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...تاثري عناصر التسويق االبتكاري يف تعزيز األداء التسويقي

المستخلص
بات العما علا توظيا كا التقنيات والمفااتمي الحديثا ما أولوياات العصا الحاتل التا
 وقاد جات البحا الحاتل، تمك المنظمت م خاللهت م تحسي أدائهت التسويق الحتل والمستقبل
لتحديد أث عنتص التسويق االبتكت ي ف تعزيز األدا التسويق م خاال د اسا اساتالالعي فا
 وإ عنتصا التساويق االبتكات ي تعاد مجموعا.مجموع مختت ة م المنظمت ف محتفظا بغاداد
 الايي،م األبعتد الهتم الت تتمك المنظمت المعتص ة م خاللهت م تالبيق التساويق االبتكات ي
 ولمحدودي الد است الت تنتول العالقا با مايه المتغيا ا. يؤدي بدو ه لتعزيز األدا التسويق
.فقد ضمن البتحث ميه المتغي ا ضم إالات شامول فا محتولا لد اسا العالقا واألثا بينهمات
وبشااك عاات يحااتو البح ا اإلجتب ا علا التسااتؤ األت ا ماات العالق ا واألث ا بااي عنتص ا التسااويق
االبتكت ي وتعزيز األدا التسويق ؟ وقد توص البح إل مجموع م النتتئج أممهات تحقاق وجاود
وقد قدم البتحثا مجموعا. عالق ا تبتال بي عنتص التسويق االبتكت ي وتعزيز األدا التسويق
.م التوصيت الت تنسج بدو مت مع تلك النتتئج

. األداء التسويقي، عناصر التسويق االبتكاري:الكلمات المفتاحية
Abstract
The employment of all techniques and modern concepts become one of the priorities in
the current era which enable organization to develop the current and future marketing
performance .The current study was determined the relationship between the marketing
creative-elements and the creative marketing element was regarded as an important
dimension that enable modern organization to apply creative marketing which enhancing
marketing performance and becomes of the limited studies which tackles the relationships
between these variables the researcher was pay attenuation to this subject and trying to
study the relationship and effects between these variables .So the current study attempt to
answer the following question :What is the relationship between the creative marketing and
marketing performance? The study obtain set of results ,the important one is :there is
relationship between creative marketing elements and enhancing marketing performance
.the researcher was presented some recommended are harmonized with the research results.
Key wards : Creative Marketing, Marketing Performance.
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المقدمة
تسااع المنظماات إلا تبنا كا متلا ما أثا فا تحسااي أدائهاات التسااويق وما ماايه
التالبيقاات التسااويق االبتكاات ي الاايي يفاات للمنظماات افااتق جدياادة تمكنهاات ما تحسااي أدائهاات
التسويق م جه واخت اق أسواق جديدة م جه أخ ى .وتعد عنتص التسويق االبتكات ي
الش يت المغيي للتسويق االبتكت ي لتح يكا لياؤدي بادو ه تعزياز األدا التساويق  ،وألجا
يلك حفز البتحث لتحديد اثا مايه العنتصا فا األدا التساويق ما خاال د اسا العالقا
واألثا بااي ماايه المتغيا ا واالسااتفتدة م ا النتااتئج فا تحقيااق أماادا المنظماات المبحوث ا .
وبنت عل متتقد ت تقسي البحا علا أ بعا مبتحا وكمات ياتت ( :المبحث األول :منهجيا
البح  ،المبح الثاني :الجتنب النظ ي ،المبح الثال :الجتنب الميدان  :المبحث الرابث :
االستنتتجت والتوصيت ).
منهجية البح
مشكلة البح
ف ا ظ ا التغيي ا ا الدينتميكياا ف ا ح ك ا األسااواق والتالااو المتساات ف ا وتياا ة
المنتفس ا تسااع المنظماات بشااك عاات إل ا تعزيااز أدائهاات التسااويق لتلبي ا حتجاات السااوق
والزبااتئ المتجااددة والمتنوع ا عل ا حااد سااوا  ،ويعااد التسااوق االبتكاات ي أحااد أم ا األدوا
ال ئيس ف تعزيز األدا التسويق ف منظمت األعمت  .وما خاال اساتالال أولا قتما
با البتحثا خااال المادة ( )2102/6/7-3وجااد البتحثا محدوديا مع فا المااد ا فا تلااك
المنظمت بتث عنتص التسويق االبتكت ي ف تعزيز األدا التسويق  ،ممات دفاع البتحثا الا
تنتو ميا الموضو بتلبح  .ويمك تحديد مشكل الد اس م خال التستؤال اآلتي :
 .0م منتلك تصو واض لدى المبحوثي ف المنظمت المبحوث فا محتفظا بغاداد عا
مفهو التسويق االبتكت ي وعنتص ه ،فضال ع مفهو األدا التسويق وابعتده؟
 .2ماات البيعاا العالقاا بااي عنتصاا التسااويق االبتكاات ي واألدا التسااويق فاا المنظماات
المبحوث ؟
 .3مااا تاااؤث عنتصااا التساااويق االبتكااات ي فااا تعزياااز األدا التساااويق فااا المنظمااات
المبحوث ؟
أهداف الدراسة
ف ضو مشكل البح فتن يمك تحديد األمدا اآلتي :
 .0تقدي إالت نظ ي للمنظمت المبحوث حو التسويق االبتكت ي واألدا التسويق .
 .2تحديااد عالق ا اال تبااتال بااي عنتص ا التسااويق االبتكاات ي وتعزيااز األدا التسااويق ف ا
المنظمت المبحوث .
 .3تحديااد تااتثي عنتصاا التسااويق االبتكاات ي فاا تعزيااز األدا التسااويق فاا المنظماات
المبحوث .
مخطط البح
تتاللب المعتلج المنهجي لمشكل الد اس ف ضاو إالت مات النظا ي تصامي مخالاال
كمت ف الشك  0واليي يمث العالقت والتتثي بي متغي ا البح .
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عناصر التسويق االبتكاري
التطور
التقاني
االستراتيجي

توليد
الزبائن

إسناد
الموارد

المخاطر
المحسوبة

الخيال
االبتكاري

تغذية
االبتكار

تعزيز األدا التسويق
للدالل عل عالقت اال تبتال
للدالل عل عالقت التتثي

الشك 0
مخالال البح االفت اض
المصدر :م إعداد البتحث .

