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Abstract 

This research aims to identify the role of the dimensions of innovative 

marketing in achieving marketing excellence. The research problem has 

been formulated with several questions, most notably:  Does innovative 

marketing have a role in achieving marketing excellence in government 

banks in Duhok City?   

The questionnaire was adopted as the primary tool for obtaining research 

data, and government banks in the city of Duhok were chosen as a field for 

research. The research sample was randomly selected from (48) employees 

working in the researched organizations. Data were analyzed by using the 

statistical program (SPSS). Finally; the research reached a set of 

conclusions, the most important of which is the presence of a significant 

effect of the dimensions of innovative marketing combined in achieving 

marketing excellence in the surveyed organizations. The research presented 

a set of recommendations consistent with these conclusions, the most 

important of which is that the surveyed organizations should be quick and 

proactive in offering all that is new and distinctive services to ensure their 

survival in the market and maintain and enhance their market share. 
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 المستخلص
التسويق االبتكاري في تحقيق التميز التسويقي،  أبعادن الهدف من هذا البحث هو التعرف على دور إ

وقد تم صياغة مشكلة البحث بعدد من التساؤالت أبرزها: هل للتسويق االبتكاري دور في تحقيق 

 التميز التسويقي في المصارف الحكومية في مدينة دهوك؟

المصارف ة للحصول على بيانات البحث، وتم اختيار عدد من وقد اعتمدت االستبانة أداة رئيس

الحكومية العراقية وبالتحديد في محافظة دهوك ميداناً للبحث، واختيرت عينة البحث بطريقة عشوائية 

( فرداً، وتم استخدام البرنامج 48من الموظفين العاملين في المنظمات المبحوثة، وقد بلغ حجم العينة )

مجموعة من  إلىبحث ( في ادخال وتحليل بيانات البحث، وأخيراً توصل الSPSSاالحصائي )

التسويق االبتكاري مجتمعة في تحقيق التميز التسويقي  بعاداالستنتاجات اهمها، وجود تأثير معنوي أل

ا، واهمه ،في المنظمات المبحوثة. وقدم البحث مجموعة من التوصيات المنسجمة مع تلك االستنتاجات

ز من الخدمات كل ما هو جديد وممين تكون سريعة وسباقة في طرح أينبغي على المنظمات المبحوثة 

 ها في السوق والحفاظ على حصتها السوقية وتعزيزها.ئلضمان بقا

 

 :الكلمات الرئيسة
 التسويق االبتكاري، التميز التسويقي، المصارف الحكومية. أبعادالتسويق االبتكاري، 
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 المقدمة

المنشودة  هدافتحقيق التميز على منافسيها سعيا وراء تحقيق األ إلىاليوم  عمالتسعى جميع منظمات األ

ن النشاط التسويقي ألوذلك  ،اهمها التسويقية نشطةالمتمثلة في النمو والبقاء واالستمرار، من خالل العديد من األ

كونه يتعامل مع الزبائن بشكل مباشر وما لديهم من حاجات ورغبات،  ،األساسية في نجاح المنظمة نشطةيعد من األ

بحث ومن هذا المنطلق ظهر ما يعرف بالتميز التسويقي. ولتحقيق التميز التسويقي، كان لزاما على المنظمات ال

 .في ذهن الزبون ةً وقعاً ومكان أكثرعن وسائل 

ت مثل اإلبداع و االبتكار ينتشر استخدامها في المجاالت الوظيفية المختلفة وعلى الرغم من أن المصطلحا

للمنظمة، فإن االبتكار واإلبداع في مجال التسويق عادة ما ينظر إليه على أنه في مجال المنتج، وقد يرى الكثير 

نظر إليها على أنها تسويق منا نماذج واقعية للتسويق أالبتكاري، وقد يعجب بها أوال ال يعجب بها، ولكن ربما ال ي

عادية كإدخال تعديالت  ىذلك مثل أي ممارسات تسويقية آخر ابتكاري، بقدر ما تكون ممارسات تسويقية مثلها في

معينة على سعر منتج )أو منتجات( معينة، أو تغيير أو تعديل منافذ التوزيع التي يتم توزيع المنتج )أو المنتجات( 

 .البتكارياد من المفاهيم األساسية للتسويق مر توضيحا لعدمن خاللها، لذلك، يتطلب األ

ومن هنا جاء البحث الحالي لكي يسلط الضوء على مفهوم التسويق االبتكاري والتميز التسويقي حيث 

والمبحث  ،جانب التأطير النظري للتسويق االبتكاريوركز الثاني على  ،يتضمن المبحث االول منهجية البحث

اختتم البحث بالمبحث و ،الجانب الميداني للبحث المبحث الرابع تناول ، في حينز التسويقيالثالث على التمي

 الخامس والمخصص ألهم االستنتاجات والمقترحات ذات الصلة بمتغيرات البحث.

 

 المبحث األول

 منهجية الدراسة

 البحث أوالً: مشكلة

 التسويق بموضوع متزايدا اهتماما تبدي المنظمات أصبحت االقتصادية البيئة تشهده الذي االنفتاح ظل في

 للمستجدات تستجيب أن ينبغي االقتصادية المنظمات ها، إنأهداف تحقيق في لةفاع مساهمة من له لما ،االبتكاري

 البقاء أجل من السوق طلب ورغبات حاجات مع التسويقي نشاطها تكيف نوأ التسويقية البيئة في الطارئة

 ن، إذ إ المطلوبة هدافاأل تحقيق في انطالق نقطة االبتكاري التسويق يعد ضروري، لذلك امر واالستمرارية

 إلى االخرى، استنادا بالمنظمات مقارنة للنجاح أكبر فرصا حققت االبتكاري التسويق على تعتمد التي المنظمات

 : تيةاآل التساؤالت خالل من البحث مشكلة تحديد يمكن ذلك

 االبتكاري؟ للتسويق دهوك مدينة في الحكومية المصارف تطبيق مستوى ما. 1

  دهوك؟ مدينة في الحكومية المصارف قبل من التسويقي التميز تحقيق مستوى ما. 2

 الحكومية؟ المصارف في التسويقي التميز تحقيق في دور مجتمعة بمتغيراته االبتكاري للتسويق هل. 3

 

 البحث أهميةثانياً: 

 بينها، اذ فيما المترابطة المتغيرات من مجموعة على الضوء لتسليط محاولة كونها في البحث أهمية تكمن

 في المتغيرات من متغير كل أثر وبيان للمصارف التسويقي التميز بدراسة وتنتهي االبتكاري بالتسويق تبدأ

 نظرا والتميز االبتكار بين تظهر أن يمكن التي العالقة توضيح مع هاأهداف لتحقيق سعيها إطار في المصارف

 أهمية تلخيص يمكن والعالمية، وعلية االهلية المصارف إلى انضمامها خالل من المصارف رافقت التي للتحوالت

 :  تيةاآل بالنقاط البحث

 أتيحت التي األدبيات طرحته مما باالستفادة التسويقي والتميز االبتكاري التسويق من كل مفهوم لبلورة السعي. 1

 .المفاهيم هذه يخص فيما متواضع اسهام مراجعتها، وتقديم للباحثان

 منها لالستفادة والتحليل بالدراسة الموضوعات هذه مثل لتناول المبحوثة الحكومية المصارف لدى الحث إثارة. 2

 .ادائها وتحسين عملها تطوير في

ً  البحث يتناول. 3 ً  قطاعا ً  حيويا  لالقتصاد األساسية الركائز من تعد التي الحكومية المصارف من بعدد يتمثل مهما

 .يمقللأل الوطني

 عن وعلمي عملي دليل تقديم في تسهم أن يمكن والتي منه المتوقعة النتائج من عامة بصفة أهميته البحث يستمد. 4

 دهوك. مدينة في العاملة المصارف في التسويقي والتميز االبتكاري التسويق واقع
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 البحث أهدافثالثاً: 

