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 الملخص

 اإلشكاليات والمقترحات: في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل اإلبتكاريتطبيقات التسويق 

فدددددددي الشدددددددركات الصدددددددناعية بمحافظدددددددة  اإلبتكددددددداريهددددددددفت الدراسدددددددة إلدددددددى التعدددددددرف علدددددددى تطبيقدددددددات التسدددددددويق      
، والكشددددددف عددددددن أبددددددرز اإلشددددددكاليات التددددددي (المنددددددتت، والتسددددددعير، والتددددددرويت، والتوزيدددددد )الخليددددددل بمجاالتهددددددا األربعددددددة 

العمددددددل لتقددددددديم مقترحددددددات مددددددن شددددددأنها  فددددددي تلدددددد  الشددددددركات فددددددي محاولددددددةٍ  اإلبتكدددددداريتحددددددول دون تطبيددددددق التسددددددويق 
 .اإلبتكاريتحسين عملية التسويق  على

فدددددي الشدددددركات الصدددددناعية  ةالتسدددددويقي سدددددؤولين عدددددن األنشدددددطةالماألفدددددراد جميددددد  تكدددددّون مجتمددددد  الدراسدددددة مدددددن      
تددددم اختيددددار عينددددة  لغددددرد الدراسددددةو . ا  فددددرد( 717) متددددرة إجددددراء الدراسددددة، والبددددال  عددددددهبمحافظددددة الخليددددل خددددالل ف

ناسدددددددبته لطبيعدددددددة لم التحليلددددددديالمدددددددنهت الوصدددددددفي  تدددددددم اسدددددددتخدامقدددددددد و  .فدددددددردا  ( 250)طبقيدددددددة تناسدددددددبية مكّوندددددددة مدددددددن 
 .نة كأداة لجم  البيانات الالزمةاإلستبااستخدمت الدراسة وأهدافها، و 

لت وتوّصدددددددد. (SPSS)تددددددددم تحليددددددددل البيانددددددددات باسددددددددتخدام برنددددددددامت الددددددددرزم اإلحصددددددددائية للعلددددددددوم االجتماعيددددددددة      
التسدددددويق اإلبتكددددداري فدددددي أّن الشدددددركات عيندددددة الدراسدددددة تطّبدددددق  أهمهدددددا تمثّدددددلمجموعدددددة مدددددن النتدددددائت، الدراسدددددة إلدددددى 

ل اإلبتكدددددار فدددددي مجدددددا حيدددددث مثّدددددل ؛ةبدرجدددددة متوسدددددط( المندددددتت، والتسدددددعير، والتدددددرويت، والتوزيددددد )بمجاالتددددده األربعدددددة 
نتددددددائت وأظهددددددرت ال .رويتالتفدددددد ،سددددددعيرالتف ،وزيدددددد ، تدددددداله اإلبتكددددددار فددددددي مجددددددال التالمنددددددتت أكثددددددر المجدددددداالت تطبيقددددددا  

غيددددات التنسدددديق بددددين ، كد مددددن اإلشددددكاليات التددددي تقددددف عائقددددا  أمددددام تطبيددددق عمليددددة التسددددويق اإلبتكدددداريالعديدددد أيضددددا  
 . ةاإلدارات المهتمة باألنشطة اإلبتكاري

التدددددي مدددددن شدددددأنها المسددددداعدة  والمقترحدددددات بعددددددد مدددددن التوصددددديات الباحثدددددة تفدددددي ضدددددوء نتدددددائت الدراسدددددة أوصددددد     
 المسدددددتمر سدددددعي الشدددددركةك ،الشدددددركات الصدددددناعية بمحافظدددددة الخليدددددلفدددددي تطبيدددددق عمليدددددة التسدددددويق اإلبتكددددداري فدددددي 

إيجددددداد قسدددددم لألبحددددداث والتطدددددوير  ةوضدددددرور ، زيدددددادة منافدددددذ التوزيددددد  للزبدددددائنو ، إلدددددى إيجددددداد أسدددددواق جديددددددة لمنتجاتهدددددا
 .من شأنه العمل على توفير المقترحات المستمرة الضرورية لعملية االبتكار
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Abstract 

Innovative Marketing Applications at Industrial Companies in Hebron 

Governorate: Obstacles and Suggestions 

The study aimed to identify the innovative marketing applications in industrial 

companies in Hebron governorate in its four fields (product, pricing, promotion 

and distribution), and uncover the most important obstacles that prevent the 

implementation of innovative marketing in these companies in an attempt to 

submit suggestions that will improve the innovative marketing process. 

     The study society consisted of all the individuals responsible for marketing 

activities in the industrial companies in Hebron Governorate during the period 

of the study, (717) managers. For the purpose of the study, a proportional 

stratified sample of 250 individuals was selected. The descriptive analytical 

approach was used to suit the nature of the study and its objectives, and the 

questionnaire was used as a tool for collecting the necessary data.   

      Data were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) program. The study concluded a set of results, the most important of 

which is that the companies of sample applied the innovative marketing in its 

four fields (product, distribution, pricing and promotion) to a medium degree. 

Where innovation in the field of product was the most applied field, followed 

by innovation in the field of distribution, pricing, promotion. The results also 

revealed many obstacles impeding the implementation of innovative 

marketing, such as lack of coordination among departments interested in 

innovative activities. 

     In light of the results of the study, the researcher recommended a number of 

recommendations and suggestions that would help in the implementation of the 

innovative marketing process in the industrial companies in Hebron 

Governorate, as the company seeks to find new markets for its products, 

increase distribution outlets for customers and the need to find a research and 

development department for the continuous processes necessary for innovation.  



1 
 

 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة1.1 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 2.1

 فرضيات الدراسة 3.1

 أهمية الدراسة 4.1 

 مبررات الدراسة 5.1

 أهداف الدراسة 6.1 

 حدود الدراسة 7.1  

 خطة الدراسة8.1  

 الدراسة مصطلحات9.1  

 

 

 



2 
 

 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة1.1 

فدددددددددي ظدددددددددل التطدددددددددور الهائدددددددددل الدددددددددذي يعصدددددددددف بالجاندددددددددت االقتصدددددددددادي، وفدددددددددي ظدددددددددل الثدددددددددورة      

 -التكنولوجيددددة التددددي تغددددزو عددددالم االتصدددداالت، ومددددا يتددددزامن معهددددا مددددن تزايددددد شددددديد فددددي المنافسددددة 

وبالوقدددددددت الددددددددذي لدددددددم يعددددددددد التسددددددددويق  -وال سددددددديما مدددددددد  وفدددددددرة المنتجددددددددات ودورة حياتهدددددددا القصدددددددديرة 

وحسددددت؛ لددددم يعددددد المسددددتهل  يقددددف عنددددد حاجددددة معينددددة، يقتصددددر علددددى البيدددد  والددددتخل  مددددن المنددددتت 

 .((Arnold, 2010وال يرضى بإشباعها عند أول سلعة يراها 

يعدددددد التسدددددويق مدددددن أهدددددم النشددددداطات الحيويدددددة، سدددددواء فدددددي منظمدددددات األعمدددددال أو المنظمدددددات      

العامدددددة أو حتدددددى فدددددي المنظمدددددات قيدددددر الهادفدددددة إلدددددى تحقيدددددق الدددددربح، وربمدددددا ال تعتبدددددر مدددددن قبيدددددل 

غدددددة االدعددددداء بدددددأن التسدددددويق فدددددي الوقدددددت الحاضدددددر هدددددو التحددددددي الحقيقدددددي لنجدددددا  المنظمدددددات المبال

فهدددددددو العنصددددددددر األساسدددددددي الددددددددذي يمّكدددددددن المؤسسددددددددة مدددددددن تخطدددددددديط . وبقائهدددددددا ونموهدددددددا وازدهارهددددددددا

وتطدددددوير منتجاتهدددددا بمدددددا يتفدددددق مددددد  حاجدددددات ورقبدددددات السدددددوق المسدددددتهدف، ومدددددن توزيعهدددددا أيضدددددا  

 .( 2008عزام وآخرون،) قوبالطريقة األمثل التي تتالءم م  السو 

يشدددددير التسدددددويق اإلبتكددددداري إلدددددى الكيفيدددددة التدددددي يدددددتم مدددددن خاللهدددددا وضددددد  األفكدددددار الجديددددددة أو      

قيدددددددددر المألوفدددددددددة موضددددددددد  التطبيدددددددددق الفعلدددددددددي فدددددددددي الممارسدددددددددات والسياسدددددددددات التسدددددددددويقية؛ أي أن 

كددددن التسددددويق اإلبتكدددداري هددددو عمليددددة اسددددتغالل واسددددتثمار لألفكددددار الجديدددددة فددددي مجددددال التسددددويق ول
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أن يكددددددون نشدددددداط التسددددددويق اإلبتكدددددداري فددددددي أحددددددد أو كددددددل عناصددددددر المددددددزيت؛ فقددددددد ينصددددددت علددددددى 

 .عنصر المنتت أو السعر أو التوزي  أو الترويت أو على كل هذه العناصر مجتمعة

أدركددددت الشددددركات المسددددؤولية الكبيددددرة التددددي تقدددد  علددددى عاتقهددددا فددددي بندددداء جسددددٍر مددددن الثقددددة مدددد       

تمتددددددد إلددددددى مددددددا بعددددددد البيدددددد ؛ فبدددددددأت بتغييددددددر طريقددددددة تفكيرهددددددا،  عمالئهددددددا، وعالقددددددة طويلددددددة المددددددد 

وااللتفدددددات لكيفيدددددة تسدددددويق عالماتهدددددا التجاريدددددة بطدددددرق مبتكدددددرة، واالسدددددتفادة مدددددن األسددددداليت الثوريدددددة 

األمددددددر الددددددذي يددددددؤدي إلددددددى تقددددددديم تيددددددارات مسددددددتمرة ومتدفقددددددة مددددددن . للتعريددددددف بمنتجاتهددددددا وخدددددددماتها

نتددددداا منتجدددددات عاليدددددة الجددددد ودة وبتكددددداليف منخفضدددددة، وتسدددددليمها فدددددي ا جدددددال المنتجدددددات الجديددددددة واا

مكانيددددددات قيددددددر مسددددددبوقة فددددددي تنويدددددد  اإلنتدددددداا  المحددددددددة، وبالتددددددالي يتدددددديح إلدارة الشددددددركات فرصددددددا  واا

دخدددددال التنويعدددددات الالنهائيدددددة فدددددي مواصدددددفات المنتدددددوا التدددددي تتقددددددم  وتطدددددوير خطدددددوط المنتجدددددات واا

كددددددار يمددددددنح للشددددددركات ميددددددزة بدددددده للسددددددوق فددددددي أوقددددددات قياسددددددية، وبالتددددددالي يمكددددددن القددددددول بددددددأن االبت

بالوقدددددت الدددددذي يصدددددبح فيددددده  –خاصدددددة فدددددي ظدددددل محددددديط شدددددديد التغيدددددر  -تنافسدددددية طويلدددددة المدددددد  

  (Dunn, 1995). جزءا  أساسيا  فيها اإلبتكاريالتسويق 

فالعمددددل بمددددا هددددو متددددا  والتحضددددير للتفاعددددل مدددد  متغيددددرات البيئددددة عددددن طريددددق التكّيددددف أصددددبح      

سددددددديما أن وتيدددددددرة التغيدددددددر أصدددددددبحت سدددددددريعة، وبالتدددددددالي فدددددددال بدددددددد ال يخددددددددم جميددددددد  المؤسسدددددددات، ال 

ومددددددن العوامددددددل التددددددي . للمؤسسددددددة أن تكددددددون يقظددددددة بالقدددددددر الددددددذي تتصددددددرف فيدددددده قبددددددل المنافسددددددين

الدددددذي بدددددات يحظدددددى باهتمدددددام كبيدددددر خاصدددددة فدددددي ظدددددل و تسددددداهم فدددددي تحقيدددددق ذلددددد  هدددددو االبتكدددددار؛ 

 .(2012مربعي، )االقتصاد الجديد المبني على المعرفة 

نظددددددرا لألهميددددددة التددددددي  التميددددددز فددددددي المجددددددال التسددددددويقي أحددددددد أهددددددم مجدددددداالت التميددددددز؛ يعتبددددددر     

يلعبهددددددا التسددددددويق، حيددددددث لالبتكددددددار فددددددي مجددددددال التسددددددويق أوجدددددده ومددددددداخل عديدددددددة؛ بمعنددددددى آخددددددر 
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يمكددددددن االبتكددددددار فددددددي مجددددددال المنتجددددددات أو فددددددي مجددددددال التسددددددعير أو فددددددي مجددددددال التوزيددددددد  أو أي 

 .(2007سليماني، ) التسويقية مجال آخر من مجاالت التسويق أو الممارسات

للشدددددددركات الصدددددددناعية فدددددددي محافظدددددددة  اإلبتكددددددداريتتنددددددداول هدددددددذه الدراسدددددددة تطبيقدددددددات التسدددددددويق      

الخليددددل؛ وذلدددد  مددددن خددددالل تحديددددد أهددددم اإلشددددكاليات التددددي تواجدددده هددددذه الشددددركات فددددي تطبيقهددددا لهددددذا 

 . التسويق، وبالتالي تقديم مقترحات لحل تل  اإلشكاليات

ات الصدددددناعية فدددددي محافظدددددة الخليدددددل بكثرتهدددددا وتمّيزهدددددا، الشددددديء الدددددذي يقودهدددددا وتمتددددداز الشدددددرك     

إلدددددى تقدددددديم منتجدددددات يدددددتم تسدددددويقها داخدددددل الدددددوطن وخارجددددده، وبالتدددددالي تبدددددرز األهميدددددة للبقددددداء علدددددى 

المنافسدددددة فدددددي األسدددددواق المحليدددددة والدوليدددددة، وهدددددذا مدددددا تسدددددعى الدراسدددددة للوصدددددول إليددددده  مسدددددتو   مدددددن

 .وتحقيقه

 وأسئلتهامشكلة الدراسة  2.1

إن العديددددد مددددن الشددددركات الصددددناعية تعدددداني بشددددكل كبيددددر مددددن مشددددكلة النمطيددددة والجمددددود فددددي      

نشدددددداطاتها التسددددددويقية؛ فالمنتجددددددات تكدددددداد تكددددددون متماثلددددددة فيمددددددا بددددددين الشددددددركات التددددددي تعمددددددل فددددددي 

مجدددددددال معدددددددين، وحمدددددددالت التدددددددرويت متكدددددددررة واالختالفدددددددات فيمدددددددا بينهدددددددا ال تكددددددداد تدددددددذكر، وكدددددددون 

، فددددإن مددددا يجددددت أن -لدددديى علددددى الجانددددت النظددددري وحسددددت -معرفددددة ابتكدددداري التسددددويق هددددو فددددر  

يجدددداد  يحدددددث عمليددددا  هددددو تطددددوير المنددددتت وتسددددويقه بمسددددتو  يدفعدددده الكتشدددداف روحدددده اإلبتكاريددددة، واا

طددددددرق مبتكددددددرة لحددددددل مشددددددكالت العمددددددالء، وطددددددرق جديدددددددة فددددددي الوصددددددول إلدددددديهم واسددددددتخدام جديددددددد 

 .( 2010اإلبراهيم،) لوسائل اإلعالم األكثر فعالية
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وبدددددالنظر إلدددددى الشدددددركات اليدددددوم يمكنندددددا إدرا  آلياتهدددددا المسدددددتخدمة فدددددي الحصدددددول علدددددى الميدددددزة      

فاإلبتكددددددار فددددددي التسددددددويق  .التنافسددددددية مددددددن خددددددالل إدارة فعالددددددة تعمددددددل علددددددى خلددددددق االبتكددددددار للغددددددد

ُينظددددددددر إليدددددددده باعتبدددددددداره محركدددددددداا حاسددددددددماا للميددددددددزة التنافسددددددددية، وبالتددددددددالي لددددددددألداء االقتصددددددددادي ككددددددددل 

(Tushman&Nadler, 1986). 

إلدددددى  –ونظدددددرا  لكدددددون الشدددددركات الصدددددناعية فدددددي محافظدددددة الخليدددددل بمختلدددددف مجاالتهدددددا تتبددددد        

األسدددداليت والوسددددائل ذاتهددددا فددددي عملياتهددددا التسددددويقية، فقددددد جدددداءت الحاجددددة إلددددى تسددددليط  -حددددد مددددا 

ة، الضدددددوء علدددددى األسدددددبات واإلشدددددكاليات التدددددي تحدددددول دون التندددددّو  والتطدددددّور فدددددي العمليدددددة التسدددددويقي

تحسدددددين العمليدددددة التسدددددويقية فدددددي ات مدددددن شدددددأنها العمدددددل علدددددى مقترحددددد رق للوصدددددول إلدددددىوشدددددق الطددددد

 .تل  الشركات

ــــــرّ  فدددددديتتمثّددددددل هددددددذه الدراسددددددة فددددددإّن مشددددددكلة  ى مددددددا سددددددبقبندددددداء  علدددددد      ــــــات التع ــــــى تطبيق ف عل

المنــــتج، )فــــي الشــــركات الصــــناعية بمحافظــــة الخليــــل بمجاالتهــــا األربعــــة  اإلبتكــــاريالتســــويق 

ــــع ــــرويج، والتوزي ــــرز اإلشــــكاليات التــــي تحــــول دون ، بهــــدف (والتســــعير، والت الكشــــف عــــن أب

ــــ ــــت الشــــركاته تطبيق ــــي تل ــــديم مقترحــــات  ،ف ــــة  لتق ــــي محاول ــــى  تهــــدفف وتطــــوير  تحســــينإل

 .اإلبتكاريعملية التسويق 

 :ة من خالل اإلجابة عن األسئلة التاليةيمكن تحقيق قرد الدراسو 

ـــــرئيس األول ـــــق التســـــويق  :الســـــلال ال فـــــي الشـــــركات الصـــــناعية  اإلبتكـــــاريمـــــا درجـــــة تطبي

 بمحافظة الخليل؟
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 :تيةوينبثق من هذا السؤال األسئلة الفرعية ا 

 ما أهم مظاهر االبتكار في المنتت في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل؟. 1

 مظاهر االبتكار في مجال التسعير في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل؟ما أهم . 2

 ما أهم مظاهر االبتكار في مجال الترويت في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل؟. 3

 ما أهم مظاهر االبتكار في مجال التوزي  في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل؟. 4

فــــي  اإلبتكــــاريليات التــــي تواجــــه تطبيــــق التســــويق مــــا أهــــم اإلشــــكا: الســــلال الــــرئيس الثــــاني

 الشركات الصناعية بمحافظة الخليل؟

فـــــي الشـــــركات  اإلبتكـــــاريلتطبيـــــق التســــويق مــــا أهـــــم المقترحـــــات : الســــلال الـــــرئيس الثالـــــث

 محافظة الخليل؟الصناعية ب

 فرضيات الدراسة 3.1

 :التاليةالرئيسة  ةالفرضي، تّم بناء ولإلجابة عن أسئلتها اعتمادا  على مشكلة الدراسة

ـــــة  ـــــد مســـــتوى الدالل ـــــة إحصـــــائية عن فـــــي متوســـــطات ( α≤0.05)ال توجـــــد فـــــروق ذات دالل

اســــتجابات المبحــــوثين حــــول تطبيــــق التســــويق اإلبتكــــاري للشــــركات الصــــناعية فــــي محافظــــة 

الجـــــنس، والعمـــــر، والمســـــتوى و القطـــــاع الصـــــناعي،  :الخليـــــل تعـــــزى للمتغيـــــرات الديموغرافيـــــة

 .وسنوات الخبرةالتعليمي، 
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 :هذه الفرضية الفرضيات الفرعية ا تية من بثقوين

ال توجددددددددد فددددددددروق ذات داللددددددددة إحصددددددددائية عنددددددددد مسددددددددتو  الداللددددددددة : األولــــــــى الفرعيــــــــة الفرضــــــــية

(α≤0.05 ) للشدددددركات  اإلبتكددددداريفدددددي متوسدددددطات اسدددددتجابات المبحدددددوثين حدددددول تطبيدددددق التسدددددويق

 .الصناعية في محافظة الخليل تعز  لنو  القطا  الصناعي

ال توجددددددددد فددددددددروق ذات داللددددددددة إحصددددددددائية عنددددددددد مسددددددددتو  الداللددددددددة : الثانيــــــــة الفرعيــــــــة الفرضــــــــية

(α≤0.05 ) للشدددددركات  اإلبتكددددداريفدددددي متوسدددددطات اسدددددتجابات المبحدددددوثين حدددددول تطبيدددددق التسدددددويق

 .الصناعية في محافظة الخليل تعز  لمتغير الجنى

ال توجددددددددد فددددددددروق ذات داللددددددددة إحصددددددددائية عنددددددددد مسددددددددتو  الداللددددددددة : الثالثــــــــة الفرعيــــــــة الفرضــــــــية

(α≤0.05 ) للشدددددركات  اإلبتكددددداريفدددددي متوسدددددطات اسدددددتجابات المبحدددددوثين حدددددول تطبيدددددق التسدددددويق

 .الصناعية في محافظة الخليل تعز  لمتغير العمر

تو  الداللددددددددة ال توجددددددددد فددددددددروق ذات داللددددددددة إحصددددددددائية عنددددددددد مسدددددددد: الرابعــــــــة الفرعيــــــــة الفرضــــــــية

(α≤0.05 ) للشدددددركات  اإلبتكددددداريفدددددي متوسدددددطات اسدددددتجابات المبحدددددوثين حدددددول تطبيدددددق التسدددددويق

 .الصناعية في محافظة الخليل تعز  لمتغير المستو  التعليمي

توجدددددددد فدددددددروق ذات داللدددددددة إحصدددددددائية عندددددددد مسدددددددتو  الداللدددددددة  ال :الخامســـــــةالفرعيـــــــة الفرضـــــــية 

(α≤0.05 ) للشدددددركات  اإلبتكددددداريفدددددي متوسدددددطات اسدددددتجابات المبحدددددوثين حدددددول تطبيدددددق التسدددددويق

 .الصناعية في محافظة الخليل تعز  لمتغير سنوات الخبرة
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 أهمية الدراسة 4.1

تسدددددتمد الدراسدددددة أهميتهدددددا مدددددن طبيعدددددة الموضدددددو  الدددددذي تغطيددددده، وبصدددددفة عامدددددة مدددددن النتدددددائت      

المتوقعددددة مندددده والتددددي يمكددددن أن تسددددهم فددددي تقددددديم دليددددل عملددددي وعلمددددي عددددن واقدددد  تطبيددددق التسددددويق 

فدددددي الشدددددركات الصدددددناعية فدددددي محافظدددددة الخليدددددل؛ فهدددددو يسدددددّلط الضدددددوء علدددددى أبدددددرز مدددددا  اإلبتكددددداري

  بددددده فدددددي مواجهدددددة السدددددوق المتجددددددد لتحدددددافظ علدددددى مسدددددتو   كددددداٍف ينبغدددددي علدددددى الشدددددركات التمسددددد

. لمنتجاتهددددددددا اإلبتكدددددددداريمددددددددن التميددددددددز يؤهلهددددددددا للبقدددددددداء واالسددددددددتمرار، أال وهددددددددو تمسددددددددكها بالتسددددددددويق 

 :وتتمثل هذه األهمية با تي

 لقلددددددة الدراسددددددات والبحددددددوث نظددددددرا   ،اإلبتكدددددداري التسددددددويق موضددددددو  أهميددددددة إلددددددى االنتبدددددداه لفددددددت

 .ي هذا المجالعلى المستو  الوطني ف

 البحدددددددث؛ وذلددددددد  مدددددددن خدددددددالل  نتدددددددائت مدددددددن الصدددددددناعية علدددددددى االسدددددددتفادة الشدددددددركات مسددددددداعدة

فددددي عمليددددة تطبيددددق التسددددويق  قددددف عائقددددا  أمامهددددات قددددد التعددددّرف علددددى أبددددرز اإلشددددكاليات التددددي

 .، ثم السعي لحلها من خالل المقترحات المقّدمةاإلبتكاري

  الفوائددددددددد المرجددددددددّوة التددددددددي سددددددددتجنيها الشددددددددركات الصددددددددناعية مددددددددن عمليددددددددة تطبيددددددددق التسددددددددويق

كتحقيددددددددق الميددددددددزة التنافسددددددددية التددددددددي تمّيزهددددددددا عددددددددن المنافسددددددددين، وزيددددددددادة الحصددددددددة  اإلبتكدددددددداري

 .؛ تستدعي التطّرق لموضو  الدراسةالسوقية وبالتالي زيادة المبيعات واألربا  لها

 اإلبتكدددددداريالتسدددددويق عمومدددددا ، و  بموضددددددو   هتمدددددينوالم اعتمددددداد الدراسدددددة كمرجدددددد  للمسدددددؤولين 

. وعناصدددددددددر المدددددددددزيت التسدددددددددويقيولكدددددددددل مسدددددددددؤول عدددددددددن األنشدددددددددطة التسدددددددددويقية . خصوصدددددددددا  

 .وكمرج  لباحث وطالت التسويق
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 مبررات الدراسة 5.1

 :أصبح ضرورة ال بد منها، وذل  اإلبتكاريتناول موضو  التسويق إّن 

  يحملهددددددددا موضددددددددو  الدراسددددددددة فددددددددي مجددددددددال علددددددددم للقيمددددددددة العلميددددددددة واألهميددددددددة الكبيددددددددرة التددددددددي

 .التسويق

  لمسدددددايرة الوقدددددت الدددددذي يتطلدددددت حداثدددددة موضدددددو  البحدددددث وتماشددددديه مددددد  العصدددددر مدددددن خدددددالل

 .ظاهرة التجديد في آلية تقديم المنتجات إلى األسواق

 ممدددددا يسدددددتدعي أهميدددددة تبندددددي سياسدددددات ةشدددددهدها السدددددوق المحليدددددتلمنافسدددددة الشدددددديدة التدددددي ل ،

 .تميز الشركة عن منافسيها

 لتغيير النمط التقليدي للتسويق المحلي بما يتالءم والتطور التكنولوجي العالمي. 

  لزيدددددددادة وعدددددددي التّجدددددددار وأصدددددددحات الشدددددددركات الصدددددددناعية بالمسدددددددتهل  الحدددددددديث، ومتطلباتددددددده

 .المتجددة

   إلثدددددراء المكتبدددددة العربيدددددة عمومدددددا ، والمكتبدددددة الفلسدددددطينية خصوصدددددا  ببحدددددث يتنددددداول موضدددددوعا

 .اإلبتكاريأال وهو التسويق  ؛والحديثة الخاصة بالتسويق من الموضوعات المهمة

 أهداف الدراسة 6.1

 :ا تية األهداف تحقيق إلى الدراسة هذه تسعى

 د مدددددنفدددددي فلسدددددطين مدددددن خدددددالل دراسدددددة عدددددد اإلبتكددددداري التسدددددويق تطبيدددددق واقددددد  علدددددى التعدددددرف. 1

 .صناعية بمحافظة الخليلالشركات ال
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الكشددددددددف عددددددددن أهددددددددم المعيقددددددددات والصددددددددعوبات التددددددددي تحددددددددول دون تطبيددددددددق مفهددددددددوم التسددددددددويق . 2

 .في فلسطين عامة ، ومحافظة الخليل خاصة اإلبتكاري

الشددددددركات الصددددددناعية علددددددى تحقيددددددق  مددددددن شددددددأنها أن تسدددددداعدالتوصددددددل إلددددددى نتددددددائت وتوصدددددديات . 4

 .اإلبتكاريفاعلية األداء التسويقي من خالل تبني فكرة التسويق 

    حدود الدراسة 7.1

 فدددددي الشدددددركات  اإلبتكددددداريتتنددددداول هدددددذه الدراسدددددة تطبيقدددددات التسدددددويق  :الحـــــدود الموضـــــوعية

المندددددددددددتت، والتسدددددددددددعير، والتدددددددددددرويت، )الصدددددددددددناعية بمحافظدددددددددددة الخليدددددددددددل بمجاالتهدددددددددددا األربعدددددددددددة 

، والتعدددددددددّرف علدددددددددى أبدددددددددرز اإلشدددددددددكاليات التدددددددددي تحدددددددددول دون تطبيقددددددددده فدددددددددي تلددددددددد  (والتوزيددددددددد 

تدددددددددي تهددددددددددف إلدددددددددى تحسدددددددددين وتطدددددددددوير عمليدددددددددة التسدددددددددويق الشدددددددددركات، وأهدددددددددم المقترحدددددددددات ال

 .اإلبتكاري

 تقتصدددددر الدراسدددددة الحاليدددددة علدددددى عيندددددة طبقيدددددة تناسدددددبية مدددددن :الحـــــدود البشـــــرية والمكانيـــــة 

    فددددددي الشددددددركات الصددددددناعية بمحافظددددددة الخليددددددل ةالتسددددددويقي سددددددؤولين عددددددن األنشددددددطةالماألفددددددراد 

الصدددددناعية المتواجددددددة فدددددي شدددددركة موزعدددددة حسدددددت أبدددددرز القطاعدددددات ( 717)والبدددددال  عدددددددها 

 .المحافظة

 ـــــــة تقتصدددددددر نتدددددددائت هدددددددذه الدراسدددددددة علدددددددى فتدددددددرة إجرائهدددددددا، والممتددددددددة مدددددددن  :الحـــــــدود الزماني

 (م2018-2017)
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 خطة الدراسة 8.1

 :تتضمن هذه الدراسة خمسة فصول، تم تنظيمها على النحو ا تي

اإلطددددددددار العددددددددام للدراسددددددددة؛ يتندددددددداول هددددددددذا الفصددددددددل المقدمددددددددة والمشددددددددكلة واألسددددددددئلة  :الفصــــــــل األول

 .الدراسة ومبرراتها وأهدافها وحدودها وأهمية والفرضيات

اإلطدددددددار النظدددددددري والدراسدددددددات السدددددددابقة؛ يشدددددددتمل هدددددددذا الفصدددددددل علدددددددى اإلطدددددددار  :الفصـــــــل الثـــــــاني

جنبيدددددددة والتعقيدددددددت النظدددددددري الدددددددذي انطلقدددددددت منددددددده الرسدددددددالة، إضدددددددافة  إلدددددددى الدراسدددددددات العربيدددددددة واأل

 .عليها

ــــث ؛ ويشددددتمل هددددذا الفصددددل مددددنهت الدراسددددة (واإلجددددراءات ةالطريقدددد)منهجيددددة الدراسددددة  :الفصــــل الثال

والمعالجددددددددة اإلحصددددددددائية ومقيدددددددداى الحكددددددددم ومجتمعهددددددددا وعينتهددددددددا وأداة الدراسددددددددة وصدددددددددقها وثباتهددددددددا 

 .على النتائت

نتددددائت الدراسددددة؛ يشددددتمل هددددذا الفصددددل علددددى عددددرد نتددددائت الدراسددددة واإلجابددددة عددددن  :الفصــــل الرابــــع

 .أسئلتها واختبار فرضياتها

مناقشددددة النتددددائت والتوصدددديات؛ وفيدددده تندددداقت الباحثددددة النتددددائت التددددي تددددم التوصددددل  :الفصــــل الخــــامس

إليهدددددا وربطهدددددا بنتدددددائت الدراسدددددات السدددددابقة، ثدددددم وضددددد  التوصددددديات والمقترحدددددات فدددددي ضدددددوء نتدددددائت 

 .اسةالدر 

 (.عربية وأجنبية)قائمة المصادر والمراجع 

 .مالحق الدراسة
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 مصطلحات الدراسة9.1 

 سددددددبيل فدددددي االقتصدددددادية الوحدددددددة بهدددددا تقدددددوم التددددددي الجهدددددود الدددددذي يشدددددمل النشدددددداطهدددددو  :التســـــويق

 اتكميدددددددددبال والخددددددددددمات  لسدددددددددلا مدددددددددددددددبتقدي رادددددددددددددددددلألف والمسدددددددددتقبلية الحاليدددددددددة االحتياجدددددددددات با ددددددددددددإش

 الدددددددددربح تحقيدددددددددق بهددددددددددف المناسدددددددددبين والمكدددددددددان الوقدددددددددت فدددددددددي المناسدددددددددبة واألسدددددددددعار والمواصدددددددددفات

 (. 2001حنا،)

جديددددددددد ( سددددددددلعة أو خدمددددددددة)العمليددددددددة التددددددددي تسددددددددمح بتحويددددددددل فكددددددددرة إلددددددددى منددددددددتت هددددددددو  :االبتكــــــــار

أو محّسدددددددددن، أو إلدددددددددى طريقددددددددددة عمدددددددددل جديدددددددددددة، وعمليدددددددددة االبتكدددددددددار تغطددددددددددي جميددددددددد  النشدددددددددداطات 

والتجاريدددددددددددة والماليدددددددددددة الضدددددددددددرورية للتسدددددددددددويق النددددددددددداجح للمندددددددددددتت الجديدددددددددددد العلميدددددددددددة والتكنولوجيدددددددددددة 

 (.OECD, 2005" )والتنفيذ الفّعال للطريق الجديدة

وضددددددددددد  األفكدددددددددددار الجديددددددددددددة أو قيدددددددددددر التقليديدددددددددددة موضددددددددددد  التطبيدددددددددددق : التســـــــــــويق اإلبتكـــــــــــاري

 (.2003أبو جمعة، )الفعلي في الممارسات التسويقية 

 المنظمددددددددددة تحتاجهددددددددددا التددددددددددي ويقيةددددددددددددددالتس األدوات مددددددددددن وعةددددددددددددمجمهددددددددددو  :المــــــــــزيج التســــــــــويقي

إذ أنددددددددده  (Prasad, 2002). لتحقيدددددددددق األهدددددددددداف التسدددددددددويقية فدددددددددي السدددددددددوق المسدددددددددتهدف

بعددددددددددددد تحديددددددددددددد السددددددددددددوق المسددددددددددددتهدف، تتوّجدددددددددددده نشدددددددددددداطات الشددددددددددددركة نحددددددددددددو إشددددددددددددبا  حاجددددددددددددات 

اسددددددددددتراتيجية المنددددددددددتت، : السددددددددددوق المسددددددددددتهدف مددددددددددن خددددددددددالل أربدددددددددد  إسددددددددددتراتيجيات رئيسددددددددددية هددددددددددي

تسددددددددددددددعير، واسددددددددددددددتراتيجية التوزيدددددددددددددد ، واسددددددددددددددتراتيجية التددددددددددددددرويت والتددددددددددددددي بدددددددددددددددورها واسددددددددددددددتراتيجية ال

، وهدددددددددددددي تالئدددددددددددددم المؤسسدددددددددددددات الصدددددددددددددناعية "4Ps"تشدددددددددددددّكل المدددددددددددددزيت التسدددددددددددددويقي التقليددددددددددددددي أو 

 .(2010سويدان، ) والربحية
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري1.2 

 أساسيات التسويق: المبحث األول1.1.2 

بدددددالتزامن مددددد  التطدددددورات التدددددي حصدددددلت فدددددي بيئدددددة منظمدددددات األعمدددددال، ونتيجدددددة  لزيدددددادة حجدددددم      

اإلنتددددداا واشدددددتداد المنافسدددددة واتسدددددا  األسدددددواق، بددددددأ التسدددددويق يحتدددددل وظيفدددددة  أساسدددددية  تعمدددددل علدددددى 

 . تحديد حاجات ورقبات المستهل  في محاولة منها لتلبيتها بكفاءة وفاعلية

مجدال  فدي مدؤثرا   دورا   تلعدت أصدبحت التدي الحديثدة هيمالمفدا أهدم مدن التسدويق يعتبدر     

 المسدتهلكين ورقبدات حاجدات بدين بالمواءمدة يهدتم الدذي النشداط ذلد  يعندي حيدث األعمدال،

مكانيدات مدن  وقتندا فدي كبيدرة أهميدة أكسدبه ممدا أخدر ، جهدة مدن المؤسسدة جهدة، وقددرات واا

األول  المقددام فددي الزبددون ورقبددات حاجيددات وضدد  علددى خددالل تركيددزه مددن الحاضددر

 .(2007سليماني، )

بمجموعدددددة مدددددن المراحدددددل المتالحقدددددة التدددددي أدت إلدددددى  حدددددديثمفهدددددوم التسدددددويق ال نظدددددرا  لمدددددرورو     

تعددددددت لدددده، فقددددد  تشددددكيله وتطددددويره، واالهتمددددام الكبيددددر الددددذي أواله كددددل مددددن البدددداحثين والمختصددددين

. (2012مربعدددددي، ) ر عدددددن توجهدددددات فكريدددددة وفلسدددددفية معيندددددةالتعريفدددددات الخاصدددددة بددددده والتدددددي تعّبددددد

 .وستتناول الباحثة الحقا  ا راء المختلفة التي قّدمها الباحثون والمهتمون لمفهوم التسويق
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 مفهوم التسويق: المطلب األول 1.1.1.2

نظددددددام شددددددامل ألنشددددددطة منظمددددددة األعمددددددال المتفاعلددددددة، : "هددددددو التسددددددويق كمددددددا عّرفدددددده سددددددتانتون     

ات والتددددددي تهدددددددف إلددددددى تخطدددددديط وتسددددددعير وتددددددرويت وتوزيدددددد  السددددددل  والخدددددددمات التددددددي ُتشددددددب  حاجدددددد

حيددددددث يوّضددددددح هددددددذا التعريددددددف ضددددددرورة . (Stanton, 1971) "الزبددددددائن الحدددددداليين والمددددددرتقبين

ت والتوزيددددد  لتكدددددّون نظامدددددا  التنسددددديق بدددددين عناصدددددر التسدددددويق المتمّثلدددددة فدددددي المندددددتت والسدددددعر والتدددددروي

 .متكامال  ومتفاعال  بين أجزائه، وتحقيق أهداف هذا النظام بكفاءة من أجل إرضاء الزبائن

 تقددوم التددي الجهددود الددذي يشددمل النشدداط ذلدد : "كمددا عددّرف نسدديم حنددا التسددويق علددى أندده     

 بتقددديم لألفددرادوالمسدتقبلية  الحاليددة االحتياجدات إشددبا  سدبيل فددي االقتصدادية الوحدددة بهدا

 المناسدبين والمكدان الوقدت فدي المناسدبة واألسدعار والمواصدفات بالكميدات والخددمات السدل 

 .( 2001حنا،" )الربح تحقيق بهدف

 انيددددددددددددداإلنس شاطددددددددددددذلدددددددد  الن: "ويق بأنددددددددهددددددددددبرا  التسدوتلر تعريفددددددددا  معتددددددددددددددددددت كدددددددددددفيمددددددددا قددددددددّدم فيلي     

، وقددددد ( 2001حسددددن،" )المبادلددددة عمليددددة خددددالل مددددن رقبدددداتوال إلشددددبا  االحتياجددددات هددددددددددالموجّ 

ة عناصددددر أربعددددهددددذا التعريددددف قبددددوال  واسددددعا  مددددن ق بددددل رجددددال األعمددددال، حيددددث نجددددده قددددد حدددددد لقددددّي 

 .( 1999عبد الحميد،: )أساسية وهي

 :الحاجات .1

 علدى الحاجدة تعريدف ويمكدن التسدويقي، للعمدل البدايدة نقطدة اإلنسدانية الحاجدات وتمثدل     

 عدددم حالدة فددي والتدي اإلنسدان، لددد  والدنق  بالحرمددان الشدعور حداالت حالدة مددن أنهدا

 الحاجدات ماسدلو قسدم وقدد الراحدة، وعددم والتدوتر الضديق مدن لديده ندو  تثيدر وتلبيتهدا إشدباعها

 فدي نجدد حيدث ،األعلدى إلدى األسدفل مدن هدرم شدكل تصداعدي علدى بشدكل ورتبهدا اإلنسدانية
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 ثدم واالسدتقرار األمدن حاجدات تليهدا ثدم كاألكدل والشدرت، الفسديولوجية الحاجدات الهدرم قاعددة

 .الذات إثبات حاجاتتأتي  قمة الهرموفي ، واالحترام كالتقدير االجتماعية الحاجات

 :الرغبات .2

 اإلنسدان إليهدا يلجدأ التدي الوسدائل وهدي الحاجدات، مدن متقدمدة درجدة الرقبدات تمثّدل     

 فهدي وهكدذا، الطعدام لتنداول الرقبدة ظهدور تتبعهدا الجدو  حاجدة فظهدور إلشدبا  حاجاتده،

 .الشخصية وخصائصه الشخ  ثقافة تشكلها كما اإلنسانية تعبير عن الحاجات

 :المنتجات. 3

أن  الفدرد ويشدعر حاجدة، إلشدبا  لالسدتهال  ُيطلدت السدوق فدي شديء أي المندتت يمثّدل     

 سدلعة، فكدرة، يكدون قدد والمندتت حاجاتده، السدلعة ُتشدب  عنددما تمامدا   ُأشدبعت قدد حاجاتده

نمدا الخددمات، أو السدل  تُقدّدم ال المؤسسدة فدإن وعليده منظمدة، أو نشداط خدمدة،  تُقدّدم واا

 المنداف  خدالل مدن تتحددد المندتت قيمدة فدإن وعليده السدل  والخددمات بهدذه الخاصدة المنداف 

 .يقدمها التي

 :التبادل. 4

 والمنتجدين، المسدتهلكين بدين تدتم التدي التبدادل عمليدة خدالل مدن التسدويق عمليدة تدتم     

 المنتجدين مدن وخددمات سدل  باقتنداء يقومدون ورقبداتهم حاجداتهم إشدبا  يقدرر النداى فعنددما

 .التسويقي النشاط لت التبادل مالي، وتعتبر عملية بمقابل

 المفهدوم بدأن يدر  حيدث جدوبر لديفيدد مهدم تعريدف هندا  كدوتلر لتعريدف باإلضدافة     

 وتوقعدات احتياجدات مقابلدة خدالل مدن ألهددافها المؤسسدة تحقيدق: "للتسدويق يعندي الحدديث

 إلدى التعريدف، هدذا ويشدير .( 2001حسدن،" )المنافسدة ظدل أفضدل فدي بطريقدة المسدتهلكين
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 ورقبددات حاجددات إشددبا  علددى وخدددمات قددادرة سددل  تقدددم أن المؤسسددة علددى يجددت أندده

 .البقاء واالستمرار من تتمكن حتى منافسيها، من أفضل بشكل المستهلكين

 (2005الضمور، : )وهي أساسية أركان أربعة على الحديث التسويق مفهوم ويقوم

 :العميل نحو التوجه 1. 

 ورقبداتهم، المسدتهلكين حاجدات إشدبا  أسداى علدى يقدوم الحدديث التسدويق مفهدوم إن     

 مسدتهلكيها متطلبدات تلبيدة علدى قددرتها علدى تعتمدد أهددافها تحقيدق علدى قددرة المؤسسدة وأن

ذا مدن منافسديها، أفضدل بشدكل  سديجعلهم هدذا فدإن ذلد  تحقيدق مدن المؤسسددة تمّكندت واا

 .مستقبال التعامل معها وُيكررون تقدم بما يقتنعون

 :الربحية 2. 

 تحقيدق فددي المؤسسدة مسدداعدة هدو الحددديث التسدويق مفهددوم تبندي مددن الغدرد إن     

 تصدبو هددف أهدم أن فدي شد  وال بهدا، المحيطدة الخارجيدة البيئدة ظدل ظدروف فدي أهددافها

 الربحيدة لتحقيدق طريقدة أفضدل بدأن تعتقدد الحدديث التسدويق الدربح، وفلسدفة هدو المؤسسدة إليده

 المفهددوم أن كمددا المنافسددين، مددن أفضدل بصدورة حاجددات المسدتهلكين وتلبيدة إشدبا  هدي

 أو المؤسسدة مصدلحة حسدات علدى إرضداء المسدتهلكين يقتصدر علدى ال للتسدويق الحدديث

نمددا العكددى،  ومصددلحتها العميددل بددين مددن التددوازن نددو  إيجدداد المؤسسددة علددى يفددرد واا

 .الخاصة

 لمنتجدات المسدتهل  ورضدا قبدول أن مؤداهدا فكدرة علدى يسدتند المفهدوم هدذا فدإن وعليده     

 .السوق في واستمرارها لبقائها الوحيد الضمان المؤسسة هو
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 :للملسسة الكلية الجهود تكامل 3. 

 وتكامدل للمؤسسدة الكليدة الجهدود تكامدل)التكامدل  مدن بعددين بدين نميدز أن يجدت وهندا     

 الحدديث التسدويق مفهدوم يهدم مدا أن كدوتلر يدر  حيدث ،)للمؤسسدة التسدويقية جهدود األنشدطة

 وأن المؤسسدة، داخدل اإلدارات كافدة بده تلتدزم أن يجدت والدذي نحدو المسدتهل  هدو التوجده

 مدن المسدتهل  إرضداء نحدو المؤسسدة أنشدطة كافدة إلدى توجيده يسدعى أن التسدويق علدى

 إشددبا  مسددؤولية أن يعنددي وهددذا ،(2002أبددو نبعددة، ) جيدددا   تنسدديقا   منسددقة بددرامت خددالل

نمدا فقدط، التسدويق قسدم علدى تقتصدر المسدتهل  ال حاجدات المؤسسدة  أقسدام جميد  مسدؤولية واا

 أقسددام كددل مجهددودات وتتكامددل تتضددافر أن يجددت ولددذا ،(كالتسددويق، واإلنتدداا، والماليددة)

 مدن األقسدام هدذه مختلدف بدين المطلدوت التكامدل هدذا الهددف ويتحقدق هدذا لتحقيدق المؤسسدة

المسدتهلكين  احتياجدات وتلبيدة األربدا  تحقيدق إلدى يسدعى للمؤسسدة، عدام هددف وجدود خدالل

 .(2004الحناوي وآخرون، )

 التسدويقية األنشدطة مختلدف بدين تكامدل وجدود ضدرورة فدي لفيتمثّد الثداني البعدد أمدا     

 االعتبدار بعدين خدذاأل دون توزيعيدة خطدة بوضد  التوزيد  إدارة تقدوم أن فدال يمكدن للمؤسسدة،

 األنشدطة جميد  تضدم أن يجدت ولدذا اإلعدالن مدثال ، خطدة أو وخصدائ  السدلعة طبيعدة

 إدارة تسدمى واحددة إدارة داخدل المؤسسدة فدي تسدويقيا   نشداطا   التدي تدزاول واألقسدام التسدويقية

 .(2005الصحن، ) التسويق

 :االجتماعية المسلولية 4. 

