دور اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ
دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﻳﻪ ﻟﻌﻳﻧﻪ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﻣﻧت اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ
Role of creative marketing in improving
marketing efficiency: study exploratory of a
sample of workers in the General Company for
Cement North

اﻟﻣدرس اﻟدﻛﺗور وﻻء ﺟﻣﺎﻝ اﻟدﻳن ﻧوري
ﻗﺳم أدارة اﻻﻋﻣﺎﻝ  /ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻﻝ

اﻟﻣدرس ﻋﻣر ﻳﺎﺳﻳن ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎﻳر اﻟدﻟﻳﻣﻲ
ﻗﺳم ادارة اﻟﺗﺳوﻳق  /ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻﻝ
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اﻟﻣﺳﺗﺧﻠص

ﻳﻬــدف اﻟﺑﺣــث اﻟﺣــﺎﻟﻲ إﻟــﻰ ﺗوﺿــﻳﺢ دور اﻟﺗﺳــوﻳق اﻻﺑﺗﻛــﺎري ﻓــﻲ ﺗﺣﺳــﻳن اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺗﺳــوﻳﻘﻳﺔ ،وﻧظ ـ اًر ﻻ ﻫﻣﻳــﻪ

ﻫذﻳن اﻟﺑﻌدﻳن اﻟﻠذان ﻳﻌـدان اﻟرﻛﻳـزة اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ ﻓـﻲ أي ﻣﻧظﻣـﻪ إﻧﺗﺎﺟﻳـﺔ ﻟﻛـﻲ ﺗـﺗﻣﻛن ﻣـن ﺗﻘـدﻳم اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﺑﻊ

ﺣﺎﺟﺎت اﻟزﺑون وﺗرﺿﻲ رﻏﺑﺎﺗـﻪ ،ﻟـذا ﺗﺑﻧـﻰ اﻟﺑﺣـث ﻓـﻲ إطـﺎرﻩ اﻟﻣﻳـداﻧﻲ ﺑﻌـد اﻟﺗﺳـوﻳق اﻻﺑﺗﻛـﺎري ﺑوﺻـﻔﻪ ﻣﺗﻐﻳـ اًر ﻣﻔﺳـ اًر
ﻣﻣ ــﺛﻼً ب)ﺗط ــوﻳر إﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺎ اﻟﺗﺳ ــوﻳق ،رﻓ ــﻊ ﻗﻳﻣ ــﺔ اﻟﻣـ ـوارد ،اﻹﺑ ــداع اﻟﻣﺳ ــﺗدام  ،اﻟﻣﺧ ــﺎطرة اﻟﻣﺣﺳ ــوﺑﺔ (

واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﺗﻐﻳ ار ﻣﺳﺗﺟﻳﺑﺎً ،ووﺿﻊ ﻣﺧطط اﻓﺗراﺿﻲ ﻟﻠﺑﺣث ﻳﻌﻛس طﺑﻳﻌﺔ ﻋﻼﻗـﺔ اﻻرﺗﺑـﺎط واﻷﺛـر
ﺑــﻳن اﻟﺗﺳــوﻳق اﻻﺑﺗﻛــﺎري ﻣــن ﺟﻬــﺔ وﺗﺣﻘﻳــق اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺗﺳــوﻳﻘﻳﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى .وﻧــﺗﺞ ﻋﻧــﻪ ﺑﻌــض ﻣــن اﻟﻔرﺿــﻳﺎت

اﻟرﺋﻳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ) (Spss.17ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﻳﺎن
ﻋــن اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﻓــﻲ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳــﻣﻧت اﻟﺷــﻣﺎﻟﻳﺔ ،وﺗوﺻــﻝ اﻟﺑﺣــث إﻟــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﻪ ﻣــن اﻻﺳــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت

أﻫﻣﻬﺎ :ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﻳر وارﺗﺑﺎط ذو دﻻﻟﻪ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﻠﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري ﺑﻣﺗﻐﻳراﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ.
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﻳﺔ :اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري – اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ.

Abstract
The current research aims to clarify the role of creative marketing in improving
marketing efficiency , and given no imaginary these two dimensions which are among
the basic foundation of any organization productivity to be able to provide services that
satisfy customer needs and satisfy his desires , so adopted a search in which the field
after creative marketing as a variable explaining represented by (development of
marketing technology, increase the value of resources and calculated risk, innovation
sustainable ) and marketing efficiency as a variable, responsive , and a scheme by default
to search reflects the nature of the correlation and impact between creative marketing on
the one hand and efficiency of marketing on the other hand . , and resulted in the some of
the assumptions key that has been tested using a statistical program (Spss.17) of the data
collected through the questionnaire for workers in the public company for the
manufacture of cement, North , and research has come to a set of conclusions , including:
there is a correlation effect and correlation with significance for creative marketing
variables to improve marketing efficiency .
Key Words: creative marketing, marketing efficiency
المقدمة:
إن ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ وﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﺳﻳن ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ دور اﻟذي ﻳؤدﻳﻪ اﻟﺗﺳوﻳق

اﻻﺑﺗﻛﺎري ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺣﺳﻳن ،وﻫذا ﻳﺳﺎﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣزاﻳﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﻘﺎء واﻻﺳﺗﻣرار

واﻟﺗطوﻳر واﻟﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت إذ ﻳﻣﺛﻝ اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري ﺳواء أﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ أم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ أﺳﺎس
اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺟدﻳدة ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﻷﻧﻪ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ إرﺿﺎء اﻟزﺑﺎﺋن وﺗﺣﻘﻳق رﻏﺑﺎﺗﻬم وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم

ﻟﻠﺟدﻳد واﻟﻣﻔﻳد  ،وﻻﺳﻳﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺗﻐﻳرة ﺑﺗﻐﻳﻳر اﻷذواق واﻟرﻏﺑﺎت واﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺟدﻳدة  ،اﻷﻣر

اﻟذي ﻓرض اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﻪ ودراﺳﺗﻪ ﺑوﺻﻔﻪ ﻣطﻠﺑﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻌﺑﻪ ﻣن دور راﺋد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر  ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺳوﻳق  ،ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﺑﻧﺗﻪ أي ﻣﻧظﻣﺔ ﺳوف ﺗﺗﻣﻛن ﻣن أن ﺗﺣﻘق ﻧﺗﺎﺋﺞ طﻳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳوق واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
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ﺑﺧﻼف ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻧق اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺑﺎﻟﻳﺔ واﻟروﺗﻳﻧﻳﺔ  ،وﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد ﺗم ﺗﻘﺳﻳم اﻟﺑﺣث إﻟﻰ

أرﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎور:

اﻟﻣﺣور اﻷوﻝ  :ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﺑﺣث
اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ :إطﺎر ﻧظري
اﻟﻣﺣور
ً
اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث :وﺻف وﺗﺣﻠﻳﻝ ﺑﻌدي اﻟﺑﺣث
اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ :اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت
اﻟﻣﺣور اﻷوﻝ  :ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﺑﺣث
أوﻻ:ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث:

ﺗﻧ ــﺎوﻝ ﻫ ــذا اﻟﺑﺣ ــث اﻟﻛﻳﻔﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻳﻣﻛ ــن ﻣ ــن ﺧﻼﻟﻬ ــﺎ ﺗﺣﺳ ــﻳن اﻟﻛﻔ ــﺎءة اﻟﺗﺳ ــوﻳﻘﻳﺔ ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ اﺳ ــﺗﺧدام اﻟﺗﺳ ــوﻳق

اﻻﺑﺗﻛﺎري  ،وﺑﺎﻟﻧظر ﻟزﻳﺎدة أﻫﻣﻳﻪ اﻟﺗﺳـوﻳق اﻻﺑﺗﻛـﺎري ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﻋـﺎﻣﻼً ﻣﻬﻣـﺎً ﻓـﻲ ﺗﺣﺳـﻳن اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﺳـوﻳﻘﻳﺔ وﻣؤﺷـ اًر
أﺳﺎﺳــﻳﺎ ﻷداء اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ،ﻟــذا ﻳﻬــدف اﻟﺑﺎﺣﺛــﺎن وﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟد ارﺳــﺔ اﻻﺳــﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﻗــﺎم ﺑﻬــﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛــﺎن ﻟﻠﺷــرﻛﺔ

اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳــﻣﻧت اﻟﺷــﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﻣوﺻــﻝ ﻟﻠﻔﺗ ـرة )(2014/1/29ﻟﻐﺎﻳــﺔ ) ، (2014/2/20وﻟﻠﺗﻌــرف

ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﻟﻬذﻳن اﻟﺑﻌدﻳن وﺗﺄﺳﻳﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﺗﻘـدم ﻳﻣﻛـن طـرح اﻟﺗﺳـﺎؤﻻت اﻻﺗﻳـﻪ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳـر ﻋـن
ﻣﺿﻣون ﻣﺷﻛﻠﻪ اﻟﺑﺣث وﻋﻠﻰ وﻓق اﻷﺗﻲ :

 .1ﻣﺎ ﻣدى إدراك اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ؟
 .2ﻫﻝ ﻟﻠﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري دو اًر ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺗﻐﻳراﺗﻪ ؟

 .3ﻫﻝ ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﻳن ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻷﻓراد اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن ﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌدي اﻟﺑﺣث؟
ﺛﺎﻧﻳﺎ :أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺑﺣث:

ﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳد أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ وﻓق اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ واﻟﻣﻳداﻧﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻷﺗﻲ :

 .1اﻻﻫﻣﻳــﻪ اﻻﻛﺎدﻳﻣﻳــﻪ :ﺗﺑــرز اﻻﻫﻣﻳــﻪ اﻻﻛﺎدﻳﻣﻳــﻪ ﻟﻠﺑﺣــث ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻹﺛ ـراء اﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻟــذي ﻗــد ﻳﺿــﻳﻔﻪ وﻣــن ﺧــﻼﻝ
ﺗﺄﺷﻳر ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري وﻣﺗﻐﻳراﺗﻪ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻓـق أراء ﻣﺟﻣوﻋـﻪ ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﻳن وﻛـذﻟك
ﺗﺣدﻳد ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ .

 .2ﺗﻛﻣن اﻻﻫﻣﻳﻪ اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﺑﺣث ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺗﻘـدﻳم اﻷﺳـس اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻳﻣﻛـن أن ﺗﺳـﺗﻧد إﻟﻳﻬـﺎ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛـﺔ

ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟـرﺑط ﺑــﻳن ﺑﻌــدي اﻟﺑﺣــث اﻷوﻝ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺗﺳــوﻳق اﻻﺑﺗﻛــﺎري واﻟﻣﺗﻣﺛــﻝ ﺑﻣﺗﻐﻳراﺗﻬــﺎ)رﻓﻊ ﻗﻳﻣــﺔ اﻟﻣـوارد ،اﻹﺑــداع

اﻟﻣﺳﺗدام  ،اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ،ﺗطوﻳر إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﺳوﻳق ( واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣﺳﻳن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ.
ﺛﺎﻟﺛﺎ :أﻫداف اﻟﺑﺣث:

 .1ﺗﺳ ــﻌﻰ اﻟد ارﺳ ــﺔ إﻟ ــﻰ وﺿ ــﻊ ﻟﺑﻧ ــﺔ ﻣﺗواﺿ ــﻌﺔ ﻓ ــﻲ ﻣوﺿ ــوع ﺣﻳ ــوي ذي أﻫﻣﻳ ــﺔ ﺑﺎﻟﻐ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﺟ ــﺎﻝ أدﺑﻳ ــﺎت إدارة
اﻟﺗﺳوﻳق إﻻ وﻫو اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري .

 .2اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى إدراك اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري وأﻫﻣﻳﺗﻪ وﻋﻧﺎﺻرﻩ ﻓﺿـﻼ ﻋـن اﻧﻌﻛﺎﺳـﻪ
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ .

 .3اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري وواﻗﻊ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ.
134

م.د .والء جمال الدين  ،م .عمر ياسين

دور التسويق االبتكاري في تحسين..

 .4اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى أﺛر اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ .

 .5اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗراﺑطﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ .
راﺑﻌﺎً :ﻣﺧطط اﻟﺑﺣث:

ﻳﺗطﻠب اﻟﺑﺣث ﺗﺻﻣﻳم ﻣﺧطط اﻓﺗراﺿﻲ اﻟﺷﻛﻝ ) (1ﻳﺟﺳد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻧطﻘﻳﺔ ﺑﻳن ﺑﻌدي اﻟﺑﺣث ،واﻋﺗﻣد ﻫذا

اﻟﻣﺧطط ﺿﻣن ﺑﻌدﻳن ،إذ ﻋد ﺑﻌد اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري ﺑﻌداً ﻣﻔﺳ اًر ﻳؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﺑوﺻﻔﻪ ﺑﻌداً ﻣﺳﺗﺟﻳﺑﺎً
ﺑﺎﻓﺗراض اﻟﺗﺄﺛﻳر ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ واﺣد .

اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري
رﻓﻊ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣوارد

ﺗطوﻳر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑداع اﻟﻣﺳﺗدام

اﻟﻣﺧﺎطرة

الكفاءة التسويقية

ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺄﺛﻳر

اﻟﺷﻛﻝ) (1ﻣﺧطط اﻟﺑﺣث

اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن .

ﺧﺎﻣﺳﺎً:ﻓرﺿﻳﺎت اﻟﺑﺣث

ﻳﻧطﻠق اﻟﺑﺣث ﻣن اﻟﻔرﺿﻳﺎت اﻟرﺋﻳﺳﺔ اﻻﺗﻳﻪ:

 .1ﺗﺗﺑﺎﻳن إﺟﺎﺑﺎت اﻷﻓراد اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن ﺣوﻝ ﺑﻌدي اﻟﺑﺣث وﺗﺗﻔرع إﻟﻰ ﻓرﺿﻳﺗﻳن ﻓرﻋﻳﺔ وﻫﻲ:
 ﺗﺗﺑﺎﻳن إﺟﺎﺑﺎت اﻷﻓراد اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن ﺣوﻝ اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري وﺑدﻻﻟﺔ ﻣﺗﻐﻳراﺗﻪ

 ﺗﺗﺑﺎﻳن إﺟﺎﺑﺎت اﻷﻓراد اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن ﺣوﻝ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ

 .2ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗﺑــﺎط ذات دﻻﻟــﺔ ﻣﻌﻧوﻳــﺔ ﺑــﻳن اﻟﺗﺳــوﻳق اﻻﺑﺗﻛــﺎري واﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺗﺳــوﻳﻘﻳﺔ ،وﺗﺗﻔــرع إﻟــﻰ ﺧﻣﺳـﺔ ﻓرﺿــﻳﺎت
ﻓرﻋﻳﺔ وﻫﻲ :

 ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﻳن اﻹﺑداع اﻟﻣﺳﺗدام واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ.

 ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﻳن ﺗطوﻳر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﺳوﻳق واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ.
 ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﻳن رﻓﻊ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣوارد واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ.
 ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ.

 .3ﻳوﺟد ﺗﺄﺛﻳر ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﻠﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ،وﺗﺗﻔرع إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓرﺿﻳﺎت ﻓرﻋﻳﺔ وﻫﻲ:
 ﻳوﺟد ﺗﺄﺛﻳر ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﻺﺑداع اﻟﻣﺳﺗدام ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ.

 ﻳوﺟد ﺗﺄﺛﻳر ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﺗطوﻳر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﺳوﻳق ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ.
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 ﻳوﺟد ﺗﺄﺛﻳر ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟرﻓﻊ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ .

 ﻳوﺟد ﺗﺄﺛﻳر ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ .

ﺳﺎدﺳﺎً -أﺳﺎﻟﻳب ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت

ﻗــد اﻋﺗﻣــد اﻟﺑﺎﺣﺛــﺎن ﻓــﻲ اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻟﺗﻐطﻳــﺔ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻧظــري ﻣــن اﻟﺑﺣــث ﻋﻠــﻰ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن

اﻟﻣ ارﺟــﻊ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ واﻷﺟﻧﺑﻳــﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﺑــﺎﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ﻣــن ﻛﺗــب ،ﻣﺟــﻼت ،د ارﺳــﺎت ورﺳــﺎﺋﻝ واطــﺎرﻳﺢ ﺟﺎﻣﻌﻳــﺔ،

ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻻﻧﺗرﻧت ،ﻓﻳﻣﺎ اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻳـداﻧﻲ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﻣﺎرة

اﻻﺳــﺗﺑﻳﺎن ﺑوﺻــﻔﻬﺎ ﻣﺻــد اًر أﺳﺎﺳــﻳﺎً ﻟﺟﻣــﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت ،وروﻋــﻲ ﻓــﻲ ﺗﺻــﻣﻳم اﻻﺳــﺗﻣﺎرة أن ﺗﻛــون ﻣﻧﺳــﺟﻣﺔ ﻣــﻊ واﻗــﻊ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ،إذ ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﺑﺗﺻﻣﻳم اﺳﺗﻣﺎرة وزﻋت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﺗﺿﻣن ﻫـذﻩ اﻻﺳـﺗﻣﺎرة ﻋﻠـﻰ
ﻧ ــوﻋﻳن ﻣ ــن اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت ،ﺧﺻ ــص اﻷوﻝ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ واﻟﺗﻌرﻳﻔﻳ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻷﻓراد اﻟﻣﺑﺣ ــوﺛﻳن ،وﺗﺿ ــﻣﻧت

)اﻟﺟﻧس ،اﻟﻌﻣـر ،اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ اﻟد ارﺳـﻲ( .ورﻛـز اﻟﺟـزء اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻘـﺎﻳﻳس اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳـوﻳق اﻻﺑﺗﻛـﺎري واﻟﻛﻔـﺎءة
اﻟﺗﺳ ــوﻳﻘﻳﺔ  ،وﻗ ــد ﺗ ــم ﺗﺣدﻳ ــد ) (32ﻣؤﺷـ ـ اًر ﻟﻘﻳ ــﺎس ﺑﻌ ــدي اﻟد ارﺳ ــﺔ ،وﻛﻣ ــﺎ ﺗﺑﻧ ــﻲ ﻣؤﺷـ ـرات ﻟﻘﻳ ــﺎس أﺑﻌ ــﺎد اﻟﺗﺳ ــوﻳق
اﻻﺑﺗﻛﺎري واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻋدﻩ ﻣﺻﺎدر أﻫﻣﻬﺎ :

)اﻟدوﺳﻛﻲ ) ،(2013،أﺑو ﺟﻣﻌﺔ ),اﻟﻔﻬﺎدي (Morris &Laforge, 2003), (Solomon, 2003),(2005،

)اﻟﺣﻣداﻧﻲ (2007،

أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ
اﺳﺗﺧدﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ أﻫداف اﻟﺑﺣـث اﻟﺣـﺎﻟﻲ واﺧﺗﺑـﺎر ﻓرﺿـﻳﺎﺗﻪ ،وﺗـم

اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ) (Spss.17ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ،وﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻵﺗﻲ:
 .1اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎري واﻟوﺳط اﻟﻣوزون واﻟﺗرﺗﻳب ﻟﺑﻌدي اﻟﺑﺣث

 .2ﻣﻌﺎﻣــﻝ اﻻرﺗﺑــﺎط اﻟﻣﺗﻌــدد اﺳــﺗﺧدم ﺗﺣدﻳــد ﻗــوة اﻟﻌﻼﻗــﺔ وطﺑﻳﻌﺗﻬــﺎ ﺑــﻳن ﻣﺟﻣوﻋ ـﺔ ﻣــن اﻟﻣﺗﻐﻳ ـرات اﻟﻣﻔﺳ ـرة وﻣﺗﻐﻳــر
ﻣﺳﺗﺟﻳب واﺣد.

 .3اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﻳط واﻟﻣﺗﻌدد اﺳﺗﺧدم ﻟﻘﻳﺎس اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻟﻠﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻣﻔﺳرة ﻓﻲ اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺳﺗﺟﻳب.
ﺛﺎﻧﻳﺎ  :وﺻف ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث و اﻷﻓراد اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن :
أ -وﺻف ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث :ﺟﺎءت ﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن ﻓـﻲ ﺗﻧـﺎوﻝ ﻣوﺿـوع اﻟﺗﺳـوﻳق اﻻﺑﺗﻛـﺎري واﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﺳـوﻳﻘﻳﺔ ﻋﻠـﻰ
وﻓــق اﻟﺗطــورات اﻟﺑﻳﺋﻳــﺔ اﻟﻣﺗﺳــﺎرﻋﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻻت ﺗﻐﻳﻳــر ﻓــﻲ طﻠﺑــﺎت اﻟزﺑــﺎﺋن  ،وﻟــذا ﺗــم اﺧﺗﻳــﺎر اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ

اﻟﺳــﻣﻧت ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺷــﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣرﻛــز اﻟرﺋﻳﺳــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ ﺷــﺎرع اﻟﻛــورﻧﻳش ﻓــﻲ ﻣدﻳﻧــﺔ اﻟﻣوﺻــﻝ ﻷﻋﻣــﺎم ﻧﺗــﺎﺋﺞ

اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ )ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺣﻣﺎم اﻟﻌﻠﻳﻝ وﺑﺎد وش وﺳﻧﺟﺎر(  ،وﻣن ﺧﻼﻝ اﺳﺗﺧدام طرﻳﻘـﺔ اﻟﻌﻳﻧـﺔ
اﻟﻘﺻــدﻳﺔ ﺗﻛــون اﻷﻓـراد اﻟﻣﺑﺣــوﺛﻳن ﻣــن اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﻓــﻲ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛــﺔ  ،إذ ﺑﻠــﻎ ﻣﺟﻣــوع اﻷﻓـراد اﻟﻣﺑﺣــوﺛﻳن )(90ﻓــرداً ،

وﺗم ﺗوزﻳﻊ اﺳﺗﻣﺎرات اﻻﺳﺗﺑﻳﺎن ﻋﻠﻳﻬم ،وﺗم اﺳﺗرﺟﺎع ) (83اﺳﺗﻣﺎرة وﺑذﻟك أﺻﺑﺢ اﻟﻌدد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﻓـراد اﻟﻣﺑﺣـوﺛﻳن)(83
ﻓرداً ﻓﻘط.
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ب -وﺻف اﻷﻓراد اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن :

ﻋﻳﻧــﺔ ﻗﺻــدﻳﻪ ﻣﻛوﻧــﺔ ﻣــن ) (90ﺷــﺧص اﻟﺗــﻲ اﻗﺗﺻــرت ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن وﻣــن ﺿــﻣﻧﻬم اﻟﻣــدراء ﻣﻣــن
طﺑــق اﻟﺑﺣــث ﻋﻠــﻰ ّ
ّ

اﺳﺗرﺟﻌت اﺳﺗﻣﺎراﺗﻬم  ،وﻗد ﺗم اﺳﺗرﺟﺎع)(83اﺳﺗﻣﺎرة وﻫم ﻳﺷﻛﻠون ﻧﺳﺑﺔ)(%92,2ﻣن اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻌﻳﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة.
ﺟدوﻝ ) (1وﺻف اﻷﻓراد اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن
الجنس
ذكور
العدد
56

إناث
%
67,5

%
32,5

العدد
27
الفئات العمرية

30-20
%
العدد
37,3
31
بكالوريوس
%
العدد
41
34

40-31
العدد
%
العدد
35
16,9
14
التحصيل الدراسي
دبلوم
%
العدد
48
40

60-51
%
العدد
3,6
3

50-41
%
42,2

إعدادية
العدد
9

%
11

اﻟﻣﺻدر  :إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن
إذ ﻳﺗﺑــﻳن ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﺟــدوﻝ أﻋــﻼﻩ أن اﻟﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳــﺔ ﻣــن أﻓـراد اﻟﻌﻳﻧــﺔ ﻛــﺎن ذﻛــو اًر ،اذ ﺑﻠﻐــت ﻧﺳــﺑﺗﻬم )، (%67,5ﻓﻳﻣــﺎ
ﺑﻠﻐت ﻧﺳـﺑﺔ اﻹﻧـﺎث ) (%32,5وﻳرﺟـﻊ ﻫـذا اﻟﺗﻔـوق ﺑﺈﻋـداد اﻟـذﻛور ﻋﻠـﻰ اﻹﻧـﺎث إﻟـﻰ طﺑﻳﻌـﺔ اﻟﻌﻣـﻝ داﺧـﻝ اﻟﺷـرﻛﺔ ،إﻣـﺎ

ﺗﻘﺳــﻳم اﻹﻓ ـراد ﺣﺳــب اﻟﻔﺋــﺎت ﻓﻘــد ﻛﺎﻧــت اﻟﻔﺋــﺔ اﻟﻌﻣرﻳــﺔ )(50-41ﺳــﻧﺔ اﻋﻠــﻲ ﻧﺳــﺑﺔ ﻣــن ﺑــﻳن اﻟﻔﺋــﺎت اﻷﺧــرى وﺑﻧﺳــﺑﺔ

)(%42,2وﻫ ــذا ﻣ ــﺎ ﻳ ــدﻝ ﻋﻠ ــﻰ ان اﻟﺷ ــرﻛﺔ ﺗوﺟ ــﻪ ﺑﺎﻻﻫﺗﻣ ــﺎم ﺑ ــﺎﻟﺧﺑرات  ،إﻣ ــﺎ اﻟﻔﺋ ــﺔ اﻟﻌﻣرﻳ ــﺔ )(30-20ﺳ ــﻧﺔ وﺑﻧﺳ ــﺑﺔ

) (%37,3ﺑدأت ﺗزداد ﻣﻊ ﺗ ازﻳـد أﻋـداد اﻟﺗﻌﻳﻳﻧـﺎت ﻓـﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ أﻣـﺎ اﻟﻔﺋـﺔ )(40-31ﺟـﺎءت ﺑﻧﺳـﺑﺔ ) (%16,9ﻓـﻲ ﺣـﻳن
ﺣﻠت اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﻳﺔ )( 60-51أﺧﻳ ار وﺑﻧﺳﺑﺔ ) ،(%3,6أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﺎن اﻏﻠـب اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن ﻫـم ﻣـن

ﺣﻣﻠﻪ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﻳوس وﺑﻧﺳﺑﻪ) (%41وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻌﻛس أن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻗﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺎت اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟـﻳﻬم ﻣـن
ﺧﻼﻝ اﻋﺗﻣﺎد ذوي اﻟﻣـؤﻫﻼت اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ إﻣـﺎ ﺣﻣﻠـﻪ ﺷـﻬﺎدة اﻟـدﺑﻠوم ﺟـﺎءت ﺑﻧﺳـﺑﻪ )،(%48أﻣـﺎ ﺣﻣﻠـﻪ ﺷـﻬﺎدة اﻹﻋدادﻳـﺔ ﻓﻘـد
ﺟﺎءت ﺑﻧﺳﺑﻪ ).(%9

اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري  :إطﺎر اﻟﻧظري
اﻟﻣﺣور
ً
أوﻻ :ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري :

ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻳﻧﺗﺷر اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟوظﻳﻔﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت ،ﻟﻛن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ

اﻟﺗﺳوﻳق ﻳﻧظر إﻟﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﻝ أن اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ رﻛزت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ

ﺟﺎء ﺑﻪ ) (Andrews, et .al,1996, 3ﻣؤﻛدا ﻋﻠﻰ أن اﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗم ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ

ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﻧﺗﺞ  ،واﻟﻛﺛﻳر ﻣﻧﺎ ﻗد ﻳرى ﻧﻣﺎذج واﻗﻌﻳﺔ ﻟﻠﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري وﻗد ﻳﻌﺟب ﺑﻬﺎ أو ﻻ ﻳﻌﺟب
ﺑﻬﺎ ﻟﻛن رﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﻧظر إﻟﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺳوﻳق اﺑﺗﻛﺎري ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺛﻝ أي
ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ أﺧرى ﻋﺎدﻳﺔ ﻛﺈدﺧﺎﻝ ﺗﻌدﻳﻼت ﻣﻌﻳﻧﺔ أو ﺗﻐﻳﻳر او ﺗﻌدﻳﻝ ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗوزﻳﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن
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ﺧﻼﻟﻬﺎ  ،ﻛذﻟك ﻳﺗطﻠب اﻷﻣر ﺗوﺿﻳﺣﺎ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري  ،ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻣﺳوق اﻟﻧﺎﺟﺢ

ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺎﺿﻲ اﺑﺗﻛﺎرﻳﺎ ﻓﺎﻻﺑﺗﻛﺎر ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺗﺳوﻳق ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻌﻳر وﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺳﻠﻌﺔ وﺗطورﻳﻬﺎ ،
ﻓﺎﻟﻣﺳوق ﻳﺿﻊ ﻓﻲ ﺣﺳﺑﺎﻧﻪ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺗﻣﻳز وﻫﺎم ﻓﻲ اﻟﺳوق  ،وﻟﻛﻲ ﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺗﻣﻳز ﻳﺟب
أن ﻳرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﻌﻳر واﻟﻣواﺻﻔﺎت  .ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻌرف اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري ﺑﺄﻧﻪ

ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺟدﻳدة أو ﺗﻌﺑﻳر ﺟدﻳد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد اﻟذي ﻳﺗﺑﻧﺎﻫﺎ  ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺗرﻛﻳز ﻟﻳس ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﺧﺗﻼف اﻟﻔﻛرة ﻋن

اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘرة وﻟﻛن اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻳﻬﺎ )اﻟﺻﻳرﻓﻲ  ، (12: 2003 ،وﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻋدﻩ اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻻ ﻓﻛﺎر

ﺟدﻳدة وﻳﻣﻛن إدﺧﺎﻟﻪ ﻛﻧظﺎم وﻳﻣﻛن ﺗﻌﻠﻣﻪ وﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ وﻗد ﻳﻧﺻب اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻣﻧﺗﺞ )(Product
)ﺳﻠﻌﺔ ﻛﺎن أم ﺧدﻣﺔ( أو ﻋﻧﺻر اﻟﺳﻌر أو ﻋﻧﺻر اﻟﺗروﻳﺞ أو ﻋﻧﺻر اﻟﺗوزﻳﻊ أو ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ آن

واﺣد ،وﺑﻣﻌﻧﻰ أﺧر ﻓﺎن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻳوﺟﻪ إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﻳﺞ اﻟﺗﺳوﻳﻘﻲ  Marketing Mixأو اﻟـ
) (4psوﻗد ﻳﻛون اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﻳق  ،ﻛذﻟك ﻗد ﻳﺄﺧذ اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري ﺷﻛﻝ ﺗﺑﻧﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ أو

اﻻﺧﺗﻼف ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﻳن ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻬم ﺗﺟﺎﻩ ﻗﺿﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ أو ﻣوﺿوع ﻣﻌﻳن )أﺑو ﺟﻣﻌﺔ  ،(20: 2003 ،وﻋﻠﻰ ﻫذا

ﻓﺎن اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري ﻳﺷﻛﻝ ﻣﺟﺎﻻ ﻫﺎﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗطوﻳر اﻹﻋﻣﺎﻝ وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﻳﺔ ﻣﻊ

اﻟﺳوق ،إذ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻠﻌب وﻛﺎﻻت اﻹﻋﻼن دو ًار ﻓﻲ اﻟﺗطوﻳر اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻟﻠﻣﺑﻳﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﻊ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺧطﺔ

اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﺿوء أداء اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت )اﻟﺻرن  (78: 2001 ،واﻟﺟدوﻝ ) (2ﻳوﺿﺢ أﻫم ﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري .
ت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الجدول ) (2مفھوم التسويق االبتكاري من وجھة نظر العديد من الباحثين
المفھــوم
الباحث والسنة
لقدرة على تقديم اكبر عدد ممكن من المنتجات الجديدة و بسرعة اكبر قياسا بالمنافسين
) Hill& Jones,
و بما يحقق زيادة الحصة السوقية .
(2001,224
)الجياشي  (5: 2003 ،استخدام المنظمة ألساليب وطرائق وإجراءات أو استخدام معدات أو آالت تساھم في
خلق حالة جديدة تسويقيا سواء في مجال المنتج أو التوزيع أو الترويج أو التسعير.
ھو تطوير منتجات أصلية أو جديدة عن طريق االنفتاح على أفكار جديدة ووجھات
& (Robert
) Mary,2004: 144نظر مختلفة بحيث أن ھذه األفكار يمكن أن تصل إلى أشخاص آخرين بعد وضعھا في
صيغة مفھومة حتى تصبح منتجاً.
)الفھادي  (8 ، 2005،ھو إيجاد منتج جديد ذو داللة اقتصادية أو جديد لعناصر موجودة ينتج عنه منتجات
جديدة وعمليات أنتاج  ،وھو يحدث مع الوقت وال يشمل تقديم تكنولوجيا فقط بل كذلك
العمل على انتشارھا .
ھو فكرة جديدة وال يتوقف عند حد توليد أو إيجاد فكرة جديدة ،وإنما يتعدى ذلك إلى
)الصادق وعاكف ،
وضع ھذه الفكرة موضع التطبيق العملي ،ولذا يعرف على أنه " :االستغالل الناجح
( 15 ، 2007
لألفكار الجديدة.
مجموعة من األفكار الخالقة و غير التقليدية و تحويلھا إلى تطبيقات عملية في أحد
)دحروج(4 ،2009،
مجاالت المزيج التسويقي،كالمنتج أو التوزيع أو الترويج أوغير ذلك.
)باقر(8 ، 2011،

) -8الدوسكي 2013،
(38،

ھو كل فكرة جديدة في مجاالت األنشطة التسويقية تؤدي إلى تغيير إيجابي ويتم
تطبيقھا بنجاح بالشكل الذي يجعل المنظمة التسويقية ريادية ومتقدمة على المنظمات
المنافسة في المجال التسويقي.
طريقة إليجاد أفكار جديدة يساعد المنظمة من زيادة قدراتھا و قابلتھا للوصول إلى
أھداف معينة والحصول على اكبر حصة سوقية من خالل حل المشاكل التي تواجھھا
بطريقة مبتكرة و زيادة مبيعاتھا و إرباحھا و القدرة على البقاء واالستمرار ومن ثم
فھو يميزھا عن المنافسين من اجل تحقيق النجاح التسويقي لھا.

المصدر :إعداد الباحثان استناداً إلى المصادر المُشار إليھا في الجدول أعاله.
138

م.د .والء جمال الدين  ،م .عمر ياسين

دور التسويق االبتكاري في تحسين..

وﺑﻧﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري ﺑﺄﻧﺔ ﻣدﺧﻝ ﻓﻠﺳﻔﻲ ﺷﺎﻣﻝ ﻹﻳﺟﺎد اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺟدﻳدة وﺗوظﻳف

ﺗﻠك اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﻳﻧﻌﻛس ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ وﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن

ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ .
ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري:

أﻛد ﻛـﻝ ﻣـن )اﻟدوﺳـﻛﻲ (Morris and Laforge,2003,31)(51 ،2013،ﻋﻠـﻰ أن ﺑﻌـد اﻟﺗﺳـوﻳق اﻻﺑﺗﻛـﺎري ﻳﺗﻛـون
ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﺗﺔ اﻵﺗﻳﺔ اﻟﺷﻛﻝ )(2
ﺗطوﻳر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﺳوﻳق

إﻳﺟﺎد ﻗﻳﻣﺔ اﻟزﺑون

التخيل االبتكاري
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري

اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ

رﻓﻊ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣوارد
اإلبداع المستدام

اﻟﺷﻛﻝ ) (2ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري
وﺳﻧﻘﺗﺻرﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻرﻫﻲ)رﻓﻊ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣوارد ،ﺗطوﻳر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﺳوﻳق واﻹﺑداع اﻟﻣﺳﺗدام واﻟﻣﺧﺎطرة
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ( ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻵﺗﻳﺔ:

 -1ﻛون ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﻣﺛﻝ واﻗﻊ اﻟﺗﺳوﻳق ﻻﺑﺗﻛﺎري ﻓﻲ اﻟﻣﻳدان اﻟﻣﺑﺣوث.

 -2ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ طﺑﻳﻌﺔ ﺗطور اﻟﺗﺳوﻳق ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻌﺎﺻر.

وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺷرح ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗم ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻳداﻧﻲ وﻛﺎﻻﺗﻲ :
أوﻻ :رﻓﻊ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣوارد:

إن ﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري ﻟن ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻳﺎر ﺑﻳﺋﺗﻬﺎ

اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻓﺣﺳب ﺑﻝ ﺳﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻓرﺻﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر ﺑﻳﺋﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻳﺔ أﻳﺿﺎ ،ﺳﺗﻛون ﻫﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﻬﺎ ﻓﻌﻣﻠﻳﺔ رﻓﻊ ﻗﻳﻣﺔ
اﻟﻣوارد ﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري وﻓﻘﺎ ﻟﻣواردﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺎت وﺗﺣدﻳد ﺗﻠك اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ورﻓﻊ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ
)اﻟدوﺳﻛﻲ  ، (64 ، 2013،رﻓﻊ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣوارد ﺗﻌد ﻧﻘطﺔ اﻻﻧطﻼق ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣوارد ،اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻧﺟﺎح أو

ﻓﺷﻝ ﻣوارد اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ دﻣﺞ ﻫذﻩ اﻟﻣوارد .وﻗد ﻋرﻓت)  (Hongjia & Bao, 2008, 119ﻋﻣﻠﻳﺔ

رﻓﻊ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣوارد ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﺗﺿﻳﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،وﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣوارد
ﻣن اﺛر اﻳﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ،وان رﻓﻊ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣوارد ﺷرط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺳوﻳق
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اﻻﺑﺗﻛﺎري ﻟﺗطوﻳرﻫﺎ وﺗﻧﻣﻳﺗﻬﺎ .وﻟﻛﻝ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣواردﻫﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻌﻣﻝ ﺟﻳدا ﻟﺗﺣدﻳدﻫﺎ وﺗﺧﺻﻳﺻﻬﺎ ﻟﻐرض ﺗﻧﻔﻳذ
ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ اﻟﺗﺳوﻳﻘﻲ ،وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻔرص وﺗﻔﺎدي اﻟﺗﻬدﻳدات واﻟﻣﺧﺎطر ﻋن طرﻳق ﻗدرﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻝ ﻣواردﻫﺎ

وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ ،وان ﺗﻘوم ﺑﺗوزﻳﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﻋﻠﻰ وﺣدات اﻟﻌﻣﻝ اﻷﻛﺛر ﺑﻳﻌﺎ ورﺑﺣﻳﺔ وﺟﺎذﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘدﻣﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون .وﻗد ﺣدد )ﻏراب (103 ،١٩٩٥ ،ﺧﻣﺳﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن
اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﻫداﻓﻬﺎ وﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ وﻫﻲ:




اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :ﻛﺎﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ،واﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﻣدى ﺗواﻓر رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﻣﻠوك ﺗﺣت اﻟطﻠب.
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻛﺎﻟﻌﻠﻣﺎء ،واﻟﻣﻬﻧدﺳﻳن وﻣﺷرﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج وﻓرﻳق اﻟﺑﻳﻊ ﺧﺑراء اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ.

اﻟﻣوارد اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻛﻧظم اﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺟـودة وﻧظـم إدارة اﻟﻧﻘدﻳـﺔ ﻗﺻـﻳرة اﻷﺟـﻝ واﻟﻧﻣـﺎذج اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ .ﻓﺎﻹﻣﻛﺎﻧـﺎت
اﻟﺗﻘﻧﻳــﺔ ﻛﺎﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻣرﺗﻔﻌ ــﺔ اﻟﺟــودة ،واﻟﻣﺻــﺎﻧﻊ ﻣﻧﺧﻔﺿ ــﺔ اﻟﻛﻠﻔــﺔ واﻟــوﻻء اﻟﺷ ــدﻳد ﻟﺻــﻧف اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت وﺗﺗﻣﺛ ــﻝ

اﻟﻣوارد واﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ )اﻟدوﺳﻛﻲ . (١٠٦ ، ٢٠13،



اﻟﻣوارد اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ :ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻﻫﺗﻣـﺎم اﻟـذي ﺗوﻟﻳـﻪ داﺋـرة اﻟﺗﺳـوﻳق ﻓـﻲ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﺑﺄوﺿـﺎع أﺳـواﻗﻬﺎ  ،ﺗروﻳﺟﻬـﺎ
اﻟﺗﺳوﻳﻘﻲ ،اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.



اﻟﻣـوارد اﻹﻧﺗﺎﺟﻳــﺔ :ﺗﻠــك اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺈدارة اﻟﻣـوارد اﻟﻼزﻣــﺔ ﻹﻧﺗــﺎج اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺑﺗﻘــدﻳﻣﻬﺎ

إﻟﻰ اﻷﺳواق.