 : تيةاآل هدافاأل تحقيق إلى البحث هذا يسعى

 .المبحوثة المصارف في االبتكاري التسويق دور تفعيل. 1

 في تخدم والتي عليها الحصول يمكن التي المعلومات من لالستفادة النظري طاراإل توظيف إلى البحث يسعى. 2

 .التسويقي التميز تحقيق

 واالعتماد تبني طريق عن المبحوثة المصارف واقع دراسة خالل من والتوصيات االستنتاجات همأ إلى التوصل. 3

 .التسويقي التميز تحقيق في ودوره االبتكاري التسويق على

 البحث رابعاً: أنموذج

كما  المتغيرات يصنف افتراضي مخطط بناء تم ،والفرعية الرئيسة البحث فرضيات لصياغة تمهيدا

 (.1)الشكل  موضحة في

 

 

 

 

 

 

 ( األنموذج الفرضي للبحث1الشكل )

 

  خامساً: فرضيات البحث

 .التميز التسويقي مجتمعة أبعادالتسويق االبتكاري مجتمعة و أبعادتوجد عالقة ارتباط معنوية بين . 1

 .التميز التسويقي مجتمعة أبعادالتسويق االبتكاري منفردة و أبعادتوجد عالقة ارتباط معنوية بين . 2

 .التميز التسويقي مجتمعة أبعادالتسويق االبتكاري مجتمعة في  بعادتأثير معنوي أليوجد . 3
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 .التميز التسويقي مجتمعة أبعادالتسويق االبتكاري منفردة في  بعاديوجد تأثير معنوي أل. 4

 سادساً: األساليب المعتمدة في جمع البيانات

الحصول على البيانات والمعلومات الالزمة إلتمام هذا البحث واختبار فرضياته، وبغية الوصول  أجلمن 

    :تيةالدراسة فقد اعتمد الباحثان على األساليب اآل أهدافالنتائج وتحقيق  إلى

ثلة بالمراجع الباحثان على العديد من المصادر المتم الجانب النظري للدراسة اعتمدالنظري: بغية تغطية  طاراإل. 1

نظري واضح  إطار إلىالعلمية من كتب ومجالت ودراسات ورسائل جامعية ذات الصلة بالموضوع للوصول 

 ومتكامل للموضوع.

 الحصول في ةرئيس وسيلة االستبيان استمارة على فيه الباحثان اعتمد فقد العملي الجانب أما: العملي طاراإل. 2

 الدراسات من عدد على باالعتماد أسئلتها أعدا قد الباحثان كان والتي الدراسة بمتغيرات يتعلق فيما البيانات على

(، أما  Hamidi, 2012; Al-Tijani, 2020) ـب ل التسويق االبتكاري فاستعينلمتغير االوأما اواألبحاث، 

 مقياس استخدام تم وقد(، Auso, 2015; Al-Kelabi, 2018) فاستعين بـ المتغير الثاني التميز التسويقي

 إلى( صحيح 5) الوزن أخـذت والتي بشـدة اتفق عبارة من والمرتب االستبانة استمارة في الخماسي ليكرت

األسئلة،  من مجموعات ثالث االستبانة تضمنت وقد (صحيح1) الـوزن أخـذت التي بشدة اتفـق ال عبـارة

 بالتسويق الخاصة األسئلة تضمنت االستبانة من الثانية التعريفية، والمجموعة المعلومات تضمنت األولى

 .التسويقي بالتميز الخاصة االسئلة تضمنت خيرةاأل والمجموعة االبتكاري

 

 اإلحصائي التحليل سابعاً: أساليب

 اإلحصائية دواتاأل من بمجموعة الباحثان استعان فرضياته ومضامين البحث أهدافو توجهات إلى استناداً 

 : باآلتي دواتاأل هذه وتمثلت (SPSS) برنامج باستخدام

 واالنحراف( Mean) الحسابي والمتوسط( Percent) المئوية والنسب( Frequencies) . التكرارات1

 .وتشخيصها البحث متغيرات وصف في الستخدامها وذلك( Standard Deviation) المعياري

 بين االرتباط العالقة وطبيعة قوة لتحديد استخدامه تم(: Bivariate Correlation) البسيط االرتباط . معامل2

 .التابعة والمتغيرات المستقل المتغير

 (.2F, T, B, R) مثل: البسيط االنحدار . معامل3

 

 وعينته البحث ثامناً: مجتمع

 ،متين ،سرهلدان ،هي )مصرف داسنيا، ودهوك مدينة في الحكومية المصارف من بعدد البحث مجتمع يتحدد

تقديم أفضل الخدمات للزبائن من خالل متغيري  أجلتم اختيار المنظمات المبحوثة من ، ومصرف كارة(و ،دوميز

 اختيار التسويق االبتكاري و التميز التسويقي نظرا للتطور الحاصل في المجال التكنولوجي و المعرفي، ويكتسب

 ووضع البحث عنوان اختيار من بدءا الحاضر الوقت في المعاصرة المجاالت معظم في كبيرة أهمية البحث عينة

 إلى الوصول يضمن المناسبة العينة اختيار الفرضيات، وأن اختبار من االنتهاء وحتى له العريضة الخطوط

 .المبحوث الميدان حول دقيقة وتوصيات استنتاجات

 استبانة( 48) استرداد وتم ،المبحوثة المصارف في العينة على استبانة( 50) بتوزيع الباحثان قام وقد

 (.1) في الجدول الموضحة بالخصائص البحث عينة اتسمت االحصائي، وقد للتحليل صالحة

 البحث عينة ألفراد الشخصية الخصائص :(1) الجدول

 النسب % العدد توزيع االفراد المبحوثين حسب

 الجنس

 26.3 27 ذكور

 43.8 21 االناث

 100 48 المجموع

 الفئات العمرية

 35.4 17 35من  أقل

36-45 36 54.2 

 10.4 5 45من  أكثر

 100 48 المجموع

 12.5 6 اعدادية التحصيل العلمي
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 النسب % العدد توزيع االفراد المبحوثين حسب

 22.9 11 دبلوم فني

 62.5 30 بكالوريوس

 2.1 1 شهادة عليا

 100 48 المجموع

 عدد سنوات الخدمة

 8.3 4 سنوات 5من  أقل

5-10 8 16.7 

 75 36 10من  أكثر

 100 48 المجموع

 spssن باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي باستخدام برنامج : إعداد الباحثيالمصدر

 : ييأت ما إلى( 1) الجدول يشير

 اإلناث فئة ، أما(%56.3) نسبتهم بلغت الذكور فئة من المبحوثين األفراد أنإلى ( 1) الجدول يشير: الجنس -1

 .البحث عينة لألفراد الكلي المجموع من( %43.8) نسبتهم فبلغت

 بلغت حيث( سنة 45 إلى 36 من) الثانية الفئة هي ظهوراً  عمرية فئة أكثر نأ( 1) الجدول يوضح: العمر -2

، (%35.4) بلغت والتي( سنة 35 من أقل) االولى الفئة المبحوثين، يليها األفراد من( %54.2) الفئة هذه نسبة

 (.%10.4) نسبتها بلغت التي( أكثرف سنة 45) خيرةواأل الثالثة الفئة هي ظهوراً  قلاأل والفئة

 ،البكالوريوس شهادة يحملون الدراسة عينة األفراد معظم أن( 1) الجدول في الواردة النسب من يتبين: الشهادة -3

 الفني الدبلوم شهادة حاملي نسبة المبحوثين، وبلغت األفراد من( 62.5)% هؤالء نسبة بلغت حيث

 دراسات) الرابعة الفئة هي ظهوراً  قلاأل والفئة( %12.5) نسبتها فبلغت االعدادية شهادة فئة ، أما(22.9%)

 على المبحوثين األفراد قدرة على جيداً  مؤشراً  يعطي سبق وما خيرةواأل( %2.1) نسبتها بلغت التي( عليا

 .ومتغيراتها االستبانة أسئلة مع التعامل

 المنظمة في اإلجمالية خدمتهم مدة تبلغ الذين األفراد بأن( 1) الجدول يوضح: اإلجمالية الخدمة سنوات