 االجتماعيددددددددة بالمسددددددددؤولية يسددددددددمى مددددددددا الحددددددددديث التسددددددددويق لمفهددددددددوم الرئيسددددددددية األركددددددددان مددددددددن     

 يتعدارد ال أن يجدت المؤسسدة طدرف مدن المسدتهلكين حاجدات إشدبا  أن للتسدويق ومفادهدا

 يرضدددددديا  منتجدددددد تقدددددددم أن للمؤسسددددددة يمكددددددن ال آخددددددر وبمعنددددددى ومصددددددلحته، رفاهيددددددة المجتمدددددد  مدددددد 
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 اإلضددرار أو البيئددة تلويددث إلددى يددؤدي قددد الوقددت نفددى المسددتهلكين وفددي مددن مجموعددة

 الحدديث المفهدوم اهدايتبنّ  والتدي االجتماعيدة أن المسدؤولية ونجدد .للمجتمد  العامدة بالمصدلحة

 تلد  خاصدة التسدويقية األنشدطة مدن فدي العديدد النظدر تعيدد المؤسسدات جعلدت للتسدويق،

 علدى الحفداظ مفداهيم وتبندي اسدتغالل المدوارد، وترشديد المنتجدات وتعبئدة بدالتغليف المتعلقدة

 .البيئة

 بدددددددين قوفّددددددد إذا إال ربحيتددددددده يحقدددددددق لدددددددن المشدددددددرو  أن حندددددددا نسددددددديم يدددددددر  السدددددددياق هدددددددذا وفدددددددي     

 .(2001حنا، )معا   المجتم  ومتطلبات األفراد ورقبات حاجات

ممدددددددا سدددددددبق تسدددددددتنتت الباحثدددددددة أهميدددددددة التسدددددددويق وضدددددددرورته فدددددددي تحقيدددددددق حاجدددددددات ورقبدددددددات      

المسدددددددتهلكين، وتبدددددددين ذلددددددد  أيضدددددددا  مدددددددن خدددددددالل التركيدددددددز الكبيدددددددر الدددددددذي توليددددددده المنظمدددددددات علدددددددى 

نظددددددرا   ؛هددددددامختلددددددف أنواعهددددددا وأنشددددددطتها لمفهددددددوم التسددددددويق باعتبدددددداره الركيددددددزة األساسددددددية فددددددي نجاح

المنظمدددددات وتوجهاتهدددددا مدددددن خدددددالل سدددددل  أو خددددددمات ُترضدددددي حاجدددددات تلددددد  لكونددددده يتدددددرجم خطدددددط 

 . الزبائن وتحقق رقباتهم

 أهمية وأهداف التسويق: المطلب الثاني 2.1.1.2

اتسددددد  مجدددددال التسدددددويق وأصدددددبح لددددده دور بدددددارز فدددددي نجدددددا  المؤسسدددددات؛ فتوسدددددعت نشددددداطاته      

 ,Kotler and Dubois)وتنوعددددت، وأصددددبح يددددرتبط بعدددددد متزايددددد مددددن ميددددادين التطبيددددق

حيدددددث أصددددددبح . وهدددددذا مدددددا جعددددددل أهميتددددده تتجّسددددددد كواحدددددد مدددددن أهددددددم نشددددداطات المؤسسددددددة .(2002

التسددددويق فددددي النظددددرة الجديدددددة لدددده ُيعّبددددر عددددن كددددل نشدددداط يقددددود إلددددى جددددذت زبددددائن جدددددد للمؤسسددددة 

والمحافظدددددة علددددديهم، كمدددددا ُيعّبدددددر عدددددن اسدددددتمرارية بددددداقي األنشدددددطة، ومنددددده بقددددداء واسدددددتمرار المؤسسدددددة 

فالمنظمدددددات القائمدددددة، أو بددددداألحر   .(Maruani, 1991)ونجاحهدددددا  ككدددددل وتوسدددددعها ونموهدددددا
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ولكدددددن بنجدددددا  هدددددذه المنظمدددددات فدددددي  ؛حجدددددم مبانيهدددددابالمنظمدددددات المعاصدددددرة، ال تقددددداى بحجمهدددددا أو 

 (.Al-Zyadaat and others, 2012)آلية تسويق وتداول منتجاتها بالسوق و 

تلخدددددددي  أهميدددددددة نددددددده يمكدددددددن مدددددددن خدددددددالل اطّدددددددال  الباحثدددددددة، ومراجعتهدددددددا لألدبيدددددددات المختلفدددددددة، فإو 

 :وأهداف التسويق فيما يلي

 :أهمية التسويق: أوالً 

تظهدددددددر األهميددددددددة المتزايدددددددددة لوظيفدددددددة التسددددددددويق أساسددددددددا  فددددددددي مكانتددددددده المتميددددددددزة فددددددددي الهيكددددددددل      

التنظيمددددددددي للمؤسسددددددددة، وفددددددددي الميزانيددددددددة المخصصددددددددة للنشدددددددداط التسددددددددويقي مقارنددددددددة  مدددددددد  األنشددددددددطة 

 (  2003أبو قحف، : )األخر ، حيث يساهم التسويق في

ــــــين المنتجــــــين والمســــــتهلكين . أ ــــــادل ب ــــــق التب تنميددددددة وتطددددددوير  وهددددددذا يسدددددداعد علددددددى :تحقي

األسددددددددواق وتوسددددددددي  نطاقهددددددددا، وذلدددددددد  بددددددددالربط بددددددددين األسددددددددواق الصددددددددغيرة المجددددددددزأة جغرافيددددددددا  

 .مما يؤّدي إلى كفاءة اإلنتاا والتوزي  ودمجها في األسواق الكبيرة،

ـــــة الشـــــكلية للســـــلع المنتجـــــة  . ب ـــــق المنفع وذلددددد  عدددددن طريدددددق إبدددددال  إدارة اإلنتددددداا أو  :خل

التصدددددميم برقبدددددات المسدددددتهلكين وآرائهدددددم بشدددددأن السدددددل  المطلوبدددددة سدددددواء  مدددددن حيدددددث الشدددددكل 

 .أو الجودة أو االستخدامات وحتى في أساليت وطرق التغليف

حيدددددددث يهدددددددددف إلددددددددى الرفاهيدددددددة فددددددددي األجددددددددل القصددددددددير  :للتســــــــويق دور فــــــــي المجتمــــــــع  . ت

مدددددددا توّصدددددددلت إليددددددده التكنولوجيدددددددا مدددددددن ابتكدددددددارات،  والطويددددددل، ويسددددددداهم فدددددددي إيصدددددددال أحددددددددث

وبالتددددددالي تقليددددددل العديددددددد مددددددن المشددددددكالت التددددددي تواجدددددده األفددددددراد، وضددددددمان اسددددددتمرار تحقيددددددق 

 .النمو االقتصادي، ورف  مستو  المعيشة ألفراد المجتم 
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حيددددث أن وجددددود نشدددداط تسددددويقي بالمؤسسددددة يتطلددددت  :خلــــق الكثيــــر مــــن فــــرص التوظيــــف  . ث

الت مختلفددددددة، قددددددد ال يقتصددددددر فقددددددط علددددددى تلدددددد  المجدددددداالت تعيددددددين عّمددددددال فددددددي عدددددددة مجددددددا

، بدددددل فددددددي (كرجددددددال البيددددد  واإلعدددددالن والبحددددددوث)الخاصدددددة بإنجددددداز النشدددددداط التسدددددويقي ذاتددددده 

 .األفراد وقيرها أماكن أخر  داخل إدارات التصميم واإلنتاا أو

ــــــافع أخــــــرى  . ج ــــــق من ، (التخددددددزين)، والمنفعددددددة الزمنيددددددة (النقددددددل)مثددددددل المنفعددددددة المكانيددددددة  :خل

نقدددددددل حيدددددددازة السدددددددل  والخددددددددمات مدددددددن المندددددددتت للمسدددددددتهل  فدددددددي مقابدددددددل )والمنفعدددددددة الحيازيدددددددة 

 (.معين

وذلددددد  مدددددن خدددددالل اكتشددددداف واسدددددتغالل الفدددددر  التسدددددويقية فدددددي  :غـــــزو األســـــواق الدوليـــــة  . ح

ألجنبددددددددي، أو مددددددددن خددددددددالل األسددددددددواق الدوليددددددددة، سددددددددواء تددددددددم هددددددددذا عددددددددن طريددددددددق االسددددددددتثمار ا

 .التصدير أو تراخي  البي  واإلنتاا مثال  

هدددددذه المنافسدددددة تكدددددون مدددددن طدددددرف المؤسسدددددات األجنبيدددددة أو متعدددددددة  :مواجهـــــة المنافســـــة  . خ

 .الجنسيات داخل األسواق الوطنية

 : وهي ،التسويق أهميةالنقاط الالحقة، والتي تشير إلى ( 2002أبو علفة، )وأضاف 

 الجديدة؛ والخدمات السل  على الطلت وتنشيط والتجديد االبتكار على المساعدة 

 األسواق؛ حاجات لمقابلة وبرامت إستراتيجية إعداد على المساعدة 

 لتدددفق نتيجددة   المجتمدد  أو المؤسسددة تواجدده التددي المخدداطر تقليددل علددى عمددلال  

 وبالعكى؛ المستهل  إلى المنتت من القرارات التخاذ الالزمة لمعلومات

 ما؛ لسلعة ثمنا   النهائي المستهل  يدفعه الذي المبل  نصف التسويق تكلفة تجاوز 
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  :أهداف التسويق: ثانياً 

 :فددددددي، وتتمثّددددددل أهددددددم تلدددددد  األهددددددداف للتسددددددويق عددددددّدة أهددددددداف يشددددددير إليهددددددا العديددددددد مددددددن البدددددداحثين

   (2008بغداد، )

 :أهداف الربح 1.

أي مؤسسدددددة تسدددددعى إلدددددى تحقيدددددق أربدددددا  نتيجدددددة األنشدددددطة التدددددي تقدددددوم بهدددددا، وحريدددددة المؤسسدددددة      

محدددددددة فدددددي هدددددذا المجدددددال، إذ توجدددددد قيدددددود تحدددددول دون إمكانيدددددة تحقيدددددق ربدددددح أعظدددددم، كتصدددددرفات 

وتسدددددددعى الوظيفدددددددة التسدددددددويقية مدددددددن . المنافسدددددددين والرقابدددددددة الحكوميدددددددة علدددددددى األسدددددددعار والتشدددددددريعات

 :خالل الربح المحقق إلى

  عدددددن فدددددر  تسدددددويقية جديددددددة، وذلددددد  بتوسدددددي  عمليدددددة التسدددددويق إلدددددى قطاعدددددات ذات البحدددددث

 .ربحية أكبر من خالل البحث عن الحاجات الكامنة والعمل على إشباعها

  تحقيدددددددق حصددددددد  سدددددددوقية أكبدددددددر مدددددددن خدددددددالل تحسدددددددين معددددددددالت دوران المبيعدددددددات بفضدددددددل

 .األنشطة الترويجية وتنوي  محفظة أنشطة المؤسسة والقيام باالبتكار

 :ت المستهلكيناتلبية حاج2. 

إن إرضددددددداء المسددددددددتهل  يكمددددددددن فددددددددي إعطائدددددددده قيمدددددددة مضددددددددافة عّمددددددددا يحتاجدددددددده وعّمددددددددا يقّدمدددددددده      

 .المنافسون

 :البقاء واالستمرار 3.

الغايددددددة األساسدددددددية مددددددن وراء تلددددددد  األهدددددددداف السددددددابقة هدددددددو البقددددددداء والتوّسدددددد  فدددددددي القطاعدددددددات      

ن تسددددداهم إدارة التسددددددويق بفعاليددددددة فددددددي تحقيددددددق السدددددوقّية واألنشددددددطة اإلنتاجيددددددة والخدميددددددة، ويمكددددددن أ
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اسدددددتمرارية المؤسسدددددة مدددددن خدددددالل قيامهدددددا بالبحدددددث الددددددائم علدددددى فدددددر  تسدددددويقية جديددددددة، وضدددددرورة 

 .تنظيم المعلومات التسويقية

 وظائف التسويق: المطلب الثالث 3.1.1.2

وظدددددائف التسدددددويق كثيدددددرة، ولكدددددن يمكدددددن ذكدددددر الشدددددائ  منهدددددا فدددددي ثدددددالث مجموعدددددات رئيسدددددة، وكدددددل 

 ( 2009الزعبي، : )مجموعة تتضّمن هي األخر  وظائف أخر ، وهي كما يلي

ـــــــة 1.    وتشدددددددمل تخطددددددديط السدددددددلعة أو الخدمدددددددة، التنمددددددديط والتددددددددريت، الشدددددددراء  :وظـــــــائف المبادل

 .والبي 

 .ويشمل الخزن والنقل: التوزيع المادي 2.   

وتشدددددمل تمويدددددل التسدددددويق، تحّمدددددل المخددددداطر التسدددددويقية، والحصدددددول  :الوظـــــائف المســـــاندة 3.   

 .على المعلومات التسويقية

 طرق دراسة التسويق: المطلب الرابع 4.1.1.2

أربعدددددة منددددداهت  مدددددن بدددددين مدددددن أجدددددل دراسدددددة التسدددددويق، فإنددددده ال بدددددد مدددددن اتبدددددا  مدددددنهت معدددددين     

ة شدددددداملة، وذلدددددد  مددددددن خددددددالل سددددددحددددددث أن يدددددددرى التسددددددويق دراحيددددددث يمكددددددن للفددددددرد البا ،أساسددددددية

 (2000، عوادالخطيت و ) :ذه المناهت األربعة التاليةاتباعه إحد  ه

 المنهج السلعي: أوالً 

يتضددددددمن هددددددذا المددددددنهت دراسددددددة أنددددددوا  السددددددل  المختلفددددددة وتصددددددنيفها فددددددي مجموعددددددات تجمعهددددددا      

 :خصائ  مشتركة، وحست هذا المنهت يمكن تقسيم السل  إلى مجموعتين رئيسيتين
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وهددددددي تلدددددد  السددددددل  التددددددي يشددددددتريها المسددددددتهل  النهددددددائي : مجموعــــــة الســــــلع االســــــتهالكية 1.   

 .لغرد إشبا  حاجاته

وهددددي السددددل  التددددي يشددددتريها المسددددتخدم لغددددرد إنتدددداا سددددل  : مجموعــــة الســــلع الصــــناعية 2.   

أخدددددددر  كالمعددددددددات لغدددددددرد إجدددددددراء عمليدددددددات إنتاجيدددددددة عليهدددددددا قصدددددددد تحويلهدددددددا إلدددددددى سدددددددل  جديددددددددة 

 .المصنعة والمواد األوليةكالمواد نصف 

ومدددددددا يمّيدددددددز هدددددددذا المدددددددنهت هدددددددو أنددددددده يمددددددددنا بالتفاصددددددديل الدقيقدددددددة عدددددددن المشدددددددكالت الخاصدددددددة      

حالددددددة العددددددرد والطلددددددت عليهددددددا، و بتسددددددويق سددددددل  معينددددددة مددددددن خددددددالل دراسددددددة مصددددددادر إنتاجهددددددا، 

والمشدددداكل التددددي تواجدددده المؤسسددددة عنددددد تسددددويق سددددلعة معينددددة، قيددددر أن أهددددم االنتقددددادات الموّجهددددة 

ضدددداعته للوقددددت حيددددث تتشددددابه السددددل  فددددي طددددرق تسددددويقها أكثددددر مددددن لهدددد ذا المددددنهت هددددي التكددددرار واا

 .اختالفها

 منهج الملسسات التسويقية: ثانياً 

ويرّكددددددز هددددددذا المددددددنهت علددددددى دراسددددددة وتحليددددددل النشدددددداط الددددددذي تقددددددوم بدددددده المؤسسددددددات التسددددددويقية      

سددددات فددددي االقتصددددداد كمتدددداجر الجملددددة ومتدددداجر التجزئدددددة، ومددددد  أهميددددة كدددددل نددددو  مددددن هدددددذه المؤس

القددددددددومي ودورهددددددددا فددددددددي تبددددددددادل السددددددددل  والخدددددددددمات، وكددددددددذل  دراسددددددددة المددددددددوارد الماديددددددددة والبشددددددددرية 

وطدددددددرق تنظيمهدددددددا بهددددددددف تحديدددددددد قددددددددراتها وكفاءتهدددددددا فدددددددي عمليدددددددة توزيددددددد  السدددددددل  المسددددددتثمرة فيهدددددددا 

 (2000عسكري، . )والخدمات

لتسددددويق، قيددددر أندددده وتعتبددددر دراسددددة التسددددويق حسددددت هددددذا المددددنهت ضددددرورية لإللمددددام بأصددددول ا     

 .ال يمكن االعتماد عليه وحده في دراسة التسويق دراسة عامة
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 المنهج الوظيفي: ثالثاً 

يعمددددددل هددددددذا المددددددنهت علددددددى تقسدددددديم النشدددددداط التسددددددويقي إلددددددى عدددددددة وظددددددائف كالشددددددراء والبيدددددد       

والتخدددددزين والنقدددددل وقيرهدددددا، ثدددددم تحليدددددل كدددددل وظيفدددددة حسدددددت أهميتهدددددا فدددددي تسدددددويق السدددددل  المختلفدددددة، 

ومددددا يمّيددددز هددددذا المددددنهت عددددن المندددداهت السددددابقة أندددده يشددددتمل علددددى عدددددد قليددددل مددددن الوظددددائف إذا مددددا 

وبالتددددددالي اختصددددددار الوقددددددت وتجّنددددددت الكثيددددددر مددددددن لمؤسسددددددات التسددددددويقية، قددددددورن بعدددددددد السددددددل  أو ا

 (2000عسكري، . )قير أن ما ُيعات على هذا المنهت عموميته الشديدة. التكرار

 :ويمكن تقسيم الوظائف التسويقية إلى ثالث مجموعات رئيسة

  الوظائف التي تتضمن نقل ملكية السلعة، وتتمّثل في وظيفتي الشراء والبي. 

  ظائف التي تتضمن العرد المادي للسعلة، كالنقل والتخزينالو. 

  وظدددددددائف التسدددددددهيالت التسدددددددويقية، وهدددددددي الوظدددددددائف التدددددددي تسدددددددّهل أداء األنشدددددددطة التسدددددددويقية

 .المختلفة، مثل التمويل وتحّمل المخاطرة

 منهج اتخاذ القرارات: رابعا  

هددددددي الجمدددددد  بدددددددين  لقددددددد دلّددددددت الخبددددددرة والتجربددددددة علددددددى أن أفضددددددل طريقددددددة لدراسددددددة التسددددددويق     

المندددددداهت الثالثددددددة السددددددابقة فددددددي مددددددنهت واحددددددد، وهددددددو مددددددنهت اتخدددددداذ القددددددرارات بشددددددكل مددددددنظم يبددددددرز 

المبددددادا  واألصددددول التددددي يجددددت أن يلددددم بهددددا الدارسددددين للتسددددويق، فهددددذا المددددنهت يسددددعى إلددددى ربددددط 

 .المناهت الثالثة من وجهة نظر متخذ القرار
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تسدددددددددويقي، فدددددددددإن اإلدارة التسدددددددددويقية تسدددددددددعى ونتيجددددددددة لتغيدددددددددر العوامدددددددددل المحيطدددددددددة بالنشدددددددداط ال     

التخدددددددداذ القددددددددرارات للتكّيددددددددف مدددددددد  هددددددددذه الظددددددددروف واالسددددددددتجابة لحاجددددددددات المسددددددددتهلكين المتجددددددددددة 

 .باستمرار

 مراحل العملية التسويقية: المطلب الخامس 5.1.1.2

التسددددويق هددددو رو  المنظمددددة، حيددددث أندددده يدددددخل فددددي أنشددددطتها بدايددددة  مددددن خطددددوة البحددددث عددددن      

وهدددددذا . العميدددددل واكتشددددداف احتياجاتددددده ورقباتددددده، ويمتدددددّد إلدددددى تقويدددددة العالقدددددات معددددده والحفددددداظ عليددددده

 :التالي( 1.2)رقم ما يوضحه الشكل 

 نموذج بسيط لعملية التسويق( : 1.2)الشكل رقم 

سرور علي إبراهيم سرور، الجزء األول، : ترجمة ،أساسيات التسويق، جاري أرمسترونت، فيليت كوتلر :المصدر
 .62،  2007دار المريخ للنشر، الرياد، السعودية، 

يتضددددددح مددددددن الشددددددكل أن العمليددددددة التسددددددويقية هددددددي عمليددددددة فهددددددم السددددددوق واحتياجددددددات المشددددددترين     

ق، ومدددددددددن خدددددددددالل إدارة ورقبددددددددداتهم وذلددددددددد  مدددددددددن خدددددددددالل األبحددددددددداث التسدددددددددويقية للمشدددددددددترين والسدددددددددو 

المعلومددددددددات التسددددددددويقية والبيانددددددددات عددددددددن المشددددددددترين فددددددددي السددددددددوق، ثددددددددم تمتددددددددد العمليددددددددة التسددددددددويقية 

لتصددددددميم اإلسددددددتراتيجية التسددددددويقية القائمددددددة أساسددددددا  علددددددى احتياجددددددات العميددددددل، وذلدددددد  مددددددن خددددددالل 

اختيددددددددار المشددددددددتري الددددددددذي ستسددددددددتهدفه المنظمددددددددة، والددددددددذي سدددددددديتم عددددددددن طريددددددددق عمليددددددددة التجزئددددددددة 
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(Segmentation ) واالسددددددتهدافTargeting)) ومددددددن ثددددددم تقددددددديم المنددددددتت بميددددددزة تنافسددددددية قويددددددة ،

ووضدددددد  المنددددددتت فددددددي أذهددددددان المشددددددترين بشددددددكل ( (Differentiationتسدددددداعد فددددددي عمليددددددة التمييددددددز 

 .(Positioning)( )Dibb and Simkin, 2004مختلف أو ما يعرف بالتموق  

بعدددددددد ذلددددددد ، تشدددددددمل العمليدددددددة التسدددددددويقية البدددددددرامت التسدددددددويقية، وهدددددددي تشدددددددمل تطدددددددوير المندددددددتت      

وتصدددددددميمه، وبنددددددداء عالمدددددددة تجاريدددددددة لددددددده، ثدددددددم خلدددددددق طريقدددددددة تسدددددددعير مناسدددددددبة تالئدددددددم احتياجدددددددات 

العميدددددل، وستشدددددمل بدددددرامت التوزيددددد  وكيفيدددددة إدارة الطلدددددت علدددددى المندددددتت وقندددددوات اإلمدددددداد للخامدددددات 

يصددددددال المنددددددتت والقيمددددددة التددددددي تمّيددددددزه إلددددددى أذهددددددان المشددددددترين فددددددي والتصددددددني ، وأخيددددددرا  الدعا يددددددة واا

دارة . السدددددوق وآخدددددر خطدددددوة فدددددي العمليدددددة التسدددددويقية هدددددي بنددددداء العالقدددددات المربحدددددة مددددد  العمدددددالء واا

 .هذه العالقات وتقويتها باستمرار

أمددددا عددددن القيمددددة التددددي سددددتعود علددددى المنظمددددة مددددن خددددالل تنفيددددذها للعمليددددة التسددددويقية بشددددكل      

ح ودقيدددددق فهدددددي الحصدددددول علدددددى األربدددددا  التدددددي تريددددددها المنظمدددددة، والحصدددددول علدددددى نصددددديت صدددددحي

سدددددوقي كبيدددددر، والحصدددددول فدددددي نفدددددى الوقدددددت علدددددى عميدددددل علدددددى قددددددر عدددددالي مدددددن الدددددوالء، والدددددذي 

 .تعتمد عليه المنظمة في توليد أربا  جديدة في المستقبل

ليدددددة التسدددددويقية وقدددددد تدددددم تقسددددديم التسدددددويق حسدددددت نشددددداطاته فدددددي كدددددل مرحلدددددة مدددددن مراحدددددل العم     

 :التالي( 2.2)رقم إلى تسويق إستراتيجي وتسويق عملي، كما هو موّضح في الشكل 
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 نهج التسويق( : 2.2)الشكل رقم 

Source: Marie – Camille Debourg, Joel Clavelin, et Olivier Perrier, Pratique du 
Marketing, Berti Edition, Alger, Algerie, 2004, P4. 

يتضددددددح مددددددن الشددددددكل أن التسددددددويق اإلسددددددتراتيجي يهددددددتم بتحليددددددل السددددددوق علددددددى جميدددددد  أبعدددددداده      

التددددددددي ( أسددددددددواق –منتجددددددددات )، وتحديددددددددد األزواا (المشددددددددترين، المسددددددددتهلكين، المنافسددددددددة والمحدددددددديط)

سدددددترّكز علددددديهم المنظمدددددة، فيغطّدددددي بدددددذل  الوظدددددائف التدددددي تسدددددبق منطقيدددددا  وتسلسدددددليا  اإلنتددددداا وبيددددد  

عدددددددداد المنتجدددددددات والخددددددددمات المنتجدددددددات، وهدددددددذه الو  ظدددددددائف هدددددددي اختيدددددددار األسدددددددواق المسدددددددتهدفة، واا

اقة إسدددددددتراتيجية العالمدددددددة المصددددددداحبة لهدددددددا، وتحديدددددددد األسدددددددعار، واختيدددددددار قندددددددوات التوزيددددددد ، وصدددددددي

ن أن التسدددويق العملدددي يحددددد فدددي حدددي .(Lendrevie and Lindon, 2000) واالتصدددال

الحمددددددالت الترويجيددددددة، أعمددددددال رجددددددال عمليددددددات التسددددددويق التددددددي تددددددأتي بعددددددد اإلنتدددددداا، وهددددددي تنفيددددددذ 

 .البي ، التوزي  وخدمات ما بعد البي 
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 Marketing Mixالمزيج التسويقي : المطلب السادس 6.1.1.2

يهددددددددف التسدددددددويق إلدددددددى تفعيدددددددل عمليدددددددات التبدددددددادل، وتفعيدددددددل العالقدددددددات بالزبدددددددائن مدددددددن خدددددددالل      

الحاجددددددات والرقبددددددات،  دراسددددددة احتياجددددددات ورقبددددددات المسددددددتهلكين، ثددددددم تددددددوفير المنددددددتت الددددددذي يشددددددب 

وعرضدددددده فددددددي أمدددددداكن مناسددددددبة للزبددددددائن بأسددددددعار معينددددددة، وتطددددددوير برنددددددامت ترويجددددددي يهدددددددف إلددددددى 

قنددددداعهم  وتدددددتم هدددددذه العمليدددددات مجتمعدددددة مدددددن خدددددالل عناصدددددر المدددددزيت التسدددددويقي. إعدددددالم الزبدددددائن واا

(4Ps) المندددددددددددتت التدددددددددددي تتضدددددددددددمن"Product"والسدددددددددددعر ،Price"" التوزيددددددددددد  "، والمكدددددددددددان"Place ،

 .(2011دماطي، ) "Promotion" والترويت 

 المنظمدة تحتاجهدا التدي ويقيةدددددالتس األدوات مدن وعةدددبمجم ويقيدددددددددالتس المدزيت يتمثّدل إذ     

إذ أندددده بعددددد تحديددددد  (Prasad, 2002). لتحقيددددق األهددددداف التسددددويقية فددددي السددددوق المسددددتهدف

السددددددوق المسددددددتهدف، تتوّجدددددده نشدددددداطات الشددددددركة نحددددددو إشددددددبا  حاجددددددات السددددددوق المسددددددتهدف مددددددن 

اسدددددتراتيجية المندددددتت، واسدددددتراتيجية التسدددددعير، واسدددددتراتيجية : خدددددالل أربددددد  إسدددددتراتيجيات رئيسدددددية هدددددي

 ،"4Ps"التوزيددددددد ، واسدددددددتراتيجية التدددددددرويت والتدددددددي بددددددددورها تشدددددددّكل المدددددددزيت التسدددددددويقي التقليددددددددي أو 

وقددددددد أضددددددداف علمدددددداء التسدددددددويق ثالثددددددة عناصدددددددر . وهددددددي تالئددددددم المؤسسدددددددات الصددددددناعية والربحيدددددددة

: أخددددددر  لضددددددمها للمددددددزيت التسددددددويقي لتددددددتالءم مدددددد  المنتجددددددات الخدميددددددة وقطددددددا  الخدددددددمات، وهددددددي

، وعمليددددددة "Physical Evidence"، والدددددددليل المددددددادي أو البيئددددددة الماديددددددة "People"الندددددداى 

لي فددددإن المددددزيت التسددددويقي أصددددبح يتكددددّون مددددن سددددبعة عناصددددر ، وبالتدددداProcess""تقددددديم الخدمددددة 

"7Ps " (2010سويدان، )لتتوافق م  احتياجات السوق المستهدف. 

قيددددددر أّن الباحثدددددددة سدددددددترّكز فدددددددي هدددددددذه الدراسدددددددة علدددددددى العناصدددددددر األساسدددددددية األربعدددددددة للمدددددددزيت      

األربعدددددة مددددد   يتمّيدددددز المدددددزيت التسدددددويقي النددددداجح بتفاعدددددل وتدددددرابط هدددددذه العناصدددددرالتسدددددويقي؛ حيدددددث 
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بعضدددددها الدددددبعد، وتعريدددددف المسدددددّوقين بالمعلومدددددات واألبعددددداد واالختيدددددارات الخاصدددددة بكدددددل عنصدددددر 

عناصدددددددر المدددددددزيت التسدددددددويقي، بهددددددددف إعدددددددداد البرندددددددامت التسدددددددويقي الفّعدددددددال، إذ تدددددددتم دراسدددددددة مدددددددن 

يجية تسددددددويقية ومددددددزيت تسددددددويقي السددددددوق وتحليلدددددده ثددددددم اسددددددتخدام هددددددذه المعلومددددددات إلعددددددداد اسددددددترات

 .(2006ي، العاص) فّعال

 أن إذ الشدركة، بهدا تقدوم التدي بالنشداطات لتدتحكم التسدويقي المدزيت عناصدر وتتفاعدل     

 فدإن المندتت، ناحيدة فمدن األخدر ، بالعناصدر ويتدأثر يدؤثر العناصدر هدذه مدن كدل عنصدر

 الطلدت تغّيدر إلدى يدؤدي المندتت سدعر أن كمدا وسدعره، المندتت جدودة بدين ارتباط دا وثيق دا هندا 

 علدى يسداعده ممدا حياتده، دورة أثنداء السدوق فدي للمندتت متتابعدة وخلدق مواقد  المندتت علدى

 .(2006الخصاونة،)بها  يمر مرحلة كل في السوق في جيدة مكانة على الحصول

 (:4Ps)وفيما يلي توضيح لكل من العناصر األربعة التي تشّكل المزيت التسويقي 

 عناصددر تعتمددد حيددث التسددويقي، المددزيت عناصددر مددن عنصددر أهددم هددو :المنــتج 1.   

 عبدارة هدو فدالمنتت التسدويقية؛ النشداطات لتنفيدذ المندتت وجدود علدى التسدويقي األخدر  المدزيت

 اإلشدبا  أو الحيدازة أو االسدتخدام أو االسدتهال ، بغدرد تقديمده للسدوق يمكدن شديء عدن

 الماديددة قيددر والخدددمات الماديددة الخصددائ  بحيددث يشددمل معينددة، رقبددة أو لحاجددة

 .(Kotler and Armstrong, 2008)والمنظمات  واألماكن واألشخا 

ي تعددددددد القددددددرارات المتعلقددددددة بالسددددددعر مددددددن القددددددرارات المهمددددددة فددددددي المنظمددددددة؛ فهدددددد :التســــــعير 2.   

فالتسددددددعير . (2010أوسددددددو، )والديمومددددددة  يةحقددددددق لهددددددا اإليددددددرادات بمددددددا يسدددددداعدها علددددددى االسددددددتمرار ت

 يددفعها المشدتري التدي العينيدة أو النقديدة القيمدة تحديدد يتضدمن الدذي التسدويقي النشداط هدو

 عليهدا الزبدون يحصدل التدي التبدادل قديم مجمدو  وهدو الخدمدة، أو السدلعة علدى حصدوله لقداء

 فدي عنصدر وهدو  2005). الضدمور، (الخدمدة أو للمندتت اسدتعمال أو امدتال  أو كحيدازة
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تكدون  بحيدث تبادليدة قيمدة وضد  بطدرق تتعامدل التدي الشدركات فدي التسدويقي القدرار اتخداذ

 .(2010سويدان، (للمستهل  ومعقولة للشركة مربحة

 خاللده مدن يدتم إقنداعي اتصدال عمليدة علدى ينطدوي تسدويقي نشداط هدو :التـرويج 3.   

 معدين سدلوكي نمدط أو شدخ  أو مخصد  مكدان أو فكدرة أو خدمدة التعريدف بسدلعة أو

 الضددمور،) السددلوكية اسددتجابتهم السددتمالة معددين أذهددان جمهددور التددأثير علددى بهدددف

2005). 

دا يتضدمن الدذي التسدويقي القدرار اتخداذ فدي عنصدر ا التدرويت ويمثّدل       مدن مناسدب ا مزيج 

 فددي السددتخدامها التجاريددة والمعددارد المبيعددات، وتنشدديط واإلعددالن، البيدد  الشخصددي،

قنا  االتصال  .( 2010سويدان،( المحتملين الزبائن م  الزبائن واا

 تعمدل التدي المتبدادل االعتمداد ذات والمؤسسدات الجهدات مدن مجموعدة هدو :التوزيـع 4.   

 ,Kotler and Armstrong)المسدتهل   أو للمسدتعمل متدوفرة الخدمدة أو لجعدل المندتت مع دا

حيدددددث أن قندددددوات التوزيددددد  تعمدددددل كمجموعدددددة مدددددن الحلقدددددات المتصدددددلة والمكملدددددة لبعضدددددها  .(2008

الددددبعد فددددي سددددبيل نقددددل وتحويددددل السددددل  والخدددددمات مددددن المؤسسددددة إلددددى الزبددددائن النهددددائيين أو إلددددى 

 حميدددددود)ل إنتددددداا سدددددل  أو تقدددددديم خددددددمات أخدددددر  مؤسسدددددات أخدددددر  إلعدددددادة اسدددددتخدامها فدددددي سدددددبي

 (.2014، وشعوبي

: وهنددددددددا  خاصدددددددديتان يجددددددددت توافرهمددددددددا فددددددددي القددددددددرارات المتعلقددددددددة بددددددددالمزيت التسددددددددويقي، وهمددددددددا     

 (2008البكري، )

يجدددددت أن تكدددددون جميددددد  قدددددرارات المدددددزيت التسدددددويقي منسدددددجمة مددددد   (:االنســـــجام)االتســـــاق  1.   

االسددددددتراتيجية الكليددددددة للمنظمددددددة، وبالتددددددالي تددددددتمّكن المنظمددددددة مددددددن تحقيددددددق أهدددددددافها علددددددى مسددددددتو  

 .المنظمة
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ـــــــة 2.    وهدددددددو جعدددددددل المدددددددزيت التسدددددددويقي مسدددددددتجيبا  للتغيدددددددرات الحاصدددددددلة فدددددددي أوضدددددددا  : المرون

 .السوق من حيث المنافسة وحاجات المستهلكين أو أية تغيرات أخر 

وهنددددددا  ثالثددددددة أنددددددوا  مددددددن االسددددددتراتيجيات التددددددي تسددددددتخدمها المنظمددددددة فددددددي العالقددددددة بددددددين المددددددزيت 

 (2008البكري، : )التسويقي والسوق المستهدف، وهي

 Undifferentiated Strategyاالستراتيجية غير المتمايزة  1.   

 تتضدددّمن تصدددميم مدددزيت تسدددويقي واحدددد للددددخول إلدددى السدددوق عبدددر مندددتت معدددين، سدددواء أكدددان     

وتدتم  واحدد، تدوزيعي لنظدام أو واحدد، ترويجدي ألسدلوت أو موحدد، لسدعر أو واحدد، لمندتت ذلد 

 .السوق إجمالي في للمستهلكين العامة االحتياجات تحديد خالل من هذه اإلستراتيجية

 Concentrated Strategyاستراتيجية التركيز  2.   

هددذه  فتعتمددد متجددانى؛ قيددر المسددتهدف السددوق يكددون ُتسددتخدم هددذه االسددتراتيجية عندددما     

 خصدائ  تجمعهدم منظمدات أو جماعدات أو أفدراد إلدى السدوق تقسديم علدى اإلسدتراتيجية

 المسدتهدفة، للمجموعدة والحاجدات الخصدائ  تحليدل مدن المنظمدة تدتمكن وبالتداليمعيندة، 

 .القطاعات لجمي  موجه موحد مزيت تسويقي وتكوين

 Differentiated Strategyاستراتيجية التمايز  3.   

 .المسدتهدف السدوق مدن جدزء لكدل موّجده تسدويقي مدزيت بتقدديم اإلسدتراتيجية تتمثّدل هدذه     

 إلدى اإلسدتراتيجية هدذه تدؤدي حيدث التركيدز؛ اسدتراتيجية اعتمداد بعدد االسدتراتيجية هدذه وتدتم

 .أكثر مستهدفة أجزاء إلى تتوجه ألنها أكبر مبيعات على الحصول فرصة إعطاء الشركة

 ":4Cs"المزيج التسويقي الحديث 

بتطدددددددوير المدددددددزيت التسدددددددويقي الحدددددددديث الدددددددذي يعتمدددددددد علدددددددى ( Lauterborn)قدددددددام لوتربدددددددورن      

، إذ أن أنظمددددددددة التسددددددددويق الحديثددددددددة ((4Csالزبددددددددون كمحددددددددور للعمليددددددددات التسددددددددويقية مددددددددن خددددددددالل 
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سدددددددويدان، : )، مدددددددا يلدددددددي((4Cs تعتمدددددددد علدددددددى الزبدددددددون وتلبيدددددددة احتياجاتددددددده ومتطلباتددددددده، ويتضدددددددّمن

2010) 

 Customer needs and wantsاحتياجات ومتطلبات الزبون  1.   

  Cost to the customerالكلفة بالنسبة للزبون  2.   

  Convenience to customerالمالءمة للزبون  3.   

  Communication with customerالتواصل م  الزبون  4.   

 ((Prasad, 2002: فيما يلي( (4Csو( (4Psويتجّلى الفرق بين المزيت التسويقي 

 ومتطلباته الزبون احتياجات على التركيز إلى المنتت على التركيز من التحول. 

 الزبون م  الفعال التواصل إلى التقليدي الترويت على التركيز من التحول. 

 الزبدون هدل أي) للزبدون الكلفدة علدى التركيدز إلدى السدعر علدى التركيدز مدن التحدول 

 (.له مضافة قيمة ويمثل بحاجة للمنتت

 والمنتت الزبون بين المالءمة على التركيز إلى المكان على التركيز من التحول. 

 ماهية اإلبتكار: المبحث الثاني 2.1.2

وال  – Innovative (Creative) Marketing( اإلبددددداعي) اإلبتكدددداريكددددان التسددددويق      

موضددددد  اهتمدددددام األكددددداديميين والممارسدددددين فدددددي مجدددددال التسدددددويق، وذلددددد  لمدددددا لددددده مدددددن تدددددأثير  -زال

إيجدددابي علدددى نجدددا  المنشدددأة تسدددويقيا ، ومدددا يترتدددت علدددى ذلددد  مدددن نجدددا  المنشدددأة بشدددكل عدددام فدددي 

 –بددددل لقددددد أصددددبح مددددن األقددددوال المددددأثورة هددددذه األيددددام أندددده إمددددا االبتكددددار . تحقيددددق الكفدددداءة والفعاليددددة

 وينطبدددددق هدددددذا القدددددول علدددددى التسدددددويق. Innovate or Evaporateا  أو االنددددددثار عمومددددد

أبددددو جمعددددة، ) ربمددددا ينطبددددق بالدرجددددة األولددددى عليدددده انطباقدددده علددددى الوظددددائف األخددددر  للمنشددددأة، بددددل

(2010. 



34 
 

وفددددددددي ظددددددددل التوجهددددددددات الحديثددددددددة نحددددددددو تبنددددددددي مفهددددددددوم االبتكددددددددار فددددددددي المجدددددددداالت الوظيفيددددددددة      

لتسددددويق تحديدددددا ؛ حيددددث التركيددددز علددددى االبتكددددار فددددي المنددددتت ذاتدددده المختلفددددة للمنشددددأة وفددددي مجددددال ا

كإدخددددددال تعددددددديالت معينددددددة علددددددى سددددددعره أو تعددددددديل منافددددددذ التوزيدددددد  لدددددده وقيرهددددددا مددددددن الممارسددددددات 

التسددددددويقية األخددددددر  كددددددان ال بددددددد مددددددن اللجددددددوء لتوضدددددديح عددددددددا  مددددددن المفدددددداهيم األساسددددددية للتسددددددويق 

 .اإلبتكاري

 مفهوم اإلبتكار: المطلب األول 1.2.1.2

 يميدددددز ومختلدددددف جديدددددد هدددددو مدددددا كدددددل واسددددد ، ويشدددددمل مفهدددددوم هدددددو المندددددتت ابتكدددددار مفهدددددوم إن     

 فددإن األداء، وعليدده وتحسددين المركددز التنافسددي فددي دعمددا   ويمنحهددا ا خددرين عددن المؤسسددة

  .(2016إدريسي، ) المؤسسة قبل من شيء جديد بأي مرتبط اإلبتكار

 إن االبتكددددددددددددار عمليددددددددددددة معقدددددددددددددة جدددددددددددددا ذات وجددددددددددددوه وأبعدددددددددددداد: "الكسددددددددددددندرو روشددددددددددددكايقددددددددددددول      

ولقددددد امتددددد هددددذا التعقيددددد ليطددددال وضدددد  تعريددددف دقيددددق لمصددددطلح  .(2002أبددددو النصددددر، ) "متعددددددة

 :االبتكار؛ فتعددت التعريفات المقدمة من طرف الباحثين والمختصين، فكان من بينها

عمليددددددددة إنشدددددددداء األفكددددددددار : "وزمددددددددالؤه، فيعرفددددددددون االبتكددددددددار بأندددددددده تعريددددددددف تشدددددددديرمير هددددددددورن -

الجديددددددددة ووضددددددددعها فددددددددي الممارسدددددددة، مؤكدددددددددون علددددددددى أن أفضدددددددل المؤسسددددددددات هددددددددي التددددددددي 

 ,Schermerhorn)" قددددة ومددددن ثددددم تضددددعها فددددي الممارسددددةتتوصددددل إلددددى األفكددددار الخاّل 

1997.) 

ديددددددد جالتوّصددددددل إلددددددى مددددددا هددددددو : "تعريددددددف نجددددددم عبددددددود نجددددددم، حيددددددث عددددددرف االبتكددددددار بأندددددده -

، فهددددددو بددددددذل  (2006نجددددددم، ) "ظم والتطبيددددددق العملددددددي لفكددددددرة جديدددددددةبصدددددديغة التطددددددور المددددددن

 .يرّكز على أهمية التطبيق العملي وليى الوقوف عند حد الفكرة الجديدة وحست



35 
 

هدددددو تنميدددددة وتطبيدددددق األفكدددددار الجديددددددة فدددددي المؤسسدددددة، : "تدددددر  راويدددددة حسدددددن بدددددأن االبتكدددددار -

كدددددل شددددديء مدددددن الفكدددددرة الجديددددددة إلدددددى إدرا  وتدددددأتي كلمدددددة تنميدددددة هندددددا شددددداملة؛ فهدددددي تغطدددددي 

 .(2001حسن، " )الفكرة إلى جلبها إلى المنظمة ثم تطبيقها

فيمدددددددا عّرفدددددددت الددددددددكتورة نجدددددددو  سدددددددعودي اإلبتكدددددددار بكونددددددده أحدددددددد ا ليدددددددات التدددددددي يمكدددددددن أن  -

تضدددددمن للمنظمدددددة أن تكدددددّون تلددددد  األصدددددول االسدددددتراتيجية صدددددعبة التقليدددددد؛ فاإلبتكدددددار يجلدددددت 

ذا كددددان ناجحددددا ، فإندددده ينددددتت تشددددكيالت عنصددددر التغييددددر لتوسددددي  ا ألصددددول القابلددددة للددددزوال، واا

لمنافسددددددددون صددددددددعوبة فددددددددي تقليدددددددددها بسددددددددرعة مددددددددن المددددددددوارد الجديدددددددددة القّيمددددددددة التددددددددي سدددددددديجد ا

 (.2015سعودي، )

العمليدددددة التدددددي تسدددددمح : فهدددددو( OECD)أمدددددا تعريدددددف منظمدددددة التعددددداون والتنميدددددة اإلقتصدددددادية  -

أو محّسدددددددن، أو إلدددددددى طريقدددددددة عمدددددددل  جديدددددددد( سدددددددلعة أو خدمدددددددة)بتحويدددددددل فكدددددددرة إلدددددددى مندددددددتت 

جديدددددددددة، وعمليددددددددة االبتكددددددددار تغطددددددددي جميدددددددد  النشدددددددداطات العلميددددددددة والتكنولوجيددددددددة والتجاريددددددددة 

 "التنفيددددددذ الفّعددددددال للطريددددددق الجديدددددددةوالماليددددددة الضددددددرورية للتسددددددويق الندددددداجح للمنددددددتت الجديددددددد و 

(OECD, 2005). 

االبتكددددددار ووضددددددعه حيددددددز يتضددددددح مددددددن التعريفددددددات السددددددابقة ضددددددرورة تبّنددددددي المؤسسددددددة لمفهددددددوم      

 التنفيدددددذ إلعطائهدددددا القيمدددددة التدددددي تميزهدددددا عدددددن المنافسدددددين وتحقيدددددق مدددددا جددددداء فدددددي تعريدددددف قددددداموى

أي اختدددددددرا  جديدددددددد أو طريقدددددددة جديدددددددددة : "رف االبتكدددددددار بأنددددددده؛ حيدددددددث ُعددددددد"Longman"األعمدددددددال 

محّسددددددنة فددددددي إنتدددددداا سددددددلعة، وكددددددذل  هددددددو أي تغييددددددر فددددددي طددددددرق اإلنتدددددداا والتددددددي تعطددددددي المنددددددتت 

وبددددددذل  ُصددددددّنف  .(Adam, 1982) "منافسددددددين فددددددي تحقيددددددق احتكددددددار مؤقددددددتالأفضددددددلية عددددددن 
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اإلبتكدددددددار كأحدددددددد األدوات األساسدددددددية السدددددددتراتيجيات النمدددددددو التدددددددي تدددددددوفر للشدددددددركات ميدددددددزة تنافسدددددددية 

(Wang, 2015.) 

واإلبدددددددا   (Innovation)إلددددددى الفددددددرق بددددددين اإلبتكددددددار  Garandو Carrierأشددددددار كددددددل مددددددن      

(Creativity) أّن اإلبددددددا  يتعلّدددددق باستكشددددداف فكدددددرة جديددددددة ومتميدددددزة، أمدددددا اإلبتكدددددار : مدددددن خدددددالل

فيتعلّددددددق بوضدددددد  هددددددذه الفكددددددرة موضدددددد  التنفيددددددذ علددددددى شددددددكل عمليددددددة، أو سددددددلعة، أو خدمددددددة تقددددددّدمها 

ذا كدددددددان اإلبددددددددا  متعلّدددددددق باألشدددددددخا ، فدددددددإن اإلبتكدددددددار يتعلّدددددددق بالمؤس. المؤسسدددددددة لزبائنهدددددددا سدددددددة واا

 .(1122، العربي)وبنشاطها اإلنتاجي والتسويقي

 خصائص اإلبتكار: المطلب الثاني 2.2.1.2

 ,Tidd and others: )يتصدددف االبتكدددار بمجموعدددة خصدددائ ، مدددن أهمهدددا مدددا يلدددي     

2005) 

  االبتكددددار يمثّددددل مددددا هددددو جديددددد؛ وهددددذا هددددو جددددوهره بوصددددفه توليفددددا  جديدددددا  لمددددا هددددو موجددددود أو

 .كشفا  جديدا  قير مسبوق

  هددددو جديددددد هددددو األكثددددر قدددددرة علددددى معالجددددة مشددددكلة لددددم تحددددّل أندددده يضدددديف قيمددددة؛ أي أّن مددددا

بعددددد، أو تقددددديم معالجددددة أفضددددل مددددن معالجددددة سددددابقة، أو تقددددديم منددددتت ذو قيمددددة أكبددددر للزبددددون 

 .مقابل األموال التي يدفعها

  أّن مددددا هددددو جديددددد يكددددون أفضددددل ممددددا يقدمدددده المنافسددددون؛ وهددددذا يعنددددي أن االبتكددددار ال يكددددون

نما يستند إلى معايير المعايرةقائما  بذاته في شركات األعما  . ل، واا
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   إلدددددى السدددددوق، وهدددددذا  -مدددددن المنافسدددددين  –االبتكدددددار قدددددائم علدددددى الدددددزمن؛ بالوصدددددول األسدددددر

 .ما يقّل  دورة حياة المنتت

 أهمية اإلبتكار ومصادره: المطلب الثالث 3.2.1.2

 أهمية االبتكار: أوالً 

مسدددددألة البقدددداء هددددددفا  اسددددتراتيجيا  للمنظمدددددات، لدددددذا فددددإن جميددددد  االبتكددددارات ُتعدددددّد عنصدددددرا   ُتعتبددددر     

مهمددددددا  جدددددددا  علددددددى المددددددد  القصددددددير والطويددددددل؛ فالمنظمددددددة التددددددي ال تمتلدددددد  القدددددددرة أو الرقبددددددة فددددددي 

ممارسددددددة كددددددل مددددددن البحددددددث والتطددددددوير المسددددددتمر والتجديددددددد واالبتكددددددار فددددددي مجددددددال عملهددددددا، فإنهددددددا 

ت كبيددددرة وصددددعبة فددددي ظددددل سددددوق مددددن المنافسددددين يسددددعى جاهدددددا  لالبتكددددار سددددتواجه بالتأكيددددد تحددددديا

فاإلبتكدددددددار سدددددددال  أساسدددددددي ُيسدددددددتخدم للفدددددددوز  .وخدماتددددددده وعملياتدددددددهوالتحسدددددددين المسدددددددتمر لمنتجاتددددددده 

  (.Kanagal, 2015)بالعمالء واألسواق من خالل تطوير ميزة تنافسية مستدامة 

ى والددددددكتور فدددددراى الرفددددداعي فدددددي وبحسدددددت مدددددا ذكدددددره كدددددال مدددددن الددددددكتور عبدددددد الدددددرحيم الفدددددار      

، فددددددإن االبتكددددددار يجددددددت أن يكددددددون مددددددن أولويددددددات اهتمددددددام "مدددددددخل إلددددددى األعمددددددال الدوليددددددة"همددددددا كتاب

. المنظمددددات والشددددركات فددددي جميدددد  المجدددداالت بددددال اسددددتثناء مددددن أجددددل البقدددداء فددددي السددددوق والتوسدددد 

 (2013الفارى والرفاعي، ) :كار تتمّثل في تحقيق ما يليوذكرا بأن أهمية االبت

ابتكدددددددار المندددددددتت أو الخدمدددددددة أو العمليدددددددة لددددددده تدددددددأثير كبيدددددددر علدددددددى خفدددددددد  :خفـــــــض النفقـــــــات 1.

، أو تقددددددديم خدددددددمات (مددددددواد أقددددددل فددددددي وحدددددددة المنددددددتت)النفقددددددات سددددددواء بالتوصددددددل لمنتجددددددات أصددددددغر 

عدددددددادة العمدددددددل الت خفدددددددد تكلفدددددددة)، أو عمليدددددددات أكثدددددددر دقدددددددة (تكلفدددددددة عمدددددددل أقدددددددل)أسدددددددر   لدددددددف، واا

 (.والتخل  من التوالف
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اإلنتاجيدددددة هدددددي نسدددددبة المخرجدددددات إلدددددى المددددددخالت، واالبتكدددددار لددددده تدددددأثير  :زيـــــادة اإلنتاجيـــــة 2.

كبيددددر فددددي زيددددادة المخرجددددات مددددن خددددالل ابتكددددار عمليددددة أو تقنيددددة جديدددددة مثددددل إنتدددداا وحدددددات أكثددددر 

بخفددددددد التلددددددف أو اسددددددتخدام طاقددددددة أقددددددل فددددددي وحدددددددة  فددددددي الددددددزمن، أو بتأثيرهددددددا علددددددى المدددددددخالت

 .المنتت

يعمدددددددل االبتكدددددددار علدددددددى تحسدددددددين األداء فدددددددي الوظدددددددائف اإلداريدددددددة والخددددددددمات  :تحســـــــين األداء 3.

مددددددثال  يسدددددداعد علددددددى تحسددددددين األداء فددددددي إدارة عالقددددددات  –بشددددددكل كبيددددددر، فالتسددددددويق اإللكترونددددددي 

كمددددددا سدددددداهم فددددددي . ة األفضددددددل لهددددددمالزبددددددون، وبندددددداء قواعددددددد البيانددددددات عددددددن الزبددددددائن؛ لتقددددددديم الخدمدددددد

مدددددددد  الزبدددددددائن لالسددددددددتجابة السددددددددريعة لحاجدددددددداتهم  -وفدددددددي كددددددددل مكددددددددان  -تحقيدددددددق التفاعددددددددل ا نددددددددي 

 .وبطريقة أفضل

إن ابتكددددددار المنتجددددددات اليددددددوم أسددددددر  مددددددن أي وقددددددت  :إيجــــــاد المنتجــــــات الجديــــــدة وتطويرهــــــا 4.