فرضيات البح
 .0الفرضية الرئيسة األولث  :يتوقاع ظهاو عالقا ا تباتال يا داللا معنويا باي عنتصا
التسويق االبتكت ي مجتمع وتعزيز التسويق ف المنظمت المبحوث جمل وتفصيال.
 .2الفرضثثثية الرئيسثثثة الثانيثثثة :يتوقاااع ظهاااو تاااتثي يي داللااا معنويااا لعنتصااا التساااويق
االبتكت ي عل تعزيز األدا التسويق ف المنظمت المبحوث جمل وتفصيال.
منهج البح
اختباات مخالااال البح ا
اعتمااد البتحث ا عل ا المنهجيااي الوصااف والتحليل ا لغ ا
وف ضيتت ،ويلك بد اس وتحديد عالقت اال تبتال والتتثي بي المتغي ا ال ئيسا والف عيا
لمخالال البح .
حدود البح
تتمث حدود البح بتالت :
.1الحثثثدود المكانيثثثة :اقتصااا الحااادود المكتنيااا للبحااا علااا مجموعااا مااا المنظمااات
الصنتعي العتمل ف مدين بغداد ،ويلك لتعتو إدا اتهت ماع البتحثا ،فضاال عا اعتبات
ميه المنظمت م المنظمت ال ائدة ف الع اق*.
.2الحثثدود الزمانيثثة تحاادد ماادة البحا بـ ( )2102/8/0-2102/6/0وما ماادة توزيااع
استمت ة االستبتن ،فضال ع إج ا مقتبال مع مجموعا ما العاتملي للحصاو علا
بيتنت ومعلومت ع المنظمت المبحوث .

* مقتبل مع مد ا المنظمت

المبحوث .
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أساليب جم البيانات والمعلومات
ت ا االعتمااتد عل ا مجموع ا م ا األسااتليب ف ا جمااع البيتناات والمعلوماات الختص ا
بتلبح وكتالت :
 .0االستعتن بمجموع م المصتد الع بي واألجنبي يا العالق بموضو البحا إلسانتد
الجتنب النظ ي ودع الجتنب الميدان .
الحصااو عل ا البيتناات المتعلق ا باارف اد عين ا البح ا مااع
 .2اسااتمت ة االسااتبتن  :لغ ا
البيتناات الت ا تسااه ف ا التوص ا إل ا تحديااد عالقاات اال تبااتال والتااتثي بااي متغي ا ا
البح ت تصمي استمت ة استبتن متضمن متغي ا البح  .وقد ت إعداد ميه االساتمت ة
ف ا ضااو االالااال علاا المصااتد العلمي ا يا العالق ا بموضااو البح ا  ،حي ا تاا
االعتمتد ف إعاداد العبات ا المتعلقا بمتغيا ا عنتصا التساويق االبتكات ي علا أ ا
عادد ما الكتاتب ومانه  )Kotler et al.,2001( :و( )Morris et al., 2003و( & Fills
.)Rentschler, 2006كمت ت االعتمتد ف إعداد العبات ا المتعلقا باتألدا التساويق علا
أ ا عدد م الكتتب ومنه ( )Francis et al.,2011و).(Pirigakul, 2011
األساليب اإلحصائية المستخدمة
استخدم الوساتئ اإلحصاتئي اآلتيا فا وصا أفا اد عينا البحا وتحدياد عالقات
اال تبااتال والتااتثي بااي متغياا ا البحاا بهااد اسااتخال النتااتئج( :التكاا ا ا والنسااب
المئوي  ،معتمال اال تبتال واالنحدا  ،اختبت  ، Fاختبت  )Tوبتستخدا الحتسوب م خال
ب نتمج .SPSS
اختبار ثبات االستبانة
عل ا ماادى صااالحي المقياات وثباات االسااتبتن ت ا اسااتخدا مقياات
بهااد التعاا
) (ALPha-Cvonbackوقد بلغ قيما معتما المقيات المايكو (، )0.96وما قيما معنويا
عند مستوى معنوي ( ،)0.05وتشي ميه النتيجا إلا قاوة ثبات االساتبتن المساتخدم (جاودة
.)311 ،2118،
الجانب النظري
اوالا -التسويق االبتكاري
يتضم ميا المبح المحتو اآلتي :
أ .نشأة التسويق أالبتكاري :إ الهد ألي نشتال تسويق ماو جايب الزباو ما خاال عادد
م ا الوسااتئ الت ا م ا ش اتنهت أ تعم ا عل ا جيب ا وم ا خااال التالااو ا الت ا صااتحب
التسويق ظها مفهاو التساويق االبتكات ي .ويحادد ( )Kotler et al., 2001, 145أ تساويق
السالع االساتهالكي قاد ظها أوال ،وما ثا تتتبعا التالاو ا إلا أ ظها تساويق الساالع
الصاانتعي ف ا عقااد سااتينت الق ا العش ا ي ،وقااد تتتبع ا التالااو ا إلا أ ب ا ز مفهااو
التسااويق الال بح ا واالجتمااتع الحضاات ي و تسااويق الخاادمت ف ا ساابعينت وثمتنيناات
الق العش ي ،ث تبلو مفهو تسويق الخدمت الت كتن تمث نقل نوعي فا المفاتمي
،ث ظه مفهو التسويق ال ياتدي فا عقاد التساعينت  ،أمات مفهاو التساويق االبتكات ي فقاد
ب ا ز عاات ، 2111ليمث ا نقل ا جوم ي ا ف ا مفااتمي التسااويق والشااك  2يعال ا تصااو ا
واضحت حو ميه الم اح .
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تسويق السلع اإلستهالكية
تسويق السلع الصناعية
التسويق الالربحي واالجتماعي
الحضاري
تسويق
الخدمات
التسويق
الريادي
التسويق
أالبتكاري

1950
S

1980 1970 1960
S
S
S

1990
S

جذب الزبون

جذب الزبون

2000
s

الشك 2
م اح تالو التسويق االبتكت ي
Source: Kotler, P., Brown, L., Adam, S. and Armstrong, G. (2001). Marketing 5th
ed.Sydney: Prentice Hall .U.S.A,p145.