 ، وبلغت(%75) النسبة هذه المبحوثين، وبلغت األفراد من األعلى النسبة شكلوا الذين هم( سنوات 10 من أكثر)

 خدمتهم مدة تبلغ التي األفراد نسبة ، أما(%16.7( )سنوات 5-10)خدمتهم  مدة تتراوح التي االفراد نسبة

 (.%8.3( )سنوات 5 من أقل) االجمالية

 

 

 الثاني المبحث

 (بعاد، الخصائص، األهميةاالبتكاري )المفهوم، األ التسويق

 االبتكاري التسويق اوالً: مفهوم

 جديدة خالقة حلول ايجاد خالل من المنظمات نجاح في األساسية المرتكزات حدأ االبتكاري يمثل التسويق

 توسيع في تسهم مبتكرة وأساليب جديدة، وخدمات منتجات تطوير فضالً عن واالحتياجات، عادية للمشاكل وغير

 وطرحه المنتج تطوير مجرد يعد لم اليوم االبتكاري ق(. فالتسويAbdulla et al., 2021المنظمة السوقية ) حصة

 ووظائفها التنظيمي هيكلها وفي ذاتها المنظمة فلسفة في االبتكار إلى ذلك تتعدى شاملة عملية هو إنما ،السوق في

 (.Borkani, 2017) والتوزيع( المنتج، التسعير، الترويج في االبتكار) التسويقي ومزيجها

 إيجابي تأثير من له التسويق، لما مجال في والممارسين األكاديميين اهتمام عموض الزال االبتكاري والتسويق

 والفعالية الكفاءة تحقيق في عام بشكل المنظمة نجاح من ذلك على يترتب تسويقاً، وما المنظمة نجاح على

(Mitchell, 1991.) 

 تبني بأنه مفهوم التسويق االبتكاري البد من معرفة مفهوم االبتكار، إذ عرف االبتكار إلىوقبل التطرق 

 رغبات وتلبي المنافسين عن مميزة يجعلها مما للسوق جديدة خدمات خاللها من لتقدم ابداعية ألفكار المنظمة

 الممارسة في ووضعها الجديدة االفكار انشاء عملية بأنه عرف االبتكار ا. كم(Djafour, 2016) الزبائن وحاجات

(Rayis, 2017كم .)التطبيق إلى تجاوزها وانما ،الجديدة الفكرة عتبة عند الوقوف يعني بأنه ال وصف االبتكار ا 

 (.Borkani, 2017) السوق في هاأهداف تحقيق من المنظمة يمكن الذي العملي
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 فكارأ إلى التوصل في والقدرة الرغبة لديه فراتتو الذي الشخص نهأ على التسويقي المبتكر نعرف وعليه

 موضع إلى تحويلها في المساهمة وأ قلاأل على االفكار هذه تحويل على القدرة لديه كما تقليدية وغير جديدة

ال  قد التسويق مجال في االبتكار على القدرة فراتو نفإ وبالتالي المنظمة في التسويقية للممارسات الفعلي التطبيق

 (.Djafour, 2016) ايضا رغبة ذلك يرافق ان مبتكرا، والبد الشخص يصبح لكي كافيا يكون

 المنتجات من ممكن عدد أكبر تقديم على القدرة بأنه االبتكاري ن التسويقوبهذا عرف الكتّاب والباحثو

 عرفه كما .Hill& Jones, (2001) السوقية الحصة زيادة وبما يحقق ،بالمنافسين قياسا وبسرعة أكبر الجديدة

(Al-Fahadi, 2005 )منتجات عنه ينتج موجودة لعناصر جديد أو اقتصادية داللة ذي جديد منتج ايجاد بأنه 

 انتشارها.  على العمل كذلك بل فقط التكنولوجيا تقديم يشمل وال الوقت مع وعمليات انتاج، وهو يحدث جديدة

 زيادة من المنظمة يساعد جديدة فكارأ إليجاد طريقة بأنه االبتكاري التسويق( Al-Dosky, 2007) وعرف

 التي المشاكل حل خالل من سوقية حصة أكبر على والحصول معينة أهداف إلى للوصول وقابليتها قدراتها

 عن يميزها فهو ثم ومن واالستمرار البقاء على والقدرة وارباحها مبيعاتها وزيادة مبتكرة بطريقة تواجهها

 .لها السوقي النجاح تحقيق أجل من المنافسين

 من ممكن عدد أكبر تقديم على القدرة بأنه االبتكاري التسويق إلى( Borkani, 2017)في حين أشار 

 .للمنظمة السوقية الحصة في زيادة يحقق وبما بالمنافسين قياسا أكبر المنتجات وبسرعة

 التعريف االجرائي اآلتي التسويق االبتكاري يمكننا وضع تقدم من آراء وأفكار مرتبطة بمفهوم وبموجب ما

التسويق االبتكاري ايجاد  وعليه يعد بهذا الخصوص، بحثهم في انيغطي الجوانب التي عرضها الباحث والذي

مما  ،حاجات ورغبات الزبائن وبسرعة أكبر من المنافسينحسب بق جديدة النناج المنتجات وتقديم الخدمات ائطر

 المنظمة بكفاءة وفاعلية والحصول على أكبر حصة سوقية للمنظمة. أهدافتحقيق  إلىيؤدي 

 االبتكاري التسويق أهميةثانيا: 

 مستوى المنظمة، الزبون على يحققها التي االستفادة مدى في االبتكاري التسويق أهمية إبراز يمكن

 (.Borkani, 2017) والمجتمع

اآلخرين،  على بمنتجاتها والتفوق التميز تحقيق من تتمكن االبتكاري التسويق تطبق التي . المنظمة: المنظمات1

 الذي بالشكل للمنتجات التجارية، والترويج الشهرة زبائنها، وتضمن أذهان في جيدة ذهنية صورة وترسم

 الحاليين الزبائن والء وكسب جدد زبائن على والحصول السوقية حصتها زيادة أو /على المحافظة في يساعدها

 .وأرباحها مبيعاتها يزيد مما

 سواء المنافع من الكثير للزبائن يحقق أن يمكن بالمزيج منه يتعلق ما وخاصة االبتكاري التسويق ن. الزبائن: إ2

 ولكن ،قائمة أنها أو متوفرة تكن لم وتوقعات ورغبات حاجات إشباع في تتمثل مؤسسات، والتي أم اً أفراد كانوا

 .أخرى منافع من ذلك شابه وما النفقات من التقليل المطلوب، أو بالشكل إشباعها يتم لم

 من كل مستوى على جمة منافع من المزيج في وخاصة االبتكاري التسويق به هميس ما نإ المجتمع: إذ

 مستوى رفع في مساهمته خالل من عموما، وذلك المجتمع في ينعكس لهم الموجه تطبقه، والزبائن التي المؤسسات

 .الدولي التسويق مجال في يطبق كان إذا خاصة الوطني وزيادة الناتج المعيشة

 وتحقيق عليه المنظمة في امكانية اعتماد التسويق االبتكاري أهمية تكمن نهأ إلى( Rayis, 2017) شارأ . كما4

 : المزايا هذه نتائج ومن سمعتها تحسين وكذلك المستهلكين لدى صورتها تنافسية، وتعزيز ميزة

 مركز إلى رباح وإمكانية الوصولواأل المبيعات وبالتالي زيادة ،زيادتها وأ السوقية الحصة على المحافظة

 تحقيق في ليست طويلة، فالعبرة لفترة الجوانب كل في المنافسين عن سبقيةأ من عليه وما يترتب ،السوق في القيادة

 .ممكنة فترة ألطول عليها الحفاظ في نمافحسب، وإ التنافسية الميزة

 مشبعة تكن لم حاجات شباعإ فوائد، مثل عدة لهم يحقق أن التسويقي لالبتكار فيمكن الزبائن جانب وأما من

 الوقت في وبالتالي االقتصاد التسليم والسعر وآجال الجودة نواحي من المرغوب، وتقدم االفضل وجه على أو اطالقا