نتجددددددددات، مضدددددددى، لددددددددذا فدددددددإن معظددددددددم المنظمدددددددات الحديثددددددددة لدددددددديها بددددددددرامت للتحسدددددددين المسددددددددتمر للم

 .وابتكار الجديد منها لخدمة زبائنها

ـــــد 5. إن االبتكدددددار الجدددددذري للمنتجدددددات أو الخددددددمات أو العمليدددددات الجديددددددة  :إيجـــــاد أســـــواق جدي

لهدددددذا فهدددددي تخصددددد  المبدددددال  الطائلدددددة . أسدددددلوت المنظمدددددات اليدددددوم لصدددددن  أعمدددددال وأسدددددواق جديددددددة

 .للوصول إلى هذه المنتجات والخدمات التي تصن  أسواقها الجديدة

ـــــدة 6. ـــــرص العمـــــل الجدي تسدددددهم االبتكدددددارات الجديددددددة فدددددي إنشددددداء الشدددددركات وخطدددددوط  :إيجـــــاد ف

اإلنتددددداا والخدمدددددة التدددددي تتطلدددددت مدددددن يعمدددددل فيهدددددا ويدددددديرها ويقدددددوم بصددددديانتها، وهدددددذه كلهدددددا فدددددر  

عمددددل جديدددددة تتددددا  للدددددداخلين الجدددددد مددددن الشدددددبات لسددددوق العمددددل وتنشددددديط االقتصدددداد الددددوطني فدددددي 

 .كل بلد
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العوامددددددل والتددددددي جعلددددددت مددددددن االبتكددددددار ذو أهميددددددة خاصددددددة أكثددددددر مددددددن أي هنددددددا  مجموعددددددة مددددددن و 

 (1998عامر، : )وقت مضى، ومن بين هذه العوامل

 ازدياد المنافسة بين المؤسسات 

 كبر حجم منظمات األعمال 

 ارتفا  توقعات المستهلكين 

 نق  الموارد 

 تزايد الطلت على األفكار الجديدة 

 مصادر االبتكار: ثانياً 

 (1988دراكر، : )هنا  سبعة مصادر لالبتكار، وهيدراكر أّن يذكر بيتر 

النجددددددا  : ويشددددددتمل هددددددذا المصدددددددر علددددددى مددددددا يددددددأتي :المصــــــدر الفجــــــائي أو غيــــــر المتوقــــــع. 1

 .الفجائي، والفشل قير المتوق ، والحدث الخارجي الفجائي

إذ يكدددددون هدددددذا التعدددددارد مؤشدددددرا علدددددى فرصدددددة  :مصـــــدر التعـــــارض بـــــين الواقـــــع والمفتـــــرض. 2

كتعددددددارد الطلددددددت المتزايددددددد )المتعارضددددددة  االقتصدددددداديةالوقددددددائ  : ويضددددددم هددددددذا المصدددددددر. لالبتكددددددار

، وتعددددددددارد الواقدددددددد  واالفتراضددددددددات المتعلقددددددددة بدددددددده، التعددددددددارد بددددددددين قدددددددديم (مدددددددد  قيددددددددات الربحيددددددددة

ومنطقهددددددددددا المسددددددددددتهلكين وتوقعدددددددددداتهم المدركددددددددددة والواقعيددددددددددة، والتعددددددددددارد داخددددددددددل تندددددددددداقم الطريقددددددددددة 

يقاعها  .واا
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االختددددرا ،  فالحاجددددة أم :لمعالجــــة سلســــلة مــــن العمليــــات االبتكــــار علــــى أســــاس الحاجــــة. 3

 .وبالتالي فإنها تمثل فرصة كبر  ومحفزة على االبتكار

ــــــة الصــــــناعة والســــــوق. 4 البددددددد للسددددددوق أن يتغيددددددر سددددددواء أكددددددان ذلدددددد  بفعددددددل المنافسددددددة أم  :بني

ويضددددم هددددذا . هددددذا التغيددددر يعددددد فرصددددة ابتكاريددددة عظيمددددةو . التغيددددر فددددي حاجددددات الزبددددائن وتوقعدددداتهم

 .المصدر االستجابة السريعة للتغّير، والتنبؤ بالفرصة، ومؤشرات تغير الصناعة

وهدددددي التحدددددوالت التدددددي تطدددددرأ علدددددى السدددددكان، وحجمهدددددم وهيكدددددل أعمدددددارهم،  :العوامـــــل الســـــكانية. 5

السددددددددكانية يددددددددأتي  فددددددددالتغير فددددددددي العوامددددددددل. وتددددددددوزيعهم حسددددددددت العمددددددددل ومسددددددددتو  التعلدددددددديم والدددددددددخل

 .بتغيرات تمثل فرصا من أجل االبتكار، ويؤدي إلى فتح أسواق وقطاعات تجارية جديدة

يمكددددددددن لتبدددددددددل إدرا  األفددددددددراد ورؤيددددددددتهم فددددددددي المجتمدددددددد  أن يحمددددددددل  :تبــــــــدل اإلدرات والرليــــــــة. 6

. فرصدددددا  عظيمدددددة لالبتكدددددار، ويعدددددد توقيدددددت ذلددددد  فدددددي الكثيدددددر مدددددن األحيدددددان مسدددددألة جوهريدددددة معددددده

 .ل  أن يأتي االبتكار في التوقيت المالئمواألهم من ذ

يمثددددددددددل االبتكددددددددددار القددددددددددائم علددددددددددى المعرفددددددددددة بكددددددددددل مددددددددددداخلها العلميددددددددددة  :المعرفــــــــــة الجديــــــــــدة. 7

واالجتماعيدددددددة مصددددددددرا  عظيمدددددددا  لإلتيدددددددان باألفكدددددددار والمنتجدددددددات والخددددددددمات والمشدددددددروعات  والتقنيدددددددة

 .الجديدة

 حلهمستويات االبتكار، أنواعه ومرا: المطلب الرابع 4.2.1.2

 :تتنّو  مستويات االبتكار، وتتعدد أنواعه، وتمتد مراحله كما يلي

 مستويات االبتكار: أوالً 

 (Bouacha and Younsi, 2008: )كما يلياالبتكار يكون على ثالثة مستويات 
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يددددتم ابتكددددار منتجددددات جديدددددة وتصددددريفها فددددي األسددددواق بعددددد ضددددمان حمايتهددددا : مســــتوى المنــــتج. 1

ت االمميدددددزة وبدددددراءات االختدددددرا ، وتظهدددددر هدددددذه االبتكدددددارات كاسدددددتجابة لتغيدددددر مدددددن خدددددالل العالمدددددات 

طبيعدددددددددة الطلدددددددددت ونوعيتددددددددده فدددددددددي األسدددددددددواق بسدددددددددبت تقدددددددددادم المنتجدددددددددات الحاليدددددددددة أو تغيدددددددددر أذواق 

 .وتفضيالت المستهلكين، فضال  عن منافسة منتجات أخر 

ــــــــات. 2 زة ويتعلّددددددددق بابتكددددددددار تقنيددددددددات جديدددددددددة تسدددددددداعد علددددددددى تطددددددددوير األجهدددددددد :مســــــــتوى العملي

والمعدددددات المسددددتخدمة فددددي عمليددددات اإلنتدددداا، ومددددا يرافقهددددا مددددن ابتكددددار فددددي طددددرق النقددددل والتخددددزين 

والتجميددددد  المؤديدددددة إلدددددى زيدددددادة اإلنتددددداا، ويعتبدددددر االبتكدددددار علدددددى هدددددذا المسدددددتو  أداة لزيدددددادة كفددددداءة 

الدددددددنظم اإلنتاجيددددددددة للمنظمددددددددات مددددددددن خددددددددالل إحدددددددالل نظددددددددم تكنولوجيددددددددة جديدددددددددة لتقلددددددددي  تكدددددددداليف 

 .اإلنتاا

ويعدددددرف باالبتكدددددار التنظيمدددددي؛ ويعّبدددددر عدددددن القددددددرة علدددددى إعدددددادة صدددددياقة  :مســـــتوى التنظـــــيم. 3

وتصدددددددميم الهياكدددددددل التنظيميدددددددة واإلداريدددددددة والتنفيذيدددددددة بشدددددددكل يجعدددددددل المؤسسدددددددة أكثدددددددر مروندددددددة فدددددددي 

االسدددددددتجابة لتغيدددددددرات البيئدددددددة المحيطدددددددة، ويتضدددددددمن أيضدددددددا  االبتكدددددددار فدددددددي األداء والسدددددددلو  اإلداري 

ديددددددددة للتددددددددريت والتحفيدددددددز وخلدددددددق رو  المبدددددددادرة قصدددددددد الوصدددددددول مدددددددن خدددددددالل تطدددددددوير أسددددددداليت ج

لحلدددددول مبتكدددددرة وفريددددددة لدددددبعد المشدددددكالت التدددددي تواجددددده المؤسسدددددة وتطبيقهدددددا بفعاليدددددة؛ أي إيجددددداد 

 .سبل جديدة تؤد  بها األعمال داخل المؤسسة وخارجها
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 أنواع االبتكار: ثانياً 

باالبتكدددددددار، فقدددددددد تمّكندددددددت الباحثدددددددة مدددددددن تسدددددددجيل بددددددداالّطال  علدددددددى األدبيدددددددات المختلفدددددددة المرتبطدددددددة 

 :األنوا  الالحقة لالبتكار، وحسبما أوردها عدد من المهتمين والباحثين، وهي

 :حسب طبيعة االبتكار .أ

ق اسددددددتغالل المنظمددددددة لمواردهددددددا لتحقيددددددق األهددددددداف، ويشددددددمل ثددددددالث التصددددددنيف متعلّددددددق بطددددددر هددددددذا 

 (2007سليماني، : )مجاالت أساسية

سددددواء )وهددددو األكثددددر شدددديوعا ، ألندددده مددددرتبط بإنتدددداا السددددل  والخدددددمات : االبتكــــار فــــي المنتجــــات. 1

 (نة، أو جديدةمحسّ أو لة، معدّ 

ـــــــي العمليـــــــات. 2 ـــــــار ف نمدددددددا ( المعّدلدددددددة)هدددددددذا الندددددددو  ال يعندددددددي العمليدددددددات المحّسدددددددنة  :االبتك ، واا

حققددددا  بددددذل  قفددددزة إلددددى العمليددددات الجديدددددة كليددددا  التددددي يجددددت تنفيددددذها دائمددددا  كشدددديء جديددددد ومختلددددف م

 .األمام

ــــي الهيكــــل. 3 يعنددددي تغيددددر شددددكل تنظدددديم المنظمددددة، علددددى الددددرقم مددددن أن العديددددد مددددن : االبتكــــار ف

المنظمدددددات حاليدددددا  تسدددددعى إلدددددى خلدددددق قيمدددددة مضدددددافة دون اللجدددددوء لتغييدددددر تنظيمهدددددا بشدددددكل جدددددذري، 

 .وذل  عن طريق الشركات والتحالفات اإلستراتيجية

 :قحسب تأثير االبتكار على السو .ب

أو  ت جديدددددددد فدددددددي السدددددددوقالتدددددددأثير الدددددددذي يحددددددددث عندددددددد إدخدددددددال مندددددددتوُيعندددددددى بندددددددو  التغييدددددددر و      

 (2008، ومجاهدي نوري) :، ويشملتكنولوجيا جديدة في الصناعة
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هددددو ذلدددد  االبتكددددار الددددذي يعتمددددد علددددى اسددددتغالل التكنولوجيددددا (: التراكمــــي)االبتكــــار التــــدريجي . 1

والصددددددناعات الحاليددددددة مددددددن خددددددالل التركيددددددز علددددددى  الحاليددددددة فددددددي سددددددعيه لتحسددددددين فعاليددددددة األسددددددواق

 .تحسين المنتجات والعمليات والنظم اإلدارية الحالية

هددددو االبتكدددددار القددددائم علددددى اسددددتغالل تكنولوجيدددددا جديدددددة وأفكددددار جديدددددة لدددددم  :االبتكــــار الجــــذري. 2

ُتسدددددددتخدم مددددددددن قبدددددددل، واعتمدددددددداده علددددددددى خلدددددددق تغييددددددددر أو تحويددددددددل جدددددددذري لألسددددددددواق والصددددددددناعات 

تدددددى خلدددددق أسدددددواق جديددددددة مدددددن خدددددالل التركيدددددز علدددددى تطدددددوير منتجدددددات أو عمليدددددات الحاليدددددة، أو ح

 .أو حتى أنظمة إدارية جديدة لم يسبق التعامل بها

 :االبتكار حسب االستراتيجية .ت

هددددددذا النددددددو  يسددددددمح بتوجيدددددده الجهددددددود عنددددددد وضدددددد  مشددددددرو  لالبتكددددددار وتحديددددددد الوجهددددددة التددددددي      

سدددددددترك ز فيهدددددددا هدددددددذه الجهدددددددود؛ ونظدددددددرا  لسدددددددرعة التغيدددددددرات الحاصدددددددلة فدددددددي السدددددددوق وفدددددددي متطلبدددددددات 

وحاجددددات الزبددددائن، فددددإن تطبيددددق إسددددتراتيجية وحيدددددة لددددن يحقددددق ميددددزة تنافسددددية طويلددددة األجددددل، لددددذل  

إسدددددتراتيجية شددددداملة، تكدددددون خليطدددددا  مدددددن عددددددة اسدددددتراتيجيات للحفددددداظ يجدددددت علدددددى المنظمدددددة تبّندددددي 

يوجددددددددد سددددددددتة حقددددددددول أساسددددددددية لتطددددددددوير  وعمومددددددددا  . علددددددددى سددددددددرعة التكّيددددددددف مدددددددد  تغيددددددددرات السددددددددوق

 (2003نجم، : )لالبتكارإستراتيجية 

 .حيث ترّكز المنظمات جهودها وفقا  لحاجات زبائنها: على الزبون التركيز. 1

ــــا. 2 ــــى المنافســــةلتركي تتضددددمن تتبدددد  خطددددوات وتحركددددات المنددددافى األساسددددي، والددددرد فددددي  :ز عل

 .أسر  وقت ممكن

ــــز .3 ــــا التركي ــــى التكنولوجي هنددددا يوجددددد اسددددتثمار كبيددددر فددددي مجددددال البحددددث والتطددددوير، حيددددث  :عل

 .البحث عن تطوير ابتكارات جذرية
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شددددددركاء داخليددددددين وشددددددركاء : هددددددذه الفئددددددة مقسددددددمة إلددددددى مجمددددددوعتين :التركيــــــز علــــــى الشــــــراكة. 4

 .العامل المشتر  بينهما هو تقاسم المسؤوليات أثناء عملية االبتكارو ن، خارجيي

ــــــى . 5 ــــــز عل المنظمددددددات المتخصصددددددة فددددددي االبتكددددددار المرّكددددددز علددددددى مشددددددرو   :مشــــــروعالالتركي

 .معين تقوم بوض  أنظمة كبيرة ومعقدة

حيددددددث تهددددددتم المنظمددددددات التددددددي تطّبددددددق هددددددذه اإلسددددددتراتيجية بتقيددددددديم  :التركيــــــز علــــــى المــــــوارد. 6

 .مواردها؛ أي أن موقعها في السوق محدد بمد  حيازتها للمعارف والخبرة

 :االبتكار حسب المصدر واإلتجاه .ث

 (2008، ومجاهدي نوري: )يصّنف االبتكار من حيث مصدره واتجاهه إلى نوعين

وهددددددو االبتكددددددار الندددددداجم عددددددن أفكددددددار صددددددادرة مددددددن  :االبتكــــــار مــــــن األعلــــــى إلــــــى األســــــفل. 1

االبتكددددار أندددده يشددددمل جميدددد  العدددداملين فددددي  للمنظمددددة؛ ومددددا يمّيددددز هددددذا النددددو  مددددنالمسددددتويات العليددددا 

وُيعددددات عليدددده أندددده يقمدددد  رو  المبددددادرة لددددد  العدددداملين فددددي المنظمددددة ويتجاهددددل . جميدددد  المسددددتويات

 .أفكارهم

وهدددددو االبتكددددددار النددددداجم عدددددن األفكدددددار الصدددددادرة مددددددن  :االبتكـــــار مـــــن األســـــفل إلــــــى األعلـــــى. 2

بددددددددددا  مسددددددددددتو  االنتدددددددددداا والعمليددددددددددات نظددددددددددرا  لكددددددددددونهم األكثددددددددددر احتكاكددددددددددا  قال –المسددددددددددتويات الدددددددددددنيا 

ممدددددددا يتددددددديح فرصدددددددة الحصدددددددول علدددددددى أفكدددددددار جديددددددددة ومبتكدددددددرة لمنتجدددددددات تتناسدددددددت  –بالمسدددددددتهل  

وتعتبدددددر المنظمدددددات التدددددي تعتمدددددد هدددددذا الندددددو  مدددددن االبتكدددددار أكثدددددر . وأذواق وتفضددددديالت المسدددددتهلكين

 .لين فيهافعالية كونها تدعم رو  المبادرة لد  جمي  العام

تعددددددد تلددددد  التصدددددنيفات المختلفدددددة لالبتكدددددار وتنوعهدددددا تعكدددددى مدددددد  العمليدددددة المعقددددددة التدددددي إّن      

يتطلبهددددا؛ فهددددو يتددددأثر بالعالقددددة القويددددة بددددين المنظمددددة ومحيطهددددا الددددداخلي والخددددارجي؛ حيددددث يجددددت 
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وأيضددددددا  مددددددن الضددددددروري إيجدددددداد . إدارة عدددددددد كبيددددددر مددددددن المددددددوارد والمعددددددارف والعالقددددددات المتبادلددددددة

المددددوارد والتكنولوجيددددا المتاحددددة بهدددددف زيددددادة احتمدددداالت نجددددا  و  التناسددددق والتوافددددق بددددين المعلومددددات

 .االستراتيجية المطّبقة وما يترتت عليه من نجا  المنظمة في سوقها التنافسي

 مراحل عملية االبتكار: لثاً ثا

التالي يوّضح ( 3.2) الشكل رقم، و (Griffin, 2006)هنا  ست مراحل لعملية اإلبتكار كما بّينها 

 :مراحلهذه ال

 مراحــــل عمليـــــة االبتكـــــار(: 3.2)الشكل رقم 

Source: Ricky W. Griffin, Fundamentals of Management, Houghton Mifflin Company, 
Boston, USA, 2006, P 230. 

دؤوبددددددة متواصددددددلة، االبتكددددددار فددددددي المنظمددددددات عمليددددددة السددددددابق أن ( 3.2)رقددددددم يتبددددددّين مددددددن الشددددددكل 

 :وهي تتألف من مراحل متعددة يمكن تحديدها با تي
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 (Innovation Development)تطوير االبتكار : المرحلة األولى

فددددددي هددددددذه المرحلددددددة تهدددددددتم الشددددددركة بتقيدددددديم وتعددددددديل وتحسدددددددين األفكددددددار الجديدددددددة، مددددددن أجدددددددل      

تحويلهددددا إلددددى منددددتت جديددددد أو خدمددددة جديدددددة، وفددددي هددددذه المرحلددددة يددددتم تقلددددي  عدددددد األفكددددار إلددددى 

 .رة القابلة للتطبيقأقل عدد من األفكار المطوّ 

  (Innovation Application)تطبيق االبتكار: المرحلة الثانية

فددددددي هددددددذه المرحلددددددة تسددددددتخدم الشددددددركة األفكددددددار المطددددددورة؛ لتقددددددوم بعمليددددددة التصددددددميم والتصددددددني       

 .والتوريد للمنتجات أو الخدمات أو العمليات الجديدة

 (Application Launch) إطالق التطبيق : المرحلة الثالثة

. ى السددددددوقوفددددددي هددددددذه المرحلددددددة تقددددددوم الشددددددركة بإدخددددددال المنتجددددددات أو الخدددددددمات الجديدددددددة إلدددددد     

هدددددل االبتكدددددار يدددددنجح فدددددي السدددددوق؟ وهدددددل يرقدددددت الزبدددددائن : والسدددددؤال األهدددددم فدددددي هدددددذه المرحلدددددة هدددددو

 .بشرائه؟ فتاريخ االبتكار حافل باألفكار الجديدة التي لم تجد اهتماما كافيا من الزبائن

 (Application Growth) تنامي التطبيق : المرحلة الرابعة

النددددداجح فدددددي السدددددوق بنمدددددو الطلدددددت بمعددددددل متزايدددددد، وهدددددذا  فدددددي هدددددذه المرحلدددددة يتسدددددم االبتكدددددار     

يعنددددددي أن االبتكددددددار قددددددد دخددددددل مرحلددددددة نمددددددو األداء االقتصددددددادي، وتحقيددددددق الربحيددددددة العاليددددددة، مدددددد  

 .إمكانية أن يتجاوز الطلت العرد
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  (Innovation Maturity)نضوج االبتكار: المرحلة الخامسة

المنافسدددددددة إلدددددددى االبتكدددددددار، وتطبقددددددده بإدخدددددددال فدددددددي هدددددددذه المرحلدددددددة تصدددددددل أقلدددددددت الشدددددددركات       

منتجاتهددددددددا أو خدددددددددماتها إلددددددددى السددددددددوق بمددددددددا ينددددددددافى االبتكددددددددار األصددددددددلي، كمددددددددا تعمددددددددل الشددددددددركات 

المنافسدددددددة علدددددددى إدخدددددددال التعدددددددديالت والتحسدددددددينات الجزئيدددددددة الصدددددددغيرة عليددددددده حتدددددددى تسدددددددتنفد كدددددددل 

 .إمكانات التحسين في الخصائ ، والتركيت، والحجم، والتغليف، واالستعمال

 (Innovation Decline)تدهور االبتكار : مرحلة السادسةال

فعنددددددما تكدددددون الشدددددركة قيدددددر قدددددادرة . يحمدددددل كدددددل ابتكدددددار جديدددددد نددددداجح بدددددذور تددددددهوره الالحدددددق     

علدددددى زيدددددادة المبيعدددددات، وعددددددم تحقيدددددق ميدددددزة تنافسدددددية مدددددن االبتكدددددار فدددددي أواخدددددر مرحلدددددة النضدددددوا؛ 

فددددددإن هددددددذا االبتكددددددار يدددددددخل مرحلددددددة تدددددددهوره، التددددددي ال بددددددد مددددددن أن تكلددددددل باتخدددددداذ الشددددددركة لقددددددرار 

د أن تكدددددون قدددددد طدددددّورت االبتكدددددار الجديدددددد الالحدددددق، مدددددن أجدددددل اسدددددتمرار إخراجددددده مدددددن الخدمدددددة، بعددددد

 .دوران االبتكار المتعاقت المستدام

 اإلبتكاريمفهوم التسويق : المبحث الثالث 3.1.2

 عدن التعبيدر عدن األحيدان مدن كثيدر فدي عداجزا   المسدتهل  فدي الوقدت الدذي أصدبح فيده     

للتطدور  نتيجدة   الكبيدر بالتحدديث تتسدم باتدت والخددمات السدل  وأن خاصدة   - حاجاتده ورقباتده

 إلدى اللجدوء المفيدد قيدر ومدن بدل الصدعت، مدن وبالوقدت الدذي أصدبح –المدذهل  التكنولدوجي

 اإلبتكاريددة قدددراتها إلددى اللجدوء المؤسسددة علددى فُددرد حاجاتدده ورقباتده؛ لدراسدة المسدتهل 

طدالق أجدل لدديها مدن العداملين لدد  واإلبداعيدة  جدذت علدى قدادرة خددمات أو سدل  تصدميم واا
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 الرقبدات أو الحاجدات هدذه تكدن لدم إن لدديهم حاجدات ورقبدات وخلدق واكتشداف المسدتهلكين،

 .(2000علي، ) فعال موجودة

عبددددددد الحميددددددد، ) هددددددي نقطددددددة البدايددددددة ألي عمددددددل تسددددددويقي المسددددددتهلكينإن حاجددددددات ورقبددددددات      

، ولّمددددددا كانددددددت هددددددذه الحاجددددددات والرقبددددددات فددددددي تغّيددددددر وتطددددددّور مسددددددتمر، كددددددان ال بددددددد مددددددن (1999

هددددددو الددددددذي يقددددددوم باسددددددتباق هددددددذه الحاجددددددات  اإلبتكدددددداريإيجدددددداد طريقددددددة للكشددددددف عنهددددددا؛ فالتسددددددويق 

واكتشدددددداف الجديددددددد الددددددذي ال يسددددددتطي  المسددددددتهل  الكشددددددف أو التعبيددددددر عندددددده، وذلدددددد  عددددددن طريددددددق 

 .(2008لحول، ) كر فيها المستهل حقيق حلول لم يفالتخّيل والعمل على ت

فددددددي اكتشدددددداف أسددددددواق جديدددددددة، حيددددددث االعتمدددددداد علددددددى   اإلبتكدددددداريوال يخفددددددى دور التسددددددويق      

فالمنظمددددددددات تختددددددددر  وتقددددددددّدم التكنولوجيددددددددا وتضددددددددعها موضدددددددد  . األسددددددددواق الحاليددددددددة لدددددددديى ابتكددددددددارا  

يجدددددددت فدددددددال . التطبيدددددددق بمدددددددا يتناسدددددددت مددددددد  حاجدددددددات ورقبدددددددات المسدددددددتهلكين الحاليدددددددة والمسدددددددتقبلية

الددددددذي لددددددواله لمددددددا كانددددددت  االكتفدددددداء بالنجاحددددددات السددددددابقة فقددددددط، بددددددل االبتكددددددار والتجديددددددد المسددددددتمر

 .(1999عبد الحميد، ) النجاحات

 اإلبتكاريمفهوم التسويق : المطلب األول 1.3.1.2

مفهددددددوم واسدددددد  يعنددددددي االبتكددددددار فددددددي جميدددددد  أوجدددددده النشدددددداط التسددددددويقي،  اإلبتكدددددداريالتسددددددويق      

وبالتدددددالي فهددددددو قيدددددر مقتصددددددر علدددددى مجددددددال معدددددين فددددددي التسدددددويق كاالبتكددددددار فدددددي المنددددددتت أو فددددددي 

نمدددددا يشدددددمل جميددددد  المجددددداالت التسدددددويقية األخدددددر ؛ فاالبتكدددددار التسدددددويقي  مجدددددال اإلعدددددالن فقدددددط، واا

 ,Lambin)  إلدددى المسدددتخدم النهدددائي يمدددى كدددل األنشدددطة المرتبطدددة بتوجيددده المندددتت مدددن الصدددان

 وضددددددد  األفكدددددددار الجديددددددددة أو قيدددددددر التقليديدددددددة موضددددددد  التطبيدددددددق: "ويعدددددددرف علدددددددى أنددددددده .(1993

 .(2003أبو جمعة، ) "الفعلي في الممارسات التسويقية
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وهددددذا يعنددددي أن أي تسددددويق ابتكدددداري ينطلددددق مددددن فكددددرة جديدددددة وال يتوقددددف عنددددد حددددد توليددددد أو      

ن مددددا يتعدددددد  ذلددددد  إلدددددى وضدددد  هدددددذه الفكدددددرة موضدددد  التطبيدددددق العملدددددي، ولدددددذا إيجدددداد فكدددددرة جديددددددة، واا

 .(Tidd and others, 2005" )االسدددتغالل النددداجح لألفكدددار الجديددددة: "أندددهيعدددرف علدددى 

 .وبالطب  في مجال التسويق

، أو (سددددددددلعة كددددددددان أم خدمددددددددة)علددددددددى عنصددددددددر المنددددددددتت  اإلبتكدددددددداريوقددددددددد ينصددددددددت التسددددددددويق      

علددددددددى كددددددددل هددددددددذه  ، أو(المكددددددددان)عنصددددددددر السددددددددعر، أو عنصددددددددر التددددددددرويت، أو عنصددددددددر التوزيدددددددد  

وبمعندددددى آخدددددر ال بدددددّد مدددددن االبتكدددددار فدددددي الجهدددددود  .(2003أبدددددو جمعدددددة، )العناصدددددر فدددددي آن واحدددددد 

م فدددددي تطدددددوير التسدددددويقية وخلدددددق مدددددزيت تسدددددويقي متكامدددددل والقيدددددام بأنشدددددطة تسدددددويقية إبتكاريدددددة تسددددداه

 (.2011امجدل، ). وتنمية أداء المنشأة

 اإلبتكاريأنواع التسويق : المطلب الثاني 2.3.1.2

أبدددددو : )إلدددددى عددددددة أندددددوا  وفقدددددا  لمجموعدددددة مدددددن األسدددددى، وهدددددي اإلبتكددددداريقّسدددددم البددددداحثون التسدددددويق 

 (2003جمعة، 

 :التصنيف طبقًا لنوع المنتج. 1

والشددددددكل الددددددذي يتخددددددذه يمكددددددن أن  اإلبتكدددددداريال شدددددد  أن الهدددددددف األساسددددددي  مددددددن التسددددددويق      

يتدددددأثر بدرجدددددة كبيدددددرة بندددددو  المندددددتت الدددددذي ينصدددددت عليدددددها، وطبقدددددا  للمفهدددددوم الموّسددددد  للمندددددتت، والدددددذي 

 اإلبتكدددددددارييمكدددددددن أن يكدددددددون سدددددددلعة أو خدمدددددددة أو منظمدددددددة أو شخصدددددددا  أو فكدددددددرة، فدددددددإن التسدددددددويق 

مات، أو فدددددي مجدددددال طبقدددددا  لندددددو  المندددددتت يمكدددددن أن يكدددددون فدددددي مجدددددال السدددددل  أو فدددددي  مجدددددال الخدددددد

 .المؤسسات، أو في مجال األشخا ، أو في مجال األفكار



51 
 

 :التصنيف طبقًا لنوع المنظمة. 2

علدددددى حسدددددت ندددددو  المنظمدددددة التدددددي تبتكدددددر وعلدددددى حسدددددت الهددددددف  اإلبتكدددددارييقّسدددددم التسدددددويق      

فددددي منظمددددة تهدددددف إلددددى الددددربح أو منظمددددة ال  اإلبتكددددارياألساسددددي للمنظمددددة، فقددددد يكددددون التسددددويق 

إلددددددى الددددددربح؛ كمددددددا يقّسددددددم أيضددددددا  علددددددى حسددددددت النشدددددداط األساسددددددي للمنظمددددددة كددددددأن تكددددددون  تهدددددددف

منظمددددددة صددددددناعية، أو تجاريددددددة، أو منظمددددددة خدددددددمات، أو قيددددددر ذلدددددد  مددددددن األسددددددى التددددددي يمكددددددن 

 .استخدامها في تقسيم المؤسسات

 :التصنيف طبقًا للهدف. 3 

إلدددددى ابتكدددددار بهددددددف يمكدددددن تقسددددديمه  اإلبتكددددداريالتصدددددنيف طبقدددددا  للهددددددف مدددددن وراء التسدددددويق      

حددددل مشددددكلة معينددددة أو مواجهددددة ظدددداهرة قيددددر مرقددددوت فيهددددا تعدددداني منهددددا المنظمددددة كتدددددهور حجددددم 

المبيعدددددات، وقدددددد يكدددددون االبتكدددددار بهددددددف تحسدددددين األداء واالرتقددددداء بددددده، وبالتدددددالي يكدددددون التسدددددويق 

ة فدددددي الحالدددددة األولدددددى كدددددرد فعدددددل بينمدددددا فددددي الحالدددددة الثانيدددددة مبدددددادأة، وقدددددد تجمددددد  المنظمددددد اإلبتكدددداري

إذا كاندددت تتعامددددل فدددي أكثدددر مددددن مندددتت أو أكثددددر مدددن سددددوق  اإلبتكدددداريبدددين الندددوعين مددددن التسدددويق 

أو تقددددوم بددددأكثر مددددن نشدددداط، بعضددددها تواجدددده فيدددده مشدددداكل بينمددددا ترقددددت فددددي التحسددددين المسددددتمر فددددي 

 .األداء في البعد ا خر

 :التصنيف طبقًا للعميل. 4

دف إلدددددددددى تسدددددددددويق ابتكددددددددداري موّجددددددددده طبقدددددددددا  للعميدددددددددل المسدددددددددته اإلبتكدددددددددارييقّسدددددددددم التسدددددددددويق      

والدددددذي يعتمدددددد بدرجدددددة كبيدددددرة علدددددى إثدددددارة الددددددواف  العاطفيدددددة قيدددددر ( ألفدددددرادا)للمسدددددتهلكين النهدددددائيين 
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والدددددددذي يعتمدددددددد علدددددددى ( المؤسسدددددددات)الرشددددددديدة، وتسدددددددويق ابتكددددددداري موّجددددددده للمشدددددددترين الصدددددددناعيين 

 .إثارة الدواف  العقالنية الرشيدة

 اإلبتكاريمتطلبات التسويق : المطلب الثالث 3.3.1.2

لدددددديى بدددددداألمر السددددددهل؛ حيددددددث أن هنددددددا  عدددددددد مددددددن  اإلبتكدددددداريإن تبّنددددددي وتطبيددددددق التسددددددويق      

وتتمثّددددددددل هددددددددذه . المتطلبددددددددات الواجددددددددت توافرهددددددددا فددددددددي المنظمددددددددات التددددددددي تسددددددددعى لتبنيدددددددده وتطبيقدددددددده

 (2003أبو جمعة، : )التالي ( 4.2)الشكل رقم  المتطلبات في

 متطلبات اإلبتكار التسويقي(: 4.2)رقم الشكل 

 30. :،  2003، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، اإلبتكاريالتسويق نعيم حافظ أبو جمعة، : المصدر

 متطلبات إدارية وتنظيمية: أوالً 

 :تتعلق هذه المتطلبات بنمط اإلدارة السائد وكذل  خصائ  التنظيم بها، ومن أهمها

 :اإلدارة العليا للملسسة اقتناع. 1

يجدددددددت أن تكدددددددون اإلدارة العليدددددددا للمؤسسدددددددة مقتنعدددددددة بضدددددددرورة وأهميدددددددة االبتكدددددددار فدددددددي مجدددددددال      

التسددددددددويق فددددددددي تحقيددددددددق أهدددددددددافها ونجاحهددددددددا، ووجددددددددود هددددددددذا االقتنددددددددا  ضددددددددروري لتهيئددددددددة المنددددددددا  
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 اإلبتكددددددداريفالتسدددددددويق  .المالئدددددددم لقيدددددددام االبتكدددددددار التسدددددددويقي داخدددددددل المؤسسدددددددة وتنميتدددددددهالتنظيمدددددددي 

عمليددددددددة هادفددددددددة تتبناهددددددددا اإلدارة العليددددددددا وتعمددددددددل علددددددددى تددددددددوفير اإلمكانيددددددددات ومسددددددددتلزمات تجسدددددددديد 

 (.2016عبداوي، ) اإلبتكاريالسلو  

 :التنسيق والتكامل بين اإلدارات المهتمة باألنشطة االبتكارية. 2

يتطلدددددت أي ابتكدددددار بصدددددفة عامدددددة واالبتكدددددار التسدددددويقي بصدددددفة خاصدددددة تضدددددافر وتكامدددددل كدددددل      

جهددددود اإلدارات المختلفددددة فددددي المؤسسددددة باعتبددددار أن هددددذا االبتكددددار لدددديى مسددددؤولية قسددددم التسددددويق 

نمددددا مسددددؤولية كددددل أقسددددام المؤسسددددة؛ أي أندددده يجددددت أن يكددددون  أو قسددددم البحددددوث والتطددددوير فقددددط، واا

ومددددن المدددددداخل التددددي يمكدددددن األخددددذ بهدددددا لتحقيددددق مثدددددل . ه اإلداراتهنددددا  تنسدددديق وتكامدددددل بددددين هدددددذ

عدددددين تكدددددون مددددددخالت لقسدددددم هدددددذا التناسدددددق والتكامدددددل مددددددخل الدددددنظم؛ بحيدددددث أن مخرجدددددات قسدددددم م

 .( 2007سليماني،) آخر، وهكذا

 متطلبات خاصة بالمعلومات: ثانياً 

لمرتدددددددة والنظددددددام تتمثّددددددل المتطلبددددددات الخاصددددددة بالمعلومددددددات فددددددي تددددددأمين المعلومددددددات، والمعلومددددددات ا

 :وفيما يلي عرد لهذه المتطلبات. الفرعي للمعلومات التسويقية

 :وجود آلية أو نظام أمني.  1   

وهددددذا يعنددددي أندددده يجددددت أن يتددددوفر فددددي المؤسسددددة آليددددة أو نظددددام أمنددددي للمحافظددددة علددددى سددددرية      

المعلومددددات المتعلقددددة باالبتكددددارات التسدددددويقية، وضددددمان عدددددم تسددددّرت هدددددذه المعلومددددات خاصددددة فدددددي 

مراحدددددددل مبكدددددددرة لهدددددددذه االبتكدددددددارات عنددددددددما تكدددددددون مجدددددددرد أفكدددددددار؛ إذ أن هدددددددذا التسدددددددّرت قدددددددد يضدددددددّر 

د يضددددددي  عليهددددددا فرصددددددة االنتفددددددا  بهددددددذا االبتكددددددار، وهنددددددا يجددددددت بالمؤسسددددددة بشددددددكل أو بددددددآخر، وقدددددد
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علدددددى المؤسسدددددة أن تعمدددددل علدددددى تدددددأمين وحمايدددددة المعلومدددددات المتعلقدددددة بابتكاراتهدددددا التسدددددويقية مدددددن 

التسددددّرت أو السددددرقة مددددن طددددرف المنافسددددين، وذلدددد  مددددن خددددالل حصددددر هددددذه المعلومددددات علددددى عدددددد 

 .لديهم اتجاههامحدود من العاملين لديها، والعمل على خلق والء قوي 

 :توافر المعلومات المرتّدة. 2

يتطلدددددددت االبتكدددددددار فدددددددي مجدددددددال التسدددددددويق ضدددددددرورة تدددددددوافر المعلومدددددددات المرتدددددددّدة عدددددددن نتدددددددائت      

تطبيددددددق االبتكددددددارات التسددددددويقية، ويجددددددت أن تتصددددددف هددددددذه المعلومددددددات بالخصددددددائ  التددددددي يجددددددت 

، (التوقيدددددددت المناسدددددددتالشدددددددمول و و الكفايدددددددة، و الحداثدددددددة، : )توافرهدددددددا فدددددددي المعلومدددددددات عمومدددددددا ، وهدددددددي

حيدددددددث تسدددددددتطي  المؤسسدددددددة مدددددددن خدددددددالل المعلومدددددددات المرتدددددددّدة تقيددددددديم نتدددددددائت ابتكاراتهدددددددا التسدددددددويقية 

السدددددابقة واالسدددددتفادة مدددددن نتدددددائت تقييمهدددددا الحقدددددا ، وعلدددددى ضدددددوئها تحددددددد المؤسسدددددة إمكانيدددددة التوقدددددف 

عدددددن ابتكدددددار معدددددين أو إدخدددددال تعدددددديالت عليددددده أو علدددددى أنشدددددطة أخدددددر  ذات صدددددلة بددددده، وهدددددذا مدددددا 

 .من االبتكار إلى أقصى حد ممكنسمح لها باالستفادة ي

 :نظام فرعي للمعلومات التسويقية. 3

: إّن وجددددددود نظددددددام معلومددددددات تسددددددويقية مهددددددم لالبتكددددددار التسددددددويقي، حيددددددث ُيعددددددرف علددددددى أندددددده     

ذلددددد  النظدددددام الخدددددا  بالتددددددفق المسدددددتمر للمعلومدددددات التسدددددويقية التدددددي تفيدددددد فدددددي اتخددددداذ القدددددرارات "

ويعمدددددل نظدددددام المعلومدددددات التسدددددويقي بتدددددوفير كافدددددة المعلومدددددات ( 2002أبدددددو علفدددددة، ". )التسدددددويقية

التسدددددددددويقية بمدددددددددا فيهدددددددددا المعلومدددددددددات المرتدددددددددّدة والمناسدددددددددبة لمتخدددددددددذ القدددددددددرار المتعلقدددددددددة باالبتكدددددددددارات 

 .التسويقي
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 متطلبات متعلقة بإدارة األفراد العاملين في التسويق: ثالثاً 

 :توّفر عدد من العناصر، أهمها اإلبتكاريتتطلت إدارة األفراد العاملين بالتسويق 

 :اعتبار القدرات االبتكارية شرطًا لشغل الوظائف. 1

يجدددددت اعتبدددددار تدددددوافر قددددددرات ابتكاريدددددة ومسدددددتو  علمدددددي أكددددداديمي فدددددي مجدددددال التسدددددويق لدددددد       

األفددددراد المرشدددددحين لشدددددغل وظدددددائف مختلفدددددة فدددددي إدارة التسددددويق شدددددرطا  مهمدددددا  وضدددددروريا  فدددددي نفدددددى 

الوقدددددت؛ حيدددددث يتطلّدددددت االبتكدددددار وجدددددود أفدددددراد مبتكدددددرين وذوي مسدددددتو  علمدددددي أكددددداديمي، وهدددددذا مدددددا 

أن الشدددددددخ  المبتكدددددددر مدددددددن الضدددددددروري أن تتدددددددوفر لديددددددده المعرفدددددددة : "حيدددددددث يدددددددر  Barronأّكدددددددده 

العلميدددددددة عدددددددالوة  علدددددددى القددددددددرات العقليدددددددة التحليليدددددددة والقددددددددرة علدددددددى الدددددددربط بمدددددددا يسدددددددمح باسدددددددتخدام 

 .(1999عبد الحميد، ) "أكمل وجه ممكنالمتاحة لديه على المعارف 

 :نظام فّعال للتحفيز على االبتكار. 2

للتحفيددددز علددددى االبتكددددار فددددي مجددددال التسددددويق يعتبددددر مطلبددددا  مهمددددا  قددددد إّن وجددددود نظددددام فّعددددال      

، أو شددددددددكال  معنويددددددددا  (كددددددددالعالوات االسددددددددتثنائية والحددددددددوافز العينيددددددددة والنقديددددددددة)يأخددددددددذ شددددددددكال  ماديددددددددا  

؛ فددددددبال شدددددد  فددددددي أن هددددددذا يعمددددددل علددددددى خلددددددق جددددددو مددددددن (كشددددددهادات التقدددددددير وشددددددهادات التمّيددددددز)

كمدددددا يجدددددت أن . وتيدددددرة االبتكدددددار داخدددددل المؤسسدددددة المنافسدددددة بدددددين العددددداملين قدددددد يسددددداهم فدددددي زيدددددادة

نشددددددير إلددددددى أن التوّصددددددل إلددددددى ابتكددددددارات جديدددددددة لدددددديى بدددددداألمر السددددددهل، وأن نسددددددبة الفشددددددل كبيددددددرة 

فاالبتكدددددار يحتددددداا . لدددددذل  يجدددددت علدددددى المؤسسدددددة أن تتجّندددددت توزيددددد  العقدددددات عندددددد حددددددوث الفشدددددل

 .(2001حسن، )قات حتى في حالة الفشل وليى الع إلى الدعم والنقد البّناء والمكافأة
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 :اإلبتكاريالتدريب في مجال التسويق . 3

بهدددددددف تنميددددددة واسددددددتفادة المنظمددددددة مددددددن الطاقددددددات والقدددددددرات االبتكاريددددددة لألفددددددراد يجددددددت عليهددددددا      

عمومدددددا   اإلبتكددددداريونددددددوات ودورات تدريبيدددددة للعددددداملين فدددددي مجدددددال التفكيدددددر أن ُتعندددددى بعقدددددد بدددددرامت 

 .على وجه الخصو  اإلبتكاريوالتسويق 

فوظيفدددددة التددددددريت يمكدددددن أن تعدددددزز التعلددددديم التنفيدددددذي لتشدددددغيل برندددددامت تعليمدددددي عملدددددي داخدددددل      

 .(Mayorov, 2013) المؤسسة

 االبتكارات التسويقية متطلبات متعلقة بجدوى وتقييم: رابعاً 

قبددددددل اتخدددددداذ أي قددددددرار بشددددددأن وضدددددد  ابتكددددددار معددددددين موضدددددد  التنفيددددددذ، يجددددددت علددددددى المنظمددددددة      

 :التاليةمراعاة األمور 

 :دراسة جدوى االبتكارات التسويقية . أ

يجدددددت االسدددددتعانة بدددددالخبراء المتخصصددددددين فدددددي مجدددددال دراسددددددات الجددددددو  عمومدددددا ، ودراسددددددات      

جددددددددو  االبتكدددددددارات التسدددددددويقية علدددددددى وجددددددده الخصدددددددو ، وتخصدددددددي  المدددددددوارد الماليدددددددة لإلنفددددددداق 

 .الدراساتكما ال بّد من إدرا  أهمية الوقت في إنجاز هذه . على هذه االبتكارات

 :تقييم االبتكارات التسويقية . ب

، يتطلّددددددت األمددددددر تقييمدددددده فددددددي ضددددددوء اإلبتكدددددداريبعددددددد أن تقددددددوم المنظمددددددة بتطبيددددددق التسددددددويق      

النتدددددائت المتوقعدددددة منددددده، ومعرفدددددة نسدددددبة الزيدددددادة فدددددي المبيعدددددات واألربدددددا  أو فدددددي الحصدددددة السدددددوقية 

للمنظمدددددة، كدددددذل  مدددددا يدددددنعكى علدددددى درجدددددة رضدددددا العمدددددالء، ومعرفدددددة التكلفدددددة الفعليدددددة لالبتكدددددارات 
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وال بدددددّد أن . لذهنيدددددةومقارندددددة ذلددددد  مددددد  العائدددددد منهدددددا، ومعرفدددددة التغييدددددر الدددددذي يطدددددرأ علدددددى الصدددددورة ا

 .تخض  عملية االبتكار ككل في المنظمة لعملية التقييم

 متطلبات أخرى متنوعة: خامساً 

 :، تتمّثل فيما يلياإلبتكاريهنا  متطلبات إضافية للتسويق 

 :واالستعداد للتعامل معها اإلبتكاريتوّقع المقاومة للتسويق  . أ

مددددن داخددددل المؤسسددددة أو مددددن خارجهددددا، وبصددددفة عامددددة  اإلبتكدددداريقددددد تددددأتي مقاومددددة التسددددويق      

فدددددددإّن أسدددددددبات مقاومدددددددة االبتكدددددددار تعدددددددود إلدددددددى عددددددددم التأكدددددددد؛ حيدددددددث يخددددددداف بعدددددددد األفدددددددراد علدددددددى 

مراكددددزهم فددددي المؤسسددددة مدددددن خددددالل إلغدددداء األعمدددددال التددددي يقومددددون بهددددا جدددددراء هددددذا االبتكددددار، أمدددددا 

ن التسدددددددددويق ونظددددددددرا  لكددددددددو  .المددددددددوزعين والمددددددددوردين فيخددددددددافون مددددددددن ضدددددددديا  مصددددددددالحهم الخاصددددددددة

 يدددددزداد عمليدددددة طويلدددددة ومسدددددتهلكة للمدددددوارد فدددددإن معددددددل ارتفدددددا  مخددددداطر رفدددددد العمدددددال اإلبتكددددداري

(Kharchuk and others, 2014.) 