ب .مفهوم التسثويق االبتكثاري :أوضا ( )Kotler et al., 2005, 191بات التساويق االبتكات ي
مو مبدأ م شد للتسويق يتاللب م الش ك السع وبصو ة جتدة لتحساي المنتجات (سالع
وخدمت ) والتساويق .ويحادد ) )O‟Dwyer et a.l, 2011, 91-104التساويق االبتكات ي بتنا
( Sun, 2010,
استخدا التحتلفت اإلست اتيجي علا نحاو جدياد .وفا السايتق نفسا يالا
 )24معتدل لتمث التسويق االبتكت ي حي ي ى أ التسويق االبتكت ي ل ال فت تساويق،
ابتكت  ،أي أ التساويق االبتكات ي= الزباو الموجا المنشا ما خاال اإلبادا +الزباو
الموج ا م ا خااال التسااويق االبتكاات ي .وقااد ( )Rekettye, 2003, 48مصاافوف للعالق ا
المشوش بي ابتكت المنتج والتساويق االبتكات ي ما خاال أ باع مجاتميع ما ( :أ) ابتكات
تسويق متعلق بتلسلع ( ،ب) المازيج التساويق المتعلاق بتلتساويق االبتكات ي ) ( ،ابتكات
سلع ) ( ،غيتب االبتكت .وكمت ف الجدو .0
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الجدو 0
مصفوف التسويق والسلع والخدمت االبتكت ي
السلع
والخدمت

جديد
لي

جديد

جديد
السلع المتعلق بتلتسويق
االبتكت ي
التسويق أالبتكت ي المتعلق
بتلمزيج التسويق
تالبيق المزيج التسويق

ليس جديد
السلع االبتكت ي
الص ف
لي ابكتت يت

Source: Rekettye, G. (2003). The Regularities of innovation – a marketing
perspective. Acta Oeconomica. 53 (1). 45–59.

وتأسيسا عل ما تقدم تثر الباحثثة بات التساويق االبتكات ي ماو تشاكيل ما األنشاال
والفعتلياات لتحسااي تقاادي الساالع والخاادمت المبتك ا للسااوق م ا خااال االنفتاات عل ا افكاات
جديدة لتؤدي بتلنتيج ال زيتدة الحص السوقي للمنظم .
ويفثرق ( )Fillis & Rentschler, 2006, 22باي التساويق االبتكات ي والتساويق التقليادي
(الواسع) م خال الجدو :2
الجدو 2
الف ق بي التسويق التقليدي والتسويق االبتكت ي
األبعاد
أست التنتف
نظت اإلنتتج
أست

التسويق

األست

البش ي

البنت المتدي
والتصتال والبني
التحتي
النظت الستئد ف
الصنتع
ميك المنظم
المواق التسويقي

التسويق التقليدي (الواس )
الالبيع والمتدي
العم العتدي واالبتعتد ع االبتكت
والمنتجت
عالقت الويل االمد مع المجهّزي
المهت ة المنخفض والعم ال خي
 ،قوة العتمل
موج داخليت
البنت التحت المتدي

التسويق االبتكاري
المع ف و موا د التقني
اإلبدا المستم والت كيب المستم
واإلنتتج .
الشبكت الف دي والقو ّي كمصتد
اإلبدا
ّ
عمّت المع ف  ،التعل الدائ
التوجي المتدي العتلم ،واالتصت
والبيتنت وتبتد البيتنت الكت ونيت .

العالقت المنتوئ

عالقت تتبع بشك متبتد

إالت للقيتدة وللسيال ة
البيع العشوائ

منظم الشبكي
الكسب واالحتفتظ بتلقيم

Source: Fillis, Ian &Rentschler , Ruth ,2006, Creative Marketing An Extended Metaphor for
Marketing in a New Age, PALGRAVE MACMILLAN,U.S.A ,p 22.

ت .أبعثثاد التسثثويق االبتكثثاري :يوض ا ( )Hung & Ho, 2008, 1-15إ أبعااتد التسااويق
االبتكـااـت ي تتمث اـ ف ا األبعااتد الساات اآلتي ا  .0:الساالع  .2 ،األفكاات  .3 ،الخاادمت .4 ،
السع  .5 ،المكت  .6،اإلعال  .والجدو  3يوض ميه األبعتد .
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الجدو 3
أبعتد التسويق االبتكت ي
المحتو
البعد
المنتج الشا الجديااد:المسااتهلكو ي غبااو بتغييا عااتداته عناادمت يحصاالو علا منااتج جديااد،والمنااتج
المجهز م الش ك مو مختل ويمتلك الف ادة ف السوق .
األفكار العتالف العتلي  ،المستوى النفس مؤيد بمسك وح  ،تقادي الزباتئ و ضاتم (يجعا التفتضا
بتلمنتج المتدي وتشغي الخدم ).
الخدمات تزويد الزبو باللبات فاوق مات يتوقعاو  ،تالاوي الاللبات اإلحتمتليا ما الزباتئ بشاك نشايال،
مقتبل المع ف وحلو المنتج ،مقتبل الشعو بتلمشت ك م خال الخدم الياتي لتخفي الحي ة.
السعر السااع التنتفس ا :تاادفق أعااداد م ا المشاات ي و نظاات السااع بتلكمي ا ،لكسااب أفض ا الصاافقت أو
الكل  ،التسعي الدينتميك  :ماللب التجهيز الدينتم للسوق اإللكت ون سيق ّ سع السوق علا
اإلنت ن .
المكان تعااادد الخيااات ا  :المبيعااات المبتشااا ة للمنتجي ،ساااوق اإلنت نااا  ،أنماااويج التكتمااا الالبيعااا
اإلفت اض (اللب عل اإلنت ن بتلتوصي للبيو أو اإلختيت ف مخز المجتو ) واإلبتكات ي
 ،بوابت اإلنت ن السهل .
اإلعالن األنوا الجديدة م اإلعال اإلعالم تنالبق عل تقتن المعلومت و ألحدا الصاو المتومجا
عن
ص مع األشخت الالبيعيي واإلفت اضي .
والتتثي ا الخت ّ
Suorce: Hung, Ta-Hsiang &Ho, Yung-Ching ,2008, Exploratory Research for Influence of Enterprise
Virtualization on Marketing Innovation, International Conference on Creativity Development,
Creative Evaluation, Creative Teaching,, Taipei, 30-31 May .