ﻣوارد اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﻳر :ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻣﻳﺔ  ،ﻧظ ار ﻷن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺳﺎﻳر ﻣﻊ

ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ  ،ﺗﺟد ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ أﺳواﻗﻬﺎ وﻳﻌد ﻋﻧﺻر رﻓﻊ ﻗﻳﻣﺔ

اﻟﻣوارد ﺑﺎن ﻟﻪ اﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎرﻳﺔ ﺣﻳث أن اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﺣﺻﻝ ﻳﻌد ﻣﺷروع اﺑﺗﻛﺎري ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟوﺻوﻝ أو
ﺗﺣﻘﻳق رؤﻳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ .ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻝ اﻟﻣزﻳد ﺑﺄﻗﻝ اﻟﻣوارد ﻳﺷﻳر إﻟﻰ أن اﻟﻣﺳوق أﻻﺑﺗﻛﺎري ﻏﻳر
ﻣﺣدد ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻪ.
ﺛﺎﻧﻳﺎ :ﺗطوﻳر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﺳوﻳق

إن اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ رﻛن أﺳﺎﺳﻲ ﻣن أرﻛﺎن ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ،وأﺛر ﺑﺻورة ﻛﺑﻳرة وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطور

اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻘﻳﻬﺎ اﻟﻧظري واﻟﻌﻣﻠﻲ .وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر اﻷﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ أﺛر اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﻳن اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺷﻛﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺳوﻳق ،و اﻟﻌﻠم اﻟذي ﻳﻌﻧﻰ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﻧظرﻳﺎت

وﺗوظﻳف ﻋﻧﺎﺻر ﺑﺷرﻳﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻌﻳن ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻼت ،وﺗﺻﻣﻳم اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ وﺗطوﻳرﻫﺎ،
واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ٕوادارﺗﻬﺎ وﺗﻘوﻳﻣﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداف ﻣﺣددة  ،وﻳﻌﺗﺑر اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣن أﻛﺑر اﻟﻘوى اﻟﻣﺣرﻛﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﻓﻬو ﻳؤدي دو ار ﻓﻲ ﺗﻐﻳر,وﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻋﻣﺎﻝ وﺧﻠق ﻗطﺎﻋﺎت ﺟدﻳدة .ﺣﻳث أن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ

أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺗﺗطﻠب أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر ﺗطور ﻋﺎﻟﻲ وﺣدﻳث ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺎن اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﻣﺎم ﺗﺣدي وﻫو ﺗﺣوﻳﻝ اﻹﺑداﻋﺎت اﻟﺗﻲ

ﺗوﺻﻠت إﻟﻳﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺳوﻳق ﺗﺗﺣﺻﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻐطﻳﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ وﻛذا ﺗﻣوﻳﻝ دورة ﺟدﻳدة

ﻣن اﻹﺑداﻋﺎت وﻣﺎ ﻳراﻓﻘﻬﺎ ﻣن ﺗﺣوﻝ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﺎﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﻗﻳﻣﺔ اﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أي إﺣﺿﺎر اﻟﺷﻲء ﻣن اﻟوﺟود ﻛﻧظﺎم ﺿﻣﻧﻲ وﺗﺣوﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻧظﺎم ظﺎﻫري )اﻟرﺷﻳد ،(77 ، 2002،
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وﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳرى ) (Chaffey&et.al, 2003, 37أن ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﮑﺎري ﻗد ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ

اﻟﺟواﻧب اﻟﺣﻳوﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.:

 -1إﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﺗﺳوﻳق :ﺣﻳث ﺳﺎﻫﻣت ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﻳﺞ اﻟﺗﺳوﻳﻘﻲ اﻟرﺑﺎﻋﻲ واﻟﺳﺑﺎﻋﻲ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗﻘﻠﻳص اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﻳن واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﻳن  ،واﻟزﺑﺎﺋن

ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬم و ﻣﺳﻣﻳﺎﺗﻬم  ،وﺗﺗﺿﺢ أﻫﻣﻳﺔ ذﻟك إذا ﻣﺎ أدرﻛﻧﺎ أن ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﺳوﻳق ﻛﻣﻌدﻝ ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺎ ﺑﻳن
 50-85%ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ).(Jun & Cai, 2001, 276

 -2ﺑﻳﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﻳق :ﻟﻘد أﺻﺑﺢ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳوﻳق و ﺗﺄﻣﻳن
ﺗوزﻳﻌﻬﺎ و ﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﻓﻲ دراﺳﺔ اﻻﺳواق وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺑﺣوث اﻟﺳوق و

اﺳﺗطﻼﻋﺎت اﻟراي واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت وﺗﻔﺿﻳﻼت اﻻﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺳرﻳﻌﺎ ﺑوﻗت وﺑﺗﻛﻠﻔﺔ رﻣزﻳﺔ
ﻻ ﺑﻝ ﺗﻛﺎد ان ﺗﻛون ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﺑﻔﺿﻝ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.(Good & Stone , 2000, 137 ) .

 -3إﻋﺎدة ﻫﻧدﺳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺳوﻳق :ﺣﻳث أﺻﺑﺣت ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗطوﻳر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺗم ﻋﺑر أﺳﺎﻟﻳب ﻣﺑﺗﻛرة ﻣﺛﻝ
اﻟﺗﺻﻣﻳم ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺣﺎﺳوب ) (Computer Assisted Design \ CADواﻟﺗﺻﻧﻳﻊ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺣﺎﺳوب
)( Computer Assisted Manufacturing/CAMو ﻧظم اﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎت ) Electronic

 (Data Interchangeوﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣرات ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻔﻳدﻳو وﻣﻳﻛﻧﺔ اﻟﻣﺑﻳﻌﺎت أي اﻟﺑﻳﻊ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ

أﺟﻬزة وﻣﻌدات رﻗﻣﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺻﺎرت ﻋﻣﻠﻳﺎت إدارة اﻟطﻠﺑﺎت ) (Order Managementﺗﺗم ﺑﺷﻛﻝ أﻟﻲ ﻣن
ﺧﻼﻝ ﻣﻧﺻﺎت رﺑط ﺣﺎﺳوﺑﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوردﻳن واﻟﺑﺎﺋﻌﻳن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك أﺻﺑﺣت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺳوق واﻟزﺑون
ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد أن ﻗﻠﺻت ﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت دور اﻟوﺳطﺎء أواﻟﻣوزﻋﻳن،ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﺗﺟﺎر ﺟﻣﻠﺔ ﺗﺟزﺋﺔ

أو وﻛﻼء) ،(Mahajan& Venkatesh,2000,215وﻳﺗوزع ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﻳﺞ
اﻟﺗﺳوﻳﻘﻲ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ ،اﻟﺗﺳﻌﻳر ،اﻟﺗوزﻳﻊ و اﻟﺗروﻳﺞ .
ﺛﺎﻟﺛﺎً :اﻹﺑداع اﻟﻣﺳﺗدام :ﻓﺎﻟﻣﻔﻬوم ﻫذا ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة إن اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻛﻠﻲ و اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺑداع اﻟﻣﺳﺗدام

ﻣن ﻏﻳر اﻟﻣﻣﻛن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻳﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻟذﻟك ﺣﺎوﻝ ﺗﻌرﻳف )  (SOIﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﻹﺑداع

اﻟذي ﻳدرك ﻓردﻳﺎ) ﺣﺳب اﻟﺗﺻور اﻟﻔردي( ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻳﺟﺎﺑﻳﺔ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ ﻟﻣﺧزون رأﺳﻣﺎﻝ اﻟﻛﻠﻲ
ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺎن ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﺗم رﺑطﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺑﻬذﻩ

اﻟطرﻳﻘﺔ ﻓﺎن ﻣﻔﻬوم ) (SOIﻳﻌﺑر ﻓﻘط ﻋن ﺗوﺟﻪ اﻟﻧﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ  ،أﻣﺎ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻟﻺﺑداع
ﻟﻠﺗطوﻳر اﻟﻣﺳﺗدام ﻳﺑﻘﻰ ﻏﻳر ﻣﻌروﻓﺎ و إن ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻺﺑداع ﻗد ﺗم ﺗﺳﻣﻳﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗم ذﻛرﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ) ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر
اﻻﺗﺟﺎﻫﻳﺔ(.وﻧﺗﻳﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺗﺟﺎﻫﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻹﺑداع ﻓﺎن)(SOI
ﺗﻌﺗﺑر ذات ﻣﺧﺎطر ﻋﺎﻟﻳﺔ إﻻ أن ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻹﺑداع ﻫو ﻻ ﻳزاﻝ ذا أﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻹﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻟذا
ﻧﺣن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻳﺟﺎد ﻧﻣوذج ﻋﺎم ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺗﺟﺎﻫﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻹﺑداع،

وﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟذاﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ)اﻟدوﺳﻛﻲ  ، (73 ،2013،ﻣن اﻟﻣﻬم
ﺟدا أن ﻳﺗم اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻹﺑداع اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻷﻧﻬﺎ اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ أو اﻟﻧﻣوذﺟﻳﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳم
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اﻻﺳﺗداﻣﺔ)إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗداﻣﺔ( اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺿﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﺑداع وﺣﻳن ﺗﺄﺧذ اﻵﺛﺎر ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر وﺣﺗﻰ ﻗﺑﻝ
اﻧطﻼق إﻟﻰ اﻟﺳوق  ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻗد ﺗﻛون اﻋﺗﺑﺎرات اﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻫﻲ أﻳﺿﺎ اﻷﺻﻝ ﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻹﺑداع اﻟﺟدﻳدة

) ، (Hart, 1997, 66وان اﺳﺗﺧدام ﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗداﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺧص ﻣﺟﺎﻝ اﻹﺑداع ﻛﺎن اﻟﻧﻘﺎش ﻋﻧﻬﺎ ﻳدور ﺣوﻝ
اﻋﺗﺑﺎر اﻹﺑداع اﻟﻣﺳﺗدام ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﻹﺑداع اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺎﻓظ أو ﻳزﻳد ﻣن ﻣﺧزون ﻟرأﺳﻣﺎﻝ اﻟﻛﻠﻲ )اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

واﻟﺑﻳﺋﻲ( ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ .ﻟذا ﻓﺎن) (Epstein , 2008 585وﺻف اﻹﺑداع اﻟذي ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗداﻣﺔ )أو اﻹﺑداع اﻟﺗﻲ
ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗداﻣﺔ( ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻹدارة اﻷﻓﺿﻝ ﻟﻺﺑداع ﺣﻳث ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ رﺑط اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ

ﺗﺗﺄﻟف ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﺑﺎدﻝ)ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻌﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺑﺎدﻟﻳﺔ( .واﻹﺑداع اﻟﻣﺳﺗدام ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺗطوﻳر اﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ

ﻧﺣو اﻹﺑداع واﻟطرق ﻫذﻩ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺧطوﺗﻳن ﻻﺣﻘﺗﻳن:

اوﻻً :ﻳﻧﺑﻐﻲ ان ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗرﻛﻳز واﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺣﻳث ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.

ﺛﺎﻧﻳ ـﺎً :ﻳﻧﺑﻐــﻲ أن ﺗﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺗوﺿــﻳﺢ و ﺗﺣدﻳــد ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻻﺳــﺗداﻣﺔ اﻟﺗــﻲ ﻟﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ  .ﻻن اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟطــرق ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬــﺎ
ﺗﺣدﻳــد و ﺗوﺿــﻳﺢ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻻﺳــﺗداﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧــﺗﺞ ﻋﻠــﻰ ﺿــوء اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳــﺎﺋﻝ اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻟﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺗداﻣﺔ .ﻣﺛــﻝ

ﻣؤﺷرات اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ،و ﻳرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳـﺑق ﺑـﺎن اﺣـد ﻣؤﺷـرات ﻧﺟـﺎح اﻟﻣﻧظﻣـﺎت

ﻫو اﻹﺑداع اﻟﻣﺳﺗدام و ﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ زﻳﺎدة ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳن ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ .
راﺑﻌﺎً:اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ

ﺗﻌد اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣن أﻫم اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺻف ﺑﻬﺎ اﻹﻓراد اﻟذﻳن ﻳﺳﻌون إﻟﻰ اﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻣﺟـﺎﻝ أﻋﻣـﺎﻟﻬم

و ذﻟــك ﻷﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻣﻧطﻘــﻲ أن ﺗﺟرﺑــﺔ اﻷﺷــﻳﺎء اﻟﺟدﻳــدة و اﻷﺳــﺎﻟﻳب اﻟﻣﺑﺗﻛ ـرة ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــﻝ ﺗﺗطﻠــب اﺗﺧــﺎذ ﻗ ـ اررات ﺳ ـرﻳﻌﺔ
وﺣﺎﺳــﻣﺔ وﻏﻳــر ﻣﺳــﺑوﻗﺔ و ﻳﺗﺧﻠﻠﻬــﺎ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻣﺧــﺎطرة و اﻟﻣﻐــﺎﻣرة و اﻟﺗــﻲ ﻻ ﻳﺗﺟـ أر ﻋﻠــﻰ اﺗﺧﺎذﻫــﺎ إﻻ ذﻟــك اﻟﻧــوع ﻣــن
اﻹﻓ ـراد اﻟــذﻳن ﻳﻣﺗﻠﻛــون روح اﻟﻣﺧــﺎطرة ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــﻝ ) اﻟدوﺳــﻛﻲ ، (27 ،2007،وﻛﻣــﺎ ﻳﻘﺻــد ﺑﺎﻟﻣﺧــﺎطرة اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ
ﺣﺳــﺎب اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﻣﻛــن ﺣــدوﺛﻬﺎ واﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ وﻣــن ﺛــم اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘـرار اﻟﻣﻼﺋــم ﻟﻠﺗﻐﻠــب ﻋﻠﻳﻬــﺎ) اﺣﻣــد