المعيشي،  المستوى رفع في يسهم عموما، بحيث المجتمع على التسويقي االبتكار فوائد والنفقات، وتنعكس والجهد

 االسواق في التنافسية تدعيم في يساعد مما ،الدولي التسويق مجال في تطبيقه تم اذا خاصة القومي الناتج ويزيد في

 .الصعبة العملة توفير إلى الدولية، ويؤدي

 االبتكاري التسويق ثالثا: خصائص

 :  (Borkani, 2017) همهاعدة أ خصائصب يتصف التسويق مجال في االبتكار نإ

 .الواقع ارض على تطبيقها على والعمل ودراستها وبيان جدواها الجديدة االفكار . خلق1
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 .منها المتوقعة المنفعة لتعظيموفعال  ءكف بشكل الجديدة االفكار استغالل على . العمل2

 .التسويقي المزيج عناصر لجميع االبتكار التسويقي . شمولية3

 ما أهمها الخصائص من بعدد يتسم االبتكاري التسويق إن إلى( Idris & Al-Morsi, 1996) شارأ كما

 : ييأت

 التطبيق موضع إلى الفكرة هذه وضع إلى ذلك يتعدى جديدة، وإنما فكرة إيجاد أو توليد حد عند يوقف ال . أنه1

 .العملي

 .للمنظمة مفيداً  يكون لكي بنجاح الجديدة األفكار يستغل وأن بد ال االبتكاري . التسويق2

 تسويقية، كما أو ممارسة مجال ألي يمتد نمامعين، وإ تسويقي مجال على يقتصر ال االبتكاري التسويق ن. إ3

 المجاالت من العديد في تطبيقه تعكس عمالاأل عالم في االبتكاري للتسويق الواقعية االمثلة من العديد هناك نأ

 .التسويقية

 التسويق االبتكاري أبعادرابعاً: 

 المنتج في . االبتكار1

قصر دورة حياة االبتكار في المنتجات للتعامل مع الضغوط التنافسية، معالجة اشكالية  إلىالمنظمات  تلجأ

والرغبات، التقدم التكنولوجي، يركز التسويق االبتكاري على االسواق القائمة للمنتجات ذواق المنتجات، تغير األ

الحالية، والتميز من خالل الميزات والوظائف التي ال تتوافر في العروض الحالية، ويكون االبتكار في المنتجات 

رد والتقنيات في المنظمة، حيث يعتمد على المعرفة والقدرات والموا ،من جانبين مختلفين، الجانب الداخلي

يمكن وصف ابتكار المنتج بأنه  اإذ يركز ابتكار المنتج على احتياجات الزبون وتوقعاته. كم ،والجانب الخارجي

صنع منتج جديد من مواد جديدة او تغيير المنتج القائم لتلبية احتياجات الزبون عن طريق تحسين المنتج الحالي 

(waral, 2020.) 

 بالنسبة جديدة منتجات على للحصول المنتجات، وذلك مجال في ساسياأ دورا المنتج في االبتكار ويؤدي

 خرىاأل المنتجات عن مختلفا يجعله بشكل تحسينه الحالي، أو المنتج على اضافات أو تعديالت ادخال للسوق، أو

(Djafour, 2016.) 

 السعر في . االبتكار2

 والمشتري البائع من لكل قيمة ذات مشتركة عملية أي ما، أو شيء في وضعها يتم التي القيمة هو السعر

(Brassington & Pettitt, 2010)  ويعتبر االبتكار في مجال السعر من أهم السبل في تحقيق التميز لدى

مستوى القبول نفسه  ية في السوق، وعلى الرغم من ذلك إال أنه لم يالقالمنظمات والحصول على الميزة التنافس

(. ويستعمل Saoudi, 2016قارنة مع باقي عناصر التسويق االبتكاري كالترويج والتوزيع والمنتجات )م

قساط دون فوائد او بشكل أاالبتكار في السعر عندما يظهر تركيب سعري جديد في السوق كبيع مادة معينة 

ير مواسمها غرامات تأخيرية متراكمة او عرض وتقديم اسعار منخفضة لأللبسة التي تباع في غ

(Alsaren,2001.) 

 

 الترويج في . االبتكار3

 الترويج يشمل األثير، إذ و االقناع و المعلومات على تنطوي التي التسويقي االتصال عملية هو الترويج

 Kotler and) المستهدفة السوق في لمنتجاتها والترويج للتواصل المنظمة بها تتعهد التي نشطةاأل جميع

Armstrong, 2012).)عداد خطة ابتكارية تتضمن وصفا بطريقة تجذب ويتمثل االبتكار في الترويج في إ

و مرئياً، كان االعالن مسموعاً أو مقروءاً أ ماد على الخبرات المتراكمة سواءالزبائن، بصورة احترافية وباالعت

ظهار بائن، فضالً عن إز الفضول لدى الزفالحركات وااللوان والموسيقى المميزة تعتبر من االضافات التي تحف

 (.Ilić et al., 2014المزايا والخصائص التي تتصف بها هذه المنتجات، وبناء صورة ايجابية عن المنظمة )

 التوزيع في . االبتكار4

ً  و متوفرا المنتج لجعل المنظمة بها تتعهد التي المختلفة نشطةاأل التوزيع يشمل  المستهدفين للزبائن متاحا

(Kotler and Armstrong, 2012.)أو االفراد من مجموعة يربط الذي الهيكل بأنه التوزيع يعرف كما 

.يكمن (Brassington & Pettitt, 2010) الصناعيين للمستهلكين خدمة او منتج توفير خالل من المنظمات

التوزيع التي يستفاد منها كل من المسوق والزبون، فقد يكون االبتكار في طريقة  أنشطةاالبتكار في العديد من 

ساليب أن تظهر بعض أ جديدة وغير مألوفة في توزيع المنتجات او تصميم وشكل منفذ التوزيع نفسه، ويمكن
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بتة بها، بحيث يمكن التوزيع االبتكاري في تزويد عربة التسوق في المتاجر الكبيرة بمقعد لألطفال او آلة حاسبة مث

 (.Bosukra,2016للزبون استخدامها في حساب قيمة مشترياته )

 

 الثالث المبحث

 (بعاد، األهمية)المفهوم، األ التسويقي التميز

 التسويقي التميز مفهوم اوالً.

 بأنه بالتميز ات، ويقصديالثمانين مطلع في به االهتمام بدأ ذالقديمة، إ المفاهيم من التسويقي التميز مفهوم يعد

 الفرد يكتسبها النوعي التي التفرد حالة نهأ أو واالحتراف التفوق من عالية وعلى درجة جيد بشكل شيء عمل

 (.Muhammad & Yahya, 2020) المجال نفس في خريناآل قرانهأ عن تميزه التي الخاصة الكفاءات بسبب

 التسويقي واهمها التميز التميز أصبح اوكمللمنظمة.  ةالرئيس هدافاأل حدأ التسويقي التميز أصبح كما

 يعتمد والمعلومات أصبح المعرفة عنصر الباحثين، وذلك الن مختلف قبل من والنقاش الواسع االهتمام موضوع

وفعالة  حيوية لنظم تبينها يتطلب للتميز المنظمة تحقيق نإ ذوتنوعها، إ بالتميز، وتعد المعارف تتسم عناصر على

(Al-Qotaje, 2021.) 