.عناصر التسويق االبتكاري :حادد بعا الكتاتب سات عنتصا للتساويق االبتكات ي ،وكمات
فا الشااك  3ويمك ا توضاايحهت بااتالت (Fillis & (Morris et al., 2003, 12-24( :
)Rentschler, 2006,16

التطور التقاني
اإلستراتيجي

تغذية
اإلبداع

جذب الزبائن

التسويق
االبتكاري

الخيال االبتكاري

إسناد الموارد
المخاطرة
المحسوبة

الشك 3
عنتص التسويق االبتكت ي
Source: Fillis, Ian &Rentschler , Ruth ,2006, Creative Marketing An Extended Metaphor for
Marketing in a New Age, PALGRAVE MACMILLAN,U.S.A ,p17
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 .0التطور التقاني االستراتيجي :قدم النظ يت االست اتيج حو المنظمات االبتكت يا ،
معتيي حو مجموع م التقتلياد مثا القاي ال ئيسا والمهما لهات  ،فضاال عا ابتكات
السلع والخدمت الجديدة كليت ،واالست اتيجيت يا العالقا بتإلبادا التا تناتق الساب
الت ا تااؤدي إل ا تكيي ا أوقاات المنظم ا للتغيي ا  ،والتاازام مااع التغيي ا ا ف ا أيواق
الزبتئ مع االعت ا بتلتعقيدا المتزايادة علا المنظما  ،وتكاوي التحتلفات التنظيميا
،وقد توج التالو التقتن االست اتيج بدا ست للسوق والت تكاو بحتجا لقياتدة قويا
تولد الزبتئ وتبتك أوقت التغيي .
 .2جثثثذب الزبثثثائن :يتوجاااب علااا جمياااع االسااات اتيجيت االبتكت يااا اساااتخدا االبتكااات ،
والتسويق االبتكت ي لي فقاال إلعالات الزباتئ متي يادو ،وإنمات تولياد زباتئ جادد فا
األساواق الحتليا والجدياادة .وتا ى ادبياات التساويق فا القا العشا ي إ الزبااتئ ما
مصاااد األفكااات الجديااادة ،فاااتألف اد يالاااوّ و الااا دود المبدعااا للمشاااتك اإلجتمتعيااا
أو تصاب ملغات ،
الحضت ي والتنظيمي الت يمك أ تدفع للتغيي قب أ تق الف
والسااوق يحتااتج لفهاا األبعااتد االجتمتعياا التاا تااؤث علياا  ،ودو الزبااتئ فاا توليااد
اإلمكتنت الجديدة .
 .3إسثثناد المثثوارد :يهاات إساانتد المااوا د بتلتااتثي عل ا االبتكاات  ،كتلحصااو عل ا إي ا ادا
مد وس  ،بحي ال تعيقه الموا د ع توليد األفكت الت م شتنهت تالوي التسويق .
 .4المخثثاطر المحسثثوبة:حاادد المخااتال المحسااوب عل ا أنهاات االنسااجت مااع أجاازا يااتدة
التا تبا ز ،ويتحمّا المساوّ قو االبتكات ييو
المد ا  ،كمت إن يتضام متتبعا الفا
مختال محسوب ف تالاوي السالع الجديادة أو العمليات  ،وتوجيا الزباتئ إلا الال ائاق
الجديدة إلستعمت السلع أو إل السلع الجديدة بتنفسه  ،إستعت ة أو إشت اك بتلمصاتد أو
ّ
الموزعي أو المنتفسي .
بنت الش اكت مع المجهّزي ،
المسوّ ق االبتكت ي بت ّ الخيات االبتكات ي ي َُعاد عنصا ا مكمّاال
 .5الخيال االبتكاري :يع
ف ا النجاات التسااويق  ،واقتصااتد اليااو مااو اقتصااتد ابتكاات ي بشااك مثي ا لألنتبااته ،ماايه
وجه النظ محمول م قب االقتصتديي  ،والمبتك ي الحض يي  ،وعلمت اإلدا ة.
 .6تغذية اإلبداع :نوقش ف اغلب األدبيت تغييا اإلبادا  ،فمعظا األفا اد الياو قاتد و
عل الحصو علا المعلومات بنقا ة ز  ،وقاد أدى عولما التساويق والساوق وتسا يع
االتصااتال إل ا تقلي ا دو البيئ ا المحلي ا ومااع يلااك تهاايم اليااو مجموعاات المع ف ا
االبتكت ياا التاا تعتمااد بشااك متزايااد علاا األشاايت المحلياا مثاا الاادوافع والعالقاات
والمهاات ا  ،وتضااع ماايه المجموعاات ت كيزماات عل ا المنااتالق اإلبداعي ا وتتبن ا تقتن ا
تستعد عل االبتكت .
ج  .أنمثوذج للتسثويق االبتكثاري :قاد البتحا ( )Titus, 2008, 262-272انمويجات للتساويق
االبتكت ي،الشك  4يعك األنمويج فتلعملي اإلبتكت ي تحاد فا بيئا ما عاد اليقاي
اليي ال يقد أي ضمتنت  ،واخت اق التسويق اإلبتكت ي يتكو م أي فك ة أو قيما  ،أو
يتفااق مااع وجه ا
المنااتج ،او عملي ا  ،او اساات اتيجي  ،أو تكتيكاات  .واألنمااويج المقت ا
اخت اقت التساويق اإلبتكات ي والنتيجا النهتئيا أو الهاد المنشاود
النظ ميه .وع
م العملي اإلبتكت ي اإلضتفي .والعملي اإلبتكت ي تحد ف بيئ م عاد اليقاي الايي
ال يقد أي ضمتنت م إنتتج اخت اق التسويق اإلبتكت ي .عل ال غ م أ العديد ما
تتثي العواما المختلفا ألدا اإلبتكات ا الف ديا  ،وكات محادودا فا النالاتق المفاتميم
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لألنمويج السمت لعالج أكث تعمقت م البن األستساي التا تاؤث علا أدا اإلبتكات ا
الف دي .

موهبة
االكتشاف

التحفيز

عدم التأكد
االختراق من خالل
التسويق أالبتكاري

االنضباط
المعرفي

عدم التأكد

المرونة
المدركة

الشك 4
أنمويج التسويق أالبتكت ي
Source: Titus, Philip A.,2008, Applied Creativity: The Creative Marketing Breakthrough Model
Journal of Marketing Education, 29; 262 ,pp 262-272.