وآﺧـرون ،(56، ١٩٩٨ ،وأﺷــﺎر ﻛـﻝ ﻣــن) (Robert & Meier, 2001, 3إﻟـﻰ أن اﺧـذ اﻟﻣﺧــﺎطرة ﺑﺎﻟﺣﺳـﺑﺎن ﻫــو
اﺣﺗﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻰ ﻣﻛﺎﻓــﺄة ،أو ﺗﺣﻘﻳــق ﺣﺎﻟــﺔ ﻋواﺋــد ﻣﺟزﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻧﺟــﺎح ﺧطــﺔ اﻟﻣﺷــروع اﻟﻣﻘﺗرﺣــﺔ وﻛﻣــﺎ ان
اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﻳــز ﺑﻘــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب اﻟﻣﺧــﺎطر ﻫــﻲ اﻷﻛﺛــر ﻧﺟﺎﺣــﺎ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺗطــوﻳر اﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺗﺳــوﻳﻘﻳﺔ

اﺑﺗﻛﺎرﻳﻪ  ،ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﻳﻘﺔ ﻋن اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻣـﻊ ﺟﻣﻳـﻊ اﻷﻧﺷـطﺔ داﺧـﻝ اﻟﻣﺷـروع و
ﻫـذا ﻣـﺎ ﻳﻌﺑـر اﺣـد ﻣؤﺷـر ﻟﻧﺟـﺎح اﻟﻣﻧظﻣـﺎت و ﺗﻣﻳزﻫـﺎ ﻋـن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﻳن  (Gary& Prahalad, 2000, 92 ).وﻳﺷـﻳر
) (Krueger, 2007, 28إﻟــﻰ أن ﻫﻧــﺎك ﺛﻼﺛــﺔ أﻧ ـواع ﻣــن اﻟﻣﺧــﺎطر ﻗــد ﺗــذﻫب اﻟﻳﻬــﺎ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت او ﻳﺗﺑﻧﺎﻫــﺎ اﻟﻣــدراء

اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﻳن وﻫﻲ.:

أ -ﻣﺧﺎطر اﻻﻋﻣﺎﻝ :وﺗﺗﺿﻣن اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣﻝ ﺟدﻳدة ﺑدون اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻧﺟﺎح ،وﻫذﻩ
ﺗﺗم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗطوﻳر ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﻳد او ﻓﺗﺢ اﺳواق ﺟدﻳدة او ﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﻌﻣﻝ ﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ او وﺿﻊ

ﻫﻳﺎﻛﻝ ﺟدﻳدة ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ او وﺿﻊ ﻣﺳﺎرات ﺟدﻳدة او اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﻳﺎت ﺟدﻳدة.

ب -اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :ﺗﺗواﺟد ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺔ دﻳون ﻛﺛﻳرة او ﺗﻘوم ﺑﺎﻻﻗﺗراض ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر او
اﻟﺗﻌﻬد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ ﺑﻬدف اﻟﻧﻣو.
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ت -اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ :ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣدراء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻣﺳﺎرات اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﻧﻔﻳذ ،ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ اﺛر ﻓﻲ ﻓﺷﻝ او ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث  :اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ
أن اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺎﻻﺳــﺗﺧدام اﻷﻣﺛـﻝ ﻟﻠﻣـوارد ﻓــﻲ أطــﺎر ﻣــﺎ ﻳطﻠــق ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﻛﻔــﺎءة ﺑــدأ ﻣﻧــذ اﻟﻘــدم ،وذﻟــك ﻷﺳــﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﻌﺎﻣــﻝ
اﻟﻧدرة اﻟﺗﻲ اﺗﺳـﻣت ﺑﻬـﺎ ﻣﻌظـم أن ﻟـم ﻧﻘـﻝ ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻣـوارد ،وﻛـﺎن ذﻟـك ﻳـﺗم ﺑطـرق وأﺳـﺎﻟﻳب ﻋدﻳـدة وﻧـﺗﺞ ﻋـن ذﻟـك اﻟﻌدﻳـد
ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم واﻟﻧظرﻳﺎت ﺑﺧﺻوص ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة وﺳﺑﻝ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ وﻟﻘد ﺗﻌﺎرﻳف ﻋدﻳدة ﻟﻠﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ )(3
ﺟدوﻝ )(3ﺗﻌﺎرﻳف اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ
ت
.1

الباحث والسنة
)أبو فارة(156 ،1998 ،

.2
.3

(Kotler, 2000, 88
)الراوي والسند ،
(23،2001
(Arnold, et al,
)2002,.79
(Stair&George,
)2003,10

.4
.5

المفھــوم
تحقيق نفس المخرجات التسويقية بكلف اقل،أو تحقيق مخرجات تسويقية أكثر بالكلف
نفسھا.
انجاز األنشطة التسويقية بكفاءة أكثر.
تحسين المخرجات التسويقية عن طريق تحسين المدخالت  .واالستخدام األمثل
لمدخالت النشاط التسويقي للحصول على أفضل المخرجات التسويقية.
زيادة وحدات المخرجات التسويقية المنتجة مع ثبات الكلفة.
تحقيق أكثر ما يمكن من المخرجات التسويقية بأقل ما يمكن من المدخالت.

اﻟﻣﺻدر  :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر أﻋﻼﻩ.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻳرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن وﻛﺗﻌرﻳف إﺟراﺋﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻣﻛن ﺗﻌرﻳف اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ  :اﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻷﻓﺿﻝ
ً
ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣزﻳﺞ اﻟﺗﺳوﻳﻘﻲ وﺑﻣﺎ ﻳؤﻣن ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺳﺗوى ﻣرﺿﻲ ﻣن اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ وﺑﺄﻗﻝ اﻟﻣدﺧﻼت.
ﺛﺎﻧﻳﺎ :أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ:
ﺗﻘــدم اﻟﻣﻧظﻣــﺎت ﻻ ﻳﻘــﺎس ﺑﻣــﺎ ﺗﻣﻠﻛــﻪ ﻣــن ﻣ ـوارد ﻓﺣﺳــب ٕواﻧﻣــﺎ ﺑﻛﻔــﺎءة اﺳــﺗﻐﻼﻝ ﺗﻠــك اﻟﻣ ـوارد اﺳــﺗﻐﻼﻻً ﻳﻛﻔــﻝ ﻧﺟﺎﺣﻬــﺎ

ﺑﺗﺣﻘﻳــق أﻫــداﻓﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ﻣــن ﻫﻧــﺎ ﺗﺑــرز أﻫﻣﻳــﺔ اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺗﺳــوﻳﻘﻳﺔ ﺑوﺻــﻔﻬﺎ ﺗــدﻓﻊ اﻟــﻰ اﺳــﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣـوارد
اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ اﺳﺗﻐﻼﻻً أﻓﺿﻝ وﺑذﻟك ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﺳـﻣﺔ ﻟﻸﻋﻣـﺎﻝ اﻟﻬﺎدﻓـﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳـق اﻟﺑﻘـﺎء واﻟﻧﻣـو وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ

ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﻧﺟــﺎح ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ اﻧطﻼﻗ ـﺎً ﻣــن ﻣﻧظــور اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﺛ ـﻝ ﻟﻠﻣ ـوارد وﻣﻣــﺎ زاد ﻓــﻲ أﻫﻣﻳــﺔ اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺗﺳــوﻳﻘﻳﺔ أﻳﺿــﺎ

اﻟﺗﻌﻘﻳدات اﻟﺗﻲ راﻓﻘت ﺗوﺳﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت وﺗوﺳﻊ أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﻣن ﺻـﻔﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـﺔ إﻟـﻰ ﺻـﻔﺔ اﻟدوﻟﻳـﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ وﻣـﺎ
ﻳﺗطﻠب ذﻟك ﻣن اﻫﺗﻣﺎم وﺗرﻛﻳز أﻛﺑر ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺟم اﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﺻراع اﻟﻣﺗزاﻳد وﻧدرة اﻟﻣـوارد اﻟﺗـﻲ ﺑـدأت ﺗظﻬـر ﻛظـﺎﻫرة

ﻣﻬﻣﺔ وﺧطﻳرة وأﺟﻣﺎﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﺳـوﻳﻘﻳﺔ ﻣـن زواﻳـﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻌـﻝ أﻫﻣﻬـﺎ اﻟﻣﻧظـور اﻟـذي ﻳﺗﻧﺎوﻟﻬـﺎ
اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻧظﻳم واﻟﺗﺣﻔﻳز واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟذي ﻳﺣددﻫﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﻳﺔ
)أﺑو ﻓﺎرة : ( 258 ، 2001 ،

 . 1ﺗﺧطـــﻳط اﻟﻌﻣﻠﻳـــﺎت اﻟﺗﺳـــوﻳﻘﻳﺔ :واﻟــذي ﻳﻌﺗﻣــد أﺳﺎﺳــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻧﺑــؤ ﺑﺎﻻﺣﺗﻳﺎﺟــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻣــن ﻣ ـوارد وﻋﻧﺎﺻــر
وﻣﺧرﺟـ ــﺎت ﻧﺷـ ــﺎط اﻟﺗﺳـ ــوﻳق وﻋﻣـ ــﻝ اﻻﺳـ ــﺗﻌدادات اﻟﻼزﻣـ ــﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬـ ــﺎ وﺗوﻓﻳرﻫـ ــﺎ ﺑﻣـ ــﺎ ﻳـ ــﺗﻼﺋم ٕواﻣﻛﺎﻧﻳـ ــﺎت اﻟﻣﻧظﻣـ ــﺔ

واﻟﺗﺧطــﻳط ﻻﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺄﻗــﻝ اﻟﻛﻠــف ﻣــﻊ ﺛﺑــﺎت ﺣﺟــم وﻧوﻋﻳــﺔ اﻟﻣﺧرﺟــﺎت .إﺿــﺎﻓﺔ ﻹﻳﺟــﺎد اﻟﺣﻠــوﻝ اﻟﻧﺎﺟﺣــﺔ ﺳ ـواءاً
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ﻟﻠﻣﺷ ــﺎﻛﻝ اﻟﻣﺗوﻗﻌ ــﺔ ﻋﻧ ــد اﻟﺗﺧط ــﻳط أو اﻟﻣﺷ ــﺎﻛﻝ اﻟﻔﻌﻠﻳ ــﺔ أﺛﻧ ــﺎء اﻟﺗﻧﻔﻳ ــذ ووﺿ ــﻊ اﻟﺑ ــداﺋﻝ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟ ــﺔ واﺗﺧ ــﺎذ اﻟﻘـ ـ اررات

اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.

 . 2ﺗﻧظــﻳم ﺟﻬــﺎز اﻟﺗﺳــوﻳق  :اﻟــذي ﻳﺗﺿــﻣن ﻓــﻲ ﺟﺎﻧــب ﻣﻣــﺎ ﻳﺗﺿــﻣﻧﻪ ﺗﺣدﻳــد أﻧﺷــطﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﺑﻬــذا اﻟﻧظــﺎم ﺑﻌﺎﻣــﺔ
واﻟﻣﺳــؤوﻟﻳن ﻋــن ﺗﺣﺳــﻳن اﻟﻛﻔــﺎءة ﺑﺧﺎﺻــﺔ وﺗﺣدﻳــد ﻋﻼﻗــﺎت اﻟﺳــﻠطﺔ ﺑﻳــﻧﻬم وﻣــﻧﺢ اﻟﺻــﻼﺣﻳﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻷداء اﻟﻌﻣــﻝ

إﺿﺎﻓﺔ ﻹﻣدادﻫم ﺑﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ أداء وظﺎﺋﻔﻬم ﻣن ﻣﺎدﻳﺔ او ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ .

 .3اﻟﺗــﺄﺛﻳر ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﺑﺟﻬــﺎز اﻟﺗﺳــوﻳق  :ﻣــن ﺧــﻼﻝ د ارﺳــﺔ ﺣﺎﺟــﺎت ودواﻓــﻊ اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن وأﻓﺿــﻝ اﻷﺳــﺎﻟﻳب ﻟﻘﻳــﺎدﺗﻬم
ووﺳــﺎﺋﻝ اﻻﺗﺻــﺎﻝ ﻓﻳﻣــﺎ ﺑﻳــﻧﻬم وﺻــوﻻ ﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻣﺳــﺗوﻳﺎت إﻧﺟــﺎز أﻋﻠــﻰ ﻟﻸﻫــداف اﻟﺗﺳــوﻳﻘﻳﺔ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن اﻟﻛﻔــﺎءة

واﻟﺗﺣﻔﻳز ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑﺎدﻟﻳﺔ أي ان ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻳؤدي ﻟﻸﺧر ﺳﻠﺑﺎ أو إﻳﺟﺎﺑﺎ.

وﻻ ﻳﻘﺗﺻراﻟﺗﺣﻔﻳز ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﻝ ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳن أﻳﺿﺎ واﻟﺗـﺄﺛﻳر ﻓـﻲ ﺳـﻠوﻛﻬم ﻣـن ﺧـﻼﻝ إﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟـﺎﺗﻬم ﻣﻣـﺎ
ﻳؤدي إﻟﻰ:

أ  .ﺗﺣﻘﻳق رﺿﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻳطـﺔ وﻳﺷـﺎرﻛون ﺑﺷـﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷـر
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻹﻧﺟﺎز اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻘررة .

ب  .ﺗﺣﻘﻳق رﺿﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ٕواﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺧﻔﻳض اﻷﺳﻌﺎر وﺗﺣﺳﻳن اﻟﺟودة ﻟﻠﻣﻧـﺗﺞ ﻧﺗﻳﺟـﺔ ﻟﺗﺧﻔـﻳض
ﻛﻠف اﻟﻣدﺧﻼت.