 نشطةاأل الزبائن مع األساسي التعامل أداء على فائقة قدرة نهبأ Moorman and Day 2016)) عرف كما

 .االجتماعية والنتائج المالية للزبائن المالية األوراق سوق تحسين على تعمل التي

الخاصة،  أنشطتها أداء في الداخلية قوتها نقاط المنظمة استخدام نهبأ( Auso & Khatab, 2012) وعرفه

 .تحقيقها المنافسين باقي يستطيع ال أنشطتها أداء في قيمة تنشئ بحيث

 تقدير تنال فريدة وخدماتها بطريقة لسلعها المنظمات بتقديم تتمثل ساسيةأ فكرة على يعتمد التسويقي التميز نإ

 ومميز على فريد شيء بأنها يدرك بطريقة المنظمة تقدمها والخدمات التي السلع تميز تعني نهاإال أالزبائن، 

 مثيالتها عن تختلف خدمتها نبأ الزبائن لدى تصور ايجاد المنظمة محاولة المنظمة، أي فيه تعمل الذي مستوى

 (.Al-Qotaje, 2021) معينة لتقنية استخدامها أو التجارية لعالمتها شهرة ايجاد طريق عن نفسه القطاع في

 تنال فريدة بطريقة وخدماتها لسلعها المنظمات بتقديم تتمثل أساسية فكرة على يعتمد التسويقي التميز نكما أ

 على ومميز فريد شيء بأنها يدرك بطريقة المنظمة تقدمها التي والخدمات السلع تميز تعني أنها إال الزبائن تقدير

 مثيالتها عن تختلف خدماتها نبأ الزبائن لدى تصور إيجاد المنظمة محاولة أي ،المنظمة فيه تعمل الذي المستوى

-Al-Azzawi & Al) معينة لتقنية استخدامها أو التجارية لعالمتها شهرة إيجاد طريق عن نفسه القطاع في

Jarjari, 2012.) 

 تقيمها اعادة يجب يهياكلها، أ بناء تغير عملية هي كما ستمراربا المنظمة في تغير عملية هو التسويقي التميز

 (.Homburg et al., 2020) الخارجية التطورات مواكبة أجل من بأستمرار

 وجهة من المنافسين عن يميزها والتكنولوجيا التي للمهارات المنظمة ملكية هو التسويقي التميز نأ كما

 منافسينلل يمكن ال والقيم التي الفوائد من المزيد لهم يحقق أن بطريقة معهم يتعاملون الذين للزبائن عرضها

 (.Princy and Kumar, 2013) لهم يقدم ان للمنظمة خريناآل

 نشطةاأل أداء على المتفوقة المنظمة بقدرة تتعلق التي العملية أو االستراتيجية يشبه نشاط هو التسويقي التميز

، (Homburg et al., 2020) التسويق استراتيجية عملية أثناء تحدث وهذا التنفيذ الزبائن تواجه التي االساسية

 (: Kotler, 2006)وكما يأتي  التسويقي للتميز ةالرئيس أهم المصادر إلى( Kotlerأشار )وقد 

 .السعر فروق عادة يصاحبها التي الجودة فروق. 1

 .المنتجات تصميم أو الوظيفية الميزات في فروق. 2

 .يشترونها التي ونوعيات السلع ساسيةاأل بالخصائص يتعلق فيما المشترين جهل. 3

 .وباألخص الدعاية المبيعات ترويج في البائعين أنشطة. 4

 (.والمكان الوقت مثل) التوفر فروق. 5

من خالل ما ورد يمكن القول بأن التميز التسويقي هو ما تملكه المنظمة من المهارات و القدرات المختلفة 

و التطورات  المنتجات التي تقدمها و كذلك مواكبة التغيرات إلىأو الزائدة عن منافسيها و التي تضيف قيمة 

 ستمرار. الحاصلة في البيئة با

 التسويقي التميز أهميةثانياً: 
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 ممكنة فترة ألطول المنظمة واستمرار ونمو بقاء في يسهم لكونه للمنظمة كبيرة أهمية التسويقي التميز يمثل

 : (Al-Qotaje, 2021) باآلتي التسويقي التميز أهمية تتمثل التنافس، لذا شديدة بيئة ظل في

 .والكفاءات االستراتيجية الموارد في التميز مكانيةإ مع المنافسين على التميز تحقيق. 1

 .واالستمرار البقاء ثم والربحية، ومن العالية السوقية الحصة تحقيق. 2

 .الزبائن وضمان والء المنظمة صورة تدعيم. 3

 .المنتجات في عالية وتحقيق جودة الكلفة تخفيض. 4

 : (Al-Azzawi & Al-Jarjari, 2012) التميز التسويقي فتتمثل بما يأتي أما خصائص

 .لهم حقيقة منافع وتحقيق للزبائن عالية قيمة تحقيق في االسهام. 1

 .التكاليف الرتفاع تقليدها نالمنافسو يستطيع ال التي القدرات تقديم. 2

 .متميزة قدرات تقديم لغرض ومتنوعة مختلفة قائطر المنظمة استخدام. 3

 التسويقي التميز أبعادثالثاً: 

 الخدمة جودة. 1

 كبيرا تطورا القت التي المهمة الجوانب حدو أ الحاضر الوقت في التنافسية األسبقيات أحد الجودة وتعد

 أو المجتمع الزبائن سواء منه االستفادة جهة باختالف له القرار يختلف نسبي مفهوم وهي البيئية المؤشرات نتيجة

 مقدمي من لكل أهمية ذات نهاإ ذإ ،تسويقية و الخدمة منتج تصميم في مهما دورا الخدمة لجودة نأ المنظمة، كما

 الميزة تحقيق في الجودة تطبيق ودور هميةوأل الخدمية المنظمات إدراك ازداد معا، وقد والزبائن الخدمات

 في العلمية والمؤتمرات المنظمات في واهتماما استحواذا كثراأل الموضوع الجودة تطبيق أصبح التنافسية، فقد

 (.Auso & Khatab, 2012) األخير العقد

 بالزبائن االحتفاظ. 2

 الزبون فرضا لهم والسعادة الرضا تحقيق بالزبائن، هو االحتفاظ مفتاح أن( Carman, 1990) يرى

 الزبائن يجعل متوقع هو عما داءاأل زيادة أن المقدمة، إذ الخدمة من المتحقق داءاأل لمستوى مقياسا يمثل وسعادته

 انخفاض إن عليها، إذ والمحافظة عالية بدرجة والسعادة لهم الرضا تحقيق المنظمات تحاول هنا سعداء، ومن

 تلبية على قادرة غير الحالية دامت ما المنافسة المنظمات إلى التحول إلى الزبائن يعرض قد والسعادة الرضا حالة

 .توقعاتهم

 باآلتي تتمثل االستراتيجيات من مجموعة اتباع المنظمة من يتطلب بالزبائن االحتفاظ بأن( Berry) ويؤكد

(Muhammad & Yahya, 2020  :) 

 هذه ممكنة، لكن مدة أطول المنظمة مع وربطهم الشراء تكرار على لتشجيعهم للزبائن مادية حوافز تقديم .أ

 مناسب مستوى مع تتوافق نأ ، والبدجلاأل قصير تأثيرها المنافسين، ويكون قبل من التقليد سهلة االستراتيجية

 .الزبائن قبل من المدركة الجودة من

 التعرف في فيها، واالستمرار والعاملين المنظمة دارةإل أصدقاء وعدهم الزبائن مع االجتماعية العالقات بناءب. 

 .رضاهم يضمن بشكل وإشباعها فهمها على والعمل وحاجاتهم الزبائن على

 ذلك زبون، ويتم لكل والمناسبة الخاصة الحلول تقديم خالل فردي، من وبشكل للزبون المناسب المنتج تقديمت. 

 من العديد تقديم على الحرص مع زبون كل حاجة بحسب تكييفها يمكن التي المرنة العروض تقديم خالل من

 .البدائل

 أو المعلومات في سواء جلاأل طويلة بعالقات المنظمة مع يرتبطون الذين الزبائن مع والتكامل المشاركةث. 