 :اإلبتكاريالتوازن في مجاالت التسويق  . ب

ويقصدددددد بهدددددا تنويددددد  االبتكدددددار فدددددي مختلدددددف العناصدددددر التسدددددويقية، وعددددددم التركيدددددز فقدددددط علدددددى      

ن مجدددددداالت التسددددددويق، وذلدددددد  مددددددن أجددددددل تقليددددددل درجددددددة المخدددددداطرة االبتكددددددار فددددددي مجددددددال معددددددين مدددددد

 .الكلية المرتبطة به؛ ويطلق على هذه العملية إدارة محفظة االبتكارات التسويقية

 اإلبتكاريمراحل عملية التسويق : المطلب الرابع 4.3.1.2

تددددتم عمليددددة اإلبتكددددار فددددي لدددديى عمليددددة تددددتم علددددى أسدددداى لحظددددي، ولكددددي  اإلبتكدددداريالتسددددويق      

 وعمومددددددا   .(2009العبيدددددددي، )مجددددددال التسددددددويق فهددددددي بحاجددددددة إلددددددى إدارة تدددددددير عمليددددددة اإلبتكددددددار 
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، 2003: )مجموعددددددة مددددددن المراحددددددل، وهددددددي كالتددددددالي اإلبتكددددددارييتضددددددّمن القيددددددام بعمليددددددة التسددددددويق 

Cravens and Piercy) 

 :تحليل احتياجات العمالء . أ

واسدددددتخدام التكنولوجيدددددا باتجدددددداه االبتكدددددار كأولويدددددة فددددددي ترقدددددت المؤسسدددددات فدددددي إرضدددددداء العمدددددالء، 

 .أعمالها من أجل معرفة حاجات العمالء وتلبيتها

 :توليد األفكار االبتكارية . ب

بعددددددد أن تدددددددرى المنظمددددددة حاجددددددات العمددددددالء فإنهددددددا تعمددددددل علددددددى توليددددددد األفكددددددار االبتكاريددددددة      

ابتددددددددداء  مددددددددن التددددددددي مددددددددن شددددددددأنها أن تكددددددددون فددددددددي أي عنصددددددددر مددددددددن عناصددددددددر المددددددددزيت التسددددددددويقي 

تاحددددة المجددددال لطددددر  األفكددددار (سددددل  وخدددددمات)المنتجددددات  ، ثددددم األسددددعار، ثددددم التددددرويت والتوزيدددد ، واا

 .الجديدة بمختلف الطرق التشجيعية

 :الغربلة وتصفية األفكار االبتكارية . ت

فددددي هددددذه المرحلددددة تكددددون هنددددا  أفكددددار كثيددددرة، يددددتم اسددددتبعاد األفكددددار التددددي ال تتناسددددت مدددد  مددددا      

المؤسسدددددة، كمدددددا يجدددددت اختيدددددار األفكدددددار المنطقيدددددة التدددددي تكدددددون أكثدددددر واقعيدددددة لتطبيدددددق  ترقدددددت بددددده

 .الفعلي والتي تتوافق م  مهمة المؤسسة وأهدافها وقدراتها ومواردها اإلبتكاريالتسويق 

 :تقييم األفكار االبتكارية . ث

للفكددددرة فددددي هددددذه المرحلددددة يددددتم تقيدددديم األفكددددار االبتكاريددددة بشدددديء مددددن التفصدددديل كددددي يتحدددددد مددددا      

ومدددددا عليهدددددا، وذلددددد  فدددددي ضدددددوء عددددددد مدددددن المعدددددايير واألسدددددى؛ حيدددددث يدددددتم اسدددددتبعاد األفكدددددار قيدددددر 

 .المجدية والتركيز على األفكار ذات الفائدة للمنظمة
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 :اختبار األفكار االبتكارية . ج

وتددددتم فددددي هددددذه المرحلددددة عمليددددة اختبددددار لالبتكددددار كفكددددرة لتحديددددد كيددددف يمكددددن تطبيقهددددا، ويددددتم      

يقيا  بعدددددد أن يكدددددون المندددددتت قدددددد تدددددم تطدددددويره نهائيدددددا ؛ حيدددددث أن االبتكدددددار الدددددذي ال اختبددددار ذلددددد  تسدددددو 

يصدددددلح للتطبيدددددق يدددددتم اسدددددتبعاده نهائيدددددا ، ويدددددتم اإلبقددددداء علدددددى االبتكدددددارات التدددددي تكدددددون مدددددن الممكدددددن 

 .تطبيقها ضمن قدرات المؤسسة

 :تطبيق االبتكار . ح

فعليدددددة لممارسدددددة النشددددداطات يدددددتم تطبيدددددق االبتكدددددار الفعلدددددي علدددددى أرد الواقددددد  وفدددددي البيئدددددة ال     

 .التسويقية التي ترتبط بهذا االبتكار

 :اإلبتكاريتقييم نتائج التطبيق الفعلي للتسويق  . خ

فددددددي هددددددذه المرحلددددددة األخيددددددرة تددددددتم عمليددددددة التقيدددددديم النهددددددائي لنتددددددائت التطبيددددددق الفعلددددددي للتسددددددويق      

بعددددددد إعطدددددداء مدددددددة زمنيددددددة كافيددددددة لتطبيقدددددده لمعرفددددددة ردود فعددددددل العمددددددالء، وتفيددددددد عمليددددددة  اإلبتكدددددداري

التقيددددديم هدددددذه فدددددي التوصدددددل إلدددددى عددددددد مدددددن النتدددددائت التدددددي ُيسدددددتفاد منهدددددا فيمدددددا يجدددددت تجّنبددددده وعددددددم 

فددددي  اإلبتكدددداريالعمددددل بدددده مددددن أخطدددداء هددددذا االبتكددددار، حتددددى يمكددددن زيددددادة احتمددددال نجددددا  التسددددويق 

تمددددددال فشددددددله، ثددددددم تصددددددحح االنحرافددددددات التددددددي تنشددددددأ نتيجددددددة التطبيددددددق المؤسسددددددة أو التقليددددددل مددددددن اح

 .اإلبتكاريالفعلي للتسويق 
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ـــــعالمبحـــــث ال 4.1.2 ـــــل: راب  قرفدددددة تجدددددارة وصدددددناعة) القطـــــاع الصـــــناعي فـــــي محافظـــــة الخلي

 (1122، محافظة الخليل

 لالقتصددددداد الفلسدددددطيني ومحركدددددا   أساسددددديا   رافددددددا   الخليدددددل القطدددددا  الصدددددناعي فدددددي محافظدددددة عددددددّ يُ      

حيدددددددث بلددددددد  عددددددددد المنشدددددددآت الصدددددددناعية فدددددددي  .للتنميدددددددة االقتصدددددددادية المحليدددددددة والوطنيدددددددة ا  يرئيسددددددد

وتعمددددددددل هددددددددذه المنشددددددددآت علددددددددى منشددددددددأة صددددددددناعية وحرفيددددددددة،  (0111) محافظددددددددة الخليددددددددل حددددددددوالي

 . من األيادي العاملة (10111) تشغيل

الصددددددددناعات  :رئيسددددددددة، وهددددددددي وتشددددددددمل الصددددددددناعة فددددددددي محافظددددددددة الخليددددددددل عدددددددددة قطاعددددددددات     

خشدددددددددددددبية، لالصدددددددددددددناعات او سدددددددددددددتيكية، الصدددددددددددددناعات البالو نشدددددددددددددائية، إلالصدددددددددددددناعات او عدنيدددددددددددددة، لما

الصدددددددناعات التقليديدددددددة و جلديدددددددة، لالصدددددددناعات او الصدددددددناعات الكيميائيدددددددة، و  الصدددددددناعات الغذائيدددددددة،و 

جددددددددر والرخددددددددام، لحصددددددددناعة او صددددددددناعة الددددددددورق والكرتددددددددون، و الصددددددددناعات النسدددددددديجية، و اثيددددددددة، ر والت

 .عادن الثمينة وصياقتها، وصناعة الزجاا والديكورلمعة اصناو 

 مدددددن إجمدددددالي الصدددددادرات الفلسدددددطينية بنددددداء   (%12)ل صدددددادرات المحافظدددددة مدددددا نسدددددبته وتشدددددكّ      

، باإلضدددددافة إلدددددى علدددددى إحصدددددائيات جهددددداز اإلحصددددداء المركدددددزي وذلددددد  لمختلدددددف األسدددددواق العالميدددددة

المنتجدددددات الفلسدددددطينية وجودتهدددددا وقددددددرتها ممدددددا يدددددنّم عدددددن نوعيدددددة . حصدددددتها فدددددي األسدددددواق المحليدددددة

 .التنافسية العالية
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 الدراسات السابقة 2.2

عرضددددددا  مددددددوجزا  لعدددددددٍد مددددددن الدراسددددددات العربيددددددة واألجنبيددددددة مرتّبددددددة حسددددددت يتندددددداول هددددددذا الجددددددزء      

 .التسلسل الزمني من األحدث إلى األقدم

 الدراسات العربية 1.2.2

ـــــداوي، )دراســـــة  1. ـــــوان( 2016عب ـــــاريالتســـــويق  مســـــاهمة: بعن ـــــق القيمـــــة  اإلبتك ـــــي خل ف

/ لاللكترونيــــات بمدينــــة بســــكرة  Condorدراســــة حالــــة عينــــة مــــن زبــــائن ملسســــة : للزبــــون

 الجزائر

فدددددددي خلدددددددق القيمدددددددة  اإلبتكددددددداريجددددددداءت هدددددددذه الدراسدددددددة لغدددددددرد توضددددددديح مسددددددداهمة التسدددددددويق      

لاللكترونيدددددددات بمديندددددددة بسدددددددكرة، حيدددددددث تكدددددددّون مجتمددددددد   Condorللزبدددددددائن مدددددددن خدددددددالل مؤسسدددددددة 

، وبعيندددددة عشدددددوائية مكوندددددة Condorالدراسدددددة مدددددن سدددددكان مديندددددة بسدددددكرة الدددددذين يمتلكدددددون منتجدددددات 

 .زبون للمؤسسة، وذل  بتوزي  استبانة الدراسة عليهم 300من 

خلصددددددددت الدراسددددددددة إلددددددددى أن المؤسسددددددددة عينددددددددة البحددددددددث تعمددددددددل علددددددددى االبتكددددددددار فددددددددي مجددددددددال      

فددددددي مجددددددال المنتجددددددات مدددددن خددددددالل طددددددر  منتجددددددات : واالبتكددددددار فددددددي المجدددددداالت التاليدددددة التسدددددويق،

دخددددددال تحسددددددينات مسددددددتمرة علددددددى منتجاتهددددددا الحاليددددددة، وفددددددي مجددددددال التوزيدددددد  مددددددن خددددددالل  جديدددددددة واا

اعتمددددداد ألدددددوان مميدددددزة لنقددددداط بيعهدددددا وتوزيعهدددددا فدددددي أوسددددداط التجمعدددددات السدددددكنية وتوظيفهدددددا لرجدددددال 

البتكدددددار فدددددي مجدددددال التدددددرويت، ذلددددد  أنهدددددا لدددددم تصدددددل بعدددددد وتفتقدددددر المؤسسدددددة إلدددددى ا. بيددددد  مميدددددزين

 .لمستو  مميز على الصعيد المرئي وااللكتروني
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تسددددددتخدم االبتكددددددار فددددددي مختلددددددف سياسدددددداتها التسددددددويقية،  Condorوبددددددالرقم مددددددن أن مؤسسددددددة      

فهدددددي لدددددم تددددددتمّكن مدددددن خلددددددق قيمدددددة مميددددددزة لزبائنهدددددا؛ فالتكددددداليف التددددددي يتحملونهدددددا هددددددي أكبدددددر مددددددن 

لددددذل  قددددّدمت الدراسددددة التوصدددديات . يحصددددلون عليهددددا عنددددد اقتنددددائهم ألحددددد المنتجدددداتالمندددداف  التددددي 

 :التالية

علددددى المؤسسددددة االهتمددددام بالجانددددت التسددددويقي وتطددددويره والبحددددث عددددن سددددبل االبتكددددار فددددي هددددذا  1.

 .المجال الذي يعتبر حلقة الوصل بينها وبين زبائنها

بددددائن المؤسسددددة هددددم مددددن الشددددبات تفعيددددل صددددفحات مواقدددد  التواصددددل االجتمدددداعي، ألن أقلددددت ز  2.

 .األكثر ارتيادا  لهذه المواق 

ضددددددرورة االهتمددددددام باالبتكددددددار فددددددي مجددددددال التددددددرويت، حيددددددث التددددددأثير الكبيددددددر لإلعالنددددددات علددددددى  3.

 .قرارات الزبائن الشرائية

إعطدددددداء المزيددددددد مددددددن األهميددددددة للزبددددددائن، والعمددددددل علددددددى خلددددددق قيمددددددة لهددددددم مددددددن خددددددالل اسددددددتباق  4.

 .توقعاتهم أو تحقيق ا مال المتوقعة من اقتناء منتجاتها وبالتالي كست والئهم

وأهميتـــــــه فـــــــي تحســـــــين األداء  ابتكـــــــار المنـــــــتج: بعنـــــــوان( 2016إدريســـــــي، )دراســـــــة  2.

 –دراســــة حالــــة عينــــة مــــن الملسســــات : التســــويقي فــــي الملسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة

 الجزائر/ تقرت

هددددددددفت الدراسدددددددة إلدددددددى قيددددددداى مدددددددد  أهميدددددددة ابتكدددددددار المندددددددتت فدددددددي تحسدددددددين األداء التسدددددددويقي      

تنافسددددية  وتحديدددددا  فددددي العينددددة محددددل الدراسددددة مددددن المؤسسددددات الصددددغيرة والمتوسددددطة فددددي ظددددل بيئددددة

 .شديدة تفرد على المؤسسة أن تعمل على تقديم منتجات جديدة بشكل مستمر
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اسددددددتند الباحددددددث فددددددي هددددددذه الدراسددددددة علددددددى المددددددنهت الوصددددددفي التحليلددددددي واسددددددتخدام كددددددل مددددددن      

اسددددددتبانة علددددددى ثددددددالث  77حيددددددث تددددددم توزيدددددد  . االسددددددتبيان والمقابلددددددة والمالحظددددددة لجمدددددد  البيانددددددات

جديددددددددددة، مؤسسدددددددددة ملبندددددددددة العائلدددددددددة ومؤسسدددددددددة مطددددددددداحن مؤسسدددددددددة المرجدددددددددان ال: مؤسسدددددددددات وهدددددددددي

جراء مقابلة م  قسم اإلنتاا بمؤسسة رقوة الجنوت  .الواحات، واا

 : وخلصت الدراسة إلى     

دخدددددددال مجموعدددددددة مدددددددن التحسدددددددينات . 1 أهميدددددددة تقدددددددديم المؤسسدددددددات لمنتجدددددددات جديددددددددة ومطدددددددورة، واا

 . ة التي فرضت عليهاوالتعديالت على المنتجات القديمة وذل  لمواكبة المنافسة الشديد

ابتكددددار المنددددتت يمكددددن تحقيقدددده مددددن خددددالل تددددوفير مجموعددددة مددددن المتطلبددددات بإمكددددان المؤسسددددة . 2

 .توفيرها إن أرادت ذل 

ابتكددددار المنددددتت فددددي الغالددددت ال يتطلددددت تكنولوجيددددا جديدددددة لتحقيقدددده بقدددددر مددددا يتطلبدددده مددددن أفكددددار . 3

 .جديدة

الظددددددروف المتغيددددددرة؛ حيددددددث يعمددددددل علددددددى ابتكددددددار المنددددددتت هددددددو المفتددددددا  لبقدددددداء المؤسسددددددة فددددددي . 4

 .تميزها في تكييف المنتت ليتالءم م  حاجات ورقبات المستهلكين المتغيرة

المؤسسدددددات عيندددددة البحددددددث تفتقدددددر ألداء تسددددددويقي جيدددددد بددددددالمعنى الفعلدددددي، وعدددددددم وجدددددود ركيددددددزة . 5

 .أساسية في مجاالتها التسويقية

ومحاولدددددة  لتدددددذليل تلددددد  الصدددددعوبات،  وبنددددداء  علدددددى الصدددددعوبات التدددددي واجهتهدددددا عيندددددة الدراسدددددة     

حدددددّث الباحدددددث علدددددى ضدددددرورة إيجددددداد قسدددددم للتسدددددويق يأخدددددذ علدددددى عاتقددددده مسدددددؤولية تطدددددوير وابتكدددددار 

 .المنتجات الجديدة، وضرورة العمل على تحسين األداء التسويقي ككل
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: أداة للمنافســـــة فـــــي األعمـــــال اإلبتكـــــاريالتســـــويق : بعنـــــوان( 2015ســـــعودي، )دراســـــة  3.

 الجزائر/ دراسة حالة ملسسة كوندور

هددددددفت هددددددذه الدراسدددددة إلددددددى الوقدددددوف علددددددى واقدددددد  القددددددرة االبتكاريددددددة التسدددددويقية لددددددد  مؤسسددددددة      

كونددددددددور الجزائريدددددددة، ومدددددددد  ارتباطددددددده بدددددددالميزة التنافسدددددددية، مدددددددن أجدددددددل إفدددددددادة المؤسسدددددددة وتعزيدددددددز 

 .مكانتها التنافسية

مفددددددردة مددددددن العدددددداملين تمددددددت مقددددددابلتهم فددددددي إحددددددد  وحدددددددات  33راسددددددة مددددددن تكونددددددت عينددددددة الد     

اسددددددتمارة علددددددى  33اإلنتدددددداا التابعددددددة لمؤسسددددددة كوندددددددور بمدينددددددة بددددددرا بددددددوعريريت، وذلدددددد  بتوزيدددددد  

 .عينة الدراسة

وبّينددددددت النتددددددائت الخاصددددددة بالدراسددددددة االرتبدددددداط السددددددلبي بددددددين االبتكددددددار التسددددددويقي وكددددددل مددددددن      

واالرتبدددددداط اإليجددددددابي بدددددددين االبتكددددددار التسدددددددويقي . التمّيددددددز وقيددددددادة التكلفدددددددة لددددددد  مؤسسددددددة كونددددددددور

 .والتركيز لد  المؤسسة

هددددددا مدددددد  واقتددددددر  الباحددددددث علددددددى المؤسسددددددة إعددددددادة النظددددددر فددددددي الددددددنهت الددددددذي تتبعدددددده فددددددي تعامل     

كمدددددا أنددددده يستحسدددددن لهدددددا . األفكدددددار المبتكدددددرة، خاصدددددة تلددددد  التدددددي تدددددأتي مدددددن المسدددددتويات التشدددددغيلية

وعلدددددى المؤسسدددددة . أن تفدددددتح المجدددددال أمدددددام المبدددددادرات المبتكدددددرة وتقدددددديم التددددددعيم مدددددن أجدددددل تنفيدددددذها

أيضدددددددا  اسدددددددتغالل الميدددددددزة التنافسدددددددية والمتمّثلدددددددة فدددددددي التركيدددددددز؛ مدددددددن خدددددددالل تعميدددددددق عالقاتهدددددددا مددددددد  

فضدددددال  عدددددن ضدددددرورة قدددددرى الدددددرو  االبتكاريدددددة لدددددد  جمهورهدددددا . السدددددوقية التدددددي تخددددددمها الشدددددرائح

 .الداخلي
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ــق واقــع: بعنــوان( 2014، وشــعوبي حميــود)دراســة  4. ــار تطبي  فــي التســويقي االبتك

 ورقلـة فـرع(التوزيـع  مديريـة حالـة دراسـة: والغـاز للكهربـاء الجزائريـة الشـركة فـي التوزيـع

 )الجزائر/حضري

هدددددفت هدددددذه الدراسدددددة إلدددددى التعددددرف علدددددى واقددددد  تطبيدددددق االبتكددددار التسدددددويقي فدددددي التوزيددددد  فدددددي      

الشدددددركة الجزائريدددددة للكهربددددداء والغددددداز، مدددددن خدددددالل دراسدددددة حالدددددة إحدددددد  مدددددديرّيات التوزيددددد  التابعدددددة 

 (. فر  ورقلة حضري)لها، وهي مديرية التوزي  

الوصدددددددفي التحليلدددددددي، حيدددددددث تمثّدددددددل تدددددددم اعتمددددددداد أسدددددددلوت دراسدددددددة الحالدددددددة باسدددددددتخدام المدددددددنهت      

موظفدددددا ، وتدددددم توزيددددد  االسدددددتبيان  130مجتمددددد  الدراسدددددة فدددددي المدددددوظفين بالمديريدددددة والبدددددال  عدددددددهم 

 . موظفا  تم اختيارهم بطريقة عشوائية كعينة للدراسة 40على 

 :وكان من أبرز ما توّصلت إليه الدراسة أن الشركة تطّبق االبتكار التسويقي من خالل

 .اليت وطرق جديدة في عملية التوزي إدخال أس. 1

اسددددددتخدام الوسددددددائط اإلعالميددددددة والتكنولوجيددددددا الحديثددددددة فددددددي عمليددددددات الددددددتحكم والتواصددددددل بددددددين . 2

 .مراكزها ووحداتها

التركيددددز علددددى جددددودة المنتجددددات المقّدمددددة إلددددى الزبددددائن، واسددددتخدام األسدددداليت التددددي تهدددددف إلددددى . 3

 .نيل رضاهم

وعلددددددى الددددددرقم مددددددن تطبيقهددددددا لالبتكددددددار التسددددددويقي فددددددي التوزيدددددد  إال أنهددددددا أهملددددددت بعضددددددا  مددددددن      

عدددددم توفيرهددددا للبيئددددة المناسددددبة التددددي تشددددج  موظفيهددددا علددددى اكتشدددداف : الجوانددددت المتعلقددددة بدددده، مثددددل
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وتطبيددددق األسدددداليت الجديدددددة فددددي التوزيدددد ، وعدددددم مواكبددددة التطددددورات واالبتكددددارات العالميددددة الحديثددددة 

 .ار للتواصل بين الموظفين نتيجة  لعدم توفير الوسائل التكنولوجية الحديثةواالفتق

ودعدددددت الدراسدددددة إلدددددى ضدددددرورة اهتمدددددام الشدددددركات بتشدددددجي  المدددددوظفين فدددددي جميددددد  المسدددددتويات      

علدددددى اقتدددددرا  األفكدددددار الجديددددددة فيمدددددا يتعلّدددددق بتنويددددد  أسددددداليت وطدددددرق التوزيددددد  وتطبيدددددق الوظيفيدددددة 

ياسددددددات جديدددددددة فددددددي التوزيدددددد  تلّبددددددي الطلددددددت، إضددددددافة  السددددددتحداث أفضددددددلها، وأن تهددددددتم بابتكددددددار س

شددددددبكات توزيدددددد  ذات تكنولوجيددددددا حديثددددددة مواكبددددددة لالبتكددددددارات العالميددددددة ووسددددددائل تكنولوجيددددددة تسددددددّهل 

 .عملية االتصال بين مراكزها المختلفة

 الميـزة علـى المحافظـة فـي اإلبتكـاري التسـويق دور": بعنـوان( 2012مربعـي، )دراسـة  5.

 .التنافسية

 اإلبتكددددددددداريهددددددددددفت هدددددددددذه الدراسدددددددددة إلدددددددددى الكشدددددددددف عدددددددددن جواندددددددددت العالقدددددددددة بدددددددددين التسدددددددددويق      

 . والمحافظة على الميزة التنافسية

حيددددددث أجددددددر  الباحددددددث دراسددددددة تطبيقيددددددة علددددددى مؤسسددددددة اتصدددددداالت الجزائددددددر بمدينددددددة باتنددددددة،      

فددددي الدراسددددة هددددو موظفددددا ، وحجددددم العينددددة المعتمددددد عليدددده  105وكددددان إجمددددالي أفددددراد المجتمدددد  هددددو 

 اوتددددددم إعددددددداد اسددددددتبيان لتحقيددددددق هددددددذ. موظفددددددا  بالمؤسسددددددة باسددددددتخدام أسددددددلوت العينددددددة القصدددددددية 83

 .الغرد، إضافة للمالحظة والمقابلة واستخدام األساليت اإلحصائية المالئمة

وقدددددددد أظهدددددددرت نتدددددددائت الدراسدددددددة وجدددددددود عالقدددددددة تدددددددأثير ذات داللدددددددة إحصدددددددائية بدددددددين التسدددددددويق      

محافظددددددة علددددددى الميددددددزة التنافسدددددددية للمؤسسددددددة، كمددددددا أظهددددددرت هددددددذه النتدددددددائت أن وبددددددين ال اإلبتكدددددداري

لهدددددا تدددددأثيرا  ( الخدمدددددة، والسدددددعر، والتدددددرويت، والتوزيددددد : االبتكدددددار فدددددي)المتغيدددددرات المسدددددتقلة جميعدددددا  

إيجابيدددددا  ولكدددددن بددددددرجات متفاوتدددددة فدددددي المحافظدددددة علدددددى الميدددددزة التنافسدددددية، وأكثدددددر هدددددذه المتغيدددددرات 
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تقل االبتكددددددار فددددددي توزيدددددد  الخدددددددمات، فددددددي حددددددين أن أقلهددددددا تددددددأثيرا  هددددددو تددددددأثيرا  هددددددو المتغيددددددر المسدددددد

 .االبتكار في سعر الخدمة

االبتكـــــار التســـــويقي ودوره فـــــي ترقيـــــة أداء المنشـــــأة : بعنـــــوان( 2011امجـــــدل، )دراســـــة  6.

 الجزائر/ دراسة حالة منشأة سيدي الكبير للمشروبات الغازية بالبليدة: االقتصادية

هددددددفت الدراسدددددة إلدددددى بيدددددان الددددددور المدددددؤثر الدددددذي يحتمدددددل أن يؤديددددده االبتكدددددار التسدددددويقي فدددددي      

تحسدددددددين أداء المنشدددددددأة ومدددددددد  الحاجدددددددة إليددددددده باعتبددددددداره أحدددددددد عوامدددددددل التميدددددددز وذلددددددد  مدددددددن خدددددددالل 

 .االبتكار في المنتجاتد األسعار، الترويت والتوزي 

عيندددددددة البحدددددددث باعتبارهدددددددا متغيدددددددرا   تضدددددددمنت الدراسدددددددة حالدددددددة االبتكدددددددار السدددددددائدة فدددددددي المنشدددددددأة     

مسدددددددتقال ، وعناصددددددددر المددددددددزيت التسدددددددويقي باعتبارهددددددددا المتغيددددددددرات الوسددددددديطة، ومددددددددن ثددددددددم المتغيددددددددرات 

 .التابعة والمتمثلة بمستو  األداء المتحقق في المنشأة من خالل عدد من المعايير

تخدددددت   اشدددددتمل مجتمددددد  الدراسدددددة علدددددى اإلداريدددددين العددددداملين بمؤسسدددددة سددددديدي الكبيدددددر والتدددددي     

بإنتددددداا المشدددددروبات الغازيدددددة، وقدددددد تدددددم توزيددددد  االسدددددتمارات علدددددى العمدددددال بالمنشدددددأة والبدددددال  عدددددددهم 

 .عامال   190

 :النتائت التالية أهم توصلت الدراسة إلىو 

 .درجة االبتكار في المنشأة محل الدراسة كانت عالية. 1

ة وحالددددددددة االبتكددددددددار العالقددددددددة الطرديددددددددة الموجبددددددددة بددددددددين حالددددددددة االبتكددددددددار التددددددددي عليهددددددددا المنشددددددددأ. 2

 .التسويقي السائدة فيها
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االبتكددددار فددددي مجددددال المنتجددددات مددددن خددددالل خلددددق منتجددددات جديدددددة أو تجديددددد وتطددددوير مددددا هددددو . 3

 .موجود يزيد من فعالية األنشطة التسويقية األخر 

أداء المنشدددددأة ككدددددل يتدددددأثر بحالدددددة االبتكدددددار التسدددددويقي فدددددي المنشدددددأة، وهدددددو مدددددا يعدددددزز دور . 4

 .التسويق وحالة التجديد واإلبدا  التي تقوم بها المنشآت في تعظيم نتائت األداء فيها

دور المعرفـــــــة الســـــــوقية فـــــــي تحقيـــــــق االبتكــــــــار : بعنـــــــوان( 2010أوســـــــو، )دراســـــــة  7.

/ دد مـــــن المنظمـــــات الســـــياحية فـــــي مدينـــــة دهـــــوتدراســـــة اســـــتطالعية فـــــي عـــــ: التســـــويقي

 .العراق

هددددددفت الدراسدددددة إلدددددى تحديدددددد دور المعرفدددددة التسدددددويقية فدددددي تحقيدددددق االبتكدددددار التسدددددويقي علدددددى      

مسددددتو  عدددددد مددددن المنظمددددات السددددياحية مددددن خددددالل أنمددددوذا فرضددددي يأخددددذ بعددددين االعتبددددار طبيعددددة 

 ة  لتدددددددوفير قاعددددددددة مدددددددن المعلومددددددداتإضددددددداف. العالقدددددددة بدددددددين المعرفدددددددة السدددددددوقية واالبتكدددددددار التسدددددددويقي

والبياندددددات التدددددي قدددددد تسددددداعد المنظمدددددات علدددددى تفعيدددددل وتعزيدددددز المعرفدددددة السدددددوقية مدددددن أجدددددل تحقيدددددق 

 .االبتكار التسويقي

تضدددددددّمن أنمدددددددوذا البحدددددددث تحديدددددددد العالقدددددددة واألثدددددددر بدددددددين المعرفدددددددة السدددددددوقية بوصدددددددفه متغيدددددددرا       

وتمثّدددددددددل مجتمدددددددد  البحدددددددددث بعدددددددددد مدددددددددن . مسددددددددتقال ، واالبتكددددددددار التسدددددددددويقي بوصددددددددفه متغيدددددددددرا  تابعددددددددا  

ورؤسددددداء المنظمدددددات السدددددياحية فدددددي محافظدددددة دهدددددو ، فيمدددددا تمّثلدددددت العيندددددة بالمدددددديرين والمعددددداونين 

السددددددتبيان كددددددأداة افددددددردا ، واسددددددتخدم الباحددددددث ( 75) موالبددددددال  عدددددددده ظمدددددداتاألقسددددددام فددددددي هددددددذه المن

 .لجم  البيانات من عينة الدراسة

أظهدددددرت نتدددددائت الدراسدددددة وجدددددود عالقدددددة ارتبددددداط معنويدددددة موجبدددددة بدددددين المعرفدددددة السدددددوقية فدددددي       

وأوصدددددددت الدراسدددددددة بضدددددددرورة تمّسددددددد  المددددددددراء والمعددددددداونين ورؤسددددددداء . تحقيدددددددق االبتكدددددددار التسدددددددويقي
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السدددددددوقية وتعزيزهدددددددا ونقلهدددددددا لتحقيدددددددق االبتكدددددددار التسدددددددويقي ومواكبدددددددة متغيدددددددرات األقسدددددددام بالمعرفدددددددة 

العصدددددر، وتقدددددديم بدددددرامت تسدددددويقية تلبدددددي التغيدددددر المسدددددتمر فدددددي حاجدددددات ورقبدددددات الزبدددددائن والتفدددددوق 

 . إضافة  لضرورة تطوير خبرات ومهارات األفراد العاملين. على المنافسين

ــــدي، )دراســــة  8. ــــوان( 2009العبي ــــي مهــــارات : بعن ــــي تبن ــــتعلم التنظيمــــي ودورهــــا ف أدوات ال

ـــــة مـــــن مـــــدراء أقســـــام الشـــــركة العامـــــة : اإلبتكـــــاريالتســـــويق  دراســـــة اســـــتطالعية مراء عين

 العراق/ لإلسمنت الجنوبية

هددددددددفت الدراسدددددددة إلدددددددى تحديدددددددد أدوات الدددددددتعلم التنظيمدددددددي التدددددددي يمكدددددددن اسدددددددتخدامها فدددددددي بيئدددددددة      

يدددددددددة، ومعرفدددددددددة أثدددددددددر تلددددددددد  األدوات فدددددددددي تبندددددددددي مهدددددددددارات التسدددددددددويق المنظمدددددددددات الصدددددددددناعية العراق

فاسدددددددددتخدم الباحدددددددددث كدددددددددل مدددددددددن أدوات اإلدامدددددددددة والددددددددددعم، األدوات الشددددددددداملة واألدوات . اإلبتكددددددددداري

مثددددل اإلحسددددداى  اإلبتكدددداريالتوقعيددددة بوصددددفها متغيددددرات مسدددددتقلة، فيمددددا اسددددتخدم مهددددارات التسدددددويق 

 .لتحدي كمتغيرات تابعةاألصالة والمثابرة وقبول او  ،والمرونة ،بالمشاكل

تضدددددددددمن مجتمددددددددد  الدراسدددددددددة رؤسددددددددداء األقسدددددددددام اإلنتاجيدددددددددة واإلداريدددددددددة فدددددددددي الشدددددددددركة العامدددددددددة      

مدددددير قسددددم فددددي الشددددركة، حيددددث تدددددم  32لإلسددددمنت الجنوبيددددة، فيمددددا اشددددتملت عينددددة الدراسددددة علدددددى 

المالحظددددددددة المباشددددددددرة واالسددددددددتبانة كددددددددأدوات لجمدددددددد  و  ،اسددددددددتخدام كددددددددل مددددددددن المقددددددددابالت الشخصددددددددية

 . تالبيانا

أكددددددت نتدددددائت هدددددذه الدراسدددددة علدددددى أنددددده فدددددي الحالدددددة التدددددي تسدددددتخدم فيهدددددا الشدددددركة قيدددددد الدراسدددددة      

أدوات الددددددددتعلم التنظيمددددددددي فإنهددددددددا سددددددددتحافظ علددددددددى زبائنهددددددددا الحدددددددداليين، وتزيددددددددد فرصددددددددة إمكانيتهددددددددا 

وأن أدوات الددددددتعلم التنظيمددددددي لهددددددا تددددددأثير كبيددددددر علددددددى مهددددددارات . للحصددددددول علددددددى زبددددددائن مددددددرتقبين

 .وال سيما بوجود عالقة ارتباط بينهما ارياإلبتكالتسويق 
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أوصدددددددت الدراسدددددددة بضدددددددرورة إجدددددددراء المزيدددددددد مدددددددن الدراسدددددددات حدددددددول أدوات الدددددددتعلم التنظيمدددددددي      

، وضددددددرورة االسددددددتفادة مددددددن تلدددددد  األدوات مددددددن قبددددددل الشددددددركات كددددددي اإلبتكدددددداريومهددددددارات التسددددددويق 

 .تتمّكن من خلق عمليات تسويقية مبتكرة

 أداء تحســين علــى وأثــره االبتكــار التســويقي: بعنــوان( 2007 ســليماني،)دراســة  9.

 الجزائر/ دراسة حالة ملسسة ملبنة الحضنة بالمسيلة: الملسسة

هددددددفت هدددددذه الدراسدددددة إلدددددى توضددددديح األهميدددددة التدددددي يمارسدددددها االبتكدددددار التسدددددويقي فدددددي مجدددددال      

 . المنتجات على تحسين األداء الكلي للمؤسسة بشكل عام

سددددددة أثدددددر االبتكدددددار التسددددددويقي فدددددي مجدددددال المنتجددددددات علدددددى تحسددددددين أداء قامدددددت الدراسدددددة بدرا     

الجزائدددددر باعتبارهدددددا مدددددن المؤسسدددددات  -المؤسسدددددة مدددددن خدددددالل مؤسسدددددة ملبندددددة الحضدددددنة بالمسددددديلة 

حيددددددث تدددددددم االعتمدددددداد فددددددي جمدددددد  الحقدددددددائق . التددددددي تعمددددددل فددددددي قطددددددا  يتمّيدددددددز بالمنافسددددددة الشددددددديدة

 –يلدددددي مددددددن خدددددالل إجدددددراء المقددددددابالت والبياندددددات فدددددي هددددددذه الدراسدددددة علدددددى المددددددنهت الوصدددددفي التحل

والزيدددددددارات الميدانيدددددددة  -المقدددددددابالت المباشدددددددرة مددددددد  المسدددددددؤولين عدددددددن  تقدددددددديم المنتجدددددددات الجديددددددددة 

 .واالطال  على الوثائق الخاصة بالمؤسسة موضو  الدراسة

وخلصدددددددددت الدراسدددددددددة إلدددددددددى أن المؤسسدددددددددة تفتقدددددددددر إلدددددددددى األفدددددددددراد المتخصصدددددددددين فدددددددددي مجدددددددددال      

جدددددود الركيدددددزة األساسدددددية لقيدددددام االبتكدددددار التسدددددويقي سدددددواء فدددددي مجدددددال التسدددددويق، ممدددددا يعندددددي عددددددم و 

 باإلضدددددددافة إلدددددددى عددددددددم تطبيدددددددق. المنتجدددددددات أو فدددددددي أي مجدددددددال آخدددددددر مدددددددن المجددددددداالت التسدددددددويقية

المؤسسدددددة ألي أسدددددلوت مدددددن أسددددداليت االبتكدددددار التسدددددويقي، واالعتمددددداد علدددددى أطدددددراف خارجيدددددة مدددددن 

 . أجل القيام بالتخطيط لمنتجاتها الجديدة

م الباحددددددث فددددددي هددددددذه الدراسددددددة جملددددددة مددددددن التوصدددددديات واالقتراحددددددات التددددددي مددددددن شددددددأنها أن قدددددددّ      

إيجدددددداد قسددددددم : تسدددددداعد المؤسسددددددة فددددددي تبّنددددددي عمليددددددة ابتكددددددار تسددددددويقي حقيقددددددي داخلهددددددا تتمثددددددل فددددددي
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للتسددددددويق داخددددددل المؤسسددددددة، ووضدددددد  درجددددددة متوازنددددددة لالعتمدددددداد علددددددى األطددددددراف الخددددددارجيين فيمددددددا 

إلددددددى االهتمددددددام بالمجدددددداالت المختلفددددددة لالبتكددددددار التسددددددويقي باإلضددددددافة . يتعلددددددق بالمنتجددددددات الجديدددددددة

 .وعدم التركيز فقط على المنتت فحست

 الدراسات األجنبية 2.2.2

 : بعنوان( Kanagal, 2015)دراسة  1.

Innovation and product innovation in marketing strategy: A 

study of Philips Corporation 

طبيعدددددة االبتكدددددار فدددددي )إلدددددى إجدددددراء دراسدددددة تجريبيدددددة عدددددن ابتكدددددار المنتجدددددات  هددددددف الباحدددددث     

، ورسددددددددم ا ثددددددددار المترتبددددددددة علددددددددى (المنتجددددددددات وعناصددددددددره وأنواعدددددددده وجوانددددددددت تخطيطدددددددده وتقييمدددددددده

االسدددددتراتيجيات التسدددددويقية المختلفدددددة مدددددن خدددددالل شدددددركة فيليدددددبى فدددددي هولنددددددا؛ حيدددددث ُأجريدددددت كدددددل 

 .  ول جوانت اإلبتكار في الشركةمن المقابالت والبحوث المكتبية التجريبية ح

أظهددددددرت نتددددددائت الدراسددددددة علددددددى شددددددركة فيليددددددبى عينددددددة البحددددددث أن الشددددددركة تنددددددتهت عملياتهددددددا      

مرحلددددددة التفكيددددددر التددددددي تبددددددأ مدددددد  مشددددددكلة محددددددددة نحددددددو وضدددددد  نمددددددوذا : االبتكاريدددددة فددددددي مددددددرحلتين

 .عمال المحتملةنتت المبتكر نفسه حتى يصل إلى األأولي، ثّم عملية إنشاء الم

وتوصددددلت الدراسددددة إلددددى أن الشددددركة تعمددددل علددددى تطبيددددق االبتكددددار فددددي منتجاتهددددا عددددن طريددددق      

تقدددددديم المندددددتت األفضدددددل للعمددددددالء علدددددى الدددددرقم مددددددن أن تكلفتددددده قدددددد تكددددددون أعلدددددى مقارندددددة بغيرهددددددا؛ 

فإضددددددافة  لتددددددوفير البيئددددددة المناسددددددبة لالبتكددددددار داخددددددل الشددددددركة، فهددددددي تبتكددددددر فددددددي مجددددددال التصددددددميم، 

 .نماذا أولية تعّظم القيمة للعميل وهو ما يدفعها إلى عملية االبتكاروتترجم أفكارها إلى 
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بضدددددددددرورة التغلددددددددت علدددددددددى مقاومددددددددة التغييددددددددر فدددددددددي المنظمددددددددات ألقدددددددددراد أوصددددددددت الدراسددددددددة      

وأن توحيدددددد العقدددددول . االبتكدددددار، والرقبدددددة فدددددي التعددددداون مددددد  ا خدددددرين والقددددددرة علدددددى تحمدددددل الفشدددددل

الشددددددركة هددددددو مطلددددددوت لإلبدددددددا  لتحويلدددددده إلددددددى مددددددن الفددددددرد إلددددددى المجموعددددددة ومددددددن المجموعددددددة إلددددددى 

 .اإلبتكار الناجح للمنظمة

 : بعنوان( Wang, 2015)دراسة  2.

What Motivates Marketing Innovation and Whether Marketing 

Innovation Varies across Industry Sectors 

التددددددي تحفددددددز االبتكددددددار فددددددي مجددددددال التسددددددويق،  قامددددددت هددددددذه الدراسددددددة بددددددالتحقيق فددددددي العوامددددددل     

 .وتبحث ما إذا كان حدوث االبتكار التسويقي يختلف بين قطاعات الصناعة

واسددددددددتندت البيانددددددددات الددددددددواردة فددددددددي هددددددددذه الدراسددددددددة إلددددددددى الدراسددددددددات االستقصددددددددائية واسددددددددتخدام      

حيدددددث  .بياندددددات مدددددن اسدددددتطالعات الدددددرأي والتعدددددداد الدددددوطني الدددددذي أجرتددددده هيئدددددة اإلحصددددداء الكنديدددددة

 67موظفدددددا، وضدددددمت  20أكثدددددر مدددددن مؤسسدددددة فدددددي كنددددددا تضدددددم  6233تدددددم استقصددددداء عيندددددة مدددددن 

 .للصناعات المختلفة مصنعا  

المتغيدددددرات التابعدددددة لهدددددذه الدراسدددددة كاندددددت هدددددي التسدددددويق واالبتكدددددار، فدددددي حدددددين أن المتغيدددددرات      

تدددددم قياسدددددها بواسدددددطة عددددددد المنافسدددددين ووجدددددود )المسدددددتقلة كاندددددت عدددددن طريدددددق قيددددداى شددددددة التندددددافى 

 (. المنافسين متعددي الجنسيات

التسدددددويق قامدددددت  بّيندددددت نتدددددائت هدددددذه الدراسدددددة أن الشدددددركات التدددددي قامدددددت باالبتكدددددار فدددددي مجدددددال     

أيضدددددددددا بابتكدددددددددارات المنتجدددددددددات أو الخددددددددددمات واالبتكدددددددددار التنظيمدددددددددي، وأنددددددددده كدددددددددان لدددددددددديها تركيدددددددددز 

طويددددددل األجددددددل علددددددى إدخدددددال ممارسددددددات تسددددددويقية جديدددددددة بددددددال  مددددددن المحافظددددددة علددددددى اسدددددتراتيجي 
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وأنهدددددا اختدددددارت الحفددددداظ علدددددى التسدددددويق . الممارسدددددات الحاليدددددة، وأنهدددددا تعتمدددددد التكنولوجيدددددا المتقدمدددددة

 .لمؤسسات، بغد النظر عما إذا كان العمل في كندا أو في الخاراداخل ا

خلصددددددددت النتددددددددائت أندددددددده إذا كددددددددان للشددددددددركة تركيددددددددز اسددددددددتراتيجي علددددددددى ممارسددددددددات التسددددددددويق      

الجديددددددة، وأنهدددددا تحدددددافظ علدددددى التسدددددويق داخدددددل مشدددددروعها، واكتسدددددات أو توسدددددي  القددددددرة التسدددددويقية 

ا المتقدمدددددة فمدددددن المدددددرجح أنهدددددا تنفدددددذ االبتكدددددار ومنافسدددددتها وتوجهدددددات العمدددددالء، وتبندددددي التكنولوجيددددد

وأخيدددددددرا، تبدددددددّين أن حددددددددوث االبتكدددددددار التسدددددددويقي يختلدددددددف بدددددددين القطاعدددددددات الصدددددددناعية . التسدددددددويقي

 .المختلفة

 : بعنوان( Kharchuk and others, 2014)دراسة  3.

The analysis of marketing strategies for innovations 

قامددددددت الدراسددددددة بتسددددددليط الضددددددوء علددددددى الدددددددور الهددددددام الشددددددامل للتسددددددويق االسددددددتراتيجي نحددددددو      

تطدددددددددوير وتسدددددددددويق االبتكدددددددددارات؛ حيدددددددددث تلعدددددددددت االبتكدددددددددارات دورا  هامدددددددددا   فدددددددددي الحصدددددددددول علدددددددددى 

االسددددددتقرار وزيددددددادة المزايددددددا التنافسددددددية للشددددددركات فددددددي الوقددددددت الحاضددددددر؛ فهددددددي العناصددددددر الرئيسددددددة 

 .ا  ما تحدد االستراتيجيات طويلة األجللمحفظة الشركات، والتي قالب

أظهدددددددرت نتدددددددائت الدراسدددددددة أن التسدددددددويق النددددددداجح لالبتكدددددددارات يعتمدددددددد علدددددددى عمليدددددددات اتخدددددددداذ      

وأن عمليددددددة االبتكددددددار تتطلددددددت نهجددددددا  محددددددددا  . القددددددرارات الرسددددددمية واسددددددتراتيجيات التسددددددويق الفّعالددددددة

كدددددددار القائمدددددددة والتنبدددددددؤ وتطدددددددوير اسدددددددتراتيجيات خاصدددددددة تهددددددددف إلدددددددى التغلدددددددت علدددددددى حدددددددواجز االبت

 .بالوقت المناست الختراق االبتكار، إضافة  لتجزئة السوق، وأخيرا  التسويق بكفاءة
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وأظهددددددرت النتددددددائت أيضددددددا  أن تحليددددددل التسددددددويق واسددددددتراتيجياته ُتمّكددددددن الشددددددركات مددددددن تجدددددداوز      

فهدددددددم احتياجدددددددات العمدددددددالء فقدددددددط، إلدددددددى تمكدددددددين تلددددددد  الشدددددددركات مدددددددن تطدددددددوير االبتكدددددددارات قيدددددددر 

باإلضددددددافة إلددددددى التغلددددددت علددددددى الحددددددواجز المرتبطددددددة بتسددددددويق االبتكددددددار، وفددددددي الوقددددددت . ّقعددددددةالمتو 

 .نفسه يمكن أن تكون تل  اإلبتكارات محفزا  ألساليت وأدوات التسويق الجديدة

أوصدددددددت الدراسدددددددة بضدددددددرورة تبّندددددددي أحدددددددددث االتجاهدددددددات التسدددددددويقية والتقددددددددم فدددددددي تكنولوجيددددددددا      

ية قيدددددر تقليديدددددة، كاسدددددتخدام كدددددل مدددددن التسدددددويق عبدددددر المعلومدددددات للوصدددددول إلدددددى أسددددداليت تسدددددويق

 .االنترنت والتسويق األخضر

 : بعنوان( Haghighinasab and others, 2013)دراسة  4.

Identification of Innovative Marketing Strategies to Increase 

the Performance of SMEs in Iran 

هدددددددفت هددددددذه الدراسددددددة إلددددددى تحديددددددد مجموعددددددة مددددددن االسددددددتراتيجيات التسددددددويقية المبتكددددددرة علددددددى      

والتدددددرويت وأثدددددر تلددددد  االسدددددتراتيجيات علدددددى زيدددددادة  ،التوزيددددد و  ،ريسدددددعتوال ،أسددددداى كدددددل مدددددن المندددددتت

 .أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيران

عدددددددن طريدددددددق المقدددددددابالت  –( الكمدددددددي والكيفدددددددي)قدددددددام البددددددداحثون باسدددددددتخدام المدددددددنهت المخدددددددتلط      

شددددددركة صددددددغيرة ومتوسدددددطة الحجددددددم مددددددن أصددددددل  116بدراسددددددة عينددددددة مكوندددددة مددددددن  -واالسدددددتبيانات 

شدددددركة فدددددي صدددددناعة األقذيدددددة فدددددي محافظدددددة أذربيجدددددان الشدددددرقية  558مجتمددددد  بحدددددث مكدددددون مدددددن 

 .اإليرانية
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 التوزيدددددد لتدددددي توصددددددلت إليهدددددا الدراسددددددة، تدددددم اسددددددتبعاد كدددددل مددددددن السدددددعر و بنددددداء  علدددددى النتددددددائت ا     

نظدددددددرا  لعددددددددم تحديدددددددد أي دور ُيدددددددذكر لتدددددددأثير هدددددددذين المتغيدددددددرين علدددددددى أي مدددددددن المزايدددددددا التنافسدددددددية 

 .لألعمال والعوامل التي تؤثر على الميزة التنافسية

اسددددتراتيجيات وعلددددى الددددرقم مددددن هددددذه النتددددائت، فقددددد ثبددددت أثددددر كددددل مددددن المنددددتت والتددددرويت علددددى      

التسددددددويق المبتكددددددرة والتددددددي يمكددددددن أن تددددددؤدي إلددددددى نتددددددائت مبتكددددددرة فددددددي األعمددددددال التجاريددددددة والمزايددددددا 

قامة تحالفات إستراتيجية  .التنافسية القائمة على أساى التمييز والتكلفة واالبتكار والنمو واا

ؤثر علدددددددى ووفقدددددددا لنتدددددددائت هدددددددذه الدراسدددددددة، فقدددددددد تبدددددددّين أن اسدددددددتراتيجيات التسدددددددويق المبتكدددددددرة تددددددد     

وأوضددددددحت الدراسدددددددة أهميددددددة التوجددددددده الريددددددادي علدددددددى االبتكدددددددار . التوجدددددده الريدددددددادي بشددددددكل إيجدددددددابي

وأداء األعمددددددال؛ حيددددددث يعددددددّد نموذجددددددا  مرجعيددددددا  لرجددددددال األعمددددددال والددددددذي يمكددددددن اسددددددتخدامه بشددددددكل 

 .فعال في األسواق التنافسية

  :بعنوان( Mayorov, 2013)دراسة  5.

Launching The Product Innovation to a Market: Case Study 

from a Dairy Industry/ Russia 

القددددددددائم علددددددددى عمليددددددددة  اإلبتكدددددددداريهدددددددددفت الدراسددددددددة إلددددددددى إبددددددددراز الدددددددددور الددددددددرئيى للتسددددددددويق      

االبتكددددار، وتحديدددددد الدددددور الدددددذي يلعبدددده إطدددددالق المنتجددددات المبتكدددددرة إلددددى السدددددوق فددددي االسدددددتراتيجية 

لشدددددددركات الموّجهدددددددة نحدددددددو االبتكدددددددار؛ والتدددددددي تهددددددددف إلدددددددى الشددددددداملة للمؤسسدددددددات؛ وذلددددددد  بدراسدددددددة ا

تحقيددددددق الميدددددددزة التنافسدددددددية مدددددددن خدددددددالل إنتاجهددددددا المسدددددددتمر للمنتجدددددددات الجديددددددددة، ورفعهدددددددا لمسدددددددتو  

كمددددددا أشددددددارت الدراسددددددة إلددددددى أنددددددوا  . منتجاتهددددددا الحاليددددددة، وتحسددددددينها مددددددن ممارسددددددات إدارة االبتكددددددار

 . بتكارات ككلاالبتكار المختلفة، وضرورة ابتكار المنتت، وتسويق اال
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العاملددددددة  Wimm-Bill-Dannاسددددددتخدمت الدراسددددددة المددددددنهت النددددددوعي لدراسددددددة حالددددددة شددددددركة      

ومدددددن خدددددالل اسدددددتخدام المقابلدددددة والمالحظدددددة كمصددددددر . فدددددي مجدددددال منتجدددددات األلبدددددان فدددددي روسددددديا

أولدددددددي لجمددددددد  البياندددددددات، إضدددددددافة  لمصدددددددادر ثانويددددددددة تشدددددددمل قواعدددددددد بياندددددددات إلكترونيدددددددة وبحددددددددوث 

 .تسويقية وأدبيات مختلفة

مددددن تعدددداون خلصددددت الدراسددددة إلددددى أندددده ومددددن أجددددل التنفيددددذ الندددداجح البتكددددار المنتجددددات ال بددددّد      

. جميدددد  إدارات الشددددركة، فضددددال  عددددن توّجدددده كددددل مددددن المشدددداركين إلددددى السددددوق والمسددددتهل  النهددددائي

هدددددددددي إحددددددددد  المحدددددددددددات االسدددددددددتراتيجية الشددددددددداملة " Differentiationالتمييدددددددددز " وأن اسددددددددتراتيجية 

وأن مددددددن سددددددمات المنددددددتت المبتكددددددر عدددددددم وجددددددود منافسددددددين مباشددددددرين، ولددددددذل  . البتكددددددار المنتجددددددات

التركيدددددددز علدددددددى المنافسدددددددين قيدددددددر المباشدددددددرين الدددددددذين ال يصدددددددنعون نفدددددددى المندددددددتت  مدددددددن الضدددددددروري

 .ولكنهم يلبون نفى الحاجة

واسدددددتنادا  إلدددددى اسدددددتنتاجات الدراسدددددة، أوصدددددى الباحدددددث إلدددددى أنددددده ومدددددن خدددددالل عمليدددددة تطدددددوير      

ال بدددددّد أن يؤخدددددذ بعدددددين االعتبدددددار وفدددددي المقدددددام األول رضدددددا العمدددددالء ورقبددددداتهم، إضدددددافةا االبتكدددددار، 

ّنددددددي اسددددددتراتيجية مناسددددددبة لعددددددرد المنددددددتت المبتكددددددر، وأن تكددددددون الجددددددودة المكتسددددددبة مددددددن السددددددل  لتب

وينبغددددددي علددددددى الشدددددركات أن ترّكددددددز علددددددى هددددددذه . مهمدددددة حقددددددا  وأن تحقددددددق فوائددددددد عمليدددددة للمسددددددتهل 

 .الصفات والفوائد خالل مرحلة تشكيل رسالتها واستراتيجياتها

 : بعنوان( Al-Zyadaat and others, 2012)دراسة  6.

The Relationship Between Innovation and Marketing 

Performance in Business Organizations: An Empirical Study 
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on Industrial Organizations in the Industrial City of King 

Abdullah II/ Jordan 

ففدددددي . واألداء التسدددددويقي ارياإلبتكدددددهددددددفت هدددددذه الدراسدددددة إلدددددى تحديدددددد العالقدددددة بدددددين التسدددددويق      

مدددددن قبدددددل المنظمدددددات  اإلبتكددددداريالواقددددد ، تتمثّدددددل المشدددددكلة فدددددي االفتقدددددار إلدددددى االهتمدددددام بالتسدددددويق 

 .امهم نحو إنتاا المنتت النموذجيالصناعية واهتم

تددددم اعتمدددداد المددددنهت الوصددددفي التحليلددددي الختبددددار الفرضدددديات مددددن خددددالل دراسددددة العالقددددة بددددين      

والحصدددددددددة  ،المبيعدددددددددات، و صدددددددددافي الدددددددددربح)المتغيدددددددددرات التابعدددددددددة والمتمّثلدددددددددة فدددددددددي األداء التسدددددددددويقي 

اإلبدددددا  فددددي كددددل مددددن المنددددتت، ) اإلبتكدددداريوالمتغيددددرات المسددددتقلة المتمّثلددددة فددددي التسددددويق ( السددددوقية

، ومدددددن خدددددالل جمددددد  البياندددددات المتعلقدددددة بعيندددددة الدراسدددددة والمنظمدددددات (والتوزيددددد  ،لتدددددرويتاو السدددددعر، و 

 .التي تم التحقيق فيها

وتمثّددددددل مجتمدددددد  الدراسددددددة بجميدددددد  شددددددركات منظمددددددات األعمددددددال المسددددددّجلة فددددددي مدينددددددة الملدددددد       

عبدددددد اهلل الثددددداني الصدددددناعية سدددددواء كاندددددت صدددددغيرة أو متوسدددددطة أو كبيدددددرة بغدددددد النظدددددر عدددددن ندددددو  

وقدددددد تدددددم اختيدددددار عيندددددة بسددددديطة عشدددددوائيا  مدددددن المدددددديرين ورؤسدددددداء اإلدارات . االقتصدددددادي السدددددلو 

الدراسدددددددة لتوضددددددديح  أفدددددددرادوقدددددددد أجدددددددر  البددددددداحثون مقدددددددابالت مددددددد  جميددددددد  . اسدددددددتمارة 115بتوزيددددددد  

 .صياقة االستبيان

رو  التطدددددور التكنولدددددوجي والتفاعدددددل بدددددين هدددددذه المنظمدددددات واألسدددددواق  فرتدددددو  أظهدددددرت الدراسدددددة     

المسددددتهدفة، وخاصددددة فددددي الترقيددددات واالتصددددال، باإلضددددافة إلددددى القددددوة الماليددددة ووجددددود آليددددات دعددددم 

وتمثّددددل . لتعزيددددز وضدددد  التسددددويق، فضددددال  عددددن التفاعددددل مدددد  مشدددداكل قندددداة التوزيدددد  بدقددددة وبصددددراحة
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مدددددن خدددددالل إدخدددددال السدددددل  الصدددددناعية الجديددددددة، ومدددددن فدددددي طبيعدددددة اإلنتددددداا؛  اإلبتكددددداريالتسدددددويق 

 .خالل الحصول على أفكار جديدة قير تقليدية

 :وأوصت الدراسة بضرورة     

التددددددددريت المسدددددددتمر علدددددددى اإلبتكدددددددار واالسدددددددتراتيجيات الجديددددددددة فدددددددي هدددددددذا المجدددددددال لرفددددددد  درجدددددددة • 

 .كفاءة القو  العاملة في مجال التسويق

 .العلوم والبحث والتطوير والتكنولوجيا: كار من حيثإيالء االهتمام ألساسيات اإلبت• 

التوجددددده نحدددددو تطدددددوير أفكدددددار جديددددددة لالبتكدددددار فدددددي المدددددزيت التسدددددويقي، بحيدددددث تصدددددبح موضددددد  • 

 .التطبيق في ممارسات التسويق قير التقليدية

تشددددددددجي  رو  المخدددددددداطرة اإلبداعيددددددددة وعدددددددددم الوقددددددددوف علددددددددى محدددددددداوالت اإلبتكددددددددار فددددددددي أي مددددددددن • 

 .قعناصر مزيت التسوي

 : بعنوان( O'dwyer and others, 2009)دراسة  7.