. 4اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ  :وﻣراﻗﺑـﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳـذ ﻟﻠﺗﺄﻛـد ﻣـن ﻣطﺎﺑﻘـﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳـﺎت ﻣـﻊ اﻷﻫـداف واﻟﻐﺎﻳـﺎت اﻟﻣﺧططـﺔ
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻘﻳﺎس أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن وﻣﺳﺗوﻳﺎت ﺗﻧﻔﻳذﻫم وﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻔﺎءﺗﻬم واﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ وﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـﺎ
ﻓﻲ وﻗﺗﻬﺎ وﺗﺟﻧب اﺳﺗﻔﺣﺎﻟﻬﺎ وﻫذا ﻳﺟﻌﻝ ﻟﻠﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ دور ﻓﻲ :

أ  .ﺿﻣﺎن اﻟﺑﻘﺎء واﻻﺳﺗﻣرار واﻟﻧﻣو ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق.
ب  .اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻛﻣﻘﻳﺎس اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻬم ﺟداً ﻟﻘﻳﺎس أداء اﻟﺳوق .
راﺑﻌﺎً :ﻣؤﺷرات ﻗﻳﺎس اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم اﺗﻔﺎق اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات ﻣﺣددة ﻟﻠﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﻧظ اًر ﻟﻛﺛرﺗﻬﺎ ﻟـذا ﺳـﻧﻌرض ﻓﻳﻣـﺎ ﻳـﺄﺗﻲ ﺑﻌﺿـﺎً
ﻣﻧﻬﺎ:

 -1اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﺳـوﻳﻘﻳﺔ  :إن اﻧﺧﻔـﺎض اﻟﺗﻛـﺎﻟﻳف اﻟﺗﺳـوﻳﻘﻳﺔ ﺑﻛـﻝ أﻧواﻋﻬـﺎ ﻣـن دون اﻟﺗﻘﻠﻳـﻝ ﻣـن اﻟﻣﺧرﺟـﺎت ﻳﻌﺗﺑـر ﻏﺎﻟﺑـﺎ

ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﺳـوﻳﻘﻳﺔ )اﻟﺑﻛـري.( 14، 2005،وأﺷـﺎر )اﻟﺣﻣـداﻧﻲ  ( 31، 2007،إﻟـﻰ إن ﻗﻳـﺎس

اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻣؤﺷـر ﻳـﺗم ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻛـس اﻟﻧﺳـﺑﺔ ﺑـﻳن إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻛﻠـف اﻟﺗﺳـوﻳﻘﻳﺔ

ٕواﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻛﻠف اﻟﻛﻠﻳﺔ )اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ واﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ( ﻟﻠﺧدﻣﺔ .
.2رﺿﺎ اﻟزﺑون  :ﻳﺷﻳر )اﻟﺣﻣداﻧﻲ  ( 37، 2007،إﻟﻰ أن رﺿﺎ اﻟزﺑون ﻳﻌد ﻏﺎﻳﺔ وأداة ﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن

ﻛوﻧﻪ ﻣؤﺷ اًر ﻟﻠﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ  ،وﻳﺗﺣﻘق ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻷﻋﻠﻰ رﺿﺎ ﻟﻠزﺑون ﻋن طرﻳق ﺗﺧﻔﻳض

اﻷﺳﻌﺎر أو زﻳﺎدة ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ أو ﻛﻼ اﻻﺛﻧﻳن أو ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼﻝ اﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻓﻲ زﻳﺎدة
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،وﻣن اﻟﻣﻬم اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﺿﺎ ﺗﻌﻧﻲ اﺳﺗﻣ اررﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟزﺑون ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎدام اﻧﻪ
ﻳﺷﻌر ﺑﺎﻻﻛﺗﻔﺎء واﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ،إذ إﻧﻪ ﻳﺟب أن ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﻳم ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻝ ﻣن اﻟرﺿﺎ
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ﻟﻠزﺑون ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑوﻝ ﻣن اﻟرﺿﺎ ﻟﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻟﻛن ﺑﺷرط أن ﺗﺗﺣﻘق ذﻟك ﻓﻲ ﺿوء
إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.

 -3اﻟﺑﺣــث واﻟﺗطــوﻳر اﻟﺗﺳــوﻳﻘﻲ  :إن ﻛﻔــﺎءة اﻟﺑﺣــث واﻟﺗطــوﻳر اﻟﺗﺳــوﻳﻘﻲ ﺗظﻬــر ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﻛﻣﻳــﺔ وﻧوﻋﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺟﺎد اﻟﻔرص اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻹﺷﺑﺎع رﻏﺑـﺎت اﻟزﺑـون اﻟﺗـﻲ ﻟـم ﺗﺷـﺑﻊ ﺑﻌـد

وﻟﺣ ـ ــﻝ اﻟﻣﺷ ـ ــﺎﻛﻝ اﻟﺗ ـ ــﻲ ﻳﻌ ـ ــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬ ـ ــﺎ اﻟزﺑ ـ ــون ﻧﺗﻳﺟ ـ ــﺔ ﻟﺗﻠﻘﻳ ـ ــﻪ ﺧدﻣ ـ ــﺔ ﻣﻌﻳﻧ ـ ــﺔ )اﻟﺣﻣ ـ ــداﻧﻲ  ، ( 39، 2007،وذﻛ ـ ــر
)اﻟﺻﻣﻳدﻋﻲ  ( 311 ، 2000،إن إﻋداد ووﺿﻊ اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻳﻛون ﺑﻧﺎء واﺳـﺗﻧﺎداً ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻠﻳـﻝ

اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗوﻓرﻫــﺎ ﺑﺣــوث اﻟﺗﺳــوﻳق واﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺑﻳﺋــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﺑﻳﺋــﺔ اﻟﺗﺳــوﻳﻘﻳﺔ واﻟﺗــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻳﺟــب أن
ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ.

اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث  :وﺻف وﺗﺣﻠﻳﻝ ﺑﻌدي اﻟﺑﺣث:
أوﻻ :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري:

ﻳﻌرض اﻟﺟدوﻝ ) (18ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟوﺻﻔﻲ ﻻﺑﻌﺎد اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري

ﻟﻌﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑدﻻﻟﺔ

ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟوﺳﻳط ﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ،وﻣﺳﺗوى ﺗﺷﺗت ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻋن اﻟوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ ﻷداة اﻟﻘﻳﺎس وﻗدرﻩ )(5
ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﻺﺑﻌﺎد اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﺑدﻻﻟﺔ اﻟوزن اﻟﻣﺋوي ﻟﻬﻣﺎ وﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات اﻵﺗﻳﺔ ،إذ أن

اﻟﺟدوﻝ ) (4ﻳوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟوﺻﻔﻲ ﻹﺑﻌﺎد اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري ﻟدى اﻟﻌﻳﻧﺔ اﻟﻣﺑﺣوث .اذ
ﺣﻘق ﻣﺗﻐﻳر ﺗطوﻳر إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﺳوﻳق ﻟﻠﻌﻳﻧﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ اﻟﻣﻌدﻝ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ )،(3.97
ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﺑﻠﻎ ) ،(1.20ووزن ﻣﺋوي ﺑﻠﻎ ) ،(%39وﺟﺎء ﺗرﺗﻳب اﻟﺑﻌد ) ، (1ﻓﻲ ﺣﻳن ﺣﻘق ﻣﺗﻐﻳر رﻓﻊ
ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣوارد ﻟﻠﻌﻳﻧﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ اﻟﻣﻌدﻝ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ) ،(4.06ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﺑﻠﻎ ) ،(1.20ووزن

ﻣﺋوي ﺑﻠﻎ ) ،(%40وﺟﺎء ﺗرﺗﻳب اﻟﺑﻌد ) (2وﺟﺎء ﺗرﺗﻳب اﻟﺑﻌد اﻻﺑداع اﻟﻣﺳﺗدام اﻟﺗرﺗﻳب ) (3ﻟﻠﻌﻳﻧﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ
ﻛوﻧﻪ ﺣﻘق اﻟﻣﻌدﻝ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ) ،(4.02ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﺑﻠﻎ ) ،(1.12ووزن ﻣﺋوي ﺑﻠﻎ

) (%40ﺟﺎء ﺗرﺗﻳب اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺗرﺗﻳب ) (4ﻟﻠﻌﻳﻧﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﻛوﻧﻪ ﺣﻘق اﻟﻣﻌدﻝ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوﺳط
اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ) ،(3.97ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﺑﻠﻎ ) ،(1.21ووزن ﻣﺋوي ﺑﻠﻎ ) (%39أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻘد
ﺣﻘق اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟوﺳﻳط اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري ﻟﻠﻌﻳﻧﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ وﺳﻳط ﻗدرﻩ ) ،(7ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﻳﺎري ﺑﻠﻎ ) ،(2.26ووزن
ﻣﺋوي ﺑﻠﻎ ) (%70وﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ.
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مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة
الجدول ) (4الوصف اإلحصائي لفقرات إبعاد التسويق االبتكاري
ت

المتغير

1

الفقرات
تحرص شركتنا على تطوير المنتجات المقدمة للزبون .

تطوير لتكنولوجيا التسويق

2
3
4
5
6

1
2

4

رفع قيمة الموارد

3

5
6

يلع ب التط ور التكنول وجي ف ي ش ركتنا دورا مھم ا ف ي نج اح ممارس اتنا
التسويقية
تحت رم ش ركتنا األفك ار الت ي يطرحھ ا الع املون وخاص ة األفك ار
التكنولوجية الجديدة منھا.
تعتمد شركتنا على التطور التكنولوجي في مجال المنافسة مع المنظم ات
األخرى
تمتلك شركتنا تكنولوجيا متطورة لتصميم و تصنيع منتجاتھا
تمتلك شركتنا قاعدة بيانات عن احدث التطورات التكنولوجي ة ف ي الع الم
بما يخص منتجات المنظمة
المعدل الكلي
تلجا شركتنا إلى عقد تحالف ات م ع المجھ زين و المنافس ين الس تغالل اي
فرصة سانحة
تستخدم شركتنا مواردھا من اجل تحقيق أھداف المنظمة في اقتناص
الفرص في البيئة
تعمل شركتنا على مراجعة وتدقيق الموارد لديھا في حال ة فق دانھا القيم ة
األساسية لھا.
تعمل شركتنا على اعادة النظ ر ف ي الم وارد غي ر المادي ة ف ي حال ة ع دم
تحقيق ھذه الموارد القيمة االساسية.
تسعى شركتنا الى الحصول على موارد أفضل من الموارد الحالية لرف ع
قيمة مواردھا.
تعمل شركتنا على رفع قيمة مواردھا من خالل اكتس اب الم وارد المالي ة
و البشرية بأفضل الوسائل

المعدل الكلي
7
9
10
11

المخاطرة المحسوبة

8

12

شركتنا لديھا القناعة بان اإلعمال ذات المخاطر ھي مربحة
ل دى ش ركتنا الرغب ة للقي ام ب بعض اإلعم ال حت ى ل و ك ان النج اح لھ ذه
االعمال يتسم بالصعوبة.
تتحمل شركتنا مخاطر عالية للتكيف و االستجابة للسوق
تنفذ شركتنا البديل األكثر ربحية رغم المخاطرة العالية
لدى منظمتنا القناعة ب ان العم ل يك ون مم ل اذ ل م ينط وي عل ى ش ئ م ن
المخاطرة
تشجع منظمتنا على ايجاد حلول مبتكرة و ذات مخاطر محسوبة

المعدل
1

تؤمن شركتنا بأن اإلبداع المستدام ھو ضرورة مطلقة لمستقبل المنظمة.

2

تشجع شركتنا العاملين للنظر الى األشياء بطرق جديدة.

4

اإلبداع المستدام

3

تعم ل ش ركتنا عل ى اعتم اد ف رق العم ل ف ي انج از اإلعم ال المحوري ة
واإلستراتيجية.
تش جع ش ركتنا االف راد ال ذين ل ديھم وجھ ات نظ ر مختلف ة وذل ك لتحفي ز
االبتكار واالبداع.

5

تحرص شركتنا على تنفيذ االفكار الجديدة بسرعة.

6

تأخ ذ ش ركتنا المؤش رات البيئي ة واالجتماعي ة و االقتص ادية عن د تق ديم
المنتجات المستدامة

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
المئوي%

3.68

1.21

0.368

1

3.88

1.30

0.388

6

4.04

1.12

0.404

5

1.21

0,405

2

4.08

1.32

0.408

3

4.10

1.07

0.410

4

3.97

1.20

0.397

1

4.22

1.22

0.422

5

1.21

0,386

1

1.07

0.410

4

1.32

0.408

3

1.30

0.388

2

0.984

0.424

6

4.06

1.20

0.406

2

3.75

1.34

0.375

2

1.23

0,405

4

1.01
1.09

0.382
0.362

3
1

4.21
4.11

1.31

0.421

6

1.29

0.411

5

3.93

1.21

0.393

4

1.11

0.425

4

1.28

0.408

3

1.04

0.348

1

1.08

0.380

2

1.11

0.425

6

4.05

3.86
4.10
4.08
3.88
4.24

4.05
3.82
3.62

4.25
4.08
3.48
3.80
4.25

الترتيب

1.12

0.427

5

المعدل الكلي

4.02

1.12

0.402

3

المعدل الكلي للتسويق أالبتكاري

3.99

1.21

0.399

المصدر :إعداد الباحثان اعتمادا على نتائج الحاسبة االلكترونية.
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4.27

م.د .والء جمال الدين  ،م .عمر ياسين

دور التسويق االبتكاري في تحسين..