 من التقليد صعبة المجموعة هذه الزبائن، ومثل قبل من المطلوب المنتج تقديم إلى وصوالً  التقانة أو الموارد

 .الزبائن مع العالقات خالل التميز، من تحقيق من المنظمة تمكن المنافسين، مما قبل

 االبداع التسويقي. 1

 نشطةاأل في اإلبداع أصبح الزبائن أذواق في المستمر المنظمات، والتغيير بين التنافس حدة لزيادة نظرا 

 في والبقاء االستمرار أجل من إليها للوصول كبيرا جهودا المنظمة تبذل التي األساسية الحاجات من التسويقية

 (.Auso & Khatab, 2012) التفوق وتحقيق األسواق

 التسويقي االبداع بالحداثة، ويعرف تتميز أفكار إيجاد على وتعمل العقل مستوى على تتم االبداع عملية نإ

 قائوطر التكنولوجيا لمواجهة نفسها بتطوير كيفية قيام الصناعة يوضح الذي التجارية التبادل من جزء بأنه
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 االحتفـاظ علـى يسـاعد الزبائن، ممـا رسائل لتلقي جديدة طرائق يقدم التسويقي االبداع أن الحديثة، كما االتصال

 (.Muhammad & Yahya, 2020)جـدد  زبائن واكتسـاب الحاليـين بالزبائن

 (Salem et al., 2011) كما يأتي تحديدها يمكن التسويق االبتكاري عناصر من العديد هناك

 .محدودة زمنية فترة خالل التسويقية النشاطات حجم: الطالقةأ. 

 .المواقف جميع مع والتعامل خرآ تسويقي موقف بين االنتقال :المرونةب. 

 .حدأ ليهاإ يسبقه لم جديدة تسويقية فكارأ طرح على الفرد مقدرة :االصالةت. 

 .التسويقية المسائل أبعاد توضح التي والشاملة الدقيقة المعالجة أي :التفاصيل إبراز إلى الميلث. 

 .طبيعتها وإدراك التسويقية المشكالت معرفة على القدرةج. 

 القدرات المميزة. 2

ن القدرات المميزة هي قدرات منظمية تتمثل بحزمة من أ إلى( Moorman and Day; 2016أشار )

المهارات المركبة والمعرفة المتراكمة من خالل العمليات المنظمية والتي تمكنها من تنظيم انشطتها واستخدام 

مواردها، والقدرات المميزة قد تكون موارد ملموسة او غير ملموسة تتضمن الموارد البشرية والمالية والتكنولوجيا 

 (.Moorman and Day 2016ليها )والعالقات التي تمتلكها المنظمة أو التي تحاول الوصول إالسمعة و

 

 

 

 

 

 رابعالمبحث ال

 وصف نتائج البحث وتحليلها واختبار الفرضيات

 متغيرات البحث:   اوالً: وصف

  التسويق االبتكاريوصف متغير  -1 -1

التكراري والنسبة المئوية والوسط الحسابي واالنحراف ( الذي يمثل التوزيع 2تشير نتائج الجدول )

( من %44.94أن ) إلى، بالتسويق االبتكاري( التي تمثل العبارات الخاصة X16 -X1المعياري للمتغيرات )

( فيما بلغ معدل غير المتفقين %33.47أفراد عينة البحث متفقون مع هذا المتغير، وبلغ معدل المحايدين )

( مما يعني اتفاق أفراد العينة مع هذا 0.946( وانحراف معياري قدره )3.29حسابي )( وبوسط 21.63%)

، ( على مقياس ليكرت الخماسي المعتمد في البحث3المتغير، إذ زاد الوسط الحسابي العام عن الوسط الفرضي )

حديثة في مجال  استخدام المصرف تكنولوجيا إلى(، الذي يشير X3يجابية هذا المتغير كل من )إوقد أسهم في 

 )ةفقر فحققتهاقيمة متوسط حسابي  أقل، أما (0.911نحراف معياري)( وبا3.75عملها بوسط حسابي قدره )

(X8 بوسط حسابي  حسب التغيرات الموسميةبسعار خدماتها بتغيير أ قيام المنظمات المصرفية إلىالذي يشير

رافات المعيارية إلجابات المبحوثين يتبين أنها (.ومن تفحص قيم االنح0.959( وبانحراف معياري )2.88قدره )

ً هناك تجانس  .في إجاباتهم ا

التسويق التوزيع التكراري والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغير (: 2الجدول )

 االبتكاري

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

ال اتفق بشدة 

1 

 ال اتفق

2 

 محايد

3 

 اتفق

4 

 اتفق بشدة

5 
 المتغيرات

  العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

0.874 3.71 2.1 1 6.3 3 25 12 52.1 25 14.6 7 X1 

1.047 3.60 - - 18.8 9 25 12 33.3 16 22.9 11 X2 

0.911 3.75 2.1 1 10.4 5 12.5 6 60.4 29 14.6 7 X3 

1,047 3.08 10.4 5 16.7 8 33.3 16 33.3 16 6.5 3 X4 
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 التسويقي:  التميزوصف متغير  -2

واالنحراف المعياري ( الذي يمثل التوزيع التكراري والنسبة المئوية والوسط الحسابي 3تشير نتائج الجدول )

( من أفراد عينة %61.08أن ) إلىالتسويقي،  تميز( التي تمثل العبارات الخاصة بال X17-X42للمتغيرات )

(، %11.95( فيما بلغ معدل غير المتفقين )%26.61البحث متفقون مع هذا المتغير، وبلغ معدل المحايدين )

مما يعني اتفاق أفراد العينة مع هذا المتغير، إذ زاد  (0.858(، وانحراف معياري قدره )3.63وبوسط حسابي )

على مقياس ليكرت الخماسي المعتمد في البحث، وقد أسهم في ( 3) الوسط الحسابي العام عن الوسط الفرضي

 الزبائن إلىن في المصرف يقدمون خدمات فورية الموظفي إلى(، الذي يشير X19يجابية هذا المتغير كل من )إ

 X23))ة حققتها فقرفقيمة متوسط حسابي  أقل(، أما 0.891انحراف معياري قدره )و( 4.19ره )بوسط حسابي قد

( وبانحراف معياري 2.94بوسط حسابي قدره ) حوافز مادية للزبائنالمنظمات المصرفية  تقديم إلىالذي يشير 

 تجانس في إجاباتهم.(.ومن تفحص قيم االنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين يتبين أنها هناك 0.976)

0.697 3.53 
 المعدل  14.6  44.7  23.9  13.0  3.6

 المجموع 59.5 23.9 16.6

0.945 3 4.2 2 27.1 13 37.5 18 27.1 13 4.2 2 X5 

0.973 3.10 4.2 2 25 12 31.3 15 35.5 17 4.2 2 6x 

0.831 3.10 2.1 1 20.8 10 43.8 21 31.3 15 2.1 1 X7 

0.959 2.88 8.3 4 25 12 39.6 19 25 12 2.1 1 X8 

0.927 3.02 
 المعدل  3.1  29.8  38.0  24.4  4.7

 المجموع 32.9 38.0 29.1

0.898 3.21 2.1 1 20.8 10 35.4 17 37.5 18 4.2 2 X9 

1.021 3.02 6.3 3 25 12 35.4 17 27.1 13 6.3 3 X10 

0.984 3.40 2.1 1 14.6 7 39.6 19 29.2 14 14.6 7 X11 

0.953 3.17 4.2 4 18.8 9 39.6 19 31.3 15 6.3 3 X12 

0.964 3.2 
 المعدل  7.8  31.3  37.5  19.8  3.6

 المجموع 39.1 37.5 23.4

1.009 3.44 - - 18.8 9 37.5 18 25 12 18.8 9 X13 

0.911 3.25 2.1 1 20.8 10 31.3 15 41.7 20 4.2 2 X14 

0.917 3.40 2.1 1 12.5 6 39.6 19 35.4 17 10.4 5 X15 

0.898 3.54 2.1 1 10.4 5 29.2 14 47.9 23 10.4 5 X16 

 المعدل 9.13 35.81 33.47 18.23 3.4 3.29 0.946

0.946 3,29 21.63 33.47 44.94 
المؤشر 

 الكلي
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 التسويقيالتميز التوزيع التكراري والنسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغير (: 3الجدول )