ح .قيثثاس التسثثويقي االبتكثثاري :قساام لوح ا االبتكاات األو بي ا ف ا إصاادا مت ال ابااع عاات
 2112والت بموجبهت حتول المفوضاي األو بيا ت تياب ومقت نا أدا اإلبتكات للادو
األعضت ف االتحتد األو وب م خال منشو ا االتحتد األو وب والت تهاد إلا
تتبع االبتكت ا السنوي وإج ا المقت نت الم جعي لاألدا االبتكات ي للادو األعضات
ف االتحتد األو ب وقد حدد ميه النش ة ثالث أبعتد لألدا االبتكت ي الجدو .4
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الجدو 4
إبعتد األدا االبتكت ي
 -0المساعدون (الحصول عل محرك االبتكار من خارج المنظمة)
ّ
 0.0المورد بشري :توف الموظفي المتم ي وعل مستوى عتل والمتعلمي .
 2 .0المال والدعم  :توف الموا د المتلي لمشت يع اإلبتكت ودع الحكومت لنشتالت االبتكت .
 -2نشثثاطات المنظمثثة (الحصثثول علث جهثثود اإلبثثداع فثثي المنظمثثات بمثثا يفتثثر بهثثا اإلعتثثراف باألهميثثة
األساسية لنشاطات المنظمة في عملية اإلبتكار)
 0 .2استثمت المنظم  :وم تغال ك االستثمت ا الت تستثم مت المنظم للجهود االبتكت ي .
 2 .2ال وابال وال يتدي  :جهود الحصو عل ال يتدة وجهود التعتو بي المنشآ التجديديا وماع القالات
العت .
 3 .2المخ جت  :الحصو عل حقوق الملكي الفك ي ) Intellectual Property Rights (IPRوتوليد الالتقت
اإلنتتجي ف عمليت اإلبتكت وتدفق ميزا المدفوعت التقني .
 -1المخرجات (الحصول عل نواتج نشاطات المنظمة )
ّ
 1 .4االبتكار  :عدد المنظمت الت قدّم اإلبتكت ا ف الساوق أو ضام منظماتته  ،وماو يغالا اإلبادا
التقن وغي التقن .
 2 .4التأثير االقتصادي :الحصو عل النجات اإلقتصاتدي لالبتكات فا التوظيا والصاتد ا والمبيعات
بسبب نشتالت اإلبدا .
Source: PRO INNO Europe, 2009, European Commission, Enterprise and Industry. (n.d.). SME Fact
Sheet. Cyprus. Retrieved from ,P.5

وتثثر الباحثثثة أن ا م ا خااال اسااتخدا ماايه المعااتيي الت ا حااددتهت المنظم ا األو بي ا
يمك للمنظم قيت نشتال تسويقهت االبتكت ي .
ثانيا ا -األداء التسويقي:
أ  .مفهثوم األداء التسثويقي يا ى ( )Piriyakul, 2011, 1431-1440إ األدا التساويق ماو
أدا المنظم لالحتفتظ بتلسوق والزبتئ مع تقدي األعمت لزبتئ جدد .ويحدد ( Francis
)et al., 2011, 43-59األدا التسااويق عل ا ان ا مقياات لمسااتممت وظااتئ المنظم ا
التسويقي إل أمدافهت وغتيتتهت .وتر الباحثة أ األدا التسويق متمو إال مقيت لمادى
تحقق أمادا المنظما وغتيتتهات ما خاال االحتفاتظ بتلزباتئ الحاتليي والحصاو علا
زبتئ جدد.
ب  .أبعثثاد األداء التسثثويقي تعاادد وتنوع ا األدبياات الت ا تنتول ا أبعااتد األدا التسااويق
وم خال االال البتحث عل مجموعا ما الكتتبات التا تنتولا الموضاو لخصا
البتحث إبعتد األدا التسويق ف الجدو  5حي إ منتلك خمس أبعتد متفاق عليهات باي
الكتتب اليي إستق أ البتحث آ ا م والت تمث بتإلبعتد اآلتي :
 .0الكفت ة التسويقي  .2 ،.إدا ة العالق مع الزبو  .3.التنتسق الاداخل  .4.سالسا التجهياز.
 .5أ المت الثقتف وإدا ة موجودا أستسهت المع ف .
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الجدو 5
أبعتد األدا التسويق
ت

الكاتب

0

(Sullivan & Abela , 2007, 862)843), ( Clark , 2000, 3-25

2

(Blattberg, 2001, 45-56), (Rust,et
& .al. 2004, 109-127) (Sullivan
)Abela , 2007, 862-843
(Sheth,2002, 55-56), (Shah,
),2006, 113-124

4

)(Duclos ,e.t al., 2003, 446-456

3

أبعاد األداء
التسويقي
الكفت ة التسويقي

التعريف
القد ة عل تحوي المستممت التسويقي
بشك كفو إل النواتج التسويقي .

إدا ة العالق مع
الزبو

القااااااد ة لجاااااايب واحتفااااااتظ بتلزبااااااتئ
الم بحي .

التنتسق الداخل

القاااااااد ة لنشااااااا وإبقااااااات اصاااااااالفت
إست اتيج بك ّ الوظتئ غيا التساويق
ضم الش ك .
القاااااااد ة لنشااااااا وإبقااااااات اصاااااااالفت
إسااات اتيج بكااا ّ سلسااال التجهياااز يا
العالق (قنوا  ،مجهّزو  ...مت إلي )
القااد ة علا توليااد يكاات السااوق ،لنشا ه
ف جمياع أنحات المنظما ولنشا الثقتفا
الموجه للزبو ضم الش ك .

سالس التجهيز

)(Sveiby,2003,1-7
أ المت
5
الثقتف وإدا ة
موجودا
أستسهت المع ف
المصدر :م إعداد البتحث بتالعتمتد عل المصتد أعاله .

ت .قيثاس األداء التسثويقي :قاد البتحا ( )Francis et al, 2011, 47أنمويجات لقيات األدا
التسويق م خال االالعه عل األدبيت الت كتبا حاو الموضاو حاي وجادوا أ
األدبيت قد اتفق عل المقتيي الثالث وكمت الشك . 5
 .0نمو المبيعت  -2.حج المبيعت  -3.ال بحي .
فماا خااال ماايه المقااتيي يمكاا للمنظماا قياات األدا التسااويق للمنظماا  ،وتثثر
الباحثة إ ميه المقتيي شاتمل وما الممكا قيتساهت فا المنظمات الع اقيا  ،فما الممكا
قيت نمو المبيعت م خال زيتدة الاللب عل السلع والخدمت الت تنتجهت المنظم .
المقاييس

المفاهيم

نمو المبيعات

حجم المبيعات

األداء التسويقي

الربحية

الشك 5
مقتيي األدا التسويق
Source: Francis, Asiegbu, Ikechukwum, Awa, H. Okorie , Akpotu, Christopher ,2011, Salesforce
Competence Development and Marketing Performance of Industrial and Domestic Products
Firms in Nigeria, Far East Journal of Psychology and Business, Vol 2 No 3 ,pp.43-59
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الجانب الميداني
يتضم ميا البح المحتو االتي :
أوالا -وصف مجتم البح
*
ت اختيت مجموع م المنظمت الصنتعي ف محتفظ بغداد لألسبتب اآلتي :
 .0الخبا ة الواسااع التا يمتلكهاات المااد ا فا ماايه المنظماات كونهاات ما المنظماات الع يقا
والقديم نسيبت.
 .2تميز ميه المنظمت بت منتجتتهت تغال جميع محتفظت الع اق.
 .3تنو المنتجات التا تنتجهات المنظمات  ،إي أنهات تغالا معظا احتيتجات البيا الع اقا .
والجدو  6يعال تع ي مبسال لهيه المنظمت .
الجدو 6
مبسال ع المنظمت المبحوث