ﺛﺎﻧﻳﺎ :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ :ﻳﻌرض اﻟﺟدوﻝ ) (5ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟوﺻﻔﻲ

ﻟﺑﻌد اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ اﻟزﺑون ﻟﻌﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑدﻻﻟﺔ ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟوﺳط ﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ،وﻣﺳﺗوى ﺗﺷﺗت ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻋن
اﻟوﺳط اﻟﻔرﺿﻲ ﻷداة اﻟﻘﻳﺎس وﻗدرﻩ ) (3ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﺑدﻻﻟﺔ اﻟوزن اﻟﻣﺋوي ﻟﻬﻣﺎ
وﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ ) (5ﻳوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟوﺻﻔﻲ ﻹﺑﻌﺎد اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﻟدى اﻟﻌﻳﻧﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ،إذ
ﺗﺑﻳن ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ أن ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﺣوﻝ ﺑﻌد اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ .

اﻟﺟدوﻝ ) (18اﻟوﺻف اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ
المتغير

ت

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

4.15

1.23

4.41

1.05

4.40

1.10

4.17

1.16

4.77

0.783

4.48

1.07

4.44

1.25

4.55
4.42

1.04
1,08

 .1تعتبر الشركة الكفاءة في تقديمھا للمنتج ھدفا إستراتيجيا لھا
 .2تقوم الشركة بتخفيض كلفة منتجاتھا ي دل عل ى أن الش ركة تعم ل ب أعلى
كفاءة تسويقية.
 .3ان سعي الشركة ال ى خف ض كلف ة منتجاتھ ا ي دل عل ى ان الش ركة تعم ل
بالسرعة المطلوبة
 .4تھدف شركتنا لتحقيق رضا الزبائن.
.5
.6
.7
.8

تس تخدم ش ركتنا اق ل م ا يمك ن م ن الم دخالت للحص ول عل ى اكب ر ق در
ممكن من المخرجات.
يس عى ش ركتنا إل ى أبع اد األنش طة التس ويقية غي ر الض رورية لتقلي ل
التكاليف التسويقية
تساعد البحث والتطوير التسويقي شركتنا عل ى تحدي د حاج ات ورغب ات
الزبون وإشباعھا
يسعى شركتنا إلى االستماع إلى شكاوى الزبون واالستجابة لھا
المعدل العام

الوزن
المئوي

الترتيب

0,415

1

0.441

4

0.440

3

0.417

2

0.477
0.448

8
6

0.444

5

0.455
0.442

7

اﻟﻣﺻدر  :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ.
ﺛﺎﻟﺛﺎً -اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﻳﺎت اﻟﺑﺣث :

 .1اﺧﺗﺑﺎر ﻋﻼﻗﺎت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳن ﺑﻌدي اﻟﺑﺣث:

ﺗﺗﺿ ــﻣن ﻫ ــذﻩ اﻟﻔﻘـ ـرة اﻟﺗﻌ ــرف ﻋﻠ ــﻰ طﺑﻳﻌ ــﺔ ﻋﻼﻗ ــﺔ اﻻرﺗﺑ ــﺎط ﺑ ــﻳن ﺑﻌ ــدي اﻟد ارﺳ ــﺔ اﻟﺗﺳ ــوﻳق اﻻﺑﺗﻛ ــﺎري واﻟﻛﻔ ــﺎءة

اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳـﺔ اﻷوﻟـﻰ اﻟﺗـﻲ ﺗـﻧص ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ارﺗﺑـﺎط ﻣﻌﻧوﻳـﺔ ﺑـﻳن اﻟﺗﺳـوﻳق اﻻﺑﺗﻛـﺎري
واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ،إذ ﻳﺷﻳر اﻟﺟدوﻝ ) (3إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري واﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﺳـوﻳﻘﻳﺔ،

إذ ﺑﻠﻐت ﻗﻳﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط ) (0,826ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ ) ،(0,05وﻫذا ﻳﺷﻳر إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻛﻠﻣـﺎ زاد اﻫﺗﻣـﺎم اﻟﺷـرﻛﺎت
ﺑﺎﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري زاد ذﻟك ﻣن ﺗﺣﺳﻳن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،وﺑﻬذا ﻳﺗﺣﻘق ﻗﺑوﻝ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﺔ اﻷوﻟﻰ.
اﻟﺟدوﻝ )(3ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳن ﺑﻌد اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ
المتغير المفسر
التسويق االبتكاري
المتغير المستجيب
الكفاءة التسويقية

*0,826

N= 83

اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ.
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.2اﺧﺗﺑﺎر ﻋﻼﻗﺎت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳن ﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ:

ﻳــﺗم اﻟﺗرﻛﻳــز ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺣــور ﻋﻠــﻰ اﺧﺗﺑــﺎر ﺻــﺣﺔ اﻟﻔرﺿــﻳﺎت اﻟﻔرﻋﻳــﺔ اﻟﺳــت واﻟﻣﻧﺑﺛﻘــﺔ ﻋــن اﻟﻔرﺿــﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳــﺔ

اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗـﻧص ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ارﺗﺑـﺎط ﻣﻌﻧوﻳـﺔ ﺑـﻳن ﻣﺗﻐﻳـرات اﻟﺗﺳـوﻳق اﻻﺑﺗﻛـﺎري واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﺑ ـ )ﺗطـوﻳر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ
اﻟﺗﺳــوﻳق ،رﻓــﻊ ﻗﻳﻣــﺔ اﻟﻣ ـوارد ،اﻹﺑــداع اﻟﻣﺳــﺗدام واﻟﻣﺧــﺎطرة اﻟﻣﺣﺳــوﺑﺔ( واﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺗﺳــوﻳﻘﻳﺔ وﻳﻌــرض اﻟﺟــدوﻝ  4ﻧﺗــﺎﺋﺞ
ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑـ )ﺗطوﻳر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﺳوﻳق ،رﻓـﻊ ﻗﻳﻣـﺔ اﻟﻣـوارد ،اﻹﺑـداع

اﻟﻣﺳﺗدام و اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ( ﻣﻊ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ  ،إذ ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻣوﺟﺑـﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﻳـرات اﻷرﺑﻌـﺔ )رﻓـﻊ ﻗﻳﻣـﺔ

اﻟﻣوارد،اﻟﺗﺧﻳــﻝ اﻻﺑﺗﻛــﺎري ،اﻹﺑــداع اﻟﻣﺳــﺗدام ،اﻟﻣﺧــﺎطرة اﻟﻣﺣﺳــوﺑﺔ( وﺣﻘﻘــت اﻟﻣﺗﻐﻳ ـرات اﻷرﺑﻌ ـﺔ ﻗﻳﻣ ـﺎً ﻟﻣﻌﺎﻣــﻝ اﻻرﺗﺑــﺎط

ﻛﺎﻵﺗﻲ ) (0,540)(0,830) (0,680) (0،720وﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ وﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ ) (0,05وﺗدﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠـﻰ

اﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺄﺑﻌـﺎد اﻟﺗﺳـوﻳق اﻻﺑﺗﻛـﺎري ﻣﻣـﺎ أدى ذﻟـك ﻟﺗﺣﺳـﻳن اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﺳـوﻳﻘﻳﺔ ،ﻓﺿـﻼً ﻋـن أﻧﻬـﺎ ﺗﻌﻛـس ﻟﻧـﺎ
ﻗﺑوﻝ اﻟﻔرﺿﻳﺎت اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﺔ اﻷوﻟﻰ.

اﻟﺟدوﻝ )(4ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻼﻗﺎت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻳن ﻛﻝ ﻣﺗﻐﻳر ﻣن ﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ
اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻣﻔﺳرة

ﺗطوﻳر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ

رﻓﻊ ﻗﻳﻣﺔ

اﻹﺑداع

اﻟﻣﺧﺎطرة

اﻟﺗﺳوﻳق

اﻟﻣوارد

اﻟﻣﺳﺗدام

اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ

اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻣﺳﺗﺟﻳب

اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ

*0,720

*0,680

*0,830

N = 83

*0,540
* P≤ 0.05

اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ.
.3اﺧﺗﺑﺎر ﻋﻼﻗﺎت اﻷﺛر ﺑﻳن ﻣﺗﻐﻳري اﻟﺑﺣث


اﺧﺗﺑﺎر ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ :

ﺗرﻛــز ﻫــذﻩ اﻟﻔﻘ ـرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن ﺻــﺣﺔ اﻟﻔرﺿــﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻧﺻــت ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ﺗــﺄﺛﻳر
ﻣﻌﻧوﻳــﺔ ﻟﻠﺗﺳــوﻳق اﻻﺑﺗﻛــﺎري ﻓــﻲ اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺗﺳــوﻳﻘﻳﺔ  ،وﺗﺷــﻳر ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻻﻧﺣــدار ﻓــﻲ اﻟﺟــدوﻝ) (5إﻟــﻰ أن ﻟﻠﺗﺳــوﻳق
اﻻﺑﺗﻛـ ــﺎري ﻟـ ــﻪ ﺗـ ــﺄﺛﻳ اًر ﻣﻌﻧوﻳ ـ ـﺎً ﻓـ ــﻲ ﺗﺣﺳـ ــﻳن اﻟﻛﻔـ ــﺎءة اﻟﺗﺳـ ــوﻳﻘﻳﺔ ،وﻳ ـ ـدﻋم ﻫـ ــذا اﻟﺗـ ــﺄﺛﻳر ﻗﻳﻣـ ــﺔ ) (Fاﻟﻣﺣﺳـ ــوﺑﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐـ ــﺔ

) ،(32,024وﻫـ ــﻲ أﻛﺑـ ــر ﻣـ ــن ﻗﻳﻣﺗﻬـ ــﺎ اﻟﺟدوﻟﻳـ ــﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐـ ــﺔ ) (4,001ﻋﻧـ ــد درﺟﺗـ ــﻲ ﺣرﻳـ ــﺔ ) (81 ،1وﻣﺳـ ــﺗوى ﻣﻌﻧوﻳـ ــﺔ

) ،(0,05وﻳﺳﺗدﻝ ﻣن ﻗﻳﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﺣدﻳد ) (R2أن ) (%42ﻣن اﻟﺗﻌزﻳـز ﻓـﻲ اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﺳـوﻳﻘﻳﺔ ﻳﻔﺳـرﻩ ﺑﻌـد اﻟﺗﺳـوﻳق

اﻻﺑﺗﻛﺎري ،ﻓﺿﻼً ﻋن أن ﻫﻧﺎك ﻣؤﺷرات ﻋﺷـواﺋﻳﺔ أﺧـرى ﻻ ﻳﻣﻛـن اﻟﺳـﻳطرة ﻋﻠﻳﻬـﺎ ،وﻳـدﻋم ذﻟـك ﻗﻳﻣـﺔ ﻣﻌﺎﻣـﻝ اﻻﻧﺣـدار
) (B1اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ) (0,634اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ أن ) (0,634ﻣن اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻣﺳـﺗﺟﻳب ﻫـﻲ ﻧﺗﻳﺟـﺔ ﺗﻐﻳـر
ﻓــﻲ اﻟﻣﺗﻐﻳــر اﻟﻣﻔﺳــر ﺑﻣﻘــدار وﺣــدة واﺣــدة ،وﻋــزز ذﻟــك ﻗﻳﻣــﺔ ) (tاﻟﻣﺣﺳــوﺑﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐــﺔ ) (3,324وﻫــﻲ أﻛﺑــر ﻣــن ﻗﻳﻣﺗﻬــﺎ

اﻟﺟدوﻟﻳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ) ،(1,671وﺗﺄﺳﻳﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻳﻣﻛن ﻗﺑوﻝ اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ.
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اﻟﺟدوﻝ ) (5ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ
التسويق االبتكاري

المتغير لمفسر
المتغير المستجيب
الكفاءة التسويقية

B0

B1

1,042

0,634

) ( :tاﻟﻣﺣﺳوب

T

R2
0,42

N = 83

F

المحسوبة الجدولية المحسوبة

الجدولية

32,024

4,001

1,671

3,324

) df ( 81,1

اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ.


* P≤ 0.05

اﺧﺗﺑﺎر ﻋﻼﻗﺔ أﺛر ﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ

ﺗﺷﻳر ﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺟدوﻝ ) (6إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﻳر ﻣﻌﻧوﻳـﺔ ﻣﺗﻐﻳـرات اﻟﺗﺳـوﻳق اﻻﺑﺗﻛـﺎري ﻓـﻲ اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﺳـوﻳﻘﻳﺔ
 ،إذ ﺗــؤﺛر )ﺗطــوﻳر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﺳــوﻳق ،رﻓــﻊ ﻗﻳﻣــﺔ اﻟﻣ ـوارد  ،اﻹﺑــداع اﻟﻣﺳــﺗدام واﻟﻣﺧــﺎطرة اﻟﻣﺣﺳــوﺑﺔ ( ﻓــﻲ اﻟﻛﻔــﺎءة

اﻟﺗﺳ ــوﻳﻘﻳﺔ  ،وﻳ ــدﻋم ﻫ ــذا اﻟﺗ ــﺄﺛﻳر ﻗ ــﻳم ) (Fاﻟﻣﺣﺳ ــوﺑﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐ ــﺔ ) (53,496)(52,168) (14,458)( 16,386ﻋﻠ ــﻰ
اﻟﺗ ـواﻟﻲ وﻫــﻲ أﻛﺑــر ﻣــن ﻗﻳﻣــﺔ ) (Fاﻟﺟدوﻟﻳــﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐــﺔ ) (2,52ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوى ﻣﻌﻧوﻳــﺔ ) (0,05ودرﺟﺗــﻲ ﺣرﻳــﺔ )،(78,4
وﺑﻠـ ــﻎ ﻣﻌﺎﻣـ ــﻝ اﻟﺗﺣدﻳـ ــد ) (R2ﻟﻸﺑﻌـ ــﺎد اﻟﺧﻣﺳـ ــﺔ ) (0,46 )(0,44) (0,21) (0,23ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺗ ـ ـواﻟﻲ ،إن اﻻﺧﺗﻼﻓـ ــﺎت

اﻟﻣﻔﺳرة ﻓـﻲ اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﺳـوﻳﻘﻲ ﺗﻌـود إﻟـﻰ ﺗـﺄﺛﻳر ﻣﺗﻐﻳـرات اﻟﺗﺳـوﻳق اﻻﺑﺗﻛـﺎري  ،وﻳﻌـود اﻟﺑـﺎﻗﻲ إﻟـﻰ ﻣﺗﻐﻳـرات ﻋﺷـواﺋﻳﺔ ﻻ
ﻳﻣﻛ ــن اﻟﺳ ــﻳطرة ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ ،وﻣ ــن ﺗﺣﻠ ــﻳﻼت ) (Bﺑدﻻﻟ ــﺔ ) (tﺗﺑ ــﻳن أن ) (tاﻟﻣﺣﺳ ــوﺑﺔ ﻟﻸﺑﻌ ــﺎد اﻟﺧﻣﺳ ــﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐ ــﺔ )(5,417
) ( 4,424 )(7,021) (4,612ﻣﻌﻧوﻳــﺔ وﻫــﻲ أﻛﺑــر ﻣــن ﻗﻳﻣﺗﻬــﺎ اﻟﺟدوﻟﻳــﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐــﺔ ) (1,658وﺗﺄﺳﻳﺳ ـﺎً ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗﻘــدم

ﻳﻣﻛن ﻗﺑوﻝ اﻟﻔرﺿﻳﺎت اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ.