Innovative marketing in SMEs: A theoretical framework 

هددددددفت هدددددذه الدراسدددددة إلدددددى وضددددد  إطدددددار نظدددددري لتسدددددهيل استكشددددداف المزيدددددد مدددددن العناصدددددر      

 .في الشركات الصغيرة والمتوسطة اإلبتكارياألساسية المكّونة للتسويق 

نهت دراسددددددة الحالددددددة مددددددن أجددددددل تسددددددهيل فهددددددم الطبيعددددددة المعقدددددددة والديناميكيددددددة مددددددتددددددّم اعتمدددددداد      

وقددددددددد تددددددددم توظيددددددددف ثمدددددددداني حدددددددداالت . للتسددددددددويق المبتكددددددددر فددددددددي الشددددددددركات الصددددددددغيرة والمتوسددددددددطة

للمشددددددداري  الصدددددددغيرة والمتوسدددددددطة الحجدددددددم، اثنتدددددددان مدددددددن هدددددددذه الشدددددددركات مدددددددن قطدددددددا  الخددددددددمات، 
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الثدددددة مدددددن المشددددداري  الصدددددغيرة والمتوسدددددطة الحجدددددم تتضدددددّمن وثالثدددددة مدددددن الصدددددناعات التحويليدددددة، وث

 .الخدمات والصناعات التحويلية كل من قطاعي

أوصددددددت الدراسددددددة بضددددددرورة وحاجددددددة الشددددددركات الصددددددغيرة والمتوسددددددطة إلددددددى صددددددياقة الرؤيددددددة      

التددددي تسددددتند إلددددى الددددربح فددددي أعمالهددددا؛ وهددددذا سيشددددمل التركيددددز علددددى التخطدددديط االسددددتراتيجي طويددددل 

مددددددددراء المشددددددداري  /ة تشدددددددكيل بدددددددرامت كفددددددداءة األعمدددددددال الموّجهدددددددة إلدددددددى أصدددددددحاتاألجدددددددل، وضدددددددرور 

الصددددددغيرة والمتوسددددددطة الحجددددددم، وأهميددددددة بددددددذل المزيددددددد مددددددن التركيددددددز علددددددى العمددددددالء والسددددددوق فددددددي 

إضددددددددافة  لضددددددددرورة دمددددددددت التسددددددددويق مدددددددد  جميدددددددد  الوظدددددددددائف . األنشددددددددطة والممارسددددددددات التسددددددددويقية

كامددددل علددددى أفضددددل وجدددده مددددن خددددالل تثقيددددف التركيددددز والت االتنظيميددددة األخددددر ؛ ويمكددددن تحقيددددق هددددذ

رؤسددددداء الوظدددددائف وجميدددددد  المدددددوظفين فددددددي أساسددددديات التسددددددويق المبتكدددددرة ولفددددددت أنظدددددارهم إلددددددى أن 

 .هذه الوظيفة هي جزء ال يتجزأ من وظيفتهم
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 التعقيب على الدراسات السابقة 3.2.2

، يمكدددددن تسدددددجيل اإلبتكددددداريبعدددددد اسدددددتعراد الدراسدددددات السدددددابقة المتعلقدددددة بموضدددددو  التسدددددويق      

 :المالحظات ا تية

  اشددددددتملت الدراسددددددات السددددددابقة علددددددى دراسددددددات عربيددددددة وأخددددددر  أجنبيددددددة، تددددددم ترتيبهددددددا حسددددددت

 .التسلسل الزمني من األحدث إلى األقدم

  بجوانبدددددده  اإلبتكدددددداريموضددددددو  التسددددددويق  -العربيددددددة واألجنبيددددددة–تناولددددددت الدراسددددددات السددددددابقة

أثددددددددر  (2007سددددددددليماني، )المختلفددددددددة، وعالقتدددددددده بمتغيددددددددرات أخددددددددر ؛ فقددددددددد تناولددددددددت دراسددددددددة 

 (2012مربعدددددددي، ) المؤسسدددددددة، وتناولدددددددت دراسدددددددة أداء تحسدددددددين علدددددددى اإلبتكددددددداريالتسدددددددويق 

امجددددددددل، )التنافسدددددددية، أمدددددددا دراسدددددددة  الميدددددددزة علدددددددى المحافظدددددددة فدددددددي اإلبتكددددددداري التسدددددددويق دور

ي ودوره فددددددددي ترقيددددددددة أداء المنشددددددددأة االقتصددددددددادية، فقددددددددد تناولددددددددت االبتكددددددددار التسددددددددويق (2011

فددددددي خلددددددق القيمددددددة  اإلبتكدددددداريمسدددددداهمة التسددددددويق ( 2016عبددددددداوي، ) كمددددددا تناولددددددت دراسددددددة

العالقددددة بددددين  (Al-Zyadaat and others, 2012) وتناولددددت دراسددددة. للزبددددون

 Haghighinasab and) واألداء التسدددددويقي، وأمددددددا دراسدددددة اإلبتكدددددداريالتسدددددويق 

others, 2013)  فحددددددددت اسددددددتراتيجيات التسددددددويق المبتكددددددرة ودورهددددددا فددددددي زيددددددادة أداء

 .الشركات الصغيرة والمتوسطة

  تناولددددددت بعدددددددد الدراسددددددات السدددددددابقة توضددددددديح ُسددددددبل تحقيدددددددق اإلبتكددددددار التسدددددددويقي؛ كدراسدددددددة

فقدددددددد تناولدددددددت دور المعرفدددددددة السدددددددوقية فدددددددي تحقيدددددددق االبتكدددددددار التسدددددددويقي،  (2010أوسدددددددو، )

ناولدددددددت أدوات الدددددددتعلم التنظيمدددددددي ودورهدددددددا فدددددددي تبندددددددي التدددددددي ت (2009العبيددددددددي، )ودراسدددددددة 
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حيدددددث قامدددددت هدددددذه الدراسدددددة  (Wang, 2015) ، ودراسدددددةاإلبتكددددداريمهدددددارات التسدددددويق 

 .بالتحقيق في العوامل التي تحفز االبتكار في مجال التسويق

  اإلبتكددددددداريكمددددددا تناولدددددددت دراسددددددات أخدددددددر  ماهيددددددة اإلبتكدددددددار وأهميتدددددده وكدددددددل مددددددن التسدددددددويق 

 O'dwyer)دراسددددة ، و (Kanagal, 2015)دراسددددة سددددتراتيجيات التسددددويق كمددددا فددددي وا

and others, 2009) .دراسدددةإضدددافة  ل (Kharchuk and others, 2014 )

حيددددث موضددددو  إطددددالق المنتجددددات المبتكددددرة إلددددى السددددوق،  (Mayorov, 2013)دراسددددة و 

 .االبتكار تل  القائم على عملية اإلبتكاريوبالتالي إبراز الدور الرئيى للتسويق 

  كمدددددددددا فدددددددددي دراسدددددددددة  اإلبتكددددددددداريوتناولدددددددددت دراسدددددددددات أخدددددددددر  تطبيقدددددددددات خاصدددددددددة بالتسدددددددددويق

حيددددددث درسددددددت ابتكددددددار المنددددددتت وأهميتدددددده فددددددي تحسددددددين األداء التسددددددويقي  (2016إدريسددددددي، )

التددددددددددي تناولددددددددددت  (2015سددددددددددعودي، )فددددددددددي المؤسسددددددددددات الصددددددددددغيرة والمتوسددددددددددطة، ودراسددددددددددة 

 .كأداة للمنافسة في األعمال اإلبتكاريالتسويق 

 نة لجمددددددد  البياندددددددات الالزمدددددددة كدراسدددددددة اسدددددددتخدمت بعدددددددد الدراسدددددددات السدددددددابقة أداة االسدددددددتبا

، ودراسددددددددددة (2016إدريسددددددددددي، )، ودراسدددددددددة (2010أوسددددددددددو، )، ودراسددددددددددة (2012مربعدددددددددي، )

، ودراسددددددددة (2016عبددددددددداوي، ) ، ودراسددددددددة(2009العبيدددددددددي، )، ودراسددددددددة (2011امجدددددددددل، )

 (Haghighinasab and others, 2013)  ن دراسدددة، وكدددل مددد(2015سدددعودي، )

 (.Al-Zyadaat and others, 2012)ودراسة 

  فيمددددددددا اسددددددددتخدمت بعددددددددد الدراسددددددددات المقابلددددددددة كددددددددأداة لجمدددددددد  البيانددددددددات الالزمددددددددة كدراسددددددددة

، ودراسدددددددة (2012مربعدددددددي، ) ، ودراسدددددددة(2016إدريسدددددددي، )، ودراسدددددددة (2007سدددددددليماني، )

 ،(Kanagal, 2015)، ودراسدددددة (2015سددددعودي، )، ودراسدددددة (2009العبيدددددي، )
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 ,Al-Zyadaat and others)، وكدددل مدددن دراسدددة (Mayorov, 2013)ودراسدددة 

 (.Haghighinasab and others, 2013)ودراسة  (2012

  اإلبتكدددددارياتفقدددددت الدراسدددددة الحاليدددددة مددددد  الدراسدددددات السدددددابقة فدددددي تناولهدددددا موضدددددو  التسدددددويق 

سدددددددتبانة الدراسدددددددات التدددددددي اسدددددددتخدمت أداتدددددددي اإل مدددددددن الجاندددددددت النظدددددددري، كمدددددددا اتفقدددددددت مددددددد 

 .والمقابلة معا  للحصول على البيانات الالزمة للدراسة

  اختلفددددددت الدراسددددددة الحاليددددددة مدددددد  الدراسددددددات السددددددابقة مددددددن حيددددددث اإلطددددددار المكدددددداني واإلطددددددار

الزمدددددداني للدراسددددددة، كمددددددا اختلفددددددت مددددددن ناحيددددددة تحليددددددل العوائددددددق التددددددي تقددددددف حيددددددال تطبيددددددق 

 .رياإلبتكاعملية التسويق 

  اسددددددتفادت الدراسددددددة الحاليددددددة مددددددن الدراسددددددات السددددددابقة فددددددي إثددددددراء الدراسددددددة بملخصددددددات لهددددددذه

الدراسدددددات، كمدددددا اسدددددتفادت منهدددددا فدددددي منهجيدددددة الدراسدددددة، إضدددددافة  إلدددددى إمكانيدددددة ربدددددط نتدددددائت 

الدراسددددددة الحاليددددددة بنتددددددائت الدراسددددددات السددددددابقة مددددددن حيددددددث االتفدددددداق واالخددددددتالف، ممددددددا يثددددددري 

 .لدراسةعملية مناقشة الباحث لنتائت ا

  ،تمّيدددددزت الدراسدددددة الحاليددددددة عدددددن الدراسددددددات السدددددابقة مددددددن حيدددددث الحدددددددود المكانيدددددة والزمانيددددددة

قدددددت علدددددى عيندددددة مدددددن الشدددددركات الصدددددناعية المختلفدددددة فدددددي محافظدددددة بّ كمدددددا تمّيدددددزت بكونهدددددا طُ 

 .الخليل

 أن تقدددددددّدم هدددددددذه الدراسدددددددة فائددددددددة فدددددددي مجدددددددال التسدددددددويق ككدددددددل، كونهدددددددا مدددددددن  ةحثدددددددأمدددددددل البات

الدراسدددددات المحليدددددة السدددددّباقة فدددددي هدددددذا المجدددددال علدددددى المسدددددتوي المحلدددددي، وأن تشدددددّكل مرجعدددددا  

علميددددددا  للبدددددداحثين والدارسددددددين فددددددي مجدددددداالت التسددددددويق المختلفددددددة وكإضددددددافة نوعيددددددة للمكتبددددددة 

 .المحلية والعربية
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  لشدددددددركات الصدددددددناعية خاصدددددددة  مدددددددن نتدددددددائت هدددددددذه الدراسدددددددة أن تسدددددددتفيد ا ةأمدددددددل الباحثدددددددتكمدددددددا

وتوصدددددددددياتها؛ وال سددددددددديما أن الشدددددددددركات بجميددددددددد  أحجامهدددددددددا ومجددددددددداالت نشددددددددداطاتها يمكنهدددددددددا 

يعدددددّد مدددددن المواضدددددي  الحديثدددددة  اإلبتكدددددارياالسدددددتفادة مدددددن هدددددذه النتدددددائت؛ فموضدددددو  التسدددددويق 

 .والمزايا ذات القيمة الكبيرة للشركات، وبتطبيقه ستجني الشركات الكثير من الفوائد
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 الفصل الثالث

 (الطريقة واإلجراءات)منهجية الدراسة 

جراءاتهدددددا؛ مدددددن حيدددددث توضددددديح المدددددنهت المسدددددتخدم       يتضدددددمن هدددددذا الفصدددددل منهجيدددددة الدراسدددددة واا

فددددددي الدراسددددددة وكددددددل مددددددن مجتمعهددددددا وعينتهددددددا، إضددددددافة  ألداة الدراسددددددة ووصددددددفها وصدددددددقها وثباتهددددددا، 

جراءات الدراسة ومتغيراتها، والمعالجة اإلحصائية وم  .قياى الحكم على نتائت الدراسةواا

 منهج الدراسة 1.3

إّن موضددددددددو  الدراسددددددددة الحاليددددددددة وأهدددددددددافها وطبيعتهددددددددا تسددددددددتلزم اسددددددددتخدام المددددددددنهت الوصددددددددفي      

التحليلدددددددي كونددددددده يهددددددددف إلدددددددى التعدددددددرف علدددددددى ظددددددداهرة معيندددددددة بطريقدددددددة تفصددددددديلية دقيقدددددددة، وجمددددددد  

وعها تمهيددددددا  للتوصدددددل المعلومدددددات الخاصدددددة بهدددددا ومدددددن ثدددددم تحليلهدددددا، والتعدددددّرف علدددددى جدددددوهر موضددددد

 .إلى نتائت واضحة بشأنها

كمدددددددا أّن المدددددددنهت الوصدددددددفي التحليلدددددددي ضدددددددروري لجمددددددد  البياندددددددات الحقيقيدددددددة والمفصدددددددلة بمدددددددا      

ودراسدددددددة إشدددددددكاليات تطبيقددددددده فدددددددي الشدددددددركات الصدددددددناعية؛  اإلبتكدددددددارييخددددددد  تطبيقدددددددات التسدددددددويق 

  البيانددددات التددددي تنفددددي كوندددده يهدددددف إلددددى دراسددددة مشددددكلة معينددددة والتأكددددد مددددن حقيقددددة وجودهددددا، وجمدددد

إضددددددافة  لكوندددددده يحددددددّدد السددددددمات والمالمددددددح الخاصددددددة بالمشددددددكلة موضددددددو  البحددددددث . أو تؤكددددددد ذلدددددد 

 .وتحديد الجوانت الخفية وقير الواضحة منها من أجل تسليط الضوء عليها

المدددددددنهت : وعليددددددده، فدددددددإّن الباحثدددددددة اسدددددددتخدمت فدددددددي الدراسدددددددة الحاليدددددددة منهجدددددددين للبحدددددددث، همدددددددا     

دراسدددددددة وأهددددددددافها، وذلددددددد  للتعدددددددرف علدددددددى التحليلدددددددي انسدددددددجاما  مددددددد  طبيعدددددددة الالوصدددددددفي والمدددددددنهت 
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فدددددي الشدددددركات الصدددددناعية بمحافظدددددة الخليدددددل، والوصدددددول إلدددددى أبدددددرز  اإلبتكددددداريتطبيقدددددات التسدددددويق 

 .اإلشكاليات والعوائق التي تقف حائال  دون تطبيقه

 مجتمع الدراسة 2.3

فددددددددي  ةالتسددددددددويقي عددددددددن األنشددددددددطة سددددددددؤولينالمجميدددددددد  األفددددددددراد مجتمدددددددد  الدراسددددددددة مددددددددن  تكددددددددّون     

( 717)خدددددددالل فتدددددددرة إجدددددددراء الدراسدددددددة، والبدددددددال  عدددددددددها  الشدددددددركات الصدددددددناعية بمحافظدددددددة الخليدددددددل

 األفدددددددراد شدددددددركة موزعدددددددة حسدددددددت أبدددددددرز القطاعدددددددات الصدددددددناعية المتواجددددددددة فدددددددي المحافظدددددددة، وعددددددددد

والجدددددددول . ا  فددددددرد( 717)فددددددي تلدددددد  الشددددددركات يصددددددل إلددددددى  ةالتسددددددويقي سددددددؤولين عددددددن األنشددددددطةالم

 .يوّضح خصائ  وسمات مجتم  الدراسة (1.3)

 .توزيع مجتمع الدراسة حسب القطاعات الصناعية في محافظة الخليل( (1.3جدول 

 

 نوع القطاع الصناعي 
عدد الشركات 

في وسط 
 الخليل

عدد الشركات في شمال 
 الخليل

عدد الشركات في 
 المجموع جنوب الخليل

1 

الكسارات، الحجر 
حجر، بالط، ) والرخام

بورسلين، السيراميت 
 (والجرانيت

100 64 30 194 

2 
الخرسانة، )مواد البناء 

الباطون، الجبص، 
 (الطوب، الدهان

6 6 14 26 

3 
الحديد، األلمنيوم 

تشكيل )والمعادن 
 (المعادن، أثاث معادن

20 11 41 72 

 54 3 10 41 البالستيت واللدائن 4

https://www.paltrade.org/#Stone-and-Marble-Sector
https://www.paltrade.org/#Stone-and-Marble-Sector
https://www.paltrade.org/#Stone-and-Marble-Sector
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 .نسبة كل قطا  صناعي إلى إجمالي حجم المجتم  األصلي( 2.3)الجدول فيما يوّضح 

 .نسبة كل قطاع صناعي إلى إجمالي حجم المجتمع األصلي( (2.3جدول 

إجمالي حجم / نسبة القطاع  نوع القطاع الصناعي 
 المجتمع األصلي

حجـــــر، بـــــالط، بورســـــلين، الســـــيراميت ) الكســـــارات، الحجـــــر والرخـــــام 1
 (والجرانيت

27% 

 %4 (الخرسانة، الباطون، الجبص، الطوب، الدهان)مواد البناء  2
 %10 (تشكيل المعادن، أثاث معادن)الحديد، األلمنيوم والمعادن  3
 %8 البالستيت واللدائن 4
 %5 (والزجاجالخزف والفخار )الصناعات اليدوية  5
 %15 األغذية والمشروبات 6
 %1 العطور ومستحضرات التجميل 7

5 
الصناعات اليدوية 

الخزف والفخار )
 (والزجاج

24 1 9 34 

 111 50 2 59 األغذية والمشروبات 6

العطور ومستحضرات  7
 التجميل

3 1 3 7 

 73 1 1 71 الجلد واألحذية 8
 21 1 3 17 النسيج واألقمشة 9

10 
األدوات الصحية 

ومستحضرات التنظيف 
 والصابون

6 3 6 15 

 18 -- 2 16 الورق والكرتون 11
 6 -- 1 5 الفرشات 12

األخشاب واألثاث  13
 الخشبي

3 4 64 71 

 9 3- - 6 مطابع 14
 6 3 1 2 الصياغة والمجوهرات 15

 717 (إجمالي حجم المجتمع األصلي)المجمــــــــــوع 

https://www.paltrade.org/#Stone-and-Marble-Sector
https://www.paltrade.org/#Stone-and-Marble-Sector
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 %10 الجلد واألحذية 8
 %3 النسيج واألقمشة 9
 %2 األدوات الصحية ومستحضرات التنظيف والصابون 10
 %2 الورق والكرتون 11
 %1 الفرشات 12
 %10 األخشاب واألثاث الخشبي 13
 %1 مطابع 14
 %1 والمجوهراتالصياغة  15

 %100 المسبة المئوية الكلية

 

  عينة الدراسة 3.3

 ةالتسدددددويقي سدددددؤولين عدددددن األنشدددددطةالماألفدددددراد فدددددردا  مدددددن ( 250)تكّوندددددت عيندددددة الدراسدددددة مدددددن      

تقريبددددددا  مددددددن مجتمددددددد  %( 35)، شدددددددّكلت مددددددا نسددددددبته فددددددي الشددددددركات الصددددددناعية بمحافظددددددة الخليددددددل

الدراسدددددددة، وقدددددددد تدددددددم تحديدددددددد العيندددددددة اسدددددددتنادا  إلدددددددى الجددددددددول الدددددددذي وضدددددددعه كريجسدددددددي ومورجدددددددان 

(Krejcie & Morgan( ) ،91:2012المعدددداني وآخددددرون .) فيمددددا اختيددددرت العينددددة بطريقددددة

العيندددددة الطبقيدددددة التناسدددددبية؛ حيدددددث يدددددتم اختيدددددار العيندددددة مدددددن كدددددل فئدددددة مدددددن فئدددددات المجتمددددد  بنسدددددبة 

يوّضدددددددح توزيددددددد  العيندددددددة ( 3.3)والجددددددددول . حجدددددددم عدددددددددها فدددددددي المجتمددددددد  األصدددددددليتتناسدددددددت مددددددد  

 .حست القطاعات المختلفة

 توزيع العينة حسب القطاعات المختلفة( (3.3جدول 

 العينة حجم المجتمع نوع القطاع الصناعي 
 68 194 (حجر، بالط، بورسلين، السيراميت والجرانيت) الحجر والرخامالكسارات،  1
 10 26 (الخرسانة، الباطون، الجبص، الطوب، الدهان)مواد البناء  2
 25 72 (تشكيل المعادن، أثاث معادن)الحديد، األلمنيوم والمعادن  3
 20 54 البالستيت واللدائن 4
 13 34 (والزجاجالخزف والفخار )الصناعات اليدوية  5

https://www.paltrade.org/#Stone-and-Marble-Sector
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 38 111 األغذية والمشروبات 6
 2 7 العطور ومستحضرات التجميل 7
 25 73 الجلد واألحذية 8
 8 21 النسيج واألقمشة 9
 5 15 األدوات الصحية ومستحضرات التنظيف والصابون 10
 5 18 الورق والكرتون 11
 2 6 الفرشات 12
 25 71 األخشاب واألثاث الخشبي 13
 2 9 مطابع 14
 2 6 الصياغة والمجوهرات 15

 250 حجم العينة
     

االسددددددددددتبانات إال أّن اسددددددددددتبانة، ( 250)بتوزيدددددددددد  تجدددددددددددر اإلشددددددددددارة إلددددددددددى أن الباحثددددددددددة قامددددددددددت       

 ((4.3، والجددددددددددددول رقدددددددددددم (77.2%)، أي بنسدددددددددددبة اسدددددددددددتجابة اسدددددددددددتبانة( 193) بلغدددددددددددت المسدددددددددددترجعة

 .قرافيةو يوّضح خصائ  العينة الديم

 خصائص العينة الديموغرافية( (4.3جدول 

 الناقصةالقيم  النسبة المئوية العدد 

 الجنس
 94.3 181 ذكر

1 
 5.7 11 أنثى

 العمر

 33.2 64 سنة 30-18من 

--- 
 34.7 67 سنة40  - 31من 
 25.4 49 سنة 60 - 41من 

 6.7 13 سنة 60أكبر من 

 المستوى التعليمي

 36.8 71 ثانوي فأقل

--- 
 18.1 35 دبلوم

 40.4 78 بكالوريوس
 4.7 9 دراسات عليا

 سنوات الخبرة
 8.8 17 سنوات فأقل 5من 

--- 
 33.2 64 سنوات 10 - 6من 
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 27.5 53 سنة 15- 11من 
 30.6 59 سنة 15أكثر من 

 القطاع
 الصناعي

 32.1 62 الحجر والرخام

--- 

ـــــــــــاث  األخشـــــــــــاب واألث
 الخشبي

12 6.2 

 10.4 20 المعادن
 5.7 11 البالستيت واللدائن
 2.1 4 النسيج واألقمشة

 15.0 29 األغذية والمشروبات
 5.7 11 الصناعات اليدوية

 8.3 16 الجلد واألحذية
 2.6 5 الورق

 1.0 2 الفرشات
 5.2 10 مواد البناء

 1.0 2 مطابع
 2.6 5 األدوات الصحية

 1.0 2 العطور
 1.0 2 الصياغة والمجوهرات

 

 أداة الدراسة 4.3

اسددددددتخدمت الباحثددددددة االسددددددتبانة كدددددددأداة لجمدددددد  البيانددددددات األوليدددددددة الالزمددددددة ألقددددددراد الدراسدددددددة      

باعتبارهدددددددا األداة المناسدددددددبة لطبيعدددددددة الدراسدددددددة ومشدددددددكلتها وأهددددددددافها، حيدددددددث تدددددددم إعدددددددداد االسدددددددتبانة 

 :على النحو التالي

  األوليدددددة الالزمدددددة للدراسدددددة، إعدددددداد اسدددددتبانة أوليدددددة مدددددن أجدددددل اسدددددتخدامها فدددددي جمددددد  البياندددددات

ودراسددددددة ، (2016إدريسددددددي، )دراسددددددة أبرزهددددددا  وذلدددددد  اعتمددددددادا  علددددددى عدددددددة دراسددددددات سددددددابقة

ا مددددددن الدراسددددددات ذات العالقددددددة، إضددددددافة  إلددددددى اإلطددددددار النظددددددري ، وقيرهدددددد(2012مربعددددددي، )

 .اإلبتكاريالمتعّلق بالتسويق 
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 لجمددددد   ُعرضدددددت اإلسدددددتبانة علدددددى المشدددددرف األكددددداديمي مدددددن أجدددددل اختبدددددار مدددددد  مالءمتهدددددا

 .البيانات

 تعديل اإلستبانة بشكل أولي حست ما يراه المشرف األكاديمي. 

  أعضدددددداء مددددددن  االختصددددددا تددددددم عددددددرد اإلسددددددتبانة علددددددى مجموعددددددة مددددددن المحكمددددددين وذوي

سددددددمير أبددددددو الدددددددكتور  بروفيسددددددورال: وهددددددمالجامعددددددات الفلسددددددطينية، فددددددي  الهيئددددددات التدريسددددددية

، والدددددددكتور إسددددددالم (جامعددددددة الخليددددددل)، والدددددددكتور محمددددددد الجعبددددددري (جامعددددددة الخليددددددل)زنيددددددد 

جامعدددددددددة فلسدددددددددطين )، والددددددددددكتور عددددددددددنان قباجدددددددددة (جامعدددددددددة بوليتكنددددددددد  فلسدددددددددطين)حسدددددددددونة 

، الدددددددذين قددددددداموا بددددددددورهم (جامعدددددددة القددددددددى المفتوحدددددددة)، والددددددددكتور محمدددددددد عمدددددددرو (األهليدددددددة

 .ل وحذف ما ال يلزمبتقديم النصح واإلرشاد وتعدي

 الحصول على كتات تسهيل المهمة من الجامعة. 

  فدددددددي الشدددددددركات  ةالتسدددددددويقي سدددددددؤولين عدددددددن األنشدددددددطةالماألفدددددددراد توزيددددددد  اإلسدددددددتبانات علدددددددى

 الصناعية بمحافظة الخليل

 استرجا  اإلستبانات وتدقيقها وتحليل المكتملة منها عن طريق خبير إحصائي. 

 وصف أداة الدراسة 5.3

 :، على النحو التاليأربعة أقسامتكونت اإلستبانة من 

 :القسم األول

 5))وتضددددددّمن معلومددددددات عامددددددة متعلقددددددة بالخصددددددائ  الديمغرافيددددددة للمبحددددددوثين وتتكددددددّون مددددددن      

 (.الجنى، والعمر، والمستو  التعليمي، وسنوات الخبرة، ونو  القطا  الصناعي)فقرات 
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 :القسم الثاني

فدددددي الشدددددركات الصدددددناعية باالسدددددتناد  اإلبتكددددداريتطبيدددددق التسدددددويق  ويهددددددف إلدددددى قيددددداى مدددددد      

؛ حيددددددث يتكددددددّون هددددددذا (المنددددددتت، والتسددددددعير، والتددددددرويت، والتوزيددددد )إلدددددى عناصددددددر المددددددزيت التسدددددويقي 

فقددددرة، يجيددددت عليهددددا المبحددددوث مددددن خددددالل اختيددددار  29))القسددددم مددددن أربعددددة محدددداور ومددددا مجموعدددده 

بدرجددددددة كبيددددددرة جدددددددا ، بدرجددددددة )الخماسددددددي بددددددات علددددددى طريقددددددة سددددددلم ليكددددددرت إجابددددددة مددددددن خمسددددددة إجا

يوّضدددددح محددددداور وفقدددددرات  ((5.3، والجددددددول رقدددددم (كبيدددددرة، محايدددددد، بدرجدددددة قليلدددددة، بدرجدددددة قليلدددددة جددددددا  

 .القسم الثاني

 (اإلبتكاريمدى تطبيق التسويق )محاور وفقرات القسم الثاني ( (5.3جدول 

 الفقرات تسلسل أرقام عدد الفقرات اإلبتكاريمحاور تطبيق التسويق  الرقم
االبتكار في المنتج: المحور األول 1  7 7-1 
االبتكار في مجال التسعير: المحور الثاني 2  7 14-8 
االبتكار في مجال الترويج: المحور الثالث 3  8 22-15 
االبتكار في مجال التوزيع: المحور الرابع 4  7 29-23 

 1-29 29 المجموع
 

 :القسم الثالث

فدددددددددي الشدددددددددركات  اإلبتكددددددددداريويهددددددددددف إلدددددددددى التّعدددددددددرف علدددددددددى إشدددددددددكاليات تطبيدددددددددق التسدددددددددويق      

فقددددددرات، يجيددددددت عليهددددددا المبحددددددوث مددددددن خددددددالل  8))يتكددددددّون هددددددذا القسددددددم مددددددن الصددددددناعية؛  حيددددددث 

بدرجدددددة كبيدددددرة جددددددا ، بدرجدددددة كبيدددددرة، محايدددددد، بدرجدددددة قليلدددددة، )اختيدددددار إجابدددددة مدددددن خمسدددددة إجابدددددات 

 .يوّضح محاور وفقرات القسم الثالث ((6.3، والجدول رقم (بدرجة قليلة جدا  
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 (اإلبتكاريإشكاليات تطبيق التسويق )محاور وفقرات القسم الثالث ( (6.3جدول 

 تسلسل أرقام الفقرات عدد الفقرات إشكاليات تطبيق التسويق اإلبتكاري
 30-37 8 إشكاليات تطبيق التسويق اإلبتكاري

  8 المجموع
 

 :القسم الرابع

تطبيددددددددق التسددددددددويق عمليددددددددة  طددددددددّرق لمقترحددددددددات مددددددددن شددددددددأنها اإلسددددددددهام فدددددددديالت ويهدددددددددف إلددددددددى     

فقدددددرات، يجيدددددت عليهدددددا  8))فدددددي الشدددددركات الصدددددناعية؛  حيدددددث يتكدددددّون هدددددذا القسدددددم مدددددن  اإلبتكددددداري

بدرجدددددة كبيدددددرة جددددددا ، بدرجدددددة كبيدددددرة، )خمسدددددة إجابدددددات المبحدددددوث مدددددن خدددددالل اختيدددددار إجابدددددة مدددددن 

يوّضدددددح محددددداور وفقدددددرات القسدددددم  ((7.3ول رقدددددم ، والجدددددد(محايدددددد، بدرجدددددة قليلدددددة، بدرجدددددة قليلدددددة جددددددا  

 .الراب 

 (مقترحات لتطبيق التسويق اإلبتكاري)محاور وفقرات القسم الرابع ( (7.3جدول 

 تسلسل أرقام الفقرات عدد الفقرات مقترحات لتطبيق التسويق اإلبتكاري
 38-45 8 مقترحات لتطبيق التسويق اإلبتكاري

  8 المجموع

 

 صدق أداة الدراسة 6.3

مددددددذكورين )تدددددم التحقددددددق مددددددن صدددددددق أداة الدراسددددددة بعرضدددددها علددددددى مجموعددددددة مددددددن المحكمددددددين      

، مدددددن ذوي االختصدددددا  والخبدددددرة، والدددددذين أبددددددوا بعدددددد (فدددددي نهايدددددة الدراسدددددة 2فدددددي ملحدددددق رقدددددم 

المالحظدددددات حولهدددددا، وبنددددداء  عليددددده تدددددم إخدددددراا اإلسدددددتبانة بشدددددكلها الحدددددالي، هدددددذا مدددددن ناحيدددددة، ومدددددن 

دددددددددا بحسدددددددددات معامدددددددددل االرتبددددددددداط بيرسدددددددددون  ناحيدددددددددة أخدددددددددر  تدددددددددم التحقدددددددددق مدددددددددن صددددددددددق األداة أيض 
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(Pearson correlation ) (8.3)جدددددول رقددددم وال .جددددة الكليددددة لددددألداةلفقددددرات الدراسددددة مدددد  الدر 

لمصدددددددفوفة ( Pearson correlation)معامدددددددل االرتبدددددداط بيرسدددددددون يوّضددددددح نتدددددددائت اختبدددددددار 

 .ارتباط فقرات الدراسة م  الدرجة الكلية لألداة

لمصفوفة ارتباط فقرات الدراسة مع ( Pearson correlation)معامل االرتباط بيرسون (: 8.3)جدول رقم 
 .ية لألداةالدرجة الكل

 الداللة اإلحصائية (ر)قيمة  الفقرات  الداللة اإلحصائية (ر)قيمة  الفقرات
1 0.57* 0.000  20 0.03 0.649 
2 0.58* 0.000  21 0.62* 0.000 
3 0.45* 0.000  22 0.51* 0.000 
4 0.58* 0.000  23 0.32* 0.000 
5 0.39* 0.000  24 0.28* 0.000 
6 0.33* 0.000  25 0.49* 0.000 
7 0.65* 0.000  26 0.62* 0.000 
8 0.64* 0.000  27 0.66* 0.000 
9 0.59* 0.000  28 0.59* 0.000 
10 0.38* 0.000  29 0.53* 0.000 
11 0.61* 0.000  30 0.59* 0.000 
12 0.63* 0.000  31 0.61* 0.000 
13 0.51* 0.000  32 0.70* 0.000 
14 0.46* 0.000  33 0.49* 0.000 
15 0.57* 0.000  34 0.44* 0.000 
16 0.55* 0.000  35 0.54* 0.000 
17 0.61* 0.000  36 0.58* 0.000 
18 0.66* 0.000  37 0.67* 0.000 
19 0.61* 0.000     

 (α≤6.69)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 

تشددددير المعطيددددات الددددواردة فددددي الجدددددول السددددابق إلددددى أن قالبيددددة قدددديم مصددددفوفة ارتبدددداط فقددددرات      

الدراسددددة مدددد  الدرجددددة الكليددددة لددددألداة كانددددت دالددددة إحصددددائي ا، ممددددا يشددددير إلددددى اتسدددداق داخلددددي لفقددددرات 
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فددددددي الشددددددركات الصددددددناعية،  اإلبتكددددددارياألداة وأنهددددددا تشددددددتر  مع ددددددا فددددددي قيدددددداى تطبيقددددددات التسددددددويق 

 .لنظري الذي بني المقياى على أساسهعلى ضوء اإلطار ا

 ثبات أداة الدراسة 7.3

تدددددددم حسدددددددات الثبدددددددات بطريقدددددددة االتسددددددداق الدددددددداخلي وبحسدددددددات معادلدددددددة الثبدددددددات كرونبدددددددا  الفدددددددا      

(Cronbach Alpha) (9.3)، كما هو واضح في الجدول. 

 لثبات أدوات الدراسة( Cronbach Alpha)نتائج معامل كرونباخ ألفا (: 9.3)جدول 

 قيمة ألفا عدد الفقرات عدد الحاالت المحور

 0.81 7 193 االبتكار في المنتج

 0.76 7 193 االبتكار في مجال التسعير

 0.75 8 193 االبتكار في مجال الترويج

 0.75 7 193 االبتكار في مجال التوزيع

 0.82 8 193 اإلبتكاريإشكاليات تطبيق التسويق 

 0.93 37 193 الدرجة الكلية

 

 المعالجة اإلحصائية 8.3

تمدددددددددت المعالجدددددددددة اإلحصدددددددددائية للبياندددددددددات باسدددددددددتخراا المتوسدددددددددطات الحسدددددددددابية واالنحرافدددددددددات      

، اختبدددددددار تحليدددددددل التبددددددداين (t-test" )ت"المعياريدددددددة لكدددددددل فقدددددددرة مدددددددن فقدددددددرات االسدددددددتبانة، اختبدددددددار 

، (Tukey test)، اختبدددار تدددوكي (One Way Analysis of Variance)األحدددادي 
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، وذلدددددد  باسددددددتخدام برنددددددامت الددددددرزم (Pearson correlation)ومعامددددددل االرتبدددددداط بيرسددددددون 

 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciences)اإلحصائية 

 مقياس الدراسة 9.3

بهدددددف تصددددنيف إجابددددات عينددددة الدراسددددة، وذلدددد  كمؤشددددر لتحديددددد األهميددددة النسددددبية لكددددل فقددددرة      

وفقدددددا  لمتوسدددددطاتها الحسدددددابية، وهدددددذا مدددددا  الدراسدددددة والحكدددددم علدددددى النتدددددائتولكدددددل محدددددور مدددددن محددددداور 

واألهددددددداف المرجددددددوة منهددددددا، فقددددددد تددددددم  يددددددتالءم ويتناسددددددت مدددددد  مثددددددل هددددددذه الدراسددددددة لتحقيددددددق النتددددددائت

يوّضدددددددح مقيددددددداى الدراسدددددددة ومفددددددداتيح ( 10.3)والجددددددددول رقدددددددم  ،وضددددددد  المقيددددددداى الالحدددددددق للدراسدددددددة

 .التصحيح

 مفاتيح التصحيح(: 10.3)جدول 

 األهمية/ الدرجة المتوسط الحسابي الرقم
 منخفضة 2.33-1 1.
 متوسطة 3.67-2.34 2.
 كبيرة 5-3.68 3.
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 الرابعالفصل 

 عرض وتحليل نتائج الدراسة

 تحليل النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة1.4 

 تحليل النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 2.4
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 الفصل الرابع

 وتحليل نتائج الدراسةعرض 

وذلددددد  لإلجابدددددة يتضدددددمن هدددددذا الفصدددددل تحلددددديال  للبياندددددات التدددددي ُجمعدددددت مدددددن عيندددددة الدراسدددددة،      

باسددددددددددتخدام األسدددددددددداليت واالختبددددددددددارات اإلحصددددددددددائية  علددددددددددى أسددددددددددئلة الدراسددددددددددة واختبددددددددددار فرضددددددددددياتها

المناسدددددددبة؛ حيدددددددث سددددددديتم تحليدددددددل البياندددددددات والوصدددددددول إلدددددددى النتدددددددائت بالتسلسدددددددل الدددددددذي وردت فيددددددده 

 .ضمن استبانة الدراسة

 تحليل النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة1.4 

فــــــي  اإلبتكــــــاريمــــــا درجــــــة تطبيــــــق التســــــويق : النتــــــائج المتعلقــــــة بالســــــلال الــــــرئيس األول

 لشركات الصناعية بمحافظة الخليل؟ا

لإلجابددددددة عددددددن هددددددذا السددددددؤال، تددددددم اسددددددتخراا المتوسددددددطات الحسددددددابية، واالنحرافددددددات المعياريددددددة      

فدددددي  اإلبتكددددداريحدددددول درجدددددة تطبيدددددق التسدددددويق  والنسدددددت المئويدددددة السدددددتجابات أفدددددراد عيندددددة الدراسدددددة

 (1.4) محافظة الخليل، كما هو واضح من خالل الجدول رقمبالشركات الصناعية 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة (: 1.4)جدول رقم 
 في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل اإلبتكاريحول درجة تطبيق التسويق 

 المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة النسبة المئوية المعياري

 كبيرة %75.9 0.68 3.79 المنتجاالبتكار في 
 متوسطة %63.6 0.71 3.18 االبتكار في مجال التسعير
 متوسطة %62.5 0.76 3.13 االبتكار في مجال الترويج
 متوسطة %66.5 0.73 3.33 االبتكار في مجال التوزيع

 متوسطة %67.0 0.60 3.35 الدرجة الكلية
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 اإلبتكددددداريتشدددددير المعطيدددددات الدددددواردة فدددددي الجددددددول السدددددابق إلدددددى أن درجدددددة تطبيدددددق التسدددددويق      

محافظدددددة الخليدددددل بشدددددكل عدددددام كاندددددت متوسدددددطة، حيدددددث بلددددد  المتوسدددددط بفدددددي الشدددددركات الصدددددناعية 

، وذلدددددد  (3.35) اإلبتكدددددداريالحسددددددابي السددددددتجابات أفددددددراد عينددددددة الدراسددددددة حددددددول تطبيددددددق التسددددددويق 

 (.67.0%)بنسبة 

( 3.79)فقدددددد كاندددددت أعلدددددى مجددددداالت االبتكدددددار هدددددي االبتكدددددار فدددددي المندددددتت بمتوسدددددط حسدددددابي      

، (3.33)تبعهدددددددا مجدددددددال االبتكدددددددار فدددددددي التوزيددددددد  بمتوسدددددددط حسدددددددابي ، (75.9%)وبنسدددددددبة مئويدددددددة 

( 3.18)ثدددددددددم االبتكدددددددددار فدددددددددي مجدددددددددال التسدددددددددعير بمتوسدددددددددط حسدددددددددابي ، %(66.5)وبنسدددددددددبة مئويدددددددددة 

( 3.13)ل التدددددددددرويت بمتوسدددددددددط حسدددددددددابي ثدددددددددم االبتكدددددددددار فدددددددددي مجدددددددددا، %(63.6)وبنسدددددددددبة مئويدددددددددة 

 .%(62.5)وبنسبة مئوية 

تشددددددددير هددددددددذه النتيجددددددددة إلددددددددى ضددددددددرورة تركيددددددددز الشددددددددركات الصددددددددناعية علددددددددى مجددددددددال التددددددددرويت      

إلددددددى نقدددددد  الخبددددددرة باألسدددددداليت الحديثددددددة فددددددي هددددددذا الضددددددعف فددددددي تطبيقدددددده ، وقددددددد يعددددددود لمنتجاتهددددددا

  .المجال

مـــــا أهـــــم مظـــــاهر االبتكـــــار فـــــي المنـــــتج فـــــي الشـــــركات الصـــــناعية : الســـــلال الفرعـــــي األول

 محافظة الخليل؟ب

المتوسدددددددددطات الحسدددددددددابية واالنحرافدددددددددات المعياريدددددددددة والنسدددددددددت  (:2.4)جددددددددددول رقدددددددددم يوّضدددددددددح ال     

محافظددددة الخليددددل مرتبددددة حسددددت بالمئويددددة لمظدددداهر االبتكددددار فددددي المنددددتت فددددي الشددددركات الصددددناعية 

 .األهمية
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمظاهر االبتكار في المنتج في (: 2.4)جدول رقم 
 .الشركات الصناعية بمحافظة الخليل مرتبة حسب األهمية

المتوسط  الفقرات رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

بتصاميم مختلفة تتوافر منتجات الشركة  5
 تتناسب مع أذواق واحتياجات الزبائن

 كبيرة 85.4% 0.70 4.27

ُتمّيز الشركة منتجاتها مقارنة بمنتجات  3
 كبيرة %80.3 1.00 4.02 منافسيها الرئيسيين

6 
تتوفر لدى الشركة خبرات مختصة في 

 تطوير المنتج
 كبيرة 78.5% 0.98 3.93

 كبيرة %76.0 0.98 3.80 منتجاتهاتعتبر الشركة سّباقة في طرح  1

تقوم الشركة بابتكار منتجات متطورة مواكبة  7
 للتطور التكنولوجي العالمي

 متوسطة 71.3% 1.06 3.56

تطرح الشركة منتجات جديدة باستمرار في  2
 السوق

 متوسطة 70.8% 1.08 3.54

4 
تقوم الشركة بتغيير خصائص المنتج بناء 

 على فكرة إبداعية
 متوسطة 68.8% 1.10 3.44

      

تشدددددير المعطيدددددات الدددددواردة فدددددي الجددددددول السدددددابق إلدددددى أن أكثدددددر المظددددداهر شددددديوعا  هدددددي تدددددوافر      

، حيدددددددددث بلددددددددد  منتجدددددددددات الشدددددددددركة بتصددددددددداميم مختلفدددددددددة تتناسدددددددددت مددددددددد  أذواق واحتياجدددددددددات الزبدددددددددائن

، تبعهددددددددددا أن %(85.4)بنسددددددددددبة مئويددددددددددة  (4.27)المتوسددددددددددط الحسددددددددددابي السددددددددددتجابات المبحددددددددددوثين 

 (4.02)، بمتوسددددددددط حسددددددددابي منتجاتهددددددددا مقارنددددددددة بمنتجددددددددات منافسدددددددديها الرئيسدددددددديينالشددددددددركة ُتمّيددددددددز 

، تتدددددددوفر لدددددددد  الشدددددددركة خبدددددددرات مختصدددددددة فدددددددي تطدددددددوير المندددددددتت، ثدددددددم %(80.3)بنسدددددددبة مئويدددددددة 

تعتبدددددددر الشدددددددركة سدددددددّباقة فدددددددي طدددددددر  ، ثدددددددم %(78.5)بنسدددددددبة مئويدددددددة  (3.93)بمتوسدددددددط حسدددددددابي 

 .%(76.0)بنسبة مئوية  (3.80)، بمتوسط حسابي منتجاتها

فدددددي حدددددين كاندددددت أدندددددى الفقدددددرات مدددددن حيدددددث التطبيدددددق فدددددي مجدددددال االبتكدددددار فدددددي المندددددتت هدددددي      

، حيددددث بلدددد  المتوسددددط الحسددددابي قيددددام الشددددركة بتغييددددر خصددددائ  المنددددتت بندددداء  علددددى فكددددرة إبداعيددددة
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قيددددددددددام الشددددددددددركة بطددددددددددر  ، تبعهددددددددددا %(68.8)بنسددددددددددبة مئويددددددددددة  (3.44)السددددددددددتجابات المبحددددددددددوثين 

، حيدددددث بلددددد  المتوسدددددط الحسدددددابي السدددددتجابات المبحدددددوثين منتجدددددات جديددددددة باسدددددتمرار فدددددي السدددددوق

منتجدددددات متطدددددورة مواكبدددددة للتطدددددور ثدددددم قيدددددام الشدددددركة بابتكدددددار  ،%(70.8)بنسدددددبة مئويدددددة  (3.54)

بنسددددددبة  (3.56)، حيددددددث بلدددددد  المتوسددددددط الحسددددددابي السددددددتجابات المبحددددددوثين التكنولددددددوجي العددددددالمي

 .%(71.3)مئوية 

ـــــانيالســـــلال  ـــــي الشـــــركات : الفرعـــــي الث ـــــي مجـــــال التســـــعير ف مـــــا أهـــــم مظـــــاهر االبتكـــــار ف

 الصناعية بمحافظة الخليل؟

المتوسدددددددددطات الحسدددددددددابية واالنحرافدددددددددات المعياريدددددددددة والنسدددددددددت  (:3.4)جددددددددددول رقدددددددددم يوّضدددددددددح ال     

محافظدددددددة الخليدددددددل بالمئويدددددددة لمظددددددداهر االبتكدددددددار فدددددددي مجدددددددال التسدددددددعير فدددددددي الشدددددددركات الصدددددددناعية 

 .يةمرتبة حست األهم

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمظاهر االبتكار في مجال (: 3.4)جدول رقم 
 .التسعير في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل مرتبة حسب األهمية

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

8 
دراسة وتقدير الطلب تعمل الشركة على 

السوقي على المنتجات وبالتالي تحديد 
 األسعار المناسبة

 كبيرة 75.2% 0.95 3.76

تطرح الشركة أسعارًا تنافسية لمنتجاتها قياسًا  13
 بمنافسيها

 متوسطة 70.7% 1.05 3.53

12 
تقوم الشركة بدراسة استراتيجيات التسعير 

المختلفة وربطها بما يتناسب مع وضع 
 السوق المستهدف

 متوسطة 70.6% 1.06 3.53

10 
تمتلت الشركة القدرة على التحّكم بالتغييرات 

 السعرية المفاجئة
 متوسطة 67.2% 0.97 3.36

 متوسطة %66.6 1.17 3.33التغلغل السوقي في  إستراتيجيةتنتهج الشركة  14
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التسعير؛ من خالل تخفيض أسعار المنتجات، 
وبالتالي زيادة الحصة السوقية والتي تلدي 

 زيادة الربح على المدى البعيدإلى 

9 
ر الشركة خدمة إلكترونية تتيح للزبائن توفّ 

معرفة األسعار الخاصة بمنتجاتها قبل عملية 
 الطلب والشراء

 متوسطة 54.3% 1.18 2.72

تنتهج الشركة الطرق والوسائل الحديثة في  11
 (كبطاقات الدفع اإللكترونية)عملية الدفع 

 منخفضة 40.7% 1.25 2.04

 