تع ي
ت

اسم المنظمة

0

الشااااا ك العتمااااا
للصاااااااااااااااااانتعت
الكه بتئي

2

شاااااااا ك بغااااااااداد
للمشاااااااااااااااا وبت
الغتزيااااااااااااااااااااااااا /
المسااااااااااااااااااااااتمم
المختلال

قالااااااااااااااااات
مختلال

3

الشااااا ك العتمااااا
للصاااااااااااااااااانتعت
القالني

حكوم

المصدر :الك ا

*

قطاع
الشركة
حكوم

نبذة عن المنظمات المبحوثة
(قيد الدراسة)
تتسس عل اث اتفتقيا التعاتو الفنا باي العا اق
واالتحااتد السااوفيت عاات  0252وب أساامت قااد ه
متئتت وثمتني أل دينت ع اق ،وتتتل م عادد
مااااااا المصاااااااتنع الف عيااااااا ويقاااااااع م كزمااااااات ي
بغداد/الوزي ي .

تتسس الش ك فا عات  0282علا وفاق قاتنو
الشااا كت يي الااا ق  36لسااان  0283وتعديالتااا
ب أساامت قااد ه ( )71مليااو دوال تقااع فا بغااداد/
الزعف انيااا  /شااات الصااانتعت للقالااات المخاااتلال.
وم ا المصااتنع التتبع ا لهاات مصاانع الزعف اني ا ف ا
منالقا الزعف انيا ومصانع بغاداد فا منالقا كمااب
ست ة.
إحدى الش كت التتبع لوزا ة الصنتع ،والمعاتد
حياااا تتسساااا فاااا ساااان  ، 0245أ الماااات
المساااتثم ماااو ثالثااا مليااات ا وثالثمتئااا وواحاااد
وخمساااو الااا
وخمساااو مليونااات وسااابعمتئ
دينت  ،وتقع ف بغداد/الكتظمي /ق ب ستح عد .

التع يف للمنظمت

المبحوث

مقتبل مع مد ا التسويق ف المنظمت المبحوث للمدة م 2102/6/21 -6/04

منتجات
المنظمة
المااااااااااااااااااااا او
السااقفي  ،محا ك
مبااااا دة الهاااااوا
الجااااوك ،قااااتالع
الااااااااااااااااااااااادو ة،
المكيفاااااااااااااااااااات
الشااااااااااااااااااابتكي ،
ب ادا المت .
المشااااااااااااا وبت
الغتزياااااااااااااااااااااااا
وملحقتتهت

(أقمشااا قالنيااا ،
غاااااازو معاااااادة
للبيااااع ،أشاااا ال
نساااايجي  ،قالاااا
البااااااا  ،لفااااااات
وشاات وبتناادج،
ضااااامتد ميااااادا
وعاااادة تالهياااا ،
نالتق عساك ي،
البسااااااااااااااااااااااااااااا
جاااااتمزة/عتنااااا ،
خاااااااي  ،أقمشااااااا
قالني
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ثانيا ا -وصف عينة البح
تا اختياات عينا قصاادي مؤلفا م ا المااد ا العااتملي ف ا المنظماات المبحوث ا كااونه
يمتلكااو المع فا الكتملا بتنشااال المنظما  ،وقااد تا توزيااع ( )41اسااتمت ة تا اساات جتعهت
جميعت بنسب استجتب قد مت ( ،)%011والجدو  7يوض وص األف اد المبحوثي .
الجدو 7
األف اد المبحوثي

وص

المركز الوظيفي
إدا ة عليت
العدد
05

النسب %
37،5

42،5

5-0
النسب %
العدد
05
6
المصدر :م إعداد البتحث

العدد
25

المؤهل العلمي
بكتلو يو
النسب %
العدد

دبلو فن
النسب %
العدد
07

مد ا الخال األو

20

النسب %
72،5
متجستي
العدد

النسب %

2

5

52،5
سنوات الخدمة

01-6
العدد

النسب %

01

25

05-00
النسب %
العدد
04

35

 – 06فتكث
النسب
العدد
%
25
01

ويشي الجدو  7إل مؤمال األفا اد المبحاوثي إي تباي أ اإلدا ة العليات للمنظمات
المبحوث ا تمث ا ( )%37،5ف ا حااي أ مااد ا الخااال األو كتن ا نساابته ( ،)%62،5وقااد
كتن مؤمال األفا اد المبحاوثي جيادة بحيا يمكانه فها االساتمت ة والتعتما معهات بشاك
صااحي  ،وم ا جه ا أخ ا ى فاات نسااب الاايي يمتلكااو خب ا ة أكث ا م ا خم ا ساانوا بلغ ا
( )%85أي أنه قد مض عليه سانوا كبيا ة يمتلكاو خاللهات علا كبيا ود ايا بتنشاال
المنظم مع التعتم مع المشكال الت تحد ف منظمتته .
ثانيا ا – اختبار أنموذج الدراسة وفرضياتها
عل البيع العالقا واألثا باي التساويق االبتكات ي (مماثال بعنتصا ه)
بهد التع
ف األدا التسويق ف المنظمت قيد البح والتتكد ما مادى سا يت األنماويج االفت اضا
للبح وكتالت :
علااا العالقاا باااي
أ .العالقاا باااي التسااويق االبتكااات ي و األدا التسااويق  :بهاااد التعاا
متغي ا البح ت إعداد الجدو .8
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الجدو 8
العالق بي التسويق االبتكت ي واألدا التسويق ف المنظمت قيد البح
المتغير المعتمد