اﻟﺟدوﻝ ) (6ﺗﺄﺛﻳر ﻛﻝ ﻣﺗﻐﻳر ﻣن ﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ
المتغير المستجيب

األداء التسويقي

رات

B1

T
2

المتغي
المفسرة
تطوير تكنولوجيا
التسويق

B0
0,403

رفع قيمة الموارد

0,342

اإلبداع المستدام

0,673

المخاطرة
المحسوبة

0646

) (  :tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ

1,476
1,271
1,235
1,205

R
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14,458

2,52

52,168

4,424

N = 83

الجدولية

* P≤ 0.05
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اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت
ﺑﻣوﺟب ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث أﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص أﻫم اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت وﺻوﻻً إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺗﻲ
ﺳﻳﻌرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺣور اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺿﻣن ﻓﻘرﺗﻳن:
اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت
أو ًﻻ -اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
 .1ﻛﺷﻔت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟوﺻﻔﻲ ﻋن إﻋﺎدة ﺗرﺗﻳب إﺑﻌﺎد اﻟﺗﺳـوﻳق أﻻﺑﺗﻛـﺎري وﺣﺳـب أﻫﻣﻳﺗﻬـﺎ ﻟﻌﻳﻧـﺔ اﻟد ارﺳـﺔ ﺣﻳـث ان
إﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗط ــوﻳر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ــﺎ اﻟﺗﺳ ــوﻳق ﻓ ــﻲ اﻟﺗرﺗﻳ ــب اﻷوﻝ ،ورﻓ ــﻊ ﻗﻳﻣ ــﺔ اﻟﻣـ ـوارد ﻓ ــﻲ اﻟﺗرﺗﻳ ــب اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ ،اﻟﻣﺧ ــﺎطرة
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﻳب اﻟﺛﺎﻟث ،واﻹﺑداع اﻟﻣﺳﺗدام ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﻳب اﻟراﺑﻊ.
 .2ﻛﺷﻔت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟوﺻﻔﻲ اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ أن إﺟﺎﺑﺎت اﻷﻓراد اﻟﻣﺑﺣوﺛﻳن ﺗﺗﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻧﺣو ﺑﻌد اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳـوﻳﻘﻳﺔ وﻫـو ﻣـﺎ
ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣﺳﻳن ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ .
 .3ﻳ ـرﺗﺑط اﻟﺗﺳــوﻳق اﻻﺑﺗﻛــﺎري ﻣــن ﺧــﻼﻝ ارﺗﺑــﺎط ﻣﺗﻐﻳ ارﺗــﻪ اﻷرﺑﻌــﺔ )رﻓــﻊ ﻗﻳﻣــﺔ اﻟﻣ ـوارد  ،ﺗطــوﻳر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﺳــوﻳق ،
اﻹﺑداع اﻟﻣﺳﺗدام ،اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ( ﺑﻌﻼﻗـﺎت ارﺗﺑـﺎط ذات دﻻﻟـﺔ ﻣﻌﻧوﻳـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﺳـوﻳﻘﻳﺔ ،وﻫـذا ﻣـﺎ ﻳؤﺷـر
إﻟﻰ ﺗﻌﻛس ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛـﺎري ﺑﺎﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﺳـوﻳﻘﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛـﺔ إذ ﺗـوﻟﻲ ﺗﻠـك اﻟﻣﻧظﻣـﺎت
ﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺳوﻳق اﻻﺑﺗﻛﺎري اﻫﺗﻣﺎﻣﺎً ﻛﺑﻳ اًر ﻣﻣﺎ ﻳﺣﺳن ﻣن ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ وﻳزﻳد إرﺑﺎﺣﻬﺎ.
 .4أظﻬــرت ﻣﻌطﻳــﺎت ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺗﺄﺛﻳرﻳــﺔ ﺑــﻳن ﻣﺗﻐﻳ ـرات اﻟﺑﺣــث إﻟــﻰ أن ﻫﻧــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ ﺗــﺄﺛﻳر ﻣﻌﻧوﻳــﺔ ﻟﻣﺗﻐﻳ ارﺗــﻪ
اﻷرﺑﻌــﺔ )رﻓــﻊ ﻗﻳﻣــﺔ اﻟﻣ ـوارد  ،ﺗطــوﻳر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗﺳــوﻳق ،اﻹﺑــداع اﻟﻣﺳــﺗدام ،اﻟﻣﺧــﺎطرة اﻟﻣﺣﺳــوﺑﺔ( ﻓــﻲ ﺗﺣﺳــﻳن
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺳـوﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ،وﻫـذا ﻣـﺎ ﻳؤﺷـر أن ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣﺗﻐﻳـرات اﻟﺛﻼﺛـﺔ ﺗـﺄﺛﻳ اًر اﻳﺟﺎﺑﻳـﺎً ﻓـﻲ ﺗﺣﺳـﻳن اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﺳـوﻳﻘﻳﺔ،
ﻓﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﻳﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳن ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ اﻟﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ.
ﺛﺎﻧﻳﺎً -اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت
 .1ﺿرورة اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺗﻧﻛوﻟوﺟﻳﺎ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻣﻬﺎ وﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻟذي ﻳﺳﻣﺢ ﻣن
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗواﺻﻝ ﻣﻊ اﻟﺗﻘدم واﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣدﻳرﻳن ﻓﻲ
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣدروﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﺗﻼك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ﻣﺗطورة ﻟﺗﺻﻣﻳم و ﺗﺻﻧﻳﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ووﺟود وﺣدات ﺗﺳوﻳﻘﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
ﺿﻣن اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت
 .2ﺗوﺻﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗرﮐﻳز ﻋﻠﻰ ﻣواردﻫﺎ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد وذﻟك ﻋن طرﻳق اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣوﺟودة ﻟدﻳﻬﺎ ﮐﻣﺎ
ﺗﺑﻳن ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣدروﺳﺔ ﻧﺣو ﺗﻬﻳﺋﺔ ﻣواردﻫﺎ ﻟﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت ﻣﺗطورة ،ﻓﺿﻼ ﻋن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﻳﻝ أﺧرى ﻛﺎﻟرﻫن واﻻﺳﺗﺋﺟﺎر واﻻﻗﺗراض.
 .3ﺗوﺻﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣدروﺳﺔ ﻣدراء اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣدروﺳﺔ ﺑﺿرورة ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺧﺎطرة  ،اذ أن اﻻﺑﺗﻛﺎرﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ أﺧذ
اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﺻورة ﻋﺷواﺋﻳﺔ وأﻧﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد أﺳس ﻣﻧطﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﺿﻼ ﻋن ان أﺧذ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻳﻌﺗﺑر أﺣد اﻟﻌواﻣﻝ
اﻟﻣﺣﻔزة ﻻﻗﺗﻧﺎص اﻟﻔرص واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻳﻬﺎ.
 .4ﻳﺟب أن ﺗﻬﺗم ادارات اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣدروﺳﺔ ﺑﻣﺗﻐﻳر اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻷﻫﻣﻳﺗﻪ ﻓﻲ ادراك ظروف اﻟﺳوق اﻻﺑﺗﮑﺎري
وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻳﻪ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدﺧوﻝ اﻟﻰ أﺳواق ﺟدﻳدة ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻛﺷف
ﻋن طﺑﻳﻌﺔ اﻟزﺑﺎﺋن وﺗوﺟﻬﺎﺗﻬم وﻣدى اﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم.
 .5ﺿرورة اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣدروﺳﺔ ﺑﺎﻹﺑداع اﻟﻣﺳﺗدام ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻘدﻳم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺻدﻳﻘﺔ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ وأن ﻻ ﺗﺗرك
أﺛر ﻳﺿر ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ أن ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟواﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ و اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
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م.د .والء جمال الدين  ،م .عمر ياسين

دور التسويق االبتكاري في تحسين..

اﻟﻣﺻﺎدر
. .1الدوس كي  ،فض يلة ن ايف ش مس ال دين  ،2013،ت أثير عناص ر التس ويق االبتك اري ف ي الممارس ات المؤدي ة للنج اح
التس ويقي :دراس ة اس تطالعية آلراء عين ة م ن م ديري منظم ات اإلعم ال ف ي محافظ ة دھ وك ،رس الة ماجس تير )غي ر
منشورة( ،فاكلتي القانون واإلدارة ،سكول اإلدارة واالقتصاد ،جامعة دھوك  ،القاھرة .51،
 .2باقر ،احمد محمد ،(2011)،دور اإلبداع التسويقي في عمليات التسويق الريادي ،دراسة ميدانية آلراء عيّنة م ن الع املين
في عدد من منظمات األعمال الصغيرة في محافظة دھوك ،رسالة ماجستير  ،مقدمة الى كلي ة االدارة واالقتص اد ،جامع ة
دھوك ،العراق.
 .3الحمداني  ،رعد فاضل عب دالقادر  ،(2007) ،انعكاس ات الكف اءة التس ويقية عل ى النج اح التس ويقي  :دراس ة ف ي الش ركة
الوطنية لص ناعة االث اث المنزل ي  ،رس الة ماجس تير ف ي االدارة االعم ال  ،مقدم ة ال ى كلي ة االدارة و االقتص اد  ،جامع ة
الموصل ،العراق.
 .4دح روج ،عب دالرحمن  ،(2009)،إدارة االب داع واالبتك ار ف ي المي دان التس ويقي ،رس الة ماجس تير ،مق دمه ال ى كلي ة
االقتصاد ،جامعة دمشق ،سوريا.
 .5الدوس كي ،بف رين ع ارف حج ي ،(2007)،ابع اد المن اخ االب داعي و تأثيرھ ا ف ي ممارس ة االدارة الذاتي ة ،دراس ة
اس تطالعية ألراء عين ة م ن المالك ات التدريس ية ف ي كلي ات جامع ة دھ وك ،رس الة ماجس تير  ،مقدم ة ال ى كلي ة االدارة و
االقتصاد ،جامعة دھوك ،العراق.
 .6الرشيد  ،علياء  ،(2002)،دور فعل التقانة في احداث العمارة كھوي ة  ،رس الة ماجس تير ،مقدم ة ال ى قس م المعم ارة ،
كلية الھندسة ،جامعة بغداد ،العراق.
 .7الفھ ادي ،ش يماء ن اظم حم دون ،(2005) ،أث ر االبتك ار التس ويقي عل ى مس توى االداء ف ي منظم ات االعم ال الص غيرة،
دراسة في عينة من المنظمات الصناعية في مدينة الموصل ،رسالة ماجس تير ،مقدم ة ال ى كلي ة االدارة و االقتص اد ،جامع ة
الموصل ،العراق.
 .8الجياشي ،علي عبد الرضا" ،(2003) ،اثر حالة اإلبداع في المنظمة وانعكاساتھا على اإلبداع التسويقي واألداء ،دراسة
ميدانية لعينة من شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية" ،جامعة العلوم التطبيقية واإلدارية ،العدد الثاني ،عمان -األردن.
 .9صادق  ،درمان سليمان  ،محمد  ،عاكف يوسف " ،(2007) ،تاثير التسويق االلكتروني على عناصر المزيج التس ويقي
للخدمة المصرفية  :دراسة في عين ة م ن المص ارف التجاري ة ف ي مدين ة موص ل ،بح ث مق دم ال ى الم ؤتمر العلم ي الخ امس
المنعقد في كلية العلوم االدارية و المالية  ،جامعة فيالدلفيا  ،عمان  ،االردن.
 .10الصيرفي ،محمد ،(2003)،االدارة الرائدة ،نقال عن اسم الباحث شفيق حداد  ، 2004،االبتكار واالب داع التس ويقي ف ي
صناعة االدوية :دراسة ميدانية عل شركات االدوية االردنية  ،المؤتمر العلمي االول لكلية االقتصاد والعلوم االداري ة ،جامع ة
العلوم التطبيقية ،عمان  ،االردن.
 .11أبو جمعة ،حافظ إبراھيم" ،(2003) ،التسويق أالبتكاري" مطبعة مصر للنشر ،القاھرة-مصر.
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