تشدددددير المعطيدددددات الدددددواردة فدددددي الجددددددول السدددددابق إلدددددى أن أكثدددددر المظددددداهر شددددديوعا  هدددددي عمدددددل      

الشددددددددركة علددددددددى دراسددددددددة وتقدددددددددير الطلددددددددت السددددددددوقي علددددددددى المنتجددددددددات وبالتددددددددالي تحديددددددددد األسددددددددعار 

، تبعهدددددددددا أن الشدددددددددركة تطدددددددددر  %(75.2)بنسدددددددددبة مئويدددددددددة  (3.76)المناسدددددددددبة، بمتوسدددددددددط حسدددددددددابي 

بنسددددددددددبة مئويددددددددددة  (3.53)تنافسددددددددددية لمنتجاتهددددددددددا قياسددددددددددا  بمنافسدددددددددديها، بمتوسددددددددددط حسددددددددددابي  أسددددددددددعارا  

، ثددددم تقددددوم الشددددركة بدراسددددة اسددددتراتيجيات التسددددعير المختلفددددة وربطهددددا بمددددا يتناسددددت مدددد  %(70.7)

، ثدددددددم تمتلددددددد  %(70.6)بنسدددددددبة مئويدددددددة  (3.53)، بمتوسدددددددط حسدددددددابي وضددددددد  السدددددددوق المسدددددددتهدف

بنسددددددبة  (3.36)السددددددعرية المفاجئددددددة، بمتوسددددددط حسددددددابي  الشددددددركة القدددددددرة علددددددى الددددددتحّكم بددددددالتغييرات

 .%(67.2)مئوية 

 انتهددددددااهددددددي  التسددددددعيرفددددددي حددددددين كانددددددت أدنددددددى الفقددددددرات مددددددن حيددددددث التطبيددددددق فددددددي مجددددددال      

، حيدددددث بلددددد  (كبطاقدددددات الددددددف  اإللكترونيدددددة)للطدددددرق والوسدددددائل الحديثدددددة فدددددي عمليدددددة الددددددف  الشدددددركة 

تدددددددوفر ، تبعهدددددددا %(40.7)بنسدددددددبة مئويدددددددة  (2.04)المتوسدددددددط الحسدددددددابي السدددددددتجابات المبحدددددددوثين 

الخاصددددة بمنتجاتهددددا قبددددل عمليددددة الطلددددت تتدددديح للزبددددائن معرفددددة األسددددعار الخدمددددة اإللكترونيددددة التددددي 

بنسدددددددددبة مئويدددددددددة  (2.72)، حيدددددددددث بلددددددددد  المتوسدددددددددط الحسدددددددددابي السدددددددددتجابات المبحدددددددددوثين والشدددددددددراء
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بلدددددددد   حيددددددددث انتهدددددددداا الشددددددددركة السددددددددتراتيجية التغلغددددددددل السددددددددوقي فددددددددي التسددددددددعير،ثددددددددم  ،%(54.3)

 .%(66.6)بنسبة مئوية  (3.33)المتوسط الحسابي الستجابات المبحوثين 

ـــــث ـــــرويج : الســـــلال الفرعـــــي الثال ـــــي مجـــــال الت ـــــي مـــــا أهـــــم مظـــــاهر االبتكـــــار ف الشـــــركات ف

 الصناعية بمحافظة الخليل؟

المتوسدددددددددطات الحسدددددددددابية واالنحرافدددددددددات المعياريدددددددددة والنسدددددددددت  (:4.4)جددددددددددول رقدددددددددم يوّضدددددددددح ال     

فدددددددي الشدددددددركات الصدددددددناعية بمحافظدددددددة الخليدددددددل  تدددددددرويتاالبتكدددددددار فدددددددي مجدددددددال ال المئويدددددددة لمظددددددداهر

 .مرتبة حست األهمية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمظاهر االبتكار في مجال (: 4.4)جدول رقم 
 .الترويج في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل مرتبة حسب األهمية

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

15 
تستخدم الشركة التقنيات والوسائل 

التكنولوجية الحديثة بما فيها مواقع 
 التواصل االجتماعي في التعريف بمنتجاتها

 متوسطة 72.3% 1.25 3.62

تهتم الشركة بالمسلولية االجتماعية كرعاية  22
 البرامج الخيرية

 متوسطة 70.3% 1.12 3.51

تستخدم الشركة المعارض التجارية لتقديم  21
 منتجاتها لألسواق المعنية

 متوسطة 66.7% 1.39 3.34

16 

تستخدم الشركة التقنيات والوسائل 
التكنولوجية الحديثة بما فيها مواقع 

التواصل االجتماعي في الحصول على 
 التغذية الراجعة من المستهلكين لمنتجاتها

 متوسطة 63.7% 1.19 3.19

تستهدف الشركة فئات مجتمعية محددة في  20
 متوسطة %61.5 1.19 3.07 ترويج منتجاتها

تعمل الشركة على تنشيط مبيعاتها من  19
 (كالخصومات والتحفيزات)خالل العروضات 

 متوسطة 61.3% 1.34 3.07

تصدر الشركة المطبوعات بأشكالها  18
ومجالت  نشرات، بروشرات)المختلفة 

 متوسطة 54.7% 1.39 2.74
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ف بأحدث المنتجات يللتعر ( دورية
 والعروضات

17 

توفر الشركة العديد من الخدمات 
لتلبي ( E-service)اإللكترونية 

عرض المنتجات )احتياجات الزبائن 
 (واألسعار والدفع اإللكتروني

 متوسطة 49.6% 1.21 2.48

 

تشدددددددير المعطيدددددددات الدددددددواردة فدددددددي الجددددددددول السدددددددابق إلدددددددى أن أكثدددددددر المظددددددداهر شددددددديوعا  كاندددددددت      

الشددددددددددركة التقنيددددددددددات والوسددددددددددائل التكنولوجيددددددددددة الحديثددددددددددة بمددددددددددا فيهددددددددددا مواقدددددددددد  التواصددددددددددل اسددددددددددتخدام 

، %(72.3)بنسدددددددبة مئويددددددددة ( 3.62)االجتمددددددداعي فدددددددي التعريدددددددف بمنتجاتهددددددددا، بمتوسدددددددط حسدددددددابي 

 االجتماعيدددددددة كرعايدددددددة البدددددددرامت الخيريدددددددة، بمتوسدددددددط حسدددددددابيتبعهدددددددا اهتمدددددددام الشدددددددركة بالمسدددددددؤولية 

، ثددددددم اسددددددتخدام الشددددددركة المعددددددارد التجاريددددددة لتقددددددديم منتجاتهددددددا %(70.3)بنسددددددبة مئويددددددة ( 3.51)

الشدددددركة  اسدددددتخدام ، ثدددددم%(66.7)وبنسدددددبة مئويدددددة ( 3.34)لألسدددددواق المعنيدددددة، بمتوسدددددط حسدددددابي 

التواصددددددل االجتمددددداعي فدددددي الحصددددددول  لتقنيدددددات والوسدددددائل التكنولوجيدددددة الحديثددددددة بمدددددا فيهدددددا مواقددددد ل

بنسددددددبة مئويددددددة ( 3.19)علددددددى التغذيددددددة الراجعددددددة مددددددن المسددددددتهلكين لمنتجاتهددددددا، بمتوسددددددط حسددددددابي 

(63.7.)% 

عمددددل الشددددركة هددددي  رويتفددددي حددددين كانددددت أدنددددى الفقددددرات مددددن حيددددث التطبيددددق فددددي مجددددال التدددد     

تدددددوفير العديدددددد مدددددن الخددددددمات اإللكترونيدددددة التدددددي تلّبدددددي حاجدددددات الزبدددددائن، بمتوسدددددط حسدددددابي  علدددددى

، تبعهددددددددا إصدددددددددار الشددددددددركة للمطبوعددددددددات بأشددددددددكالها المختلفددددددددة %(49.6)بنسددددددددبة مئويددددددددة ( 2.48)

بنسدددددددددددددبة مئويدددددددددددددة ( 2.74)للتعريددددددددددددف بأحددددددددددددددث منتجاتهدددددددددددددا وعروضددددددددددددداتها، بمتوسددددددددددددط حسدددددددددددددابي 

كالخصدددددددددددددومات )الل العروضدددددددددددددات مبيعاتهدددددددددددددا مدددددددددددددن خدددددددددددددالشدددددددددددددركة لتنشددددددددددددديط  ، ثدددددددددددددم%(54.7)

بنسدددددددبة مئويدددددددة ( 3.07)، حيدددددددث بلددددددد  المتوسدددددددط الحسدددددددابي السدددددددتجابات المبحدددددددوثين (والتحفيدددددددزات
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، حيدددددددث اسدددددددتهداف الشددددددركة لفئدددددددات مجتمعيددددددة محدددددددددة فددددددي تدددددددرويت منتجاتهددددددا، تبعهددددددا %(61.3)

 .%(61.5)بنسبة مئوية ( 3.07)بل  المتوسط الحسابي الستجابات المبحوثين 

الشـــركات الصـــناعية فـــي  وزيـــعمـــا أهـــم مظـــاهر االبتكـــار فـــي مجـــال الت: رابـــعالالســـلال الفرعـــي 

 بمحافظة الخليل؟

المتوسدددددددددطات الحسدددددددددابية واالنحرافدددددددددات المعياريدددددددددة والنسدددددددددت  (:5.4)جددددددددددول رقدددددددددم يوّضدددددددددح ال     

فددددي الشددددركات الصددددناعية بمحافظددددة الخليددددل مرتبددددة  وزيدددد المئويددددة لمظدددداهر االبتكددددار فددددي مجددددال الت

 .حست األهمية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمظاهر االبتكار في مجال (: 5.4)جدول رقم 
 .التوزيع في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل مرتبة حسب األهمية

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

وسائل األمن والسالمة تتخذ الشركة كافة  29
 في عملية توزيع المنتجات

 كبيرة 82.7% 0.89 4.13

تسعى الشركة باستمرار للتقليل من جهد  24
 ووقت الزبون في الحصول على المنتج

 كبيرة 80.5% 0.87 4.03

تنتهج الشركة أسلوب توصيل منتجاتها  23
 للزبون مباشرة

 كبيرة 77.7% 1.23 3.89

26 
االعتبار توزيع نقاط  تأخذ الشركة بعين

البيع بشكل يتماشى مع احتياجات وكثافة 
 السكان

 متوسطة 64.2% 1.28 3.21

تتمتع الشركة التي لها فروع بشبكات  27
 اتصال بين جميع فروعها

 متوسطة 62.7% 1.27 3.13

توفر الشركة برامج تدريبية ُتعنى بتدريب  28
 موظفي البيع

 متوسطة 54.4% 1.23 2.72

توفر الشركة خدمة البيع اإللكتروني  25
 لمنتجاتها عبر االنترنت

 منخفضة 43.3% 1.25 2.17
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اتخددددداذ تشدددددير المعطيدددددات الدددددواردة فدددددي الجددددددول السدددددابق إلدددددى أن أكثدددددر المظددددداهر شددددديوعا  هدددددي      

( 4.13)، بمتوسددددط حسدددددابي الشددددركة كافددددة وسددددائل األمددددن والسددددالمة فدددددي عمليددددة توزيدددد  المنتجددددات

، ثددددددم سددددددعي الشددددددركة باسددددددتمرار للتقليددددددل مددددددن جهددددددد ووقددددددت الزبددددددون فددددددي %(82.7) بنسددددددبة مئويددددددة

، ثددددددددم انتهدددددددداا %(80.5)بنسددددددددبة مئويددددددددة ( 4.03)الحصددددددددول علددددددددى المنددددددددتت، بمتوسددددددددط حسددددددددابي 

وبنسدددددبة مئويدددددة ( 3.89)الشدددددركة ألسدددددلوت توصددددديل منتجاتهدددددا للزبدددددون مباشدددددرة، بمتوسدددددط حسدددددابي 

ط البيدددد  بشددددكل يتماشددددى مدددد  احتياجددددات ، ثددددم أخددددذ الشددددركة بعددددين االعتبددددار توزيدددد  نقددددا%(77.7)

 %(.64.2)وبنسبة مئوية ( 3.21)وكثافة السكان، بمتوسط حسابي 

تددددوفير الشددددركة فددددي حددددين كانددددت أدنددددى الفقددددرات مددددن حيددددث التطبيددددق فددددي مجددددال التوزيدددد  هددددي      

بنسددددددبة مئويددددددة ( 2.17)لخدمددددددة البيدددددد  اإللكترونددددددي لمنتجاتهددددددا عبددددددر اإلنترنددددددت، بمتوسددددددط حسددددددابي 

تبعهدددددددا توفيرهددددددددا لبدددددددرامت تدريبيددددددددة ُتعندددددددى بتدددددددددريت مدددددددوظفي البيدددددددد  لدددددددديها، بمتوسددددددددط ، %(43.3)

تمتّدددد  الشدددددركة التددددي لهددددا فدددددرو  بشددددبكات اتصدددددال ، ثددددم %(54.4)بنسددددبة مئويدددددة ( 2.72)حسددددابي 

 .%(62.7)بنسبة مئوية ( 3.13)، بمتوسط حسابي بين جمي  فروعها

ليات التـــي تواجـــه تطبيـــق التســـويق مـــا أهـــم اإلشـــكا: النتـــائج المتعلقـــة بالســـلال الـــرئيس الثـــاني

 في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل؟ اإلبتكاري

المتوسدددددددددطات الحسدددددددددابية واالنحرافدددددددددات المعياريدددددددددة والنسدددددددددت (: 6.4)جددددددددددول رقدددددددددم يوّضدددددددددح ال     

فددددددي الشددددددركات الصددددددناعية  اإلبتكدددددداريالمئويددددددة ألهددددددم اإلشددددددكاليات التددددددي تواجدددددده تطبيددددددق التسددددددويق 

 .األهمية مرتبة حستبمحافظة الخليل 
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المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة (: 6.4)جدول رقم 
 في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل اإلبتكاريحول أهم اإلشكاليات التي تواجه تطبيق التسويق 

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

غياب التنسيق بين اإلدارات المهتمة  32
 باألنشطة اإلبتكارية

 متوسطة 51.0% 1.07 2.55

35 
ال ُتعنى الشركة باستقطاب كوادر بشرية 
ملهلة قادرة على إدارة عمليات التسويق 

 اإلبتكاري

 متوسطة 49.9% 1.10 2.50

33 
تفتقر الشركة لنظام يحافظ على سرية 

 اإلبتكاريالمعلومات المتعلقة بالتسويق 
 ويضمن عدم تسّرب هذه المعلومات

 متوسطة 49.4% 1.08 2.47

ال تقوم الشركة بإجراء دراسات مستمرة لحالة  36
 السوق

 متوسطة 48.8% 1.04 2.44

 متوسطة %48.4 1.11 2.42 بيئة الشركة غير مناسبة لإلبداع واالبتكار 31

37 
ة على اإلبتكاريتقتصر الشركة في عملياتها 

عنصر تسويقي معين دون التنّوع في 
 العناصر األخرى

 متوسطة 47.2% 1.05 2.36

ال تتـــوفر القناعــــة التامـــة لــــدى اإلدارة العليــــا  30
 اإلبتكاريبضرورة وأهمية التسويق 

 منخفضة 41.9% 0.92 2.09

اقتراحــــــــــات ال تهــــــــــتم الشــــــــــركة بمتابعــــــــــة  34
 وشكاوي الزبائن

 منخفضة 37.4% 1.07 1.87

 

شددددددديوعا  هدددددددي  شدددددددكالياتتشدددددددير المعطيدددددددات الدددددددواردة فدددددددي الجددددددددول السدددددددابق إلدددددددى أن أكثدددددددر اإل     

( 2.55)، بمتوسدددددددددط حسدددددددددابي ةاإلبتكاريدددددددددقيدددددددددات التنسددددددددديق بدددددددددين اإلدارات المهتمدددددددددة باألنشدددددددددطة 

الشدددددركة ال ُتعندددددى باسدددددتقطات كدددددوادر بشدددددرية مؤهلدددددة قدددددادرة أن تبعهدددددا ، %(51.0)بنسدددددبة مئويدددددة و 

وبنسددددددددددددبة مئويددددددددددددة ( 2.50)، بمتوسددددددددددددط حسددددددددددددابي اإلبتكدددددددددددداريعلددددددددددددى إدارة عمليددددددددددددات التسددددددددددددويق 

الشدددددددركة لنظددددددددام يحددددددددافظ علدددددددى سددددددددرية المعلومدددددددات المتعلقددددددددة بالتسددددددددويق ثدددددددم افتقددددددددار ، %(49.9)

نسددددددبة مئويددددددة وب( 2.47)، بمتوسددددددط حسددددددابي ويضددددددمن عدددددددم تسددددددّرت هددددددذه المعلومددددددات اإلبتكدددددداري
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، بمتوسدددددط حسددددددابي قيددددددام الشدددددركة بدددددإجراء دراسددددددات مسدددددتمرة لحالدددددة السددددددوقثدددددم عددددددم ، %(49.4)

   .%(48.8)وبنسبة مئوية ( 2.44)

الشدددددددركة بمتابعدددددددة اقتراحدددددددات عددددددددم اهتمدددددددام  شددددددديوعا  هدددددددي اإلشدددددددكاليات أقدددددددلفدددددددي حدددددددين كاندددددددت    

عددددددددم تددددددددوفر تبعهددددددددا ، %(37.4)بنسددددددددبة مئويدددددددة ( 1.87)، بمتوسددددددددط حسدددددددابي وشدددددددكاوي الزبدددددددائن

، بمتوسدددددددط حسدددددددابي اإلبتكددددددداريالقناعدددددددة التامدددددددة لدددددددد  اإلدارة العليدددددددا بضدددددددرورة وأهميدددددددة التسدددددددويق 

ة علدددددددددى اإلبتكاريددددددددد، ثدددددددددم اقتصدددددددددار الشدددددددددركة فدددددددددي عملياتهدددددددددا %(41.9)بنسدددددددددبة مئويدددددددددة ( 2.09)

وبنسدددددبة ( 2.36)عنصدددددر تسدددددويقي معدددددين دون التندددددّو  فدددددي العناصدددددر األخدددددر ، بمتوسدددددط حسدددددابي 

 %(.47.2)مئوية 

 اإلبتكـــاريتطبيـــق التســـويق لمقترحـــات المـــا أهـــم : النتـــائج المتعلقـــة بالســـلال الـــرئيس الثالـــث

 في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل؟

المتوسدددددددددطات الحسدددددددددابية واالنحرافدددددددددات المعياريدددددددددة والنسدددددددددت (: 7.4)جددددددددددول رقدددددددددم يوّضدددددددددح ال     

فدددددددي الشدددددددركات الصدددددددناعية بمحافظدددددددة  اإلبتكددددددداريالمئويدددددددة ألهدددددددم المقترحدددددددات لتطبيدددددددق التسدددددددويق 

 .مرتبة حست األهميةالخليل 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة (: 7.4)جدول رقم 
 في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل اإلبتكاريحول أهم المقترحات لتطبيق التسويق 

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

سعي الشركة إلى إيجاد أسواق جديدة  40
 كبيرة %83.0 0.96 4.15 لمنتجاتها

سعي الشركة المستمر إلى زيادة منافذ  45
 التوزيع للزبائن

 كبيرة 81.1% 0.98 4.06

تقديم الشركة ضمانات طويلة المدى عند  43
 شراء منتجاتها

 كبيرة 75.6% 1.23 3.78
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39 
حرص الشركة على تبّني التقنيات الحديثة 
في التواصل مع زبائنها، وبالتالي التعرف 

 على رغبات وتوقعات الزبائن والسوق
 متوسطة 72.7% 1.16 3.64

 متوسطة %71.4 1.19 3.57 تقديم الشركة خدمات ما بعد البيع 44
 متوسطة %70.5 1.07 3.52 مكافئ لهاابتكار الشركة موارد يصعب إيجاد  41

ابتكار الشركة ألساليب واستراتيجيات  42
 تسويقية يصعب تقليدها

 متوسطة 70.1% 1.03 3.50

38 
إيجاد قسم لألبحاث والتطوير في الشركة من 
شأنه العمل على توفير المقترحات المستمرة 

 الضرورية لعملية االبتكار
 متوسطة 63.7% 1.20 3.19

      

تشددددددير المعطيددددددات الددددددواردة فددددددي الجدددددددول السددددددابق إلددددددى أن أكثددددددر المقترحددددددات شدددددديوعا  كانددددددت      

، وبنسدددددبة مئويدددددة (4.15)، بمتوسدددددط حسدددددابي سدددددعي الشدددددركة إلدددددى إيجددددداد أسدددددواق جديددددددة لمنتجاتهدددددا

، بمتوسددددددط حسددددددابي سددددددعي الشددددددركة المسددددددتمر إلددددددى زيددددددادة منافددددددذ التوزيدددددد  للزبددددددائن، ثددددددم %(83.0)

تقدددددديم الشدددددركة ضدددددمانات طويلدددددة المدددددد  عندددددد شدددددراء ، تبعهدددددا %(81.1)وبنسدددددبة مئويدددددة ( 4.06)

، ثدددددددم حدددددددر  الشدددددددركة علدددددددى %(75.6)وبنسدددددددبة مئويدددددددة ( 3.78)، بمتوسدددددددط حسدددددددابي منتجاتهدددددددا

تبّندددددي التقنيددددددات الحديثددددددة فددددددي التواصددددددل مدددددد  زبائنهدددددا، وبالتددددددالي التعددددددرف علددددددى رقبددددددات وتوقعددددددات 

، ثدددددددم تقدددددددديم الشدددددددركة %(72.7)وبنسدددددددبة مئويدددددددة ( 3.64)الزبدددددددائن والسدددددددوق، بمتوسدددددددط حسدددددددابي 

 %(.71.4)وبنسبة مئوية ( 3.57)خدمات ما بعد البي ، بمتوسط حسابي 

 اإلبتكدددددداريفددددددي حددددددين كانددددددت أدنددددددى الفقددددددرات مددددددن حيددددددث أهددددددم المقترحددددددات لتطبيددددددق التسددددددويق      

إيجدددددداد قسددددددم لألبحدددددداث والتطددددددوير فددددددي الشددددددركة مددددددن شددددددأنه العمددددددل علددددددى تددددددوفير المقترحددددددات هددددددي 

، %(63.7)بنسدددددددبة مئويدددددددة ( 3.19)ليدددددددة االبتكدددددددار، بمتوسدددددددط حسدددددددابي المسدددددددتمرة الضدددددددرورية لعم

تبعهدددددددا ابتكدددددددار الشدددددددركة ألسددددددداليت واسدددددددتراتيجيات تسدددددددويقية يصدددددددعت تقليددددددددها، بمتوسدددددددط حسدددددددابي 
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مكددددددداف  لهدددددددا، الشدددددددركة مدددددددوارد يصدددددددعت إيجددددددداد ، ثدددددددم ابتكدددددددار %(70.1)بنسدددددددبة مئويدددددددة ( 3.50)

 .%(70.5)بنسبة مئوية ( 3.52)بمتوسط حسابي 

ـــق باالقتراحـــات ـــوح والمتعل ـــر المفت ـــة بالســـلال األخي ـــائج المتعلق ـــوّفر : النت ـــة مقترحـــات هـــل تت أّي

 ؟اإلبتكاريأخرى من شأنها تحسين عملية التسويق 

علددددددى  اإلبتكدددددداريجدددددداءت أهددددددم المقترحددددددات األخددددددر  والتددددددي مددددددن شددددددأنها تحسددددددين عمليددددددة التسددددددويق 

 .(8.4)النحو التالي، كما هو موّضح في الجدول رقم 

 .اإلبتكاريأهم المقترحات األخرى والتي من شأنها تحسين عملية التسويق (: 8.4)جدول رقم 

 العدد االقتراح
 2 يةالتسويقالعملية  زيارة المعارض الدولية لالستفادة منها في

 2 لخدمات الزبائن في الشركةضرورة وجود قسم 
 1 التسويقعملية استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تكثيف 

التسويق موضوع ب المهتمين الموظفين جميعامراء بين  وتبادل تشارتضرورة 
 اإلبتكاري

1 

 1 العمل على تأهيل الطالب الخريجين
 1 فتح أسواق جديدة للمنتج

 1 توعية المواطن بالمنتج الوطني
 1 ة المنتج الوطنييالعمل على استصدار قرار حما

      

هددددي كانددددت تشددددير المعطيددددات الددددواردة فددددي الجدددددول السددددابق إلددددى أن أكثددددر المقترحددددات شدددديوعا       

ضددددددرورة زيددددددارة المعددددددارد الدوليددددددة لالسددددددتفادة منهددددددا فددددددي التسددددددويق، تبعهددددددا ضددددددرورة وجددددددود قسددددددم 

 .خدمات الزبائن في الشركات

 



111 
 

 تحليل النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 2.4

ــــى ــــروق ذات : الفرضــــية األول ــــة ال توجــــد ف ــــد مســــتوى الدالل ــــة إحصــــائية عن ( α≤0.05)دالل

ـــق التســـويق  ـــي متوســـطات اســـتجابات المبحـــوثين حـــول تطبي ـــاريف للشـــركات الصـــناعية  اإلبتك

 .في محافظة الخليل تعزى لنوع القطاع الصناعي

للتحقددددددددق مددددددددن صددددددددحة الفرضددددددددية األولددددددددى تددددددددم اسددددددددتخدام اختبددددددددار تحليددددددددل التبدددددددداين األحددددددددادي      

ANOVA  اإلبتكددددددداريللفدددددددروق فدددددددي متوسدددددددطات اسدددددددتجابات المبحدددددددوثين حدددددددول تطبيدددددددق التسدددددددويق 

للشددددركات الصددددناعية فددددي محافظددددة الخليددددل تعددددز  لنددددو  القطددددا  الصددددناعي، كمددددا هددددو موّضددددح فددددي 

 .(9.4)الجدول 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول تطبيق (: 9.4)جدول رقم 
 للشركات الصناعية في محافظة الخليل تعزى لنوع القطاع الصناعي اإلبتكاريالتسويق 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.260 14 3.642 المجموعات بين
 0.117 178 20.790 داخل المجموعات 0.008 2.227

 192 24.432 المجمو 
 

 

تشددددددير المعطيددددددات الددددددواردة فددددددي الجدددددددول السددددددابق إلددددددى وجددددددود فددددددروق ذات داللددددددة إحصددددددائية      

فدددددي متوسدددددطات اسدددددتجابات المبحدددددوثين حدددددول تطبيدددددق التسدددددويق ( α≤0.05)عندددددد مسدددددتو  الداللدددددة 

للشددددددركات الصددددددناعية فددددددي محافظددددددة الخليددددددل تعددددددز  لنددددددو  القطددددددا  الصددددددناعي، حيددددددث  اإلبتكدددددداري

 .، وهي دالة إحصائيا  0.05كانت الداللة اإلحصائية أقل من 
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للمقارنددددددات الثنائيددددددة ( Tukey test)وإليجدددددداد مصدددددددر الفددددددروق اسددددددتخدم اختبددددددار تددددددوكي      

 اإلبتكدددددددداريالمبحددددددددوثين حددددددددول تطبيددددددددق التسددددددددويق  عديددددددددة للفددددددددروق فددددددددي متوسددددددددطات اسددددددددتجاباتالبُ 

ح مددددن ّضددددمو للشددددركات الصددددناعية فددددي محافظددددة الخليددددل تعددددز  لنددددو  القطددددا  الصددددناعي، كمددددا هددددو 

 (.10.4)خالل الجدول رقم 
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البعدية للفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول تطبيق التسويق اإلبتكاري للشركات الصناعية للمقارنات الثنائية ( Tukey test)نتائج اختبار توكي (: 10.4)جدول رقم 
 .في محافظة الخليل تعزى لنوع القطاع الصناعي

األدوات  مطابع البناء الفرشات الورق الجلد اليدوية األغذية النسيج البالستيت المعادن األخشاب الحجر المقارنات
 الصحية

 الصياغة العطور

  الحجر
0.137 0.086 0.029 -0.188 0.012 -0.127 0.127 -0.548 -0.464 -0.043 -0.214 -0.359 -0.017 0.102 

 0.035- 0.154- 0.496- 0.351- 0.180- 0.601- 0.685- 0.010- 0.264- 0.124- 0.325- 0.108- 0.051-   األخشاب

 0.016 0.103- 0.445- 0.300- 0.129- 0.550- 0.634- 0.040 0.213- 0.074- 0.274- 0.057-    المعادن

 0.073 0.045- 0.388- 0.243- 0.072- 0.493- 0.577- 0.098 0.156- 0.016- 0.217-     البالستيت

 0.289 0.171 0.171- 0.026- 0.145 0.276- 0.361- 0.314 0.061 0.200      النسيج

 األغذية
      

-0.139 0.114 -0.561 -0.476 -0.055 -0.226 -0.371 -0.029 0.089 

 0.228 0.110 0.232- 0.087- 0.084 0.337- 0.422- 0.253        الصناعات اليدوية

 الجلد
        

-0.675 -0.590 -0.169 -0.340 -0.485 -0.143 -0.025 

 0.650 0.532 0.189 0.334 0.505 0.084          الورق

 0.566 0.447 0.105 0.250 0.421           الفرشات

 0.145 0.026 0.316- 0.171-            البناء

 مطابع
            

-0.145 0.197 0.316 

 0.461 0.342              األدوات الصحية

 0.118               العطور

 الصياغة
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تشددددددير المقارنددددددات الثنائيددددددة البعديددددددة إلددددددى أن الفددددددروق كانددددددت بددددددين قطددددددا  الحجددددددر والرخددددددام      

وبددددددين قطددددددا  الددددددورق والكرتددددددون والددددددورق الصددددددحي، ولصددددددالح قطددددددا  الددددددورق والكرتددددددون والددددددورق 

لددددددديهم مدددددن وجهدددددة نظدددددرهم أعلددددددى  اإلبتكددددداريالصدددددحي، والدددددذي كاندددددت درجددددددة تطبيدددددق التسدددددويق 

 .شيء

أيضدددددددا وجددددددددت فدددددددروق بدددددددين قطدددددددا  األخشدددددددات واألثددددددداث الخشدددددددبي، وبدددددددين قطدددددددا  الدددددددورق      

والكرتدددددون والدددددورق الصدددددحي، ولصدددددالح قطدددددا  الدددددورق والكرتدددددون والدددددورق الصدددددحي، والدددددذي كاندددددت 

 .لديهم من وجهة نظرهم أعلى شيء اإلبتكاريدرجة تطبيق التسويق 

ت فدددددددروق بدددددددين قطدددددددا  الحديدددددددد واأللمنيدددددددوم والمعدددددددادن، وبدددددددين قطدددددددا  الدددددددورق كدددددددذل  وجدددددددد     

والكرتدددددون والدددددورق الصدددددحي، ولصدددددالح قطدددددا  الدددددورق والكرتدددددون والدددددورق الصدددددحي، والدددددذي كاندددددت 

 .لديهم من وجهة نظرهم أعلى شيء اإلبتكاريدرجة تطبيق التسويق 

لكرتدددددون والدددددورق كمدددددا وجددددددت فدددددروق بدددددين قطدددددا  الجلدددددد واألحذيدددددة، وبدددددين قطدددددا  الدددددورق وا     

الصددددددحي، ولصددددددالح قطددددددا  الددددددورق والكرتددددددون والددددددورق الصددددددحي، والددددددذي كانددددددت درجددددددة تطبيددددددق 

كمددددددا هددددددو واضددددددح مددددددن خددددددالل  .لددددددديهم مددددددن وجهددددددة نظددددددرهم أعلددددددى شدددددديء اإلبتكدددددداريالتسددددددويق 

 .(11.4)المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في متوسطات استجابات (: 11.4)جدول رقم 
للشركات الصناعية في محافظة الخليل تعزى لنوع القطاع  اإلبتكاريالمبحوثين حول تطبيق التسويق 

 .الصناعي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد القطاع
 0.37 3.04 62 الحجر والرخام

 0.34 2.90 12 األخشاب واألثاث الخشبي
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 0.30 2.95 20 المعادن

 0.23 3.01 11 البالستيت واللدائن

 0.17 3.22 4 النسيج واألقمشة

 0.42 3.02 29 األغذية والمشروبات

 0.34 3.16 11 الصناعات اليدوية

 0.26 2.91 16 الجلد واألحذية

 0.06 3.58 5 الورق

 0.07 3.50 2 الفرشات

 0.40 3.08 10 مواد البناء

 0.17 3.25 2 مطابع

 0.30 3.39 5 األدوات الصحية

 0.19 3.05 2 العطور

 0.06 2.93 2 الصياغة والمجوهرات

 

( α≤0.05)ال توجــــد فـــروق ذات داللــــة إحصـــائية عنــــد مســـتوى الداللــــة : الفرضـــية الثانيـــة

ــــــق التســــــويق  ــــــي متوســــــطات اســــــتجابات المبحــــــوثين حــــــول تطبي ــــــاريف للشــــــركات  اإلبتك

 .الصناعية في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس

للفدددددددروق فدددددددي متوسدددددددطات ( ت) للتحقدددددددق مدددددددن صدددددددحة الفرضدددددددية الثانيدددددددة اسدددددددتخدم اختبدددددددار     

للشددددددركات الصددددددناعية فددددددي محافظددددددة  اإلبتكددددددارياسددددددتجابات المبحددددددوثين حددددددول تطبيددددددق التسددددددويق 

 (.12.4)لجدول رقم الخليل تعز  لمتغير الجنى، كما هو موّضح من خالل ا
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األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في متوسطات استجابات (: 12.4)جدول رقم 
 .تعزى لمتغير الجنسللشركات الصناعية في محافظة الخليل  اإلبتكاريالمبحوثين حول تطبيق التسويق 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
قيمة ت  درجات الحرية المعياري

 المحسوبة
الداللة 

 اإلحصائية
 0.35 3.02 181 ذكر

190 -3.052 0.003 
 0.32 3.36 11 أنثى

 

تشدددددير المعطيدددددات الدددددواردة فدددددي الجددددددول السدددددابق إلدددددى وجدددددود فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية      

فددددددددي متوسدددددددددطات اسدددددددددتجابات المبحددددددددوثين حدددددددددول تطبيدددددددددق ( α≤0.05)عنددددددددد مسدددددددددتو  الداللدددددددددة 

للشدددددركات الصدددددناعية فدددددي محافظدددددة الخليدددددل تعدددددز  لمتغيدددددر الجدددددنى، حيدددددث  اإلبتكددددداريالتسدددددويق 

 .، وهي دالة إحصائيا  0.05كانت الداللة اإلحصائية أقل من 

 اإلبتكددددداريفقدددددد كاندددددت الفدددددروق لصدددددالح اإلنددددداث، واللدددددواتي كاندددددت درجدددددة تطبيدددددق التسدددددويق      

ركات الصددددددناعية فددددددي محافظددددددة الخليددددددل مددددددن وجهددددددة نظددددددرهن أعلددددددى شدددددديء بمتوسددددددط فددددددي الشدددددد

 .للذكور( 3.02)، مقابل (3.36)حسابي 

( α≤0.05)ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة : الفرضــــية الثالثــــة

ــــــق التســــــويق  ــــــي متوســــــطات اســــــتجابات المبحــــــوثين حــــــول تطبي ــــــاريف للشــــــركات  اإلبتك

 .الصناعية في محافظة الخليل تعزى لمتغير العمر

للتحقدددددق مدددددن صدددددحة الفرضدددددية الثالثدددددة اسدددددتخدم اختبدددددار تحليدددددل التبددددداين األحدددددادي للفدددددروق      

للشدددددركات الصدددددناعية  اإلبتكددددداريفدددددي متوسدددددطات اسدددددتجابات المبحدددددوثين حدددددول تطبيدددددق التسدددددويق 

مدددددددن خدددددددالل الجددددددددول رقدددددددم ح ّضدددددددمو فدددددددي محافظدددددددة الخليدددددددل تعدددددددز  لمتغيدددددددر العمدددددددر، كمدددددددا هدددددددو 

(13.4). 
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نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول (: 13.4)جدول رقم 
 .للشركات الصناعية في محافظة الخليل تعزى لمتغير العمر اإلبتكاريتطبيق التسويق 

مجموع  مصدر التباين
متوسط  درجات الحرية المربعات

 المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.332 3 0.996 بين المجموعات
 0.124 189 23.436 داخل المجموعات 0.048 2.677

  192 24.432 المجمو 
 

تشدددددير المعطيدددددات الدددددواردة فدددددي الجددددددول السدددددابق إلدددددى وجدددددود فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية      

فددددددددي متوسدددددددددطات اسدددددددددتجابات المبحددددددددوثين حدددددددددول تطبيدددددددددق ( α≤0.05)عنددددددددد مسدددددددددتو  الداللدددددددددة 

للشدددددركات الصدددددناعية فدددددي محافظدددددة الخليدددددل تعدددددز  لمتغيدددددر العمدددددر، حيدددددث  اإلبتكددددداريالتسدددددويق 

 .، وهي دالة إحصائيا  0.05كانت الداللة اإلحصائية أقل من 

للمقارنددددات الثنائيددددة البعديددددة ( Tukey test)وإليجدددداد مصدددددر الفددددروق اسددددتخدم اختبددددار تددددوكي 

للشددددددركات  اإلبتكدددددداريق فددددددي متوسددددددطات اسددددددتجابات المبحددددددوثين حددددددول تطبيددددددق التسددددددويق للفددددددرو 

الصددددناعية فددددي محافظددددة الخليددددل تعددددز  لمتغيددددر العمددددر، كمددددا هددددو موّضددددح مددددن خددددالل الجدددددول 

 .(14.4)رقم 

للفروق في متوسطات  للمقارنات الثنائية البعدية( Tukey test)نتائج اختبار توكي (: 14.4)جدول رقم 
 .لمتغير العمرللشركات الصناعية في محافظة الخليل تعزى  اإلبتكارياستجابات المبحوثين حول تطبيق التسويق 

 31-40 من  سنة 18-30 من  العمر
 سنة

 41-60 من 
 سنة

 60أكبر من 
 سنة

 *0.255 0.066 0.131  سنة 18-30من 

 0.123 0.065-   سنة  31-40من

 0.188    سنة  41-60من

     سنة 60أكبر من 
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المبحدددددددوثين ذوي الفئدددددددة  تشدددددددير المقارندددددددات الثنائيدددددددة البعديدددددددة إلدددددددى أن الفدددددددروق كاندددددددت بدددددددين     

ولصددددددالح الفئددددددة ( سددددددنة 60أكبددددددر مددددددن )، وبددددددين الفئددددددة العمريددددددة (سددددددنة 18-30)العمريددددددة مددددددن  

للشدددددددركات  اإلبتكددددددداريوالدددددددذين كاندددددددت درجدددددددة تطبيدددددددق التسدددددددويق ( سدددددددنة 18-30)العمريدددددددة مدددددددن 

ح مددددن خددددالل ّضددددمو الصددددناعية فددددي محافظددددة الخليددددل مددددن وجهددددة نظددددرهم أعلددددى شدددديء، كمددددا هددددو 

 (.15.4)المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في متوسطات استجابات (: 15.4)جدول رقم 
 .للشركات الصناعية في محافظة الخليل تعزى لمتغير العمر اإلبتكاريالمبحوثين حول تطبيق التسويق 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر
 0.38 3.13 64 سنة 18-30من 

 0.34 3.00 67 سنة 31-40من 

 0.36 3.06 49 سنة 41-60من 

 0.27 2.87 13 سنة 60أكبر من 

 

( α≤0.05)إحصـــائية عنــــد مســـتوى الداللــــة ال توجــــد فـــروق ذات داللــــة : الفرضـــية الرابعـــة

ــــــق التســــــويق  ــــــي متوســــــطات اســــــتجابات المبحــــــوثين حــــــول تطبي ــــــاريف للشــــــركات  اإلبتك

 .الصناعية في محافظة الخليل تعزى لمتغير المستوى التعليمي

للتحقدددددق مدددددن صدددددحة الفرضدددددية الرابعدددددة اسدددددتخدم اختبدددددار تحليدددددل التبددددداين األحدددددادي للفدددددروق      

للشدددددركات الصدددددناعية  اإلبتكددددداريفدددددي متوسدددددطات اسدددددتجابات المبحدددددوثين حدددددول تطبيدددددق التسدددددويق 

فددددي محافظددددة الخليددددل تعددددز  لمتغيددددر المسددددتو  التعليمددددي، كمددددا هددددو موّضددددح مددددن خددددالل الجدددددول 

 (.16.4)رقم 
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نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول (: 16.4)جدول رقم 
 .للشركات الصناعية في محافظة الخليل تعزى لمتغير المستوى التعليمي اإلبتكاريتطبيق التسويق 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 1.040 3 3.121 بين المجموعات
 0.113 189 21.311 داخل المجموعات 0.000 9.226

  192 24.432 المجمو 
 

تشدددددير المعطيدددددات الدددددواردة فدددددي الجددددددول السدددددابق إلدددددى وجدددددود فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية      

فددددددددي متوسدددددددددطات اسدددددددددتجابات المبحددددددددوثين حدددددددددول تطبيدددددددددق ( α≤0.05)عنددددددددد مسدددددددددتو  الداللدددددددددة 

للشددددددددركات الصددددددددناعية فددددددددي محافظددددددددة الخليددددددددل تعددددددددز  لمتغيددددددددر المسددددددددتو   اإلبتكدددددددداريالتسددددددددويق 

 .، وهي دالة إحصائيا  0.05التعليمي، حيث كانت الداللة اإلحصائية أقل من 

للمقارندددددات الثنائيدددددة ( Tukey test)وإليجددددداد مصددددددر الفدددددروق اسدددددتخدم اختبدددددار تدددددوكي      

 اإلبتكددددددداريل تطبيدددددددق التسدددددددويق البعديدددددددة للفدددددددروق فدددددددي متوسدددددددطات اسدددددددتجابات المبحدددددددوثين حدددددددو 

للشدددددددركات الصدددددددناعية فدددددددي محافظدددددددة الخليدددددددل تعدددددددز  لمتغيدددددددر المسدددددددتو  التعليمدددددددي، كمدددددددا هدددددددو 

 (.17.4)موّضح من خالل الجدول رقم 

للفروق في متوسطات  للمقارنات الثنائية البعدية( Tukey test)نتائج اختبار توكي (: 17.4)جدول رقم 
للشركات الصناعية في محافظة الخليل تعزى لمتغير  اإلبتكارياستجابات المبحوثين حول تطبيق التسويق 

 .المستوى التعليمي

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم ثانوي فأقل المقارنات

 ثانوي فأقل
 

-0.068 -0.274* -0.263 

   دبلوم
-0.206* -0.194 

    بكالوريوس
0.011 

 دراسات عليا
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تشددددددير المقارنددددددات الثنائيددددددة البعديددددددة إلددددددى أن الفددددددروق كانددددددت بددددددين حملددددددة شددددددهادة الدراسددددددة      

حملدددددة شدددددهادة البكدددددالوريوى، ولصدددددالح حملدددددة شدددددهادة البكدددددالوريوى والدددددذين  ينالثانويدددددة فأقدددددل، وبددددد

فددددي القطاعددددات الصددددناعية فددددي محافظددددة الخليددددل مددددن  اإلبتكدددداريكانددددت درجددددة تطبيددددق التسددددويق 

 .وجهة نظرهم أعلى شيء

حملدددددددة شدددددددهادة البكدددددددالوريوى،  ينكمدددددددا وجددددددددت فدددددددروق بدددددددين حملدددددددة شدددددددهادة الددددددددبلوم، وبددددددد     

فددددددي  اإلبتكدددددداريولصددددددالح حملددددددة شددددددهادة البكددددددالوريوى والددددددذين كانددددددت درجددددددة تطبيددددددق التسددددددويق 

كمددددا هددددو موّضددددح  .م أعلددددى شدددديءالقطاعددددات الصددددناعية فددددي محافظددددة الخليددددل مددددن وجهددددة نظددددره

 (.18.4)من خالل المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في متوسطات استجابات (: 18.4)جدول رقم 
للشركات الصناعية في محافظة الخليل تعزى لمتغير المستوى  اإلبتكاريالمبحوثين حول تطبيق التسويق 

 .التعليمي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستو  التعليمي
 0.31 2.91 71 ثانوي فأقل

 0.35 2.98 35 دبلوم
 0.32 3.19 78 بكالوريوى

 0.55 3.18 9 دراسات عليا
 

داللـــــــة إحصـــــــائية عنـــــــد مســـــــتوى الداللـــــــة ال توجـــــــد فـــــــروق ذات : الفرضـــــــية الخامســـــــة

(α≤0.05 ) اإلبتكــــــاريفــــــي متوســــــطات اســــــتجابات المبحــــــوثين حــــــول تطبيــــــق التســــــويق 

 .للشركات الصناعية في محافظة الخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرة
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للتحقددددق مددددن صددددحة الفرضددددية الخامسددددة اسددددتخدم اختبددددار تحليددددل التبدددداين األحددددادي للفددددروق      

للشدددددركات الصدددددناعية  اإلبتكددددداريفدددددي متوسدددددطات اسدددددتجابات المبحدددددوثين حدددددول تطبيدددددق التسدددددويق 

ح مددددن خددددالل الجدددددول رقددددم ّضددددمو فددددي محافظددددة الخليددددل تعددددز  لمتغيددددر سددددنوات الخبددددرة، كمددددا هددددو 

(19.4.) 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول (: 19.4)جدول رقم 
 .للشركات الصناعية في محافظة الخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرة اإلبتكاريتطبيق التسويق 

مجمو   مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.092 3 0.276 بين المجموعات

داخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل  0.542 0.719
 المجموعات

24.156 189 0.128 

 192 24.432 المجمو 
 

 

تشدددددددير المعطيدددددددات الدددددددواردة فدددددددي الجددددددددول السدددددددابق إلدددددددى عددددددددم وجدددددددود فدددددددروق ذات داللدددددددة      

فدددددددي متوسدددددددطات اسدددددددتجابات المبحدددددددوثين حدددددددول ( α≤0.05)إحصدددددددائية عندددددددد مسدددددددتو  الداللدددددددة 

للشدددددركات الصدددددناعية فدددددي محافظدددددة الخليدددددل تعدددددز  لمتغيدددددر سدددددنوات  اإلبتكددددداريتطبيدددددق التسدددددويق 

 ،دالدددددددة إحصدددددددائيا  قيدددددددر ، وهدددددددي 0.05 الخبدددددددرة، حيدددددددث كاندددددددت الداللدددددددة اإلحصدددددددائية أكبدددددددر مدددددددن

 .وبذل  يتم قبول هذه الفرضية
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة وتوصياتها

 المتعلقة بأسئلة الدراسةمناقشة النتائج 1.5 

 مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 2.5

 استنتاجات الدراسة 3.5

 والمقترحات التوصيات4.5 
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة وتوصياتها

يتنددددداول هدددددذا الفصدددددل مناقشدددددة نتدددددائت الدراسدددددة مدددددن وجهدددددة نظدددددر الباحثدددددة، وربطهدددددا بنتدددددائت      

السدددددابقة مدددددن حيدددددث االتفددددداق ومدددددن حيدددددث االخدددددتالف، وتدددددتم مناقشدددددة النتدددددائت حسدددددت الدراسدددددات 

تسلسدددددددل ورودهدددددددا فدددددددي الفصدددددددل الرابددددددد ، كمدددددددا يتضدددددددّمن هدددددددذا الفصدددددددل ملخددددددد  نتدددددددائت الدراسدددددددة 

التدددددددي خرجدددددددت بهدددددددا  والمقترحدددددددات واالسدددددددتنتاجات التدددددددي توصدددددددلت إليهدددددددا الباحثدددددددة، والتوصددددددديات

 .الدراسة في ضوء النتائت

 المتعلقة بأسئلة الدراسةمناقشة النتائج 1.5 

 اإلبتكــــاريمــــا درجــــة تطبيــــق التســــويق : مناقشــــة النتــــائج المتعلقــــة بالســــلال الــــرئيس األول

  في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل؟

فددددددددي الشدددددددددركات  اإلبتكدددددددداريإلدددددددددى أن درجددددددددة تطبيددددددددق التسدددددددددويق  أشددددددددارت نتددددددددائت الدراسددددددددة     

محافظددددددة الخليددددددل بشددددددكل عددددددام كانددددددت متوسددددددطة، حيددددددث بلدددددد  المتوسددددددط الحسددددددابي بالصددددددناعية 

، وذلدددددد  بنسددددددبة (3.35) اإلبتكدددددداريالسددددددتجابات أفددددددراد عينددددددة الدراسددددددة حددددددول تطبيددددددق التسددددددويق 

ددددددة  ُبعددددددكدددددل وعندددددد النظدددددر إلدددددى مدددددد  تطبيدددددق  .(%67.0) أبعددددداد اإلبتكدددددار، فقدددددد مدددددن علدددددى ح 

كددددددار فددددددي المنددددددتت بمتوسددددددط حسددددددابي أعلددددددى مجدددددداالت االبتكددددددار هددددددي االبتأظهددددددرت النتددددددائت أن 

، تبعهددددددا مجددددددال االبتكددددددار فددددددي التوزيدددددد  بمتوسددددددط حسدددددددابي (75.9%)وبنسددددددبة مئويددددددة ( 3.79)

، ثدددددددم االبتكدددددددار فدددددددي مجدددددددال التسدددددددعير بمتوسدددددددط حسدددددددابي %(66.5)، وبنسدددددددبة مئويدددددددة (3.33)
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، ثددددددددم االبتكددددددددار فددددددددي مجددددددددال التددددددددرويت بمتوسددددددددط حسددددددددابي %(63.6)وبنسددددددددبة مئويددددددددة ( 3.18)

 .%(62.5)مئوية وبنسبة ( 3.13)

أهميدددددة  إلدددددى حدددددٍد مدددددا تدددددر  الباحثدددددة أن الشدددددركات الصدددددناعية فدددددي محافظدددددة الخليدددددل تُددددددر      

 ؛(تدددددددرويت، والتوزيددددددد المندددددددتت، والتسدددددددعير، وال)بمجاالتددددددده األربعدددددددة  اإلبتكددددددداريتطبيدددددددق التسدددددددويق 

وقندددداعتهم بالددددددور الدددددذي يؤديددددده كدددددل مدددددن اإلبتكددددار فدددددي المندددددتت والوصدددددول إلدددددى منتجدددددات جديددددددة 

تمامدددددددا  أو معدلّدددددددة ومحسدددددددّنة، واإلبتكدددددددار فدددددددي التسدددددددعير ومدددددددا يتبعددددددده مدددددددن تدددددددأثير علدددددددى الطلدددددددت 

وبالتدددددددالي علدددددددى اإليدددددددرادات واألربدددددددا ، واإلبتكدددددددار فدددددددي التدددددددرويت ومدددددددا يدددددددنُجم عنددددددده مدددددددن إقندددددددا  

تت، واإلبتكددددددار فددددددي التوزيدددددد  ومددددددا يؤديدددددده مددددددن دور فددددددي إيصددددددال المسددددددتهل  بأهميددددددة شددددددراء المندددددد