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

ال اتفق بشدة 

1 

 ال اتفق

2 

 محايد

3 

 اتفق

4 

 اتفق بشدة

 المتغيرات 5

 العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

0.834 3.83 - - 8.3 4 18.8 9 54.2 26 18.8 9 X17 

0.954 4.06 - - 10.4 5 10.4 5 41.7 20 37.5 18 X18 

0.891 4.19 2.1 1 4.2 2 6.3 3 47.9 23 39.6 19 X19 

0.934 3.98 - - 10.4 5 12.5 6 45.8 22 31.3 15 X20 

0.891 3.81 - - 8.3 4 25 12 43.8 21 22.9 11 X21 

0.939 3.60 2.1 1 10.4 5 27.1 13 45.8 22 14.6 7 X22 

0.907 3.9 
 المعدل  27.5  46.5  16.6  8.7  0.7

 المجموع 74 16.6 9.4

0.976 2.94 6.3 3 25 12 43.8 21 18.8 9 6.3 3 X23 

0.772 3 2.1 1 20.8 10 54.5 26 20.8 10 2.1 1 X24 

0.741 3.56 - - 12.5 6 20.8 10 64.6 31 2.1 1 X25 

0.783 9.94 - - 4.2 2 20.8 10 52.1 25 22.9 11 X26 

0.715 4 - - 4.2 2 12.5 6 62.5 30 20.8 10 X27 

0.797 4.68 
 المعدل  10.8  43.7  30.4  13.3  1.7

 المجموع 54.5 30.5 15

0.808 3.83 - - 7.3 3 22.9 11 52.1 25 18.8 9 X28 

0.898 3.71 - - 14.6 7 27.1 13 43.8 21 18.8 9 X29 

0.808 3.33 - - 14.6 7 43.8 21 37.5 18 6.3 3 X30 

0.869 3.27 - - 10.8 10 37.5 18 37.5 18 6.3 3 X31 

0.893 3.27 - - 22.9 11 33.3 16 37.5 18 6.3 3 X32 

0.855 3.48 
 المعدل  11.3  41.7  32.9  14.1  0

 المجموع 53 32.9 14.1

0.851 3.50 - - 14.6 7 29.2 14 47.9 23 8.3 4 X33 

0.776 3.31 - - 14.6 7 43.8 21 37.5 18 4.2 2 X34 

0.959 3.38 4.2 2 10.4 5 39.6 19 35.4 17 10.4 5 X35 

0.825 3.48 2.1 1 10.4 5 29.2 14 54.2 26 4.2 2 X36 

0.834 3.67 - - 6.3 3 37.5 18 39.6 19 16.7 8 X37 

0.959 3.88 2.1 1 8.3 4 14.6 7 50 24 25 12 X38 

0.866 3.88 - - 10.4 5 12.5 6 56.3 27 20.8 10 X39 

0.846 3.92 - - 6.3 3 20.8 10 47.9 23 25 12 X40 
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 بار فرضيات اإلرتباطـرابعا: اخت

 والتميز التسويقيالتسويق االبتكاري عالقات اإلرتباط بين : (4)دول ـالج

 المتغيرات المتعمد

 المتغيرات المستقل
 التميز التسويقي

 **0.923 ابتكار المنتج

 **0.599 ابتكار السعر

 **0.530 ابتكار الترويج

 **0.730 ابتكار التوزيع

 **0.749 المؤشر الكلي

 ( 0.05* معنوي عند مستوى )

 =N 48             (      0.01ستوى )ـ** معنوي عند م

 spssن باالعتماد على نتائح التحليل االحصائي باستخدام برنامج إعداد الباحثي المصدر:

التسويقي عنوية بين التسويق االبتكاري مجتمعة والتميز ـرتباط مإود عالقة ـوج إلى( 4)دول تشير نتائج الج  

نه أ(، مما يعني ب0.000**( عند مستوى معنوية )0.749شر الكلي )رتباط المؤ  إل ـت قيمة معامـوبلغ ،مجتمعة

 .يز التسويقيحقيق التمت إلىات المبحوثة بالتسويق االبتكاري أدى ذلك تمام المنظم  إهلما زاد ك  

ابتكار المنتج ابتكار السعر، ابتكار منفردة ) التسويق االبتكاري أبعاد االرتباط ب ينبة لعالقات ـما بالنسأ

 ،رتباط معنوية بينهاإ( والتميز التسويقي مجتمعة فتشير المعطيات على وجود عالقة الترويج، ابتكار التوزيع

(، وتعكس القيم 0.01توى معنوية )ـسد م  عن و **(0.730) **(0.530**( )0.599**( )0.623) وبلغت القيم

التي تعتمدها المنظمات المبحوثة والقدرة على تحقيق التميز  العالقة واالنسجام بين التسويق االبتكاري أعاله قوة

 تقبل فرضية اإلرتباط الرئيسة االولى والفرضيات الفرعية المنبثقة منها. هالتسويقي. وعلي

 

 فرضيات التأثير خامسا: اختبار

 .التسويقي مجتمعة التميزتمعة في ـمجاالبتكاري عنوي للتسويق ر م  ـثيأوجد تي  أ. 

 مجتمعة التميز التسويقيمجتمعة في  تأثير التسويق االبتكاري(: 5دول )ـالج

 التميز التسويقيالمتغير المعتمد /  المتغير المستقل

 التسويق االبتكاري
B                                                         

2
R 

F 

 المحسوبة

F 

 الجدولية
Sig 

0.839 0.561 58.725 4.05 0.000 

            (          0.05* معنوي عند مستوى )

  N=        (1-47)df 48             (      0.01ستوى )ـ** معنوي عند م

 spssن باالعتماد على نتائح التحليل االحصائي باستخدام برنامج إعداد الباحثي المصدر:

المحسوبة  Fغت قيمة ـمجتمعة، إذ بل التميز التسويقيمجتمعة في  للتسويق االبتكاريوجود تأثير معنوي موجب  -

ن مستوى المعنوية المحسوبة والبالغة أ، كما (4.05)من قيمتها الجدولية والبالغة  أكبر( وهي 58.725)

ة ـوالبالغ (B)(، وعزز ذلك قيمة 0.05ة المستخدمة للبحث والبالغة )ـوى المعنويست  من م   أقل( كانت 0.000)

 التميز التسويقيزيادة  إلىدة واحدة ستؤدي ـدار وحـبمق ن مساهمة  التسويق االبتكاريأ(، مما يعني 0.839)

%( من التباين الذي 56.1ن )أ(، مما يعني 0.561) )2R((، وبلغت قيمة معامل التحديد 0.839بمقدار )

0.799 3.59 - - 12.5 6 29.2 14 52.1 25 6.3 3 X41 

0.907 3.67 2.1 1 10.4 5 18.8 9 56.3 27 12.5 6 X42 

 المعدل 15.72 45.36 26.61 11.07 0.88 3.63 0.858

 المؤشر الكلي 61.08 26.61 11.95 3.63 0.858
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ى خر  أغيرات ( فتفسره مت  %43.9)ما الباقي والبالغ أالتسويقي يفسره التسويق االبتكاري،  التميزيحدث في 

 ة الثالثة.ـية التأثير الرئيسـتقبل فرض هالبحث. وعلي الم يتناوله

 (.5التسويقي مجتمعة، الجدول ) التميزمنفردة في  التسويق االبتكاري بعادألب ـعنوي موجأثير م  ت   وجد  ي  ب. 