األداء التسويقي

عناصر التسويق االبتكاري

المتغير المستقل
التالو التقتن االست اتيج

*0.964

توليد الزبتئ

*0.858

إسنتد الموا د

*0.793

المختال المحسوب

*0.748

الخيت أالبتكت ي

*0.817

تغيي اإلبدا

*0.865

المؤش العت
المصدر :الجدو م إعداد البتحث

*0.926
*P≤ 0.05 , N=40

 .0العالقة بين التسويق االبتكاري واألداء التسويقي للمنظمات قيد البح  :يوضا الجادو
 8نتتئج عالقت اال تباتال باي عنتصا التساويق االبتكات ي واألدا التساويق  ،إي يؤشا
وجاااود عالقااا ا تباااتال معنويااا باااي المتغيااا المساااتق (عنتصااا التساااويق االبتكااات ي)
والمتغيااا المعتماااد (األدا التساااويق ) حيااا بلغااا قيمااا مااايا اال تباااتال للمؤشااا الكلااا
(* ،)0.926ومااو دلي ا عل ا قااوة العالق ا ب ا متغي ا ا البح ا وتلتق ا ماايه النتيج ا مااع
د اس ( )Sallivan, 2009والت أشت إل أممي التسويق االبتكت ي ودو ه ف تعزياز
األدا التسااويق  .واتسااتقت مااع ماات تقااد تقب ا الف ضااي ال ئيس ا األول ا  .وألج ا إعالاات
مؤش ا ا تفصاايلي ساايت اسااتع ا العالقاات بااي ك ا عنص ا م ا عنتص ا التسااويق
االبتكت ي واألدا التسويق وكمت يتت :
أ .العالقة بين عنصر التطور التقاني االستراتيجي واألداء التسويقي فثي المنظمثات قيثد
البح  :يشي الجدو  8إلا وجاود عالقا ا تباتال قويا موجبا معنويا باي عنصا
التالااو التقااتن االساات اتيج واألدا التسااويق ،حي ا بلغ ا قيم ا معتم ا اال تبااتال
(*، )0.964وميا دلي عل قوة العالق بي المتغي ي .
ب .العالقة بين عنصر توليد الزبائن واألداء التسويقي في المنظمثات قيثد البحث  :يشاي
الجدو  8إل وجود عالق ا تبتال معنويا موجبا باي عنصا تولياد الزباتئ واألدا
التسويق حي كتن قيمتهت إل (* )0.858وميا دلي عل قوة العالق بي المتغي ي .
 .العالقة بين عنصر إسناد المثوارد واألداء التسثويقي فثي المنظمثات قيثد البحث  :بلا
مؤش اال تبتال بي عنص إسنتد الموا د واألدا التشغيل (* )0.793وميا دلي علا
قوة العالق بي المتغي ي .
 .العالقثثثة بثثثين عنصثثثر المخثثثاطر المحسثثثوبة واألداء التسثثثويقي فثثثي المنظمثثثات قيثثثد
البح ث :بلغ ا قساام مؤش ا اال تبااتال  )0.748*(،مماات يؤش ا عل ا معنويتهاات وبعالق ا
موجب وميا دلي عل قوة العالق بي المتغي ي .
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ج .العالقثثة بثثين عنصثثر الخيثثال االبتكثثاري واألداء التسثثويقي فثثي المنظمثثات قيثثد البح ث :
يشي الجدو  8إل أ العالق متبي العنص ي م عالق موجب معنويا ،أل قيما
اال تبتال بلغ (* ،)0.817وميا دلي عل قوة العالق بي المتغي ي .
 .العالقة بين عنصر تغذية اإلبثداع واألداء التسثويقي فثي المنظمثات قيثد البحث :يشاي
الجدو  8إل وجود عالق ا تبتال معنويا موجبا باي عنصا تغييا اإلبادا واألدا
التسويق ،إي بلغ قيمتهت (* )0.865وميا دلي عل قوة العالق بي المتغيا ي  .وبنات
علاا يلاااك يمكااا قباااو الف ضاااي الف عيااا المنبثقااا مااا الف ضاااي ال ئيسااا األولااا .
وتتسيساات علا ماات تقااد تقب ا الف ضااي ال ئيسا األول ا والف ضااي المنبثق ا منهاات عل ا
مستوى المنظمت قيد البح .
علا تاتثي التساويق االبتكات ي
 .2تأثير التسويق االبتكاري في األداء التسويقي  :للتع
فاااا األدا التسااااويق تاااا االعتمااااتد علاااا معتدلاااا االنحاااادا الخالاااا البساااايال اآلتياااا
(الهيت :)423 ،2116،
Y=a+βY

وقااد ت ا اعااداد الجاادو  2الاايي يبااي إ عنتص ا التسااويق االبتكاات ي تااؤث مجتمع ا
كمتغيا ا مساتقل وبصااو ة معنويا فا األدا التساويق كمتغيا معتماد  ،ومماات يادع يلااك
قيم  Fالمحسوب الت بلغ ( )299.22وم أكب م قيمتهت الجدولي عند د جت ح ي ( 1
 .) ,38وقاد بلغا قيما معتما التحدياد ( ،)0.854ويعنا يلاك أ ( )%85.4ما االختالفات
فا األدا التسااويق تفسا مت عنتصا التسااويق االبتكاات ي التا تا تبنيهاات فا البحا  .وما
خال متتبع قيم  Tالمحسوب نجد إنهت بلغ ( )15.170وم قيم معنوي وأكب م قيمتهت
الجدوليا البتلغا ( )1.47عنااد د جتا ح يا ( )1.38ومسااتوى معنويا ( ،)0.05وتلتقا ماايه
النتيجا ماع د اسات ( )Li & Ping, 2003, 4و ( )Greenberg & Nicholls, 2007, 33التاي
أوضااحتت باات للتسااويق االبتكاات ي أث ا ا ف ا األدا التسااويق  .تأسيسثثا عل ث مثثا تقثثدم تقبثثل
الفرضية الرئيسة الثانية عل مستو المنظمات قيد البح .
الجدو 2
تتثي عنتص التسويق االبتكت ي ف األدا التسويق ف المنظمت قيد البح
عناصر
التسويق
االبتكاري
األدا
التسويق
) (tتشي ال

F
β0

β1

0.321

0.947

2

R

0.854

المحسوبة

الجدولية

299.22

4

()15.170
قيم المحسوب

)d.f (1,38

N=40

*P≤0

وبهااد الوصااو إل ا مؤش ا ا واضااح لتااتثي ك ا عنص ا م ا عنتص ا التسااويق
االبتكت ي بصو ة منف دة ف األدا التسويق ت إعداد الجدو .01
 .0تأثير عنصر التطور التقاني االستراتيجي في األداء التسثويقي :يباي الجادو ()10
بت منتلاك تاتثي ا معنويات لعنصا التالاو التقاتن واالسات اتيج كمتغيا مساتق فا
األدا التساااويق كمتغيااا معتماااد  .ومااات يعااازز يلاااك قيمااا  Fالمحساااوب التااا بلغااا
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.2