 .المنتت إلى المستهل 

 سددددددؤولين عددددددن األنشددددددطةالماألفددددددراد  ة عددددددن وجددددددود قناعددددددات لددددددد كمددددددا ُتعّبددددددر هددددددذه النتيجدددددد     

 اإلبتكدددددداريالتسددددددويق  د  الفائدددددددة المرجددددددّوة مددددددن تطبيددددددقبمدددددد فددددددي الشددددددركات الصددددددناعية ةالتسدددددويقي

والمتمّثلددددة فددددي تحقيددددق ميددددزة تنافسددددية تمّيددددز بهددددا الشددددركة نفسددددها عددددن المنافسددددين، ومددددا يتبدددد  ذلدددد  

أو زيددددادة حصددددتها السددددوقية، وزيددددادة / مددددن نتددددائت إيجابيددددة للشددددركة تتمثّددددل فددددي المحافظددددة علددددى و

مكانيددددة أن تصددددل إلددددى مركددددز القيددددادة فددددي السددددوق، وكسددددت عمددددالء جدددددد،  مبيعاتهددددا وأرباحهددددا، واا

 .العمالء الحاليين والمحافظة على

فددددددددي الشددددددددركات  اإلبتكدددددددداريمددددددددن حيددددددددث مددددددددد  تطبيددددددددق التسددددددددويق  ائتاتفقددددددددت هددددددددذه النتدددددددد     

 Condorالتددددددددي أظهددددددددرت أن مؤسسددددددددة (  2016عبددددددددداوي، ) مدددددددد  نتددددددددائت دراسددددددددة  الصددددددددناعية

اإلبتكددددددار فددددددي التسددددددويق مددددددن خددددددالل ابتكارهددددددا فددددددي مجددددددالي  تطّبددددددقلاللكترونيددددددات فددددددي الجزائددددددر 

تطبيددددددق  الدددددددور الددددددذي يؤديددددددهب( 2012مربعددددددي، ) مدددددد  نتددددددائت دراسددددددةاتفقددددددت و . المنددددددتت والتوزيدددددد 



124 
 

كمدددددددا فددددددددي مؤسسددددددددة اتصدددددددداالت  فددددددددي المحافظدددددددة علددددددددى الميددددددددزة التنافسددددددددية اإلبتكدددددددداريالتسدددددددويق 

تطبيددددددددق  مددددددددد  الحاجدددددددة إلددددددددىب (2011امجددددددددل، )كمددددددددا اتفقدددددددت مدددددددد  نتدددددددائت دراسددددددددة . الجزائدددددددر

الددددذي يؤديددددده  والتوزيدددد  والدددددور، والتددددرويت، والتسددددعير ،فددددي كددددل مددددن المنددددتت اإلبتكدددداريالتسددددويق 

، حيددددث كمددددا فددددي منشددددأة سدددديدي الكبيددددر للمشددددروبات الغازيددددة بددددالجزائر فددددي تحسددددين أداء المنشددددأة

هدددددددذه النتدددددددائت مددددددد  دراسدددددددة اتفقدددددددت كمدددددددا  .درجدددددددة اإلبتكدددددددار فدددددددي تلددددددد  المنشدددددددأة كاندددددددت عاليدددددددة

(Kharchuk and others, 2014)  بالددددددور الهدددددام الدددددذي يلعبددددده تطبيدددددق تسدددددويق

 Haghighinasab) واتفقددددت مدددد  دراسددددة .زيددددادة المزايددددا التنافسددددية للشددددركاتاإلبتكددددارات فددددي 

and others, 2013 )اإلسدددتراتيجيات التسدددويقية المبتكدددرة علدددى أسددداى كدددل  تطبيدددق بدددأثر

كمدددددددا  .كات الصدددددددغيرة والمتوسدددددددطة فدددددددي إيدددددددرانمدددددددن المندددددددتت، والتدددددددرويت علدددددددى زيدددددددادة أداء الشدددددددر 

فدددي استكشددداف  (O'dwyer and others, 2009)اتفقدددت مددد  اإلطدددار النظدددري لدراسدددة 

 . اإلبتكاريالعناصر األساسية المكّونة للتسويق 

، حيددددددث (2016إدريسددددددي، ) اختلفددددددت هددددددذه النتددددددائت مدددددد  مددددددا توّصددددددلت إليدددددده نتددددددائت دراسددددددة     

تفتقددددددددر عيندددددددددة البحددددددددث ألداء تسدددددددددويقي جيدددددددددد، وعدددددددددم وجدددددددددود ركيدددددددددزة أساسددددددددية فدددددددددي مجاالتهدددددددددا 

باإلرتبددددددداط السدددددددلبي بدددددددين اإلبتكدددددددار  (2015سدددددددعودي، ) كمدددددددا اختلفدددددددت مددددددد  دراسدددددددة. التسدددددددويقية

كمددددددا . للمؤسسددددددات مددددددن خددددددالل تطبيقدددددده علددددددى مؤسسددددددة كوندددددددور الجزائريددددددةالتسددددددويقي والتمّيددددددز 

بعدددددددم تطبيددددددق المؤسسددددددة عينددددددة البحددددددث ألي  (2007سددددددليماني، )اختلفددددددت مدددددد  نتددددددائت دراسددددددة 

خصصددددين فددددي مجددددال أسددددلوت مددددن أسدددداليت اإلبتكددددار التسددددويقي نظددددرا  الفتقارهددددا إلددددى األفددددراد المت

باسدددتبعاد  (Haghighinasab and others, 2013) واختلفدددت مددد  دراسدددة  .التسدددويق

أي دور  مدددددن اإلسدددددتراتيجيات التسدددددويقية المبتكدددددرة نظدددددرا  لعددددددم تحديدددددد كدددددل مدددددن التسدددددعير والتوزيددددد 

 مدددد  دراسددددةالدراسددددة كمددددا اختلفددددت نتددددائت هددددذه  .ُيددددذكر لتأثيرهمددددا علددددى المزايددددا التنافسددددية لألعمددددال
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(Al-Zyadaat and others, 2012)  باالفتقددددار إلددددى االهتمددددام بتطبيددددق التسددددويق

، كمددددا فددددي شددددركات منظمددددات األعمددددال المسددددّجلة فددددي مددددن قبددددل المنظمددددات الصددددناعية اإلبتكدددداري

  .مدينة المل  عبد اهلل الثاني الصناعية باألردن

فــــي المنــــتج مــــا أهــــم مظــــاهر االبتكــــار : مناقشــــة النتــــائج المتعلقــــة بالســــلال الفرعــــي األول

 في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل؟

فددددي  أعلددددى مجدددداالت االبتكددددار كانددددت فددددي مجددددال اإلبتكددددارتوّصددددلت نتددددائت الدراسددددة إلددددى أّن      

 (. 75.9%)وبنسبة مئوية ( 3.79) المنتت، بمتوسط حسابي

يتمثّددددددل بالعنصددددددر األساسدددددي فددددددي المددددددزيت التسددددددويقي الددددددذي تقددددددوم  المنددددددتتتدددددر  الباحثددددددة أن      

فدددي نجددددا   ا  كبيدددر ا  دور عليددده بقيدددة عناصدددر هدددذا المدددزيت؛ وبدددذل  فدددإّن اإلبتكدددار فدددي المندددتت يلعدددت 

المنشدددددددددآت مدددددددددن حيدددددددددث مواجهدددددددددة المنافسدددددددددين، ومجددددددددداراة التغيدددددددددرات التدددددددددي تحددددددددددث فدددددددددي أذواق 

 .ومتطلبات الزبائن

محافظدددددة بكمدددددا تدددددر  الباحثدددددة أن تطبيدددددق اإلبتكدددددار فدددددي المندددددتت فدددددي الشدددددركات الصدددددناعية      

مددددن خددددالل اهتمامهددددا بتددددوفير منتجددددات بتصدددداميم مختلفددددة تتناسددددت  ،عاليددددة بدرجددددة جدددداءالخليددددل 

 وقدددددرة تلدددد  الشددددركات علددددى ،بمددددا يددددتالءم مدددد  رقبدددداتهم المسددددتمرة واحتياجددددات الزبددددائنمدددد  أذواق 

مددددددن خددددددالل خلددددددق منتجددددددات جديدددددددة، أو تجديددددددد  منتجاتهددددددا مقارنددددددة بمنتجددددددات منافسدددددديها تمييددددددز

التوّصدددددل إلدددددى أفكدددددار  لتدددددوّفر الخبدددددرات المختصدددددة القدددددادرة علدددددى، إضدددددافة  وتطدددددوير القديمدددددة منهدددددا

 وبالتدددددددالي سدددددددعيها لتكدددددددون،  تطدددددددوير المندددددددتتجديددددددددة وقيدددددددر تقليديدددددددة مدددددددن شدددددددأنها العمدددددددل علدددددددى 

 .سّباقة في طر  منتجاتهاال
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التدددددددددي أشدددددددددارت إلدددددددددى أّن ( 2016عبدددددددددداوي، ) اتفقدددددددددت هدددددددددذه النتدددددددددائت مددددددددد  نتدددددددددائت دراسدددددددددة     

بتكددددار فددددي مجددددال المنتجددددات مددددن خددددالل طددددر  منتجددددات المؤسسددددة عينددددة البحددددث تعمددددل علددددى اإل

دخدددددددددال تحسددددددددينات مسدددددددددتمرة علدددددددددى منتجاتهددددددددا الحاليدددددددددة كمدددددددددا اتفقددددددددت مددددددددد  دراسدددددددددة . جديدددددددددة، واا

دخدددددددددال  (2016إدريسددددددددي، ) علددددددددى أهميدددددددددة تقددددددددديم المؤسسدددددددددات لمنتجددددددددات جديددددددددددة ومطددددددددّورة، واا

مجموعدددددددة مدددددددن التحسدددددددينات والتعدددددددديالت علدددددددى المنتجدددددددات القديمدددددددة وذلددددددد  لمواكبدددددددة المنافسدددددددة 

الشدددددددديدة، وأن ابتكدددددددار المندددددددتت يمكدددددددن تحقيقددددددده مدددددددن خدددددددالل تدددددددوفير مجموعدددددددة مدددددددن المتطلبدددددددات 

ر المندددددددتت هدددددددو المفتدددددددا  لبقددددددداء ابتكددددددداألن بإمكدددددددان المؤسسدددددددة توفيرهدددددددا إن أرادت ذلددددددد ، إضدددددددافة  

. ة نظددددرا  لكوندددده يددددتالءم مدددد  حاجددددات ورقبددددات الزبددددائن المسددددتمرةالمؤسسددددة فددددي الظددددروف المتغيددددر 

فدددددي تطبيدددددق المنشدددددأة محدددددل  (2011امجددددددل، )واتفقدددددت نتدددددائت هدددددذه الدراسدددددة مددددد  نتدددددائت دراسدددددة 

و الدراسددددة لإلبتكددددار فددددي المنتجددددات مددددن خددددالل خلددددق منتجددددات جديدددددة، أو تجديددددد وتطددددوير مددددا هدددد

 ,Kanagal)واتفقددددت مدددد  دراسددددة  .موجددددود بهدددددف زيددددادة فعاليددددة األنشددددطة التسددددويقية األخددددر 

فدددددددي أن الشدددددددركة محدددددددل الدراسدددددددة تعمدددددددل علدددددددى تطبيدددددددق اإلبتكدددددددار فدددددددي منتجاتهدددددددا عدددددددن  (2015

 Haghighinasab) كمدددا اتفقدددت مددد  نتدددائت دراسدددة  .طريدددق تقدددديم المندددتت األفضدددل للعمدددالء

and others, 2013)  والتدددي طبقّدددت ابتكدددار المندددتت علدددى عيندددة البحدددث، حيدددث ظهدددر أثدددره

بتطبيددددق مؤسسددددة  (Mayorov, 2013)واتفقددددت مدددد  دراسددددة  .فددددي المزايددددا التنافسددددية الناتجددددة

Wimm-Bill-Dann  العاملدددددة فدددددي مجدددددال منتجدددددات األلبدددددان فدددددي روسددددديا لإلبتكدددددار فدددددي المندددددتت

سدددددتو  منتجاتهدددددا الحاليدددددة، وكدددددذل  مدددددن خدددددالل إنتاجهدددددا المسدددددتمر للمنتجدددددات الجديددددددة، ورفعهدددددا لم

 .تطبيقها الستراتيجية التمييز كإحد  اإلستراتيجيات البتكار المنتت

بددددأن المؤسسددددة عينددددة البحددددث  (2007سددددليماني، ) اختلفددددت هددددذه النتددددائت مدددد  نتددددائت دراسددددة     

ال تطبددددق اإلبتكددددار التسددددويقي فددددي مجددددال المنتجددددات، نظددددرا  لعدددددم وجددددود الركيددددزة األساسددددية لقيددددام 
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كمددددا اختلفددددت مدددد  دراسددددة  .اإلبتكددددار التسددددويقي وهددددي األفددددراد المتخصصددددين فددددي مجددددال التسددددويق

(Al-Zyadaat and others, 2012)  بافتقددددار عينددددة البحددددث إلددددى االهتمددددام بتطبيددددق

 .واهتمامهم نحو إنتاا المنتت النموذجي اإلبتكاريالمنتت 

اهر االبتكــــار فــــي مجــــال مــــا أهــــم مظــــ: مناقشــــة النتــــائج المتعلقــــة بالســــلال الفرعــــي الثــــاني

 التسعير في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل؟

توّصدددددلت نتدددددائت الدراسدددددة إلدددددى أّن االبتكدددددار فدددددي مجدددددال التسدددددعير كاندددددت بدرجدددددة متوسدددددطة،      

 (. 63.6%)وبنسبة مئوية ( 3.18)بمتوسط حسابي 

هددددددو أحددددددد المددددددؤثرات الهامددددددة علددددددى قددددددرار العميددددددل بالشددددددراء مددددددن  رالسددددددعالباحثددددددة أن تددددددر       

يشدددددددّكل مددددددددخال  مهمدددددددا  لتحقيدددددددق التميدددددددز عدمددددددده، وبدددددددذل  فدددددددإّن اإلبتكدددددددار فدددددددي مجدددددددال التسدددددددعير 

يجدددددداد ميددددددزة تنافسددددددية للشددددددركة بدرجددددددة أو بددددددأخر  لددددددذل  ينبغددددددي علددددددى الشددددددركات . التسددددددويقي، واا

 .د من الفوائدتوّخي الحذر في تحديد أسعار منتجاتها، بحيث تحقق أكبر عد

فدددددي الشدددددركات الصدددددناعية بمحافظدددددة  التسدددددعيركمدددددا تدددددر  الباحثدددددة أن تطبيدددددق اإلبتكدددددار فدددددي      

الشددددركات  تظهددددرفبددددالنظر إلددددى نتددددائت الفقددددرات لمجددددال التسددددعير  ؛متوسددددطةالخليددددل جدددداء بدرجددددة 

بدرجددددة عاليددددة فددددي تطبيقهددددا لدراسددددة وتقدددددير الطلددددت السددددوقي علددددى المنتجددددات، وبالتددددالي  هدددداتمّيز 

كمدددددا أن الشدددددركات تقدددددوم بطدددددر  أسدددددعارا  . بمدددددا يدددددتالءم ووضددددد  السددددوق المناسدددددبة تحديددددد األسدددددعار

دراسدددددة اسدددددتراتيجيات ويبددددددو حدددددر  تلددددد  الشدددددركات علدددددى . تنافسدددددية لمنتجاتهدددددا قياسدددددا  بمنافسددددديها

إضددددددافة  المددددددتال  . بمددددددا يتناسددددددت مدددددد  وضدددددد  السددددددوق المسددددددتهدف التسددددددعير المختلفددددددة وربطهددددددا

 .الشركات القدرة على التحّكم بالتغييرات السعرية المفاجئة
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ببيدددددددان الددددددددور الدددددددذي يؤديددددددده  (2011امجددددددددل، )اتفقدددددددت هدددددددذه النتدددددددائت مددددددد  نتدددددددائت دراسدددددددة      

فدددددددي بددددددداقي عناصدددددددر المدددددددزيت  لالبتكدددددددارإضدددددددافة   –اإلبتكدددددددار التسدددددددويقي فدددددددي مجدددددددال التسدددددددعير 

كمددددددا اتفقددددددت مدددددد  دراسددددددة . فددددددي العينددددددة محددددددل الدراسددددددة فددددددي تحسددددددين أداء المنشددددددأة -التسددددددويقي 

(Kharchuk and others, 2014)  بتقددددديمها السددددتراتيجيات تسددددعير ُتعنددددى بالتغلددددت

  .على حواجز اإلبتكار، كاستراتيجية خفد السعر عن طريق خفد التكاليف

بإهمالهدددددددا لمجدددددددال ( 2016عبدددددددداوي، ) مددددددد  نتدددددددائت دراسدددددددةدراسدددددددة نتدددددددائت هدددددددذا الاختلفدددددددت      

اإلبتكدددددددار فدددددددي التسدددددددعير، علدددددددى الدددددددرقم مدددددددن تطبيدددددددق عيندددددددة البحدددددددث لإلبتكدددددددار التسدددددددويقي فدددددددي 

بدددددددأن اإلبتكدددددددار فدددددددي مجدددددددال  (2012مربعدددددددي، ) كمدددددددا اختلفدددددددت مددددددد  دراسدددددددة .مجددددددداالت أخدددددددر 

. التسدددددعير يمثّدددددل أقدددددل عناصدددددر المدددددزيت التسدددددويقي تدددددأثيرا  فدددددي المحافظدددددة علدددددى الميدددددزة التنافسدددددية

والتدددددي ( Haghighinasab and others, 2013) واختلفدددددت مددددد  نتدددددائت دراسدددددة 

اسددددتبعدت اإلبتكددددار فددددي مجددددال التسددددعير نظددددرا  لعدددددم تحديددددد أي دور ُيددددذكر لهددددذا المتغيددددر علدددددى 

 .لتنافسية لألعمالالمزايا ا

مــــا أهــــم مظــــاهر االبتكــــار فــــي مجــــال : مناقشــــة النتــــائج المتعلقــــة بالســــلال الفرعــــي الثالــــث

 الترويج في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل؟

كاندددددت بدرجدددددة متوسدددددطة،  رويتتوّصدددددلت نتدددددائت الدراسدددددة إلدددددى أّن االبتكدددددار فدددددي مجدددددال التددددد     

 (. 62.5%)وبنسبة مئوية ( 3.13)بمتوسط حسابي 

حلقددددددة الوصددددددل بددددددين الشددددددركة والزبددددددون، ويتمثّددددددل بالتددددددذكير تددددددر  الباحثددددددة أن التددددددرويت هددددددو      

أّن القدددددرار الدددددذي اتخدددددذه الزبدددددون كدددددان قدددددرارا  صدددددحيحا ، دون شدددددعور ذلددددد  الزبدددددون والتأكيدددددد علدددددى 

وممدددددددا ال شدددددددّ  فيددددددده أّن مجددددددداالت اإلبتكدددددددار فدددددددي التدددددددرويت واسدددددددعة  .الحقدددددددا  بالنددددددددم علدددددددى قدددددددراره
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مددددن خددددالل األنشددددطة )ل مددددن اإلعددددالن، والبيدددد  الشخصددددي، وتنشدددديط المبيعددددات كاالبتكددددار فددددي كدددد

 ، والنشدددددددر واإلشدددددددهار(المؤقتدددددددة كالمسدددددددابقات والعيندددددددات المجانيدددددددة والخصدددددددومات فدددددددي األسدددددددعار

 (.من خالل وسائل النشر المتنوعة)

فدددددي الشدددددركات الصدددددناعية بمحافظدددددة  رويتكمدددددا تدددددر  الباحثدددددة أن تطبيدددددق اإلبتكدددددار فدددددي التددددد     

الشددددركات  تظهددددر تددددرويتاء بدرجددددة متوسددددطة؛ فبددددالنظر إلددددى نتددددائت الفقددددرات لمجددددال الالخليددددل جدددد

التقنيددددددددات والوسددددددددائل التكنولوجيددددددددة الحديثددددددددة بمددددددددا فيهددددددددا مواقدددددددد  التواصددددددددل باسددددددددتخدام  اهتمامهددددددددا

كمدددددا أنهدددددا تهدددددتم بالمسدددددؤولية اإلجتماعيدددددة كونهدددددا إحدددددد   .االجتمددددداعي فدددددي التعريدددددف بمنتجاتهدددددا

كمدددددددا أن اإلبتكدددددددار فدددددددي مجدددددددال  .لدددددددد  الزبدددددددائن لشدددددددركاتالذهنيدددددددة ل صدددددددورةالمظددددددداهر تحسدددددددين 

التددددددرويت جدددددداء باسددددددتخدام الشددددددركات للمعددددددارد التجاريددددددة لتقددددددديم منتجاتهددددددا لألسددددددواق المعنيددددددة، 

كمددددا أن . وكددددون تلدددد  المعددددارد تُقددددّدم فددددر  متميددددزة للتفاعددددل المباشددددر مدددد  الزبددددون المسددددتهدف

ا فيهددددددددا مواقدددددددد  التواصددددددددل التقنيددددددددات والوسددددددددائل التكنولوجيددددددددة الحديثددددددددة بمددددددددالشددددددددركات تسددددددددتخدم 

 .االجتماعي في الحصول على التغذية الراجعة من المستهلكين لمنتجاتها

بضدددددددرورة تفعيدددددددل صدددددددفحات ( 2016عبدددددددداوي، ) اتفقدددددددت هدددددددذه النتدددددددائت مددددددد  نتدددددددائت دراسدددددددة     

؛ ألن أقلددددددت زبددددددائن مؤسسددددددة البحددددددث هددددددم مددددددن الشددددددبات األكثددددددر مواقدددددد  التواصددددددل اإلجتمدددددداعي

ارتيدددددادا  لهدددددذه المواقددددد ، إضدددددافة  لضدددددرورة االهتمدددددام باإلبتكدددددار فدددددي مجدددددال التدددددرويت نظدددددرا  للتدددددأثير 

 (2012مربعدددددي، ) كمدددددا اتفقدددددت مددددد  نتدددددائت. الكبيدددددر لإلعالندددددات علدددددى قدددددرارات الزبدددددائن الشدددددرائية

إضدددددددافة  لإلبتكدددددددار فدددددددي بددددددداقي عناصدددددددر  – إلبتكدددددددار فدددددددي مجدددددددال التدددددددرويتل اإليجدددددددابي تدددددددأثيرالب

 كمددددددا اتفقددددددت مدددددد  نتددددددائت دراسددددددة. فددددددي المحافظددددددة علددددددى الميددددددزة التنافسددددددية –المددددددزيت التسددددددويقي 

 – التسدددددددويقي فددددددددي مجدددددددال التددددددددرويت إلبتكددددددددارببيددددددددان الددددددددور الددددددددذي يؤديددددددده ا (2011امجددددددددل، )
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فدددددددي تحسدددددددين أداء المنشدددددددأة فدددددددي  -عناصدددددددر المدددددددزيت التسدددددددويقي إضدددددددافة  لالبتكدددددددار فدددددددي بددددددداقي 

 ,Haghighinasab and others) كمددا اتفقددت مدد  نتددائت دراسددة . العينددة محددل الدراسددة

والتدددددي طبقّدددددت اإلبتكدددددار فدددددي مجدددددال تدددددرويت المندددددتت علدددددى عيندددددة البحدددددث، حيدددددث ظهدددددر  (2013

  .أثره في المزايا التنافسية الناتجة

بافتقارهدددددددا لمجدددددددال ( 2016عبدددددددداوي، ) اختلفدددددددت نتدددددددائت هدددددددذا الدراسدددددددة مددددددد  نتدددددددائت دراسدددددددة     

لددددم تصددددل بعددددد لمسددددتو  مميددددز علددددى ذلدددد  أّن المؤسسددددة عينددددة الدراسددددة اإلبتكددددار فددددي التددددرويت، 

 . الصعيد المرئي واإللكتروني

مــــا أهــــم مظــــاهر االبتكــــار فــــي مجــــال : مناقشــــة النتــــائج المتعلقــــة بالســــلال الفرعــــي الرابــــع

 التوزيع في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل؟

ائت الدراسدددددة إلدددددى أّن االبتكدددددار فددددددي مجدددددال التوزيددددد  كاندددددت بدرجدددددة متوسددددددطة، توّصدددددلت نتددددد     

 (. 66.5%)وبنسبة مئوية ( 3.33)بمتوسط حسابي 

العنصدددددر الدددددذي ُيمّكدددددن المسدددددتهل  مدددددن الحصدددددول علدددددى مدددددا تدددددر  الباحثدددددة أن التوزيددددد  هدددددو      

الوقددددت  يحتاجدددده مددددن منتجددددات بددددالجودة المناسددددبة، وبالكميددددة المناسددددبة، والسددددعر المناسددددت، وفددددي

المناسدددددت، ومدددددن المكدددددان المناسدددددت؛ لدددددذا فهدددددو يتضدددددّمن جميددددد  األنشدددددطة التدددددي يدددددتم أداؤهدددددا مدددددن 

 .أجل انسيات المنتجات من منتجيها إلى مستهلكيها

كمدددددا تدددددر  الباحثدددددة أن تطبيدددددق اإلبتكدددددار فدددددي التوزيددددد  فدددددي الشدددددركات الصدددددناعية بمحافظدددددة      

ت لمجدددددال التوزيددددد  تظهدددددر الشدددددركات الخليدددددل جددددداء بدرجدددددة متوسدددددطة؛ فبدددددالنظر إلدددددى نتدددددائت الفقدددددرا

كمددددا أنهددددا . بأخددددذ كافددددة وسددددائل األمددددن والسددددالمة فددددي عمليددددة توزيدددد  المنتجدددداتالكبيددددر اهتمامهددددا 
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للتقليدددددل مدددددن جهددددد ووقدددددت الزبدددددون فددددي الحصدددددول علدددددى المندددددتت باسددددتمرار بدرجدددددة كبيدددددرة و تسددددعى 

درجدددددة كمدددددا أنهدددددا الشدددددركات عيندددددة الدراسدددددة تندددددتهت ب. مدددددن خدددددالل قندددددوات التوزيددددد  الخاصدددددة بهدددددا

. كبيددددددرة أسددددددلوت توصدددددديل منتجاتهددددددا للزبددددددون مباشددددددرة، وتسددددددهيل عمليددددددة حصددددددوله علددددددى المنددددددتت

وتأخددددذ تلدددد  الشددددركات بعددددين االعتبددددار توزيدددد  نقدددداط بيعهددددا فددددي محافظددددة الخليددددل بشددددكل يتماشددددى 

 .م  احتياجات وكثافة السكان

بتطبيددددددددق عينددددددددة الدراسددددددددة ( 2016عبددددددددداوي، ) اتفقددددددددت هددددددددذه النتددددددددائت مدددددددد  نتددددددددائت دراسددددددددة     

اإلبتكددددددار فددددددي مجددددددال التوزيدددددد ، مددددددن خددددددالل اعتمدددددداد ألددددددوان مميددددددزة لنقدددددداط بيعهددددددا وتوزيعهددددددا فددددددي 

كمددددددا اتفقدددددت مدددددد  نتددددددائت دراسددددددة  .أوسددددداط التجمعددددددات السددددددكنية، وتوظيفهددددددا لرجدددددال بيدددددد  مميددددددزين

بدددددددددأن الشدددددددددركة الجزائريدددددددددة للكهربددددددددداء والغددددددددداز تطّبدددددددددق اإلبتكدددددددددار  (2014حميدددددددددود وشدددددددددعوبي، )

التسدددددويقي فدددددي التوزيددددد  علدددددى الدددددرقم مدددددن إهمالهدددددا لدددددبعد الجواندددددت المتعّلقدددددة بددددده؛ فهدددددي تعمدددددل 

علدددددددى إدخدددددددال أسددددددداليت وطدددددددرق جديددددددددة فدددددددي عمليدددددددة التوزيددددددد ، إضدددددددافة  السدددددددتخدامها الوسدددددددائط 

صدددددددل بدددددددين مراكزهدددددددا ووحدددددددداتها اإلعالميدددددددة والتكنولوجيدددددددا الحديثدددددددة فدددددددي عمليدددددددات الدددددددتحكم والتوا

كمدددددا اتفقدددددت مددددد  نتدددددائت  .بهددددددف التقليدددددل مدددددن جهدددددد ووقدددددت الزبدددددون فدددددي الحصدددددول علدددددى المندددددتت

حيددددددث تجلّددددددت أهميددددددة اإلبتكددددددار فددددددي التوزيدددددد  كوندددددده أكثددددددر متغيددددددرات  (2012مربعددددددي، ) دراسددددددة

كمدددددا اتفقدددددت مددددد  نتدددددائت دراسدددددة . المدددددزيت التسدددددويقي تدددددأثيرا  فدددددي المحافظدددددة علدددددى الميدددددزة التنافسدددددية

 –ببيددددددددان الدددددددددور الددددددددذي يؤديدددددددده اإلبتكددددددددار التسددددددددويقي فددددددددي مجددددددددال التوزيدددددددد   (2011مجدددددددددل، ا)

فدددددددي تحسدددددددين أداء المنشدددددددأة فدددددددي  -إضدددددددافة  لالبتكدددددددار فدددددددي بددددددداقي عناصدددددددر المدددددددزيت التسدددددددويقي 

 ,Al-Zyadaat and others)كمددددا اتفقددددت مدددد  نتددددائت دراسددددة  .العينددددة محددددل الدراسددددة

 . اعل م  مشاكلها بدقة وصراحةباهتمامها بقنوات التوزي  من خالل التف (2012
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بدددددأن الشدددددركة  (2014حميدددددود وشدددددعوبي، )مددددد  نتدددددائت دراسدددددة نتدددددائت هدددددذه الدراسدددددة اختلفدددددت      

 الجزائريدددددددة للكهربددددددداء والغددددددداز أهملدددددددت تطبيدددددددق بعدددددددد الجواندددددددت المهمدددددددة فدددددددي عمليدددددددة إبتكددددددددار

التوزيددددددد ؛ كعددددددددم توفيرهدددددددا للبيئدددددددة المناسدددددددبة التدددددددي تشدددددددّج  موظفيهدددددددا علدددددددى اكتشددددددداف وتطبيدددددددق 

واختلفددددت مدددد  نتددددائت . موظفيهددددااألسدددداليت الجديدددددة فددددي التوزيدددد ، إضددددافة  الفتقددددار التواصددددل بددددين 

والتددددي اسددددتبعدت اإلبتكددددار فددددي ( Haghighinasab and others, 2013) دراسددددة 

دور ُيددددددددذكر لهددددددددذا المتغيددددددددر علددددددددى المزايددددددددا التنافسددددددددية  مجددددددددال التوزيدددددددد  نظددددددددرا  لعدددددددددم تحديددددددددد أي

 .لألعمال

مـــــا أهـــــم اإلشـــــكاليات التـــــي تواجـــــه : مناقشـــــة النتـــــائج المتعلقـــــة بالســـــلال الـــــرئيس الثـــــاني

 تطبيق التسويق اإلبتكاري في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل؟

تطبيدددددق التسدددددويق اإلبتكددددداري  تعيدددددق عمليدددددة إشدددددكالياتوجدددددود  أشدددددارت نتدددددائت الدراسدددددة إلدددددى     

  .في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل

بافتقدددددار عيندددددة البحدددددث  (2016إدريسدددددي، )ت نتدددددائت هدددددذه الدراسدددددة مددددد  نتدددددائت دراسدددددة اتفقددددد     

، كمدددددا إلدددددى األداء التسدددددويقي الجيدددددد نظدددددرا  لعددددددم وجدددددود ركيدددددزة أساسدددددية فدددددي مجاالتهدددددا التسدددددويقية

بعدددددم تددددّوفر البيئددددة المناسددددبة التددددي تشددددّج   (2014وشددددعوبي،  حميددددود)اتفقددددت مدددد  نتددددائت دراسددددة 

ديددددددددة فدددددددي عمليدددددددة التسدددددددويق وتطبيدددددددق األسددددددداليت الج مدددددددوظفي عيندددددددة الدراسدددددددة علدددددددى اكتشددددددداف

بافتقددددددار المؤسسددددددة عينددددددة البحددددددث  (2007سددددددليماني، )واتفقددددددت مدددددد  نتددددددائت دراسددددددة . اإلبتكدددددداري

خصوصددددددا ، واعتمادهددددددا  إلددددددى األفددددددراد المتخصصددددددين فددددددي مجددددددال التسددددددويق عمومددددددا  واإلبتكدددددداري

كمددددا اتفقددددت مدددد  نتددددائت  .قيددددام بددددالتخطيط لمنتجاتهددددا الجديدددددةعلددددى أطددددراف خارجيددددة مددددن أجددددل ال

عيندددة الدراسدددة بالتسددددويق عددددم اهتمددددام ب (Al-Zyadaat and others, 2012)دراسدددة 
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اإلبتكدددددداري واهتمددددددامهم نحددددددو إنتدددددداا المنددددددتت النمددددددوذجي، عددددددالوة  علددددددى أداء الممارسددددددات اليوميددددددة 

 .الروتينية وتحقيق األربا  عن طريق زيادة المبيعات وحست

باسددددددتخدام  (2014حميددددددود وشددددددعوبي، ) نتددددددائت دراسددددددة اختلفددددددت نتددددددائت هددددددذه الدراسددددددة مدددددد      

عيندددددة الدراسدددددة للوسدددددائط اإلعالميدددددة والتكنولوجيدددددا الحديثدددددة فدددددي عمليدددددات الدددددتحّكم والتواصدددددل بدددددين 

بتطبيقهدددددددددا للتسدددددددددويق  (2011مجددددددددددل، ا)واختلفدددددددددت مددددددددد  نتدددددددددائت دراسدددددددددة  .مراكزهدددددددددا ووحدددددددددداتها

بتدددددوفير  (Kanagal, 2015)كمدددددا اختلفدددددت مددددد  نتدددددائت دراسدددددة . اإلبتكددددداري بدرجدددددة عاليدددددة

شدددددركة فيليدددددبى للبيئدددددة المناسدددددبة لإلبتكدددددار داخدددددل الشدددددركة، إضدددددافة  لتعظددددديم قيمدددددة العميدددددل لدددددديها 

 ,Wang)واختلفدددددت النتدددددائت مددددد  نتدددددائت دراسدددددة . مدددددن خدددددالل النمددددداذا األوليدددددة لتصددددداميمها

علددددددى إدخددددددال ممارسددددددات تسددددددويقية جديدددددددة بدددددددال   رّكددددددزبددددددأن الشددددددركات عينددددددة الدراسددددددة ت (2015

فددددددي عملياتهددددددا  مددددددن المحافظددددددة علددددددى ممارسدددددداتها الحاليددددددة، وأنهددددددا تعتمددددددد التكنولوجيددددددا المتقّدمددددددة

 Al-Zyadaat and)كمددددا اختلفددددت نتددددائت هددددذه الدراسددددة مدددد  نتددددائت دراسددددة  .التسددددويقية

others, 2012)  بتددددددوّفر رو  التطدددددّور التكنولددددددوجي لدددددد  عيندددددة البحددددددث، وتدددددّوفر التفاعددددددل

 .بينها وبين األسواق المستهدفة

ـــث ـــرئيس الثال ـــة بالســـلال ال ـــائج المتعلق ـــق التســـويق : مناقشـــة النت ـــا أهـــم المقترحـــات لتطبي م

 اإلبتكاري في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل؟

توّصدددددددلت نتدددددددائت الدراسدددددددة إلدددددددى مقترحدددددددات مدددددددن شدددددددأنها أن تسددددددداعد فدددددددي عمليدددددددة تطبيدددددددق      

 . التسويق اإلبتكاري في الشركات الصناعية بمحافظة الخليل

اإلبتكدددددداري يمكددددددن تطبيقهددددددا فددددددي الشددددددركات الصددددددناعية تددددددر  الباحثددددددة أن عمليددددددة التسددددددويق و      

مددددددن خددددددالل األخددددددذ بعددددددين االعتبددددددار ُجملددددددةا مددددددن المقترحددددددات التددددددي توّصددددددلت  بمحافظددددددة الخليددددددل
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إليهددددددا الدراسددددددة؛ كضددددددرورة توسددددددي  نطدددددداق الشددددددركة بإيجدددددداد أسددددددواق جديدددددددة لمنتجاتهددددددا، وبالتددددددالي 

لالهتمددددددام بالزبدددددددائن ثدددددددم السددددددعي . زيددددددادة منافددددددذ التوزيددددددد  لددددددديها للوصددددددول إلدددددددى الزبددددددائن بكفدددددداءة

ات الحديثددددة فددددي التواصددددل معهددددم، وبالتددددالي التعددددرف تبّنددددي التقنيددددمددددن خددددالل  يهملمحافظددددة علددددوا

خددددددمات ول، ضدددددمانات طويلدددددة المدددددد لل الشدددددركة علدددددى رقبددددداتهم وتوقعددددداتهم، ومدددددن خدددددالل تقدددددديم

 .لهم ما بعد البي 

كمددددا يمكدددددن تطبيدددددق عمليدددددة التسددددويق اإلبتكددددداري وتطويرهدددددا فدددددي تلدددد  الشدددددركات مدددددن خدددددالل      

تسددددددويقية يصدددددعت تقليددددددها، تنفدددددرد بهددددددا  ابتكدددددار مدددددوارد يصدددددعت إيجدددددداد مكدددددافىء لهدددددا، وأسددددداليت

قسددددم لألبحدددداث والتطددددوير فددددي الشددددركة مددددن شددددأنه إضددددافةا لضددددرورة إيجدددداد  .الشددددركة عددددن قيرهددددا

 .العمل على توفير المقترحات المستمرة الضرورية لعملية االبتكار

بضددددددددرورة إعطدددددددداء ( 2016عبددددددددداوي، ) اتفقددددددددت نتددددددددائت هددددددددذه الدراسددددددددة مدددددددد  نتددددددددائت دراسددددددددة     

االهتمددددام للزبددددائن، والعمددددل علددددى خلدددددق قيمددددة لهددددم مددددن خددددالل اسددددتباق توقعددددداتهم أو المزيددددد مددددن 

كمددددا اتفقددددت مدددد  نتددددائت  .تحقيددددق ا مددددال المتوقعددددة مددددن اقتندددداء منتجدددداتهم، وبالتددددالي كسددددت والئهددددم

بضددددرورة إيجدددداد قسددددم للتسدددددويق يأخددددذ علددددى عاتقدددده مسددددؤولية تطدددددوير  (2016إدريسددددي، )دراسددددة 

واتفقددددددت . وابتكددددددار المنتجددددددات الجديدددددددة، وضددددددرورة العمددددددل علددددددى تحسددددددين األداء التسددددددويقي ككددددددل

بضدددددرورة تعميدددددق عالقاتهدددددا مددددد  الشدددددرائح السدددددوقية التدددددي  (2015سدددددعودي، )مددددد  نتدددددائت دراسدددددة 

بأهميدددددة ابتكدددددار الشدددددركة ( 2014حميدددددود وشدددددعوبي، )كمدددددا اتفقدددددت مددددد  نتدددددائت دراسدددددة . تخددددددمها

ناتجدددددددة عدددددددن طدددددددر  أفكدددددددار جديددددددددة مدددددددن جميددددددد   -جديددددددددة لسياسدددددددات واسدددددددتراتيجيات تسدددددددويقية 

كمدددددا جددددداءت نتدددددائت  .تهددددددف إلدددددى مواكبدددددة التسدددددويق اإلبتكددددداري الحدددددديث - المسدددددتويات الوظيفيدددددة

بضددددددرورة تفعيددددددل نظددددددام معلومدددددداتي  (2012مربعددددددي، ) هددددددذه الدراسددددددة متفقددددددة مدددددد  نتددددددائت دراسددددددة
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كمددددا اتفقددددت مدددد  نتددددائت دراسددددة  .ُيعنددددى بالتحسددددين والتطددددوير المسددددتمر لخدددددمات الشددددركةتسددددويقي 

بأهميددددددددة إجددددددددراء المزيددددددددد مددددددددن الدراسددددددددات واإلسددددددددتراتيجيات حددددددددول مهددددددددارات  (2009العبيدددددددددي، )

واتفقدددددت مددددد  نتدددددائت . التسدددددويق اإلبتكددددداري، لالسدددددتفادة منهدددددا فدددددي خلدددددق عمليدددددات تسدددددويقية مبتكدددددرة

بضدددددددددرورة إيجددددددددداد قسدددددددددم للتسدددددددددويق اإلبتكددددددددداري داخدددددددددل الشدددددددددركة،  (2007سدددددددددليماني، )دراسدددددددددة 

 .وبالتددددددددالي تقلددددددددي  االعتمدددددددداد علددددددددى األطددددددددراف الخارجيددددددددة فيمددددددددا يتعلّددددددددق بالمنتجددددددددات الجديدددددددددة

بدددأن التسدددويق اإلبتكددداري  (Kharchuk and others, 2014)واتفقدددت مددد  نتدددائت دراسدددة 

تهدددددددف إلددددددى ليديددددددة وأسدددددداليت تسددددددويقية قيددددددر تقاسددددددتراتيجيات خاصددددددة  الندددددداجح يتطلّددددددت تطددددددوير

كمددددددا  .التغلّددددددت علددددددى حددددددواجز اإلبتكددددددار القائمددددددة والتنبددددددؤ بالوقددددددت المناسددددددت الختددددددراق اإلبتكددددددار

بأهميددددة األخددددذ بعددددين االعتبددددار وفددددي المقددددام  (Mayorov, 2013)اتفقددددت مدددد  نتددددائت دراسددددة 

 ,Al-Zyadaat and others)واتفقددت مدد  نتددائت دراسددة  .األول رضددا العمددالء ورقبدداتهم

ألساسدددددددددديات اإلبتكددددددددددار مددددددددددن حيددددددددددث العلددددددددددوم والبحددددددددددث والتطددددددددددوير االهتمددددددددددام  بددددددددددإيالء (2012

بضددرورة بدددذل  (O'dwyer and others, 2009)واتفقددت مدد  نتددائت دراسددة  .والتكنولوجيددا

 .المزيد من التركيز على العمالء والسوق في األنشطة والممارسات التسويقية

ولددددددم تختلددددددف نتددددددائت هددددددذه الدراسددددددة مدددددد  نتددددددائت أٍي مددددددن نتددددددائت الدراسددددددات السددددددابقة حددددددول      

 .تطبيق وتطوير عملية التسويق اإلبتكاريإلى المقترحات التي تهدف 

ـــق باالقتراحـــات ـــوح والمتعل ـــر المفت ـــة بالســـلال األخي ـــائج المتعلق ـــة : مناقشـــة النت ـــوّفر أّي هـــل تت

 التسويق اإلبتكاري؟مقترحات أخرى من شأنها تحسين عملية 

توّصددددددلت نتددددددائت الدراسددددددة إلددددددى مقترحددددددات أخددددددر  يمكنهددددددا أن تسدددددداعد فددددددي عمليددددددة تطبيددددددق      

ضددددددددرورة زيددددددددارة : منهددددددددا. التسددددددددويق اإلبتكدددددددداري فددددددددي الشددددددددركات الصددددددددناعية بمحافظددددددددة الخليددددددددل
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المعددددددددارد الدوليددددددددة لالسددددددددتفادة منهددددددددا فددددددددي العمليددددددددة التسددددددددويقية، تبعهددددددددا ضددددددددرورة وجددددددددود قسددددددددم 

الشددددددركة، وتكثيددددددف اسددددددتخدام مواقدددددد  التواصددددددل االجتمدددددداعي فددددددي عمليددددددة  لخدددددددمات الزبددددددائن فددددددي

التسدددددويق، إضدددددافة  لضدددددرورة تشدددددار  وتبدددددادل ا راء بدددددين جميددددد  المدددددوظفين المهتمدددددين بموضدددددو  

التسددددددويق اإلبتكدددددداري، وأهميددددددة العمددددددل علددددددى تأهيددددددل الطددددددالت الخددددددريجين، وفددددددتح أسددددددواق جديدددددددة 

علددددددى استصدددددددار قددددددرار حمايددددددة المنددددددتت للمنددددددتت، وتوعيددددددة المددددددواطن بددددددالمنتت الددددددوطني، والعمددددددل 

 .الوطني

بضدددددرورة تعددددداون  (Mayorov, 2013)مددددد  نتدددددائت دراسدددددة  اتفقدددددت نتدددددائت هدددددذا السدددددؤال     

 .وتشار  جمي  إدارات الشركة من أجل التنفيذ الناجح البتكار المنتجات

أشددددددارت الدراسددددددات السددددددابقة إلددددددى المزيددددددد مددددددن المقترحددددددات والتوصدددددديات التددددددي ُتسددددددهم فددددددي      

ق عمليددددددة التسددددددويق اإلبتكدددددداري كددددددان ال ُبددددددّد مددددددن اإلشددددددارة إليهددددددا، كضددددددرورة التركيددددددز علددددددى تطبيدددددد

تمّسدددددد  المدددددددراء وأهميددددددة . (2014حميددددددود وشددددددعوبي، )جددددددودة المنتجددددددات المقّدمددددددة إلددددددى الزبددددددائن 

والمعددددداونين ورؤسددددداء األقسدددددام بالمعرفدددددة السدددددوقية، وتعزيزهدددددا ونقلهدددددا لتحقيدددددق اإلبتكدددددار التسدددددويقي 

عصدددددر، إضدددددافة  ألهميدددددة تقدددددديم بدددددرامت تسدددددويقية ُتلّبدددددي التغّيدددددر المسدددددتمر فدددددي ومواكبدددددة تطدددددورات ال

حاجدددددددات ورقبدددددددات الزبدددددددائن والتفدددددددّوق علدددددددى المنافسدددددددين، وضدددددددرورة تطدددددددوير خبدددددددرات ومهدددددددارات 

لالهتمددددددددددام  (2007سدددددددددليماني، ) كمددددددددددا أشدددددددددارت دراسددددددددددة. (2010أوسدددددددددو، ) األفدددددددددراد العدددددددددداملين

. التركيدددددددددز فقدددددددددط علدددددددددى المندددددددددتت فحسدددددددددتبالمجددددددددداالت المختلفدددددددددة لالبتكدددددددددار التسدددددددددويقي، وعددددددددددم 

المنظمدددددات ألقدددددراد اإلبتكدددددار، وتوحيدددددد العقدددددول  وضدددددرورة التغلّدددددت علدددددى مقاومدددددة التغييدددددر فدددددي

الفدددددرد إلدددددى المجموعدددددة ومدددددن المجموعدددددة إلدددددى الشدددددركة هدددددو مطلدددددوت لإلبددددددا  لتحويلددددده إلدددددى مدددددن 

إلدددى  (Wang, 2015) وأشدددارت دراسدددة. (Kanagal, 2015)اإلبتكدددار النددداجح للمنظمدددة 
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وتطرقددددددددددددت دراسددددددددددددة . تبّنددددددددددددي التكنولوجيددددددددددددا المتقّدمددددددددددددة لتنفيددددددددددددذ اإلبتكددددددددددددار التسددددددددددددويقي ضددددددددددددرورة

(Kharchuk and others, 2014)  وتحليلدده للمزيددد مددن فهدددم  تجزئددة السددوقإلدددى فاعليددة

التقددددددّدم فددددددي تكنولوجيددددددا المعلومددددددات للوصددددددول إلددددددى أسدددددداليت ، عددددددالوة  علددددددى احتياجددددددات الزبددددددائن

وتبّندددددددي  .تسدددددددويق عبدددددددر اإلنترندددددددت والتسدددددددويق األخضدددددددر، كاسدددددددتخدام التسدددددددويقية قيدددددددر تقليديدددددددة

اسددددددتراتيجيات مناسددددددبة لعددددددرد المنددددددتت المبتكددددددر، وأن تكددددددون الجددددددودة المكتسددددددبة مددددددن المنتجددددددات 

-Al) وأشدددددارت دراسدددددة. (Mayorov, 2013) مهمدددددة حقدددددا  وتحقدددددق فوائدددددد عمليدددددة للمسدددددتهل 

Zyadaat and others, 2012)  أهميدددددة التددددددريت المسدددددتمر علدددددى اإلبتكدددددار إلدددددى

واالسدددددددتراتيجيات الجديددددددددة فدددددددي هدددددددذا المجدددددددال لرفددددددد  درجدددددددة كفددددددداءة القدددددددو  العاملدددددددة فدددددددي مجدددددددال 

أهميدددة حدددول  (O'dwyer and others, 2009) وأخيدددرا  مدددا أوصدددت بددده دراسدددة .التسدددويق

دمددددددت التسددددددويق مدددددد  جميدددددد  الوظددددددائف التنظيميددددددة األخددددددر ، ويمكددددددن تحقيددددددق هددددددذا التركيددددددز مددددددن 

ين فدددددي أساسددددديات التسدددددويق المبتكدددددرة، ولفدددددت خدددددالل تثقيدددددف رؤسددددداء الوظدددددائف وجميددددد  المدددددوظف

 .أنظارهم إلى أّن هذه الوظيفة هي جزء ال يتجزأ من وظيفتهم
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 مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 2.5

ـــــه      ـــــى أن ـــــنص الفرضـــــية الرئيســـــة عل ـــــد  :ت ـــــة إحصـــــائية عن ـــــروق ذات دالل ال توجـــــد ف

فـــــــي متوســـــــطات اســـــــتجابات المبحـــــــوثين حـــــــول تطبيـــــــق ( α≤0.05)مســـــــتوى الداللـــــــة 

ـــــــرات  ـــــــزى للمتغي ـــــــل تع ـــــــي محافظـــــــة الخلي ـــــــاري للشـــــــركات الصـــــــناعية ف التســـــــويق اإلبتك

ــــــة الجــــــنس، والعمــــــر، والمســــــتوى التعليمــــــي، وســــــنوات القطــــــاع الصــــــناعي، : الديموغرافي

 .الخبرة

نتددددددددائت ومددددددددن أجددددددددل مناقشددددددددة النتددددددددائت المتعلقددددددددة بهددددددددذه الفرضددددددددية، فإندددددددده سدددددددديتم مناقشددددددددة      

 :الفرضيات المتفّرعة عن هذه الفرضية، كما يلي

ـــى ـــة األول ـــائج المتعلقـــة بالفرضـــية الفرعي ـــة إحصـــائية : مناقشـــة النت ال توجـــد فـــروق ذات دالل

فـــــي متوســـــطات اســـــتجابات المبحـــــوثين حـــــول تطبيـــــق ( α≤0.05)عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة 

نــــــوع القطــــــاع التســــــويق اإلبتكــــــاري للشــــــركات الصــــــناعية فــــــي محافظــــــة الخليــــــل تعــــــزى ل

 .الصناعي

في ( α≤0.05)أشارت نتائت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة   

بتكاري للشركات الصناعية في محافظة المبحوثين حول تطبيق التسويق اإل متوسطات استجابات

 .الخليل تعز  لنو  القطا  الصناعي

تُفّسر الباحثة وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثين حول      

تطبيق التسويق اإلبتكاري للشركات الصناعية في محافظة الخليل تعز  لنو  القطا  الصناعي، 