( 5.403المحسوبة ) (T)التسويقي مجتمعة، إذ بلغت قيمة  داءفي األ لالبتكار المنتجب ي موج  عنو  أثير م  وجود ت   -

(، 0.000ن مستوى المعنوية المحسوبة والبالغة )أ(، كما 1.68تها الجدولية والبالغة )ـمن قيم أكبروهي 

والبالغة  (B)ذلك قيمة  (، وعزز  0.05حث والبالغة )ـستخدمة في البـستوى المعنوية الم  ـمن م   أقلكانت 

جمالي إزيادة  إلىدة ستؤدي ـبمقدار وحدة واح بابتكار المنتجتمام المصارف إهن أ(، مما يعني 0.896)

من  %38.8)ن )أ( مما يعني 0.388) (R2)لغت قيمة معامل التحديد (، وب  0.896التسويقي بمقدار ) داءاأل

تفسره ف%( 61.2الباقي والبالغ ) اأم ،التسويقيةتفسره الرسالة  التسويق التميزالتباين الذي يحدث في 

 البحث. اخرى لم يتناولهأمتغيرات 

( 5.068المحسوبة ) (T)غت قيمة ـبل التسويقي مجتمعة، إذ   التميزفي  بتكار السعرالوجود تأثير معنوي موجب  -

 (.0.000ن مستوى المعنوية المحسوبة والبالغة )أ (، كما1.68دولية والبالغة )ـا الجـأكبر من قيمته وهي

والبالغة  (B)(، وعزز ذلك قيمة 0.05والبالغة ) في البحثتخدمة ـستوى المعنوية المس  ـمن م أقلكانت 

جمالي إزيادة  إلىدة واحدة ستؤدي ـقدار وحـبم باابتكار السعرتمام المصارف إهن أ(، مما يعني 0.742)

( من %35.8ن )أ( مما يعني 0.358) (R2)(، وبلغت قيمة معامل التحديد 0.742التسويقي بمقدار ) التميز

( تفسره متغيرات %64.2ما الباقي والبالغ )أ، ابتكار السعرالتسويقي يفسره  التميزالتباين الذي يحدث في 

 البحث. اخرى لم يتناولهأ

المحسوبة  (T)التسويقي مجتمعة، إذ بلغت قيمة   التميزفي  البتكار الترويجوجود تأثير معنوي موجب  -

مستوى المعنوية المحسوبة والبالغة  نأ(، كما 1.68من قيمتها الجدولية والبالغة ) أكبر( وهي 4.236)

 (B)مة ـك قيـ، وعزز ذل(0.05عنوية المستخدمة للبحث والبالغة )ـالم من مستوى   أقل(، كانت 0.000)

 إلىبمقدار وحدة واحدة سيؤدي  بابتكار الترويجتمام المصارف المبحوثة إهن أ(، مما يعني 0.730والبالغة )

ن أ( مما يعني 0.281) (R2)(، وبلغت قيمة معامل التحديد 0.730مقدار )ـب التسويقي التميززيادة 

التسويقي يفسره الخيار االستراتيجي للتسويق، أما الباقي والبالغ  داء( من التباين الذي يحدث في األ28.1%)

 البحث. اخرى لم يتناولهأتفسره متغيرات ف( 71.9%)

المحسوبة  (T)ة  ـلغت قيمـب التسويقي مجتمعة، إذ   التميزفي  البتكار التوزيعب ج  عنوي مو  ر م  أثي  جود ت  و   -

ن مستوى المعنوية المحسوبة والبالغة أ(، كما 1.68والبالغة )لية جدو  ـر من قيمتها ال( وهي أكب  7.239)

 الغة  والب   (B)ة يم  لك ق  ذ   ز  (، وعز  0.05من مستوى المعنوية المستخدمة للبحث والبالغة ) أقل(، كانت 0.000)

ار بمقد  باستقطاب الكفاءات المتميزة وتوظيفهم في مهام التوزيع ن قيام المصارف أ(، مما يعني 0.989)

 (R2)غت قيمة معامل التحديد بل  (، و  0.989بمقدار ) التسويقي التميز ادة  زي   إلىيؤدي ـسّ حدة واحدة  و  

، أما التميز التسويقييفسره  ابتكار التوزيع( من التباين الذي يحدث في %53.3ن )أ( مما يعني 0.533)

 ث.ـالبح اخرى لم يتناولهأسره متغيرات ف  ت  ف( %46.7الغ )ـالباقي و  الب  

 عةـالتسويقي مجتم التميزفي  التسويق االبتكاري أبعادر ـثيأت: (6)الجدول 

 المتغير المستقل

 التسويق االبتكاري أبعاد

 التميز التسويقيالمتغير المعتمد / 

B 2R T Sig 

 0.001 5.403 0.388 0.896 ابتكار المنتج

 0.000 5.068 0.358 0.742 ابتكار السعر

 0.000 4.236 0.281 0.730 ابتكار الترويج

 0.000 7.239 0.533 0.989 ابتكار التوزيع

            (          0.05* معنوي عند مستوى )

 N=            (1-47)df 48             (      0.01ستوى )ـ** معنوي عند م

 spssن باالعتماد على نتائح التحليل االحصائي باستخدام برنامج إعداد الباحثي المصدر:
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 المبحث الخامس

 االستنتاجات والمقترحات

 : أوالً. االستنتاجات

 مجموعة من االستنتاجات أهمها:  إلىتوصل البحث 

، إذ حظي بعد ابتكار التسويق االبتكاري أبعادالمصارف ب إدارةاتضح من خالل تحليل البيانات وجود اهتمام . 1

 المصارف.  إدارةعلى نسبة اهتمام من قبل المنتج على أ

 ،مغير التسويق االبتكاري والتميز التسويقي أبعادتبين من تحليل البيانات وجود عالقة ارتبارط معنوية بين . 2

 وهي كل من ابتكار المنتج وابتكار السعر وابتكار الترويج وابتكار التوزيع.

 التميز التسويقي على المستوى الكلي.تبين وجود عالقة تأثير ذات داللة احصائية لمتغير التسويق االبتكاري في . 3

 التغيرات حسبب خدماتها سعارأ بتغيير المبحوثة المنظمات إدارة قيام إلىجابات المستجيبين تشير نتائج تحليل إ. 4

االبتكاري مقارنة مع  التسويقضعف مساهمة بعُد السعر االبتكاري في تحقيق  إلىالموسمية، االمر الذي يقود 

 في المنظمات المبحوثة.خرى األ بعاداأل

فورية للزبائن،  خدمات يقدمون المنظمات المبحوثة في ن الموظفينأ إلى المستجيبين جاباتإ تحليل نتائج تشير. 5

 االخرى. بعادإسهام بعُد القدرات المميزة في تحقيق التميز التسويقي بشكل كبير مقارنة مع األ إلىمما يؤدي 

 : تثانياً. المقترحا

 أبعادمجموعة من المقترحات لزيادة مستوى تبني  إلىبناًء على ما ورد من استنتاجات خلص البحث 

 التسويق االبتكاري وتعزيز تحقيقها للتميز التسويقي في المنظمات المبحوثة، وعلى النحو اآلتي: 

التسويق االبتكاري بشكٍل أكبر، لما لذلك من دور  أبعادالمنظمات المبحوثة بضرورة تبني  إدارة. زيادة اهتمام 1

أفضل يضمن لها البقاء والنمو في سوق العمل من خالل  أداءكبير في زيادة تميزها وتعزيز قدرتها في تحقيق 

وكذلك عن طريق كسب ثقة العمالء ووجود المصداقية  ،مواكبة التطورات والتغيرات الحاصلة في البيئة

 واالمان.

ريب وتوعية الجهات المسؤولة عن تسعير الخدمات المصرفية على المفاهيم التي يقوم عليها نظام . ضرورة تد2

واالستفادة منها في تخصيص كلفة الخدمات المصرفية بما يحقق رغبة ومصلحة  نشطةالتكاليف المبني على األ

 الزبائن.

ن تسهل عملية ومبتكرة من شأنها أ ترويجية حديثةإتباع وسائل  إلى. ضرورة أن تلجأ المنظمات المبحوثة 3

 مراحل متميزة في التسويق. إلىاالتصال بالزبائن والوصول 

جديد ومميز من الخدمات لضمان ن تكون سريعة وسباقة في طرح كل ما هو . ينبغي على المنظمات المبحوثة أ4

 ها في السوق والحفاظ على حصتها السوقية وتعزيزها.بقائ

مر مع المنظمات االكاديمية مثل الجامعات والمراكز البحثية من خالل ورش العمل . ضرورة التواصل المست5

 والدورات التدريبية لمواكبة ومعرفة كل ما هو جديد في مجال التسويق االبتكاري والتميز التسويقي.
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