.3

.4

.5

.6

( )360.152وم اكب م قيمتهت الجدولي البتلغ ( )2.35عند د جتا ح يا ()6,33
ومستوى معنوي ( ،)0.05وقد بلغ قيما  Tالمحساوب ( )8.099وما قيما معنويا
واكب م قيمتهت الجدولي البتلغا ( )1.695باد جت ح يا ( )6,33ومساتوى معنويا
(.)0.05
تأثير عنصر توليد الزبائن في األداء التسويقي :يبي الجدو ( )10بت منتلاك تاتثي
معنوي لعنص توليد الزبتئ كمتغي مستق ف األدا التسويق كمتغي معتماد .ومات
يعزز يلك قيم  Fالمحسوب الت بلغا ( )360.152وما اكبا ما قيمتهات الجدوليا
البتلغ ( )2.35عند د جت ح ي ( )6,33ومساتوى معنويا ( ،)0.05وقاد بلغا قيما
 Tالمحسوب ( )5.347وم قيم معنوي واكب م قيمتهت الجدوليا البتلغا ()1.695
بد جت ح ي ( )6,33ومستوى معنوي (.)0.05
تثثأثير عنصثثر إسثثناد المثثوارد فثثي األداء التسثثويقي :يبااي الجاادو ( )10باات منتلااك
تااتثي ا معنوي ات لعنص ا إساانتد المااوا د كمتغي ا مسااتق ف ا األدا التسااويق كمتغي ا
معتمد .ومت يعزز يلك قيم  Fالمحسوب الت بلغ ( )360.152وم اكب م قيمتهت
الجدولي ا البتلغ ا ( )2.35عنااد د جت ا ح ي ا ( )6,33ومسااتوى معنوي ا ( ،)0.05وقااد
بلغ ا قيم ا  Tالمحسااوب ( )5.347وم ا قيم ا معنوي ا واكب ا م ا قيمتهاات الجدولي ا
البتلغ ( )1.695بد جت ح ي ( )6,33ومستوى معنوي (.)0.05
تأثير عنصر الخيال االبتكثاري فثي األداء التسثويقي :يباي الجادو ( )10بات منتلاك
تتثي ا معنويت لعنص المختال المحسوب كمتغي مستق ف األدا التساويق كمتغيا
معتمد .ومت يعزز يلك قيم  Fالمحسوب الت بلغ ( )360.152وم اكب م قيمتهت
الجدولي ا البتلغ ا ( )2.35عنااد د جت ا ح ي ا ( )6,33ومسااتوى معنوي ا ( ،)0.05وقااد
بلغ قيم  Tالمحسوب ( )7.096وم قيم معنوي واكب م قيمتهت الجدولي البتلغ
( )1.695بد جت ح ي ( )6,33ومستوى معنوي (.)0.05
تأثير عنصر الخيال االبتكثاري فثي األداء التسثويقي :يباي الجادو ( )10بات منتلاك
تتثي ا معنويت لعنص الخيات االبتكات ي كمتغيا مساتق فا األدا التساويق كمتغيا
معتمد .ومت يعزز يلك قيم  Fالمحسوب الت بلغ ( )360.152وم اكب م قيمتهت
الجدولي ا البتلغ ا ( )2.35عنااد د جت ا ح ي ا ( )6,33ومسااتوى معنوي ا ( ،)0.05وقااد
بلغا قيما  Tالمحسااوب (، )6.745وما قيما معنويا واكبا ما قيمتهاات الجدوليا
البتلغ ( )1.695بد جت ح ي ( )6,33ومستوى معنوي (.)0.05
تأثير عنصر تغذية اإلبداع في األداء التسويقي :يبي الجدو ( )10بت منتلك تاتثي ا
معنويت لعنص تغيي اإلبدا كمتغي مستق ف األدا التسويق كمتغيا معتماد .ومات
يعزز يلك قيم  Fالمحسوب الت بلغا ( )360.152وما اكبا ما قيمتهات الجدوليا
البتلغ ( )2.35عند د جت ح ي ( )6,33ومساتوى معنويا ( ،)0.05وقاد بلغا قيما
 Tالمحسوب ( ،)7.442وم قيم معنوي واكب م قيمتهت الجدولي البتلغا ()1.695
بد جت ح ي ( )6,33ومستوى معنوي (.)0.05
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التطور التقاني
االستراتيجي

توليد الزبائن

إسناد الموارد

المخاطر المحسوبة

الخيال االبتكاري

تغذية اإلبداع

0.38

β1
0.544
()8.099

β2
0.284
()5.347

β3
0.170
()5.022

β4
0.802
()7.096

β5
0.769
()6.745

β6
0.3383
()7.442

0.982

) (tتشي ال

قيم المحسوب

)d.f (6,33

المحسوبة

األدا
التسويق

B0

R2

F

الجدولية

عناصر التسويق
االبتكاري

الجدو 01
تتثي عنتص التسويق االبتكت ي ف األدا التسويق ف المنظمت قيد البح

360.152

2.35

N=40

وبناء عل ما تقدم تكو الف ضي المنبثق ع الف ضي الثتني والت تن
منتلك تتثي ا معنويت لعنتص التسويق االبتكت ي ف األدا التسويق .

*P≤0

علا أ

االستنتاجات والتوصيات
اوالا -االستنتاجات
 .0بااتل غ م ا ماات حظ ا ب ا موضااوعت التسااويق إالبتكاات ي واألدا التسااويق م ا امتماات
الكتتب ف الد است الختص بردا ة التسويق ،اال ان ل يت تنتولهمت ما حيا العنتصا
وف بيئ ع اقي .
 .2تحقااق وجااود عالقا ا تبااتال معنوي ا بااي عنتص ا التسااويق االبتكاات ي مجتمع ا وتعزيااز
األدا التسويق .
 .3تحقااق وجااود عالق ا ا تبااتال معنوي ا بااي ك ا عنص ا م ا عنتص ا التسااويق االبتكاات ي
بصو ة منف دة مع تعزيز األدا التسويق ف المنظمت المبحوث .
 .4تحقاااق وجاااود تاااتثي معناااوي لعنتصااا التساااويق االبتكااات ي مجتمعااا فااا تعزياااز األدا
التسويق ف المنظمت المبحوث .
 .5تحقق وجود تتثي معنوي لك عنصا ما عنتصا التساويق االبتكات ي بصاو ة منفا دة
مع تعزيز األدا التسويق ف المنظمت المبحوث .
 .6أسهم النتتئج الت ت التوص إليهت ف مت البح ال استنتتج