 

Q17 <--- 4.861 0.23 1.117 الفرض الرابع *** 

Q18 <--- 4.565 0.196 0.893 الفرض الرابع *** 

Q1 <--- 1 الفرض االول    

Q2 <--- 0.001 3.213 0.363 1.168 الفرض االول 

Q3 <--- 0.003 2.949 0.314 0.927 الفرض االول 

Q12 <--- 1 الفرض الثالث    

Q13 <--- 0.144 1.461 0.342 0.499 الفرض الثالث 

Q6 <--- 1 الفرض الثاني    

Q8 <--- 0.072 1.799 0.413 0.742 الفرض الثاني 

Q20 <--- 1 الفرض الخامس    

Q21 <--- 0.878 0.154 86.237 13.246 الفرض الخامس 

وفي نفس الوقت اقل من  1.96( لكافة العبارات المكونة للفرض االول اكبر من .C.R)يتضح من خالل بيانات الجدول اعاله ان قيم 
.( لكافة العبارات المكونة C.Rمما يؤكد قبول الفرض )توجد عالقة بين تزايد االسعار وتخفيض الطلب( . وايضا نجد ان قيم ) 0.05

فض الفرض )توجد عالقة بين اتباع سياسة القطع المبرمج مما يؤكد ر  0.05وفي نفس الوقت اكبر من  1.96للفرض الثاني اقل من 
 0.05وفي نفس الوقت اقل من  1.96.( لكافة العبارات المكونة للفرض الثاني اكبر من C.Rوتخفيض الطلب( وكذلك نجد ان قيم )

.( لكافة العبارات C.Rقيم )مما يؤكد قبول الفرض )توجد عالقة بين اتباع سياسة القطع المبرمج وتخفيض الطلب( . وايضا نجد ان 
مما يؤكد قبول الفرض )توجد عالقة بين والء الزبون وتقبله  0.05وفي نفس الوقت اكبر من  1.96المكونة للفرض الثالث اقل من 

قل وفي نفس الوقت ا 1.96.( لكافة العبارات المكونة للفرض الرابع اكبر من C.Rالجراءات ترشيد الكهرباء( . وايضا نجد ان قيم )
مما يؤكد قبول الفرض )توجد عالقة بين استخدام حمالت التوعية للمستهلكين وتخفيض الطلب( . واخيرا نجد ان قيم  0.05من 

(C.R لكافة العبارات المكونة للفرض الخامس اكبر من ).مما يؤكد رفض الفرض )توجد  0.05وفي نفس الوقت اكبر من  1.96
 تخفيض الطلب علي الكهرباء(عالقة بين سن القوانين والتشريعات و 

 االستنتاجات والتوصيات :
 أواًل : النتائج 

 توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج كما يلي :
 . تبين ان هناك عالقة بين استخدام استراتيجية زيادة االسعار على الكهرباء وتخفيض الطلب عليها 
  تخفيض الطلب على الكهرباء .إتضح ان ال توجد عالقة بين اتباع سياسة القطع المبرمج و 
 . توجد عالقة بين والء الزبون وتقبله الجراءات ترشيد الكهرباء 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الخامس والعشرون

 م 2020 – تشرين الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

 

344 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 . تبين انه توجد عالقة بين استخدام حمالت التوعية للمستهلكين وتخفيض الطلب على الكهرباء 
 . كما اتضح انه ال توجد عالقة بين سن القوانين والتشريعات وتخفيض الطلب على الكهرباء 
 نيًا : التوصيات ثا

 أوصت الدراسة بعدد من التوصيات على النحو التالى :
 . عمل دراسة السعار الكهرباء ومدى موازنتها بين االنتاج واالستهالك 
 . استبعاد سياسة القطع المبرمج واالستعاضة عنها بسياسة التعامل بشفافية مع المستهلك 
  للكهرباء من خالل الوسائل االعالنية المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية .القيام بحمالت توعوية مكثفة لالستخدام االمثل 
 . تدعيم وتطوير والء الزبون من خالل احترام المستهلك والسعى الرضائه 
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"The Role of Demarketing in Reducing The Demand for Electricity-

Applied Study on Sudanese Consumer at Khartoum State" 

 
Abstract: 
This study aims to examine the role of demarketing in reducing the demand for electricity in Sudan, through using 

increasing prices strategy, programmed cut of an electric power, customers̕ loyalty ̕advertising campaign and enacting laws 

& regulations. The analytical descriptive approach was used in the study. The results revealed a correlation with a 

statistical indicator between reducing demand for electricity and increasing, customers̕ loyalty and advertising campaign. 

Also, the results approved that there is not a relationship between reducing demand for electricity and programmed cut of 

electric power and enacting laws & regulations. The study recommended the importance of studying electricity prices to 

balance between production & consumption.  

Also, to eliminate the programmed cut of an electric power and substitute it with improving customers̕ loyalty and depend 

on transparency with them. 

Key words: Demarketing – Demand – Advertising Campaign – Consumers̕ Loyalty – Programmed Cut – Enacting 

Laws. 
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