إلى أن كل قطا  من القطاعات الصناعية يتمّت  ببيئة عمل خاصة به تميزه عن قيره؛ فالتنّو  
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تالف ينشأ من طبيعة المنتجات المصّنعة ونوعها وخصائصها، ودورة حياة إنتاجها واالخ

وتشكيلها، ومد  التطور التكنولوجي المستخدم في تصنيعها، وآلية توزيعها، عالوة  على 

 .االختالف في شريحة السوق المستهدف لتل  المنتجات في هذا القطا 

الورق والكرتون والورق الصحي، نتيجة  لبيئة العمل  وتفّسر الباحثة هذه الفروق لصالح قطا      

الحديثة التي يتمّت  بها هذا القطا ، والتنّو  الهائل المستمر للمنتجات المقّدمة ذات التصاميم 

المتنّوعة التي تتناست م  أذواق واحتياجات الزبائن، ومواكبة التطّور التكنولوجي المستخدم في 

ونتيجة  الستهدافها . دام األساليت الحديثة في التغليف والترويتعملية اإلنتاا، إضافة  الستخ

ويأتي  . لفئات مجتمعية محددة تمتاز باتساعها في ظّل المنافسة الشديدة التي يشهدها هذا القطا 

التسويق اإلبتكاري أيضا  في عملية إعادة التدوير التي تتبعها الشركات، وآلية العرد واإلعالن 

 .استخدام كل من مواق  التواصل االجتماعي والمعارد المحلية والدوليةالتي تنتهجها في 

بدددددأن تطبيدددددق  (Wang, 2015) اتفقدددددت هدددددذه النتيجدددددة مددددد  مدددددا توّصدددددلت إليددددده دراسدددددة     

 .المختلفة التسويق اإلبتكاري يختلف بين القطاعات الصناعية

هدددددددذه الدراسدددددددة مددددددد  نتدددددددائت أٍي مدددددددن الدراسدددددددات السدددددددابقة فيمدددددددا يتعلدددددددق  يجدددددددةلدددددددم تختلدددددددف نت     

 .    الصناعيبالفروق تبعا  لنو  القطا  

ـــة الثانيـــة ـــائج المتعلقـــة بالفرضـــية الفرعي ـــة إحصـــائية : مناقشـــة النت ال توجـــد فـــروق ذات دالل

فـــــي متوســـــطات اســـــتجابات المبحـــــوثين حـــــول تطبيـــــق ( α≤0.05)عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة 

 .جنستكاري للشركات الصناعية في محافظة الخليل تعزى لمتغير الالتسويق اإلب
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في ( α≤0.05)أشارت نتائت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة   

متوسطات استجابات المبحوثين حول تطبيق التسويق اإلبتكاري للشركات الصناعية في محافظة 

 .الخليل تعز  لمتغير الجنى

تُفّسدددددر الباحثدددددة وجدددددود فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية فدددددي متوسدددددطات اسدددددتجابات المبحدددددوثين      

حدددددول تطبيددددددق التسددددددويق اإلبتكدددددداري للشددددددركات الصددددددناعية فددددددي محافظددددددة الخليددددددل تعددددددز  لمتغيددددددر 

ندددددداث يتمددددددتعن بمسدددددداحة تفكيددددددر واسددددددعة؛ تظهددددددر بتعدددددددد أفكددددددارهن بالوقددددددت اإل الجددددددنى، إلددددددى أن

بعيدددددا  عددددن الواقدددد ، تفكيددددرا   فكددددرنّ ت لكددددون اإلندددداث يوقددددد يعددددود السددددب. نفسدددده علددددى خددددالف الددددذكور

وقدددددد يكدددددون بسدددددبت ميدددددل اإلنددددداث للغدددددو  بالتفاصددددديل . بخدددددالف تفكيدددددر الدددددذكور األكثدددددر منطقيدددددا  

الشدددددريدة، )فكمدددددا أظهدددددرت نتدددددائت دراسدددددة  .رة المباشدددددرة المحدددددددة كمدددددا هدددددم الدددددذكوربددددددال  مدددددن النظددددد

القدددددددرة علددددددى التفكيددددددر اإلبتكدددددداري ، أن الطالبددددددات اإلندددددداث يتمددددددتعن بمسددددددتو  أعلددددددى فددددددي (2004

 .من الطلبة الذكور

التددددددي أظهددددددرت ، و (2016إدريسدددددي، ) اتفقدددددت هددددددذه النتيجدددددة مدددددد  مدددددا توّصددددددلت إليددددده دراسددددددة     

  .فروقا  دالة إحصائيا  تبعا  لمتغير الجنى ولصالح الذكور

هدددددددذه الدراسدددددددة مددددددد  نتدددددددائت أٍي مدددددددن الدراسدددددددات السدددددددابقة فيمدددددددا يتعلدددددددق  يجدددددددةلدددددددم تختلدددددددف نت     

 .    بالفروق تبعا  لمتغير الجنى

ـــة ـــة الثالث ـــائج المتعلقـــة بالفرضـــية الفرعي ـــة إحصـــائية : مناقشـــة النت ال توجـــد فـــروق ذات دالل

فـــــي متوســـــطات اســـــتجابات المبحـــــوثين حـــــول تطبيـــــق ( α≤0.05)عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة 

 .العمرلشركات الصناعية في محافظة الخليل تعزى لمتغير التسويق اإلبتكاري ل
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( α≤0.05)أشارت نتائت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة      

في متوسطات استجابات المبحوثين حول تطبيق التسويق اإلبتكاري للشركات الصناعية في 

 .محافظة الخليل تعز  لمتغير العمر

تُفّسدددددر الباحثدددددة وجدددددود فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية فدددددي متوسدددددطات اسدددددتجابات المبحدددددوثين      

حدددددول تطبيددددددق التسددددددويق اإلبتكدددددداري للشددددددركات الصددددددناعية فددددددي محافظددددددة الخليددددددل تعددددددز  لمتغيددددددر 

ومددددا تحويدددده مددددن الحمدددداى الفكددددري، والددددرو  المبددددادرة  -لشددددبات اإلبداعيددددة لطاقددددة الإلددددى  ،عمددددرال

علددددددى اكتسددددددات المهددددددارات والخبددددددرات الحديثددددددة بسددددددرعة أكبددددددر مددددددن ائقددددددة الف تهمقدددددددر و  ،-المناف سددددددة

فددددددي  النخددددددراطهمإضددددددافة   ،، وكددددددونهم األكثددددددر تقددددددّبال  للتغييددددددر والتجديدددددددالفئددددددات العمريددددددة األخددددددر 

أكبددددر عدددددد مددددن الشددددركات الحاليددددة بتوظيددددف رقبددددة  هوهددددذا مددددا ُيفّسددددر . الحديثددددة االتكنولوجيددددعددددالم 

 .الشبات ضمن كوادرها

نتيجددددة هددددذه الدراسددددة مدددد  نتددددائت أٍي مددددن الدراسددددات السددددابقة فيمددددا يتعلددددق بددددالفروق تفددددق لددددم ت     

 .    تبعا  لمتغير العمر

بعددددددم وجدددددود فروقدددددا   ،(2016إدريسدددددي، )دراسدددددة هدددددذه الدراسدددددة مددددد  نتدددددائت  يجدددددةنت تتلفددددداخ     

 .دالة إحصائيا  تبعا  لمتغير العمر

ــــــة الرابعــــــة ال توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة : مناقشــــــة النتــــــائج المتعلقــــــة بالفرضــــــية الفرعي

فــــي متوســــطات اســــتجابات المبحــــوثين حــــول ( α≤0.05)إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة 

ـــــر  ـــــزى لمتغي ـــــل تع ـــــي محافظـــــة الخلي ـــــاري للشـــــركات الصـــــناعية ف ـــــق التســـــويق اإلبتك تطبي

 .المستوى التعليمي
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( α≤0.05)أشارت نتائت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة      

في متوسطات استجابات المبحوثين حول تطبيق التسويق اإلبتكاري للشركات الصناعية في 

 .محافظة الخليل تعز  لمتغير المستو  التعليمي

تُفّسدددددر الباحثدددددة وجدددددود فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية فدددددي متوسدددددطات اسدددددتجابات المبحدددددوثين      

محافظددددددة الخليددددددل تعددددددز  لمتغيددددددر حدددددول تطبيددددددق التسددددددويق اإلبتكدددددداري للشددددددركات الصددددددناعية فددددددي 

إلددددددى أّن مسدددددتو  تعلدددددديم الفددددددرد والدرجدددددة العلميددددددة التددددددي يحملهدددددا لهددددددا تددددددأثير ، مسدددددتو  التعليمدددددديال

علددددددى نظرتدددددده لألمددددددور، ولهددددددا تددددددأثير علددددددى اإلطددددددار الفكددددددري للشددددددخ ، وبالتددددددالي قددددددد تختلددددددف 

 .التقديرات نحو أمر معين باختالق المؤهالت العلمية لألفراد

 سددددددددؤولين عددددددددن األنشددددددددطةالمفددددددددراد لأل يظهددددددددر أن المسددددددددتو  العلمددددددددي وفددددددددي هددددددددذا السددددددددياق     

أو بددددددآخر علددددددى نظددددددرتهم  أثّددددددر بشددددددكلٍ  فددددددي الشددددددركات الصددددددناعية بمحافظددددددة الخليددددددل ةالتسددددددويقي

حيددددث ظهددددرت تلدددد  الفددددروق الدالددددة إحصددددائيا   ؛لمددددد  تطبيددددق التسددددويق اإلبتكدددداري فددددي شددددركاتهم

الدراسددددة تبعددددا  لمددددؤهالتهم العلميددددة؛ فكانددددت الدرجددددة األعلددددى فددددي متوسددددطات تقددددديرات أفددددراد عينددددة 

، (3.19)بمتوسدددددددط حسدددددددابي ( فدددددددردا   78البدددددددال  عدددددددددهم )لصدددددددالح حملدددددددة شدددددددهادة البكدددددددالوريوى 

بمتوسدددددددط حسدددددددابي  ( أفدددددددراد 9البدددددددال  عدددددددددهم ) الدراسدددددددات العليدددددددا حملدددددددة شدددددددهادةتبعددددددده مباشدددددددرة 

(3.18). 

لددددم تتفددددق نتيجددددة هددددذه الدراسددددة مدددد  نتددددائت أٍي مددددن الدراسددددات السددددابقة فيمددددا يتعلددددق بددددالفروق      

 .    المستو  التعليميتبعا  لمتغير 
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ودراسددددددة  (2016إدريسددددددي، )دراسددددددة كددددددل مددددددن اختلفددددددت نتيجددددددة هددددددذه الدراسددددددة مدددددد  نتددددددائت      

مسددددددددتو  لمتغيددددددددر البعدددددددددم وجددددددددود فروقددددددددا  دالددددددددة إحصددددددددائيا  تبعددددددددا   ،(2014حميددددددددود وشددددددددعوبي، )

 .التعليمي

ال توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة : مناقشــــــة النتــــــائج المتعلقــــــة بالفرضــــــية الفرعيــــــة الخامســــــة

فــــي متوســــطات اســــتجابات المبحــــوثين حــــول ( α≤0.05)إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة 

ـــــر  ـــــزى لمتغي ـــــل تع ـــــي محافظـــــة الخلي ـــــاري للشـــــركات الصـــــناعية ف ـــــق التســـــويق اإلبتك تطبي

 .سنوات الخبرة

أشارت نتائت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة      

(α≤0.05 ) في متوسطات استجابات المبحوثين حول تطبيق التسويق اإلبتكاري للشركات

 .الصناعية في محافظة الخليل تعز  لمتغير سنوات الخبرة

تُفّسدددددددر الباحثدددددددة عددددددددم وجدددددددود فدددددددروق ذات داللدددددددة إحصدددددددائية فدددددددي متوسدددددددطات اسدددددددتجابات      

المبحددددوثين حددددول تطبيددددق التسددددويق اإلبتكدددداري للشددددركات الصددددناعية فددددي محافظددددة الخليددددل تعددددز  

بددددددرامت التدددددددريت والتأهيددددددل الحديثددددددة كفيلددددددة بتحقيددددددق المعرفددددددة  أنّ  لمتغيددددددر سددددددنوات الخبددددددرة، إلددددددى

وهدددددذا مدددددا ُيثبدددددت . يق، عدددددالوة  علدددددى الممارسدددددة العمليدددددة المسدددددتمرةالمطلوبدددددة لإلبتكدددددار فدددددي التسدددددو 

 . أهمية عدم اقتصارنا بالحكم على المعرفة من خالل عامل الخبرة وحست

 ودراسدددددددة (2016إدريسدددددددي، )اتفقدددددددت نتيجدددددددة هدددددددذه الدراسدددددددة مددددددد  نتدددددددائت كدددددددل مدددددددن دراسدددددددة      

تبعددددددا   ائيةوالتددددددي أظهرتددددددا عدددددددم وجددددددود فددددددروق ذات داللددددددة إحصدددددد ،(2014حميددددددود وشددددددعوبي، )

 . لمتغير سنوات الخبرة
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لدددددددم تختلدددددددف نتيجدددددددة هدددددددذه الدراسدددددددة مددددددد  نتدددددددائت أٍي مدددددددن الدراسدددددددات السدددددددابقة فيمدددددددا يتعلدددددددق      

 .    بالفروق تبعا  لمتغير سنوات الخبرة

 االستنتاجات 3.5

نسدددددددبة عاليدددددددة مدددددددن الدددددددذكور مقارندددددددة   توظّدددددددف الشدددددددركات الصدددددددناعية فدددددددي محافظدددددددة الخليدددددددل 1.

 -بالنسددددددبة الضددددددئيلة مددددددن اإلندددددداث، وقددددددد يعددددددود ذلدددددد  إلددددددى طبيعددددددة المجتمدددددد  الفلسددددددطيني عامددددددة  

 .كونه مجتمعا  محافظا   -ومحافظة الخليل خاصة  

بتوظيددددددددف أكبدددددددر عدددددددددد مددددددددن الفئددددددددات  الشددددددددركات الصددددددددناعية فدددددددي محافظددددددددة الخليددددددددلتهدددددددتم  2. 

ألفدددددددددراد ل للمسدددددددددتو  العلمددددددددديوتُددددددددددر  األثدددددددددر اإليجدددددددددابي . العمريدددددددددة الشدددددددددبابية ضدددددددددمن كوادرهدددددددددا

 .تسويق اإلبتكاريهم للتطبيق على ةالتسويقي سؤولين عن األنشطةالم

تطّبددددددق الشددددددركات عينددددددة الدراسددددددة التسددددددويق اإلبتكدددددداري بدرجددددددة متوسددددددطة؛ فددددددأعلى مجدددددداالت  3.

 .رويت، فالتتسعير، فالوزي ز في مجال المنتت، فالتإبتكارها تتركّ 

المنددددتت، ترّكددددز الشددددركات علددددى تددددوفير منتجاتهددددا بتصدددداميم مختلفددددة تتناسددددت مدددد  فددددي مجددددال  4.

ُتهمددددددل التغييددددددر فددددددي خصددددددائ  المنددددددتت بندددددداء  علددددددى فكددددددرة  ولكنهددددددا، أذواق واحتياجددددددات الزبددددددائن

 . إبداعية

فددددددددي مجددددددددال التسددددددددعير، ترّكددددددددز الشددددددددركات علددددددددى دراسددددددددة وتقدددددددددير الطلددددددددت السددددددددوقي علددددددددى  5.

ُتهمدددددل الطدددددرق والوسدددددائل الحديثدددددة فدددددي  ولكنهددددداالمنتجدددددات وبالتدددددالي تحديدددددد األسدددددعار المناسدددددبة، 

 .عملية الدف 
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فدددددددي مجدددددددال التدددددددرويت، ترّكدددددددز الشدددددددركات علدددددددى اسدددددددتخدام التقنيدددددددات والوسدددددددائل التكنولوجيدددددددة  6.

  التواصدددددددل االجتمددددددداعي فدددددددي التعريدددددددف بمنتجاتهدددددددا، ولكنهدددددددا ُتهمدددددددل الحديثدددددددة بمدددددددا فيهدددددددا مواقددددددد

 .لتلبية احتياجات الزبائن( E-service)استخدام الخدمات اإللكترونية 

فددددددي مجددددددال التوزيدددددد ، ترّكددددددز الشددددددركات علدددددددى اتخدددددداذ كافددددددة وسددددددائل األمددددددن والسددددددالمة فدددددددي  7.

 .لمنتجاتها عبر االنترنتعملية توزي  منتجاتها، ولكنها ُتهمل خدمة البي  اإللكتروني 

العديدددددددد مدددددددن اإلشدددددددكاليات التدددددددي تعيدددددددق تطبيدددددددق عمليدددددددة عيندددددددة الدراسدددددددة  تعددددددداني الشدددددددركات 8.

غيدددددددددات التنسددددددددديق بدددددددددين اإلدارات المهتمدددددددددة باألنشدددددددددطة التسدددددددددويق اإلبتكددددددددداري، يتمثّدددددددددل أبرزهدددددددددا ب

اسددددددتقطات الكددددددوادر البشددددددرية المؤهلددددددة القددددددادرة علددددددى إدارة عمليددددددات التسددددددويق  ، وعدددددددماإلبتكاريددددددة

 .اإلبتكاري

سدددددعيها إلدددددى يمكدددددن تطبيدددددق التسدددددويق اإلبتكددددداري فدددددي الشدددددركات عيندددددة الدراسدددددة مدددددن خدددددالل  9.

، وزيددددددادة منافددددددذ التوزيدددددد  لزبائنهددددددا، ومددددددن خددددددالل العديددددددد مددددددن إيجدددددداد أسددددددواق جديدددددددة لمنتجاتهددددددا

 .اسةالمقترحات التي قدمتها الدر 

 والمقترحات التوصيات4.5 

 :في ضوء نتائت الدراسة، توصي الباحثة بما يلي

االسددددددتمرار فددددددي تطبيددددددق التسددددددويق علددددددى حددددددّث الشددددددركات الصددددددناعية فددددددي محافظددددددة الخليددددددل  1.

 يحقدددددددق لهدددددددا ، كونددددددده(المندددددددتت، والتسدددددددعير، والتدددددددرويت، والتوزيددددددد )اإلبتكددددددداري بمجاالتددددددده األربعدددددددة 

الميددددزة التنافسددددية التددددي تمّيزهددددا عددددن منافسدددديها، ويزيددددد مددددن حصددددتها السددددوقية وبالتددددالي يزيددددد مددددن 

 :ويكون ذل  من خالل .مبيعاتها وأرباحها

 .توفير منتجات ذات تصاميم مختلفة تتناست م  أذواق واحتياجات الزبائن -
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 .سبةدراسة وتقدير الطلت السوقي على المنتجات، وبالتالي تحديد األسعار المنا -

اسددددددددددتخدام التقنيددددددددددات والوسددددددددددائل التكنولوجيددددددددددة الحديثددددددددددة بمددددددددددا فيهددددددددددا مواقدددددددددد  التواصددددددددددل  -

 .االجتماعي للتعريف بالمنتجات

 .اتخاذ كآفة وسائل األمن والسالمة في عملية توزي  المنتجات -

فددددددي  حددددددّث الشددددددركات الصددددددناعية فددددددي محافظددددددة الخليددددددل علددددددى تطبيددددددق التسددددددويق اإلبتكدددددداري 2. 

؛ بيئدددددة العمدددددل الخاصدددددة بكدددددل قطدددددا طبيعدددددة و ، بمدددددا يدددددتالءم مددددد  مختلدددددف القطاعدددددات الصدددددناعية

 :وذل  من خالل

وضددددددد  الخطدددددددط التسدددددددويقية المناسدددددددبة لكدددددددل قطدددددددا  مدددددددن و دراسدددددددة السدددددددوق المسدددددددتهدف،   -

 .القطاعات المختلفة

خاصددددة  فددددي ضدددددوء النتددددائت التددددي أكددددددت توظيددددف نسددددبة أكبددددر مدددددن اإلندددداث فددددي العمدددددل،   -

 .اإلبتكاريالتسويق دورهّن اإليجابي في تطبيق 

وبالتدددددالي زيدددددادة منافدددددذ التوزيددددد  لدددددديها ، بإيجددددداد أسدددددواق جديددددددة لمنتجاتهدددددا؛ هددددداتوسدددددي  نطاق -

 .للوصول إلى الزبائن بكفاءة

 .وأساليت تسويقية يصعت تقليدها، موارد يصعت إيجاد مكاف  لها ابتكار -

 تبّنددددددي التقنيددددددات الحديثددددددة فددددددياالهتمددددددام بالزبددددددائن، والمحافظددددددة علدددددديهم مددددددن خددددددالل زيددددددادة  -

 .التواصل معهم، وبالتالي التعرف على رقباتهم وتوقعاتهم

، للحفددددددددداظ علددددددددديهمُيعندددددددددى بخددددددددددمات الزبدددددددددائن، وانتهددددددددداا أسددددددددداليت تهددددددددددف  إيجددددددددداد قسدددددددددم -

 .خدمات ما بعد البي و لضمانات طويلة المد ، كاستخدام ا

، والدددددذي يعمدددددل بددددددوره علدددددى تدددددوفير المقترحدددددات المسدددددتمرة رقسدددددم لألبحددددداث والتطدددددويإيجددددداد  -

 .لعملية االبتكارالضرورية 
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 .لمعارد الدولية بهدف االستفادة منها في العملية التسويقيةزيارة ا -

حدددددّث الشدددددركات علدددددى تكثيدددددف اسدددددتخدام مواقددددد  التواصدددددل االجتمددددداعي فدددددي عمليدددددة التسدددددويق  3.

 .اإلبتكاري

ضدددددددرورة توعيدددددددة المدددددددواطن بدددددددالمنتت الدددددددوطني، وضدددددددرورة استصددددددددار قدددددددرار حمايدددددددة المندددددددتت  4.

 .الوطني من ق بل الجهات المختصة

أهميددددددة اسددددددتخدام نظددددددام الحددددددوافز والترقيددددددات للمددددددوظفين العدددددداملين بمجددددددال التسددددددويق، يهدددددددف  5.

 .لزيادة المنافسة، والمزيد من األفكار التسويقية اإلبداعية

ة مدددددن ٍقبدددددل الشدددددركات فدددددي طريقدددددة اختيدددددار الشدددددخ  المناسدددددت إلشدددددغال ضدددددرورة تحدددددّري الدقّددددد 6.

 .منصت مدير التسويق لديها

الثقافددددددة  ونشددددددر بتطددددددوير الشددددددركات لبرنددددددامت تدددددددريبي خددددددا  بهددددددا، ُيعنددددددى امددددددتال ضددددددرورة  7.

طالعهدددددددددم علدددددددددى أحددددددددددث األسددددددددداليت التسدددددددددويقية، لينؤو والمسددددددددد التسدددددددددويقية لدددددددددد  المدددددددددوظفين ، واا

إضدددددددافة  لتددددددددريبهم علدددددددى االسدددددددتراتيجيات التسدددددددويقية الالزمدددددددة، للحصدددددددول فدددددددي نهايدددددددة المطددددددداف 

علدددددددددى المسدددددددددّوقين اإلبتكددددددددداريين القدددددددددادرين علدددددددددى إدارة العمليدددددددددة التسدددددددددويقية اإلبتكاريدددددددددة بكفددددددددداءة 

 . وفاعلية
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية

 الكتب والمللفات

 ، سورة طهالقرآن الكريم 1.

 مشووومراتال م  ووونالعربظووونل  م ظووون:القووو  ر عالتسووو اإل اكاتيووو   (.2003)عووونعمعوووظ  ووو   أبوووم   2.

 .اإلدارظن
:القوووو  ر ع(2ط) قضوووو ا  يس سووووا مفوووو  ا  : التسوووو اإل اكاتيوووو   (.2010)أبووووم  عوووونعمعووووظ  وووو    3.

 . مشمراتال م  نالعربظنل  م ظناإلدارظن
االسووووت اتا،ا لن الة  اوووو   الت ااووووإل  المفوووو  ا : التسوووو اإل(.2002)أبووووم، عوووونع،نوووو  الوووودظ أ ووووظ  4.

 . ؤكسكسن مرسالدملظن:نكسنمدرظاالع(1ج)
 .دارال   عظنال دظد :الق  ر عيس سا ل التس اإل(.2003)أبمق فع،بدالكسال  5.

 .دار المناهت: ، عمان(3ط)ما دئ التس اإل الحداث(. 1111)أبو نبعة، عبد العزيز مصطفى . 6

   م،وووون:القوووو  ر عتةماوووو  التووود ال االاتي  اوووو  لووودم الفوووو د  المة مووو (.2002)أبووومالمنوووورع ووود ت 7.

.المظلالعربظن

.دارالظ زمريل مشرمال مزظع:،   ع(1ط)التس اإل إست اتا،ا ل(.2008)البنريعث  ر 8.

:القوو  ر . العشوو ا  ال احوود التوو   فوو  التسوو اإل إسووت اتا،ا ل(.2001) كسوو عأ ووظ ،بوودالعزظووز 9.

 .دارقب ء
 .الدارال   عظن:االكسنمدرظنعسل ك المة م ل(.2001)عرامظن كس 10.

.ل مشرمال مزظعدارال رظخ:الرظ ضعما دئ التس اإل(.2001) م عمكسظ  11.

متدمووو  فووو  افيمووو   فووو  (.2004)النووو  ع   ووود رظووودعمالعووو رفعم دظووونمعع   ووودنووو ل ال مووو مي12. 

 .الدارال   عظن:نالكسنمدرظاع(2ط)يص  التية ل ،ا 
دارالعنووور:، ووو  ع(1ط)ماووو دمل التسووو اإل(.2000)الخطظوووبع سووودكسووو ظ عم،ووومادع   ووودكسووو ظ    13.

 .ل مشرمال مزظع
عحسووووا  ياوووود الفتوووو  : ن ت ،موووو مم  سوووو ل  ماوووو دئ نالت،داوووود  المت  لوووو (.1988)درانوووورعبظ وووور 14.

.دارالن باألردمي:،   
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دار:، ووووووو  عمة ووووووو   ت ااتووووووو  اسوووووووت اتا، : إدا ة التسووووووو اإل(.2009)الز،بووووووويع، وووووووي وووووووالح 15.

.الظ زمري

2007   2004التسوووو اإل المع صوووو  امفوووو  ا  ،داوووودة  وووو يل اعوووود يوووو م  (.2010)كسوووومظدا عم وووو   16.

.دارال   دل مشرمال مزظع:،   ع(1ط)

.الدارال   عظن:االكسنمدرظنعالتس اإل(.2005)الن  ع   د رظد 17.

.دارمائلل مشرمال مزظع:ع،   (3ط)تس اإل الخدم ل(.2005)الض مرع  مي   د 18.

عالمتي ملووو  التسووو اتا  االتصووو الل مووودخ :  الع مووو  العالقووو ل التووو  ا (.2006)شووورظفالع نوويع19. 

.الدارال   عظن:االكسنمدرظن

 ظسلالكس شووو رات رنوووزماظووودكسوووظر:القووو  ر عاكدا ة  آفووو إل المسوووتتا (.1998)،ووو  رعكسوووعظدظوووس 20.

.مال طمظراإلداري

:القووووو  ر ع(9ط)افس سوووووا ل  الت ااوووووإل: الفعووووو  التسووووو اإل (.1999)ال  ظووووودعط عوووووتأكسوووووعد،بووووود21.

 .ال   د لإل،ال 
ماووووو دئ التسووووو اإل (.2008)،وووووزا عزنرظووووو عم كسوووووممنع،بووووودالب كسوووووطعمالشوووووظخع نوووووطع كسوووووعظد 22.

.دارال كسظر ل مشرمال مزظع:،   ع(1ط)الحداث اا  الة  ا   الت ااإل

.دارالشرمق:ع،   (1ط)التس اإل (.2000)،كسنريعأ  دش نر 23.

الوووودلا  العملوووو  لالسووووت اتا،ا ل  الخ وووو  : افسوووو لاح الحدايوووو  فوووو  التسوووو اإل (.2000)، وووويع كسووووظ  24.

.دارالرض ل مشر:كسمرظ عالتس اتا 

.مح ف   الخلا : دلا  الصة ي ل  الح ف.(5102)غر ن   ر منم ،ن     نالخ ظل.52

دار:، ووووو  عمووووودخ  إلووووول افيمووووو   الد لاووووو (.2013)العووووو رسع،بووووودالووووور ظ عمالر ووووو ،يع وووووراس 26.

.ال م  جل مشرمال مزظع

.دارال رظخل مشر:الرظ ضع(1ج)التس اإل(.2007)ع ظ ظبعمأر كس رممجع  رينم  ر27.

ع(1ط)المفوووووو  ا   الخصوووووو ال  الت،وووووو  ح الحدايوووووو : إدا ة اكاتيوووووو  (.2003)م وووووو عم وووووو ،بوووووومد 28.

.دارمائلل مشرمال مزظع:،   
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 الجامعية دراساتال

رسررررر     ،التسووووو ات  اكاوووووداب  االاتيووووو   يلووووول ية صووووو  المووووو ا  ييووووو (. 2010)اإلبررررر،امرهف  ،مررررر   29.

.عن ظناإلق ن دع   عند شقعكسمرظ غظر مشمر   جستر،

ااتيوووو   المةووووت   ي ماتووووأل فوووو  تحسووووا  افدال التسوووو ات  فوووو  الم سسوووو ل  ( 2016)إدريسررررسف ةسررررر    30.

ركسووو لن   كسووو ظرعن ظووونالع وووم تتووو لن –د اسووو  ح لووو  ياةووو  مووو  الم سسووو ل : الصوووةا ة  المت سووو  

.اإلق ن دظنمالع م ال   رظنم، م ال كسظظرع   عنق ندي رب حمرق نعال زائر

د اسوووو  : ات   د  ه فوووو  ت قاوووو  يدال المةشوووو ة االقتصوووو دا االاتيوووو   التسوووو   (2011)ا جرررراحف ا  ررررا  31.

   عوووونطظبوووونعال   نوووونركسوووو لن   كسوووو ظرعح لوووو  مةشوووو ة سوووواد  اليااوووو  للمشوووو  ا ل الة  اوووو  ا لالاوووودةن 

.العربظنالكسعمدظن

 د اسووو : التسووو ات  االاتيووو   تحتاوووإل فووو  السووو قا  المع فووو  د  (. 2010)أوسرررخف يرررر،    رررس  32.

ن ظووناإلدار ركسوو لن   كسوو ظرعد وو كن مداةوو  فوو  السووا حا  المة موو ل موو  يوودد فوو  اسووت اليا 

.ماإلق ن دع   عند مكعالعراق

 فووو  الت  اووو  فووو  التسووو ات  االاتيووو   ت ااوووإل  اقووو (. 2014)   ررررخدف   ررر رف و ررروخبسف    رررخد 33.

ركسوو لنن)حضوو     قلوو  فوو ب( الت  اوو   مدا اوو  ح لوو  د اسوو :  الةوو   لليه اوو ل ال، اا اوو  الشوو ي 

ن ظووونالع وووم اإلق نووو دظنمالع وووم ال   رظووونم، وووم ال كسوووظظرع   عووونق نووودي ربووو حمرق ووونع   كسووو ظرع

.ال زائر

 : التصووودا  اووو فدال  يالقتوووأل للسوووع  المحوووددة الع امووو (. 2006)يصررر وة ف   جررراا  فرررا ا   رررر   34.

غظوور مشوومر ع   عوون، وو  رسرر      جسررتر، ،اف دةوو   افلاسوو  المةسوو ، ل لت وو ب ماداةاوو  د اسوو 

.العربظنل دراكس تالع ظ ع،   عاألرد 

 يدااووأل يلوول الاصوو ا  ال ااوو  للمةت،وو ل التسوو ات  الموو ا  ية صوو ييوو  (. 2011)د رر ،سف ةرر ار  35.

عن ظوووناأل، ووو لع   عووونالشووورقاألمكسوووطعغظووور مشووومر رسررر      جسرررتر، ،اف د  فووو  التسووو ات 

.األرد 

د اسووو  ح لووو  م سسووو  : التسووو اإل االاتيووو    يداة للمة فسووو  فووو  افيمووو  (. 2015)سررروخد ف ةجرررخ   36.

ن ظوووناإلق نووو دمالع وووم ال   رظووونم، وووم ال كسوووظظرع   عووون   ووودبمضوووظ فركسووو لن   كسووو ظرعي ةووود  ن 

.ال كسظ نعال زائر

د اسوووو  ح لوووو  : االاتيوووو   التسوووو ات   ييوووو ه يلوووول تحسووووا  يدال الم سسوووو (.2007)سرررر ر  ةسف    ررررا  37.

.ع   عنال كسظ نعال زائرغظر مشمر ف رس      جستر،م سس  ملاة  الحضة  ا لمسال 
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 الد اسوو  موو  التحصووا  ايوو   يالقتهوو  اكاووداي  التفياوو  قوود ال(. 2004)الشوورظد عخ لوود ر وو  38.

 الع ااوو  فوو  الممليوو  ال،ةوود  د موو  مح ف وو  فوو  الي ة اوو   لاوو  الم حلوو  لوودم  الةوو ب  التخصوول

عن ظوووونال ربظوووونع   عوووونالكسوووومدا ل ع ووووم مال نمملم ظوووو عغررررر،  ة ررررخرا رسرررر      جسررررتر، نالسووووع دا 

.الكسمدا 

د اسوووو  ح لوووو  : مسوووو  م  التسوووو اإل االاتيوووو    فوووو  خلووووإل التاموووو  لل اوووو  (. 2016) فررررااو ف ةررررخاح  39.

   عووووونركسووووو لن   كسوووو ظرعامداةووووو  اسووووي ةن " لإلليت  ةاوووو ل Condor"ياةوووو  مووووو   اوووو ا  م سسووووو  

.بكسنر عال زائر

يد ال الوووووتعل  التة امووووو   د   ووووو  فووووو  تاةووووو  مهووووو  ال (. 2009)ا وفررررررا ف أعمررررر ر  فرررررا ا و يررررر   40.

د اسوووو  اسووووت اليا  ة ال ياةوووو  موووو  موووود ال يقسوووو   الشوووو ي  الع موووو  لإلسوووومةل : التسوووو اإل اكاتيوووو   

.ن ظناإلدار ماإلق ن دع   عنالنم نعالعراقركس لن   كس ظرعال،ة اا ن

د   التةااووو  التة امووو  فووو  ت ووو ا  اكاتيووو   فووو  المة مووو ل الحدايووو  مووو   (.5100)العربووويع ظقووو مي.41

عركسووو لن   كسووو ظرعد اسووو  ماداةاووو  تحلالاووو : ،هووو  ة ووو  العووو ملا  فووو  مة مووو ل االتصووو الل ال، اا اووو 

.   عنأدرارعال زائر

د اسووووو  ح لووووو  م،مووووو  صوووووادا  لصوووووة ي  : التسووووو اإل  الم ااووووو  التة فسوووووا (. 2008)سررررر  ر    رررررخحف  42.

.أطرم ندن مرا غظر مشمر ع   عنب  منعال زائرالد الن 

ف رسرررر    د   التسوووو اإل اكاتيوووو    فوووو  المح ف وووو  يلوووول الماوووو ة التة فسووووا (. 2012) ،بوررررسف ومرفرررر   43.

نمال   رظووونم، وووم ال كسوووظظرع   عووونال ووو جلخضووورععن ظووونالع وووم اإلق نووو دظغظووور مشووومر   جسرررتر،

.ب  منعال زائر



 دورياتالمجالت و ال

الم،لوووو  الد لاوووو   ع   و رررر   ررررت أجررررل ا ت سررررر، وا ت رررررره: االبتكرررر ر اإلدار (.2006) ةجررررهف ةجرررره  فررررخد 44.

اإل ررر رات ف ا وررراد ا ،ابررراف إ ررراارات  وةرررا ا تة رررر  اإلداريررر ف أبرررخ  فرررسف (11) ا  ج رررا للعلووو   اكدا اووو ن

 . 229ا و،بر  ا  ت ااف ص

 

 ملتمراتالندوات و الملتقيات و ال

ا   ت رررل ا ررراو س  رررخح ا تة رررر  ا ف ررر،ي   ،ال  افووو  التسووو اتا   اكصوووالح ل(. 2008)  بغررراادف ا،بررر  س 45.

ف،ايررر،ف ف28 وفررر،ص اإلةرررا  ق فرررس اعتصررر د ا  و،فررر  وا ك ررر  ات ا ف ررر،ي ف ج  وررر  ومررر،ا ف ا ج ا ررر،ف 

 . 24ص
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د   اكاتيووو   فووو  إيسووو ح المة مووو  الع ااووو  ماووو ة تة فسوووا  (. 2008) ةرررر،ف و ج مرررا  فررر    ةرررخر ف  46.

ا   ت ررررل ا و  ررررس ا رررراو س  ررررخح ا   سسرررر  اإلعتصرررر دي   ، الحفوووو   يلاهوووو  ا كشوووو  ة إلوووول ح لوووو  ال، ااوووو 

 .ةخف ف، 17و16 ا ج ا ،ي  واإلبتك ر فس األ  ر  ا ث  ث ف ج  و  ع    ف ا ج ا ،ف يخ س 
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 استبانة الدراسة
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 استبانة الدراسة( 1)ملحق رقم 

 استبانة

 أختي الفاضلة/ أخي الفاضل 

 عليكم ورحمة اهلل وبركاته السالم

تطبيقــــات التســــويق اإلبتكــــاري فــــي الشــــركات " تقددددوم الباحثددددة بددددإجراء دراسددددة ماجسددددتير بعنددددوان 

ـــــــل مدددددددن جامعدددددددة الخليدددددددل، وهدددددددذه  ،"اإلشـــــــكاليات والمقترحـــــــات: الصـــــــناعية بمحافظـــــــة الخلي

ال، اإلسدددددتبانة هدددددي أداة لجمددددد  البياندددددات الالزمدددددة للدراسدددددة، ونظدددددرا  ألهميدددددة رأيددددد  فدددددي هدددددذا المجددددد

تأمدددددل الباحثددددددة مددددددنكم التكددددددرم باإلجابددددددة علددددددى أسدددددئلة الدراسددددددة وفقراتهددددددا بدقددددددة، حيددددددث أن صددددددحة 

ودقدددددة نتددددددائت الدراسدددددة تعتمددددددد بدرجدددددة كبيددددددرة علدددددى صددددددحة إجابددددداتكم، لددددددذا نهيدددددت بكددددددم االهتمددددددام 

والمشددددددداركة فدددددددي تعبئدددددددة هدددددددذه اإلسدددددددتبانة ألن رأيكدددددددم يعتبدددددددر عدددددددامال  أساسددددددديا  لنجدددددددا  الدراسدددددددة، 

كافددددة المعلومددددات والبيانددددات الددددواردة فددددي اإلسددددتبانة هددددي ألقددددراد البحددددث ونحدددديطكم علمددددا  بددددأن 

 .العلمي فقط، وسيتم التعامل معها بسرية تامة

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 رهام صال  الشويكي: الباحثة

 ناصر جرادات. د: المشرف

 

 ــــاري ــــف التســــويق اإلبتك ــــة ا: تعري ــــي عملي ــــة ف ــــر التقليدي ــــدة وغي ــــار الجدي ــــو اســــتخدام األفك لتســــويق، ه
بهـــدف جـــذب المســـتهلكين وتلبيـــة حاجـــاتهم ورغبـــاتهم بشـــكل أفضـــل مـــن المنافســـين، وبالتـــالي تحقيـــق 

 .ميزة تنافسية للشركة
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 :معلومات وبيانات شخصية: القسم األول

 .داخل مرب  اإلجابة المناسبة( X)الرجاء وض  إشارة 

 أنثى ذكر             :الجنس. 1

 سنة 60أكبر من      سنة  ( 41-60) سنة      ( 31-40)       سنة (18-30)      :العمر. 2

 دراسات عليا  بكالوريوى       دبلوم             ثانوي فأقل        :المستوى التعليمي. 3

 سنة 15أكثر من       سنة 11-15من       سنوات 6-10من        سنوات فأقل 5     :سنوات الخبرة. 4

   ----------------------------- :القطاع الصناعينوع . 5

 أبعاد تطبيق التسويق اإلبتكاري في الشركات الصناعية: القسم الثاني

 .داخل مرب  اإلجابة المناسبة( X)الرجاء وض  إشارة 

رقم 
 العبــــــــــــــــــــارة العبارة

بدرجة 
كبيرة 

 جدا

بدرجة 
بدرجة  محايد كبيرة

 قليلة

بدرجة 
لة قلي

 جدا
 االبتكار في المنتج: المحور األول

      تعتبر الشركة سّباقة في طر  منتجاتها 1
      تطر  الشركة منتجات جديدة باستمرار في السوق 2

3 
ُتمّيددددددز الشدددددددركة منتجاتهدددددددا مقارندددددددة بمنتجدددددددات منافسددددددديها 

 الرئيسيين
     

تقددددددوم الشددددددركة بتغييددددددر خصددددددائ  المنددددددتت بندددددداء  علددددددى  4
 إبداعيةفكرة 

     

5 
تتددددددوافر منتجددددددات الشدددددددركة بتصدددددداميم مختلفددددددة تتناسدددددددت 

 م  أذواق واحتياجات الزبائن
     

6 
تتدددددددوفر لدددددددد  الشدددددددركة خبدددددددرات مختصدددددددة فدددددددي تطدددددددوير 

 المنتت
     

7 
تقدددددددددوم الشدددددددددركة بابتكدددددددددار منتجدددددددددات متطدددددددددورة مواكبدددددددددة 

      للتطور التكنولوجي العالمي

 التسعيراالبتكار في مجال : المحور الثاني

8 
تعمدددددل الشدددددركة علدددددى دراسدددددة وتقددددددير الطلدددددت السدددددوقي 

 على المنتجات وبالتالي تحديد األسعار المناسبة
     

     تدددددوّفر الشدددددركة خدمدددددة إلكترونيدددددة تتددددديح للزبدددددائن معرفدددددة  9
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األسددددددددعار الخاصددددددددة بمنتجاتهددددددددا قبددددددددل عمليددددددددة الطلددددددددت 
 والشراء

10 
تمتلدددددددددد  الشددددددددددركة القدددددددددددرة علددددددددددى الددددددددددتحّكم بددددددددددالتغيرات 

 السعرية المفاجئة
     

تندددددتهت الشدددددركة الطدددددرق والوسدددددائل الحديثدددددة فدددددي عمليدددددة  11
 (كبطاقات الدف  اإللكترونية)الدف  

     

12 
تقدددددوم الشدددددركة بدراسدددددة اسدددددتراتيجيات التسدددددعير المختلفدددددة 

 وربطها بما يتناست م  وض  السوق المستهدف
     

13 
تطدددددددددر  الشدددددددددركة أسدددددددددعارا  تنافسدددددددددية لمنتجاتهدددددددددا قياسدددددددددا  

 بمنافسيها
     

14 

تندددددددددتهت الشدددددددددركة إسدددددددددتراتيجية التغلغدددددددددل السدددددددددوقي فدددددددددي  
التسدددددددعير؛ مدددددددن خدددددددالل تخفددددددديد أسدددددددعار المنتجدددددددات، 
وبالتددددددالي زيددددددادة الحصددددددة السددددددوقية والتددددددي تددددددؤدي إلددددددى 

 زيادة الربح على المد  البعيد

     

 االبتكار في مجال الترويج: المحور الثالث

15 
التكنولوجيددددددددددة تسددددددددددتخدم الشددددددددددركة التقنيددددددددددات والوسددددددددددائل 

الحديثددددددة بمددددددا فيهددددددا مواقدددددد  التواصددددددل االجتمدددددداعي فددددددي 
 التعريف بمنتجاتها

     

16 

تسددددددددددتخدم الشددددددددددركة التقنيددددددددددات والوسددددددددددائل التكنولوجيددددددددددة 
الحديثددددددة بمددددددا فيهددددددا مواقدددددد  التواصددددددل االجتمدددددداعي فددددددي 
الحصدددددددول علدددددددى التغذيدددددددة الراجعدددددددة مدددددددن المسدددددددتهلكين 

 لمنتجاتها

     

17 
الخددددددددددمات اإللكترونيدددددددددة    تدددددددددّوفر الشدددددددددركة العديدددددددددد مدددددددددن 

(E-Services ) عدددددددرد )لتلبدددددددي احتياجدددددددات الزبدددددددائن
 ( المنتجات واألسعار والدف  االلكتروني

     

18 
تصدددددددددددر الشددددددددددركة المطبوعددددددددددات بأشددددددددددكالها المختلفددددددددددة 

للتعريدددددددددف ( نشدددددددددرات، بروشدددددددددورات ومجدددددددددالت دوريدددددددددة)
 بأحدث المنتجات والعروضات

     

19 
تعمدددددددل الشدددددددركة علدددددددى تنشددددددديط مبيعاتهدددددددا مدددددددن خدددددددالل 

 (كالخصومات والتحفيزات)العروضات 
     

20 
تسددددتهدف الشددددركة فئددددات مجتمعيددددة محددددددة فددددي تدددددرويت 

 منتجاتها
     

تسدددددتخدم الشدددددركة المعدددددارد التجاريدددددة لتقدددددديم منتجاتهدددددا  21
 لألسواق المعنية
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22 
تهددددددددددددتم الشددددددددددددركة بالمسددددددددددددؤولية االجتماعيددددددددددددة كرعايددددددددددددة 

 البرامت الخيرية
     

 االبتكار في مجال التوزيع: المحور الرابع

23 
تنددددددددتهت الشددددددددركة أسددددددددلوت توصدددددددديل منتجاتهددددددددا للزبددددددددون 

 مباشرة
     

24 
تسددددددعى الشددددددركة باسددددددتمرار للتقليددددددل مددددددن جهددددددد ووقدددددددت 

 الزبون في الحصول على المنتت
     

25 
تددددددددوفر الشددددددددركة خدمددددددددة البيدددددددد  اإللكترونددددددددي لمنتجاتهددددددددا 

      اإلنترنتعبر 

26 
تأخددددددددذ الشددددددددركة بعددددددددين االعتبددددددددار توزيدددددددد  نقدددددددداط البيدددددددد  

 بشكل يتماشى م  احتياجات وكثافة السكان
     

27 
تتمتدددد  الشددددركة التددددي لهدددددا فددددرو  بشددددبكات اتصددددال بدددددين 

 جمي  فروعها
     

28 
تدددددوفر الشدددددركة بدددددرامت تدريبيدددددة ُتعندددددى بتددددددريت مدددددوظفي 

 البي 
     

األمدددددددن والسدددددددالمة فدددددددي تتخدددددددذ الشدددددددركة كافدددددددة وسدددددددائل  29
 عملية توزي  المنتجات

     

 

 إشكاليات تطبيق التسويق اإلبتكاري في الشركات الصناعية: القسم الثالث

رقم 
 العبــــــــــــــــــــارة العبارة

بدرجة 
كبيرة 

 جدا

بدرجة 
بدرجة  محايد كبيرة

 قليلة

بدرجة 
قليلة 

 جدا

30 
العليدددددا بضدددددرورة ال تتدددددوفر القناعدددددة التامدددددة لدددددد  اإلدارة 

 وأهمية التسويق اإلبتكاري
     

      بيئة الشركة قير مناسبة لإلبدا  واالبتكار 31

32 
قيدددددددددات التنسددددددددديق بدددددددددين اإلدارات المهتمدددددددددة باألنشدددددددددطة 

      اإلبتكارية

33 
تفتقدددددر الشدددددركة لنظدددددام يحدددددافظ علدددددى سدددددرية المعلومدددددات 
المتعلقددددددة بالتسددددددويق اإلبتكدددددداري ويضددددددمن عدددددددم تسددددددّرت 

 المعلوماتهذه 
     

      ال تهتم الشركة بمتابعة اقتراحات وشكاوي الزبائن 34

35 
ال ُتعندددددددى الشدددددددركة باسدددددددتقطات كدددددددوادر بشدددددددرية مؤهلدددددددة 

 قادرة على إدارة عمليات التسويق اإلبتكاري
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36 
ال تقدددددددددوم الشدددددددددركة بدددددددددإجراء دراسدددددددددات مسدددددددددتمرة لحالدددددددددة 

 السوق
     

37 
اإلبتكاريددددددددددة علددددددددددى تقتصدددددددددر الشددددددددددركة فددددددددددي عملياتهدددددددددا 

عنصدددددددر تسدددددددويقي معدددددددين دون التندددددددّو  فدددددددي العناصدددددددر 
 األخر 

     

 

 مقترحات لتطبيق التسويق اإلبتكاري في الشركات الصناعية: القسم الرابع

رقم 
 العبــــــــــــــــــــارة العبارة

بدرجة 
كبيرة 

 جدا

بدرجة 
بدرجة  محايد كبيرة

 قليلة

بدرجة 
قليلة 

 جدا

38 
لألبحددداث والتطددددوير فدددي الشددددركة مدددن شددددأنه إيجددداد قسددددم 

العمددددددل علددددددى تددددددوفير المقترحددددددات المسددددددتمرة الضددددددرورية 
 لعملية االبتكار

     

39 
حدددددددر  الشدددددددركة علدددددددى تبّندددددددي التقنيدددددددات الحديثدددددددة فدددددددي 
التواصددددل مدددد  زبائنهددددا، وبالتددددالي التعددددرف علددددى رقبددددات 

 وتوقعات الزبائن والسوق
     

      لمنتجاتهاسعي الشركة إلى إيجاد أسواق جديدة  40
      ابتكار الشركة موارد يصعت إيجاد مكاف  لها 41

42 
ابتكددددددددددار الشددددددددددركة ألسدددددددددداليت واسددددددددددتراتيجيات تسددددددددددويقية 

 يصعت تقليدها
     

43 
تقددددددديم الشددددددركة ضددددددمانات طويلددددددة المددددددد  عنددددددد شددددددراء 

 منتجاتها
     

      تقديم الشركة خدمات ما بعد البي  44

45 
زيدددددددادة منافدددددددذ التوزيددددددد   سدددددددعي الشدددددددركة المسدددددددتمر إلدددددددى

      للزبائن

 

 :أّية مقترحات أخرى ترغب بذكرها من شأنها تحسين عملية التسويق اإلبتكاري

-----------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------

 انتهت االستبانة
 تعاونكمشكرًا لحسن 
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 قائمة أسماء المحكمين( 2)ملحق رقم 

 مكان العمل االسم الرقم

 فلسطين -الخليل/ جامعة الخليل البروفيسور الدكتور سمير أبو زنيد 1.

 فلسطين -الخليل/ جامعة الخليل الدكتور محمد الجعبري 2.

 فلسطين -الخليل/ جامعة بوليتكنت فلسطين الدكتور إسالم حسونة 3.

 فلسطين -الخليل/ جامعة القدس المفتوحة الدكتور محمد عمرو 4.

 فلسطين -بيت لحم/ جامعة فلسطين األهلية الدكتور عدنان قباجة 5.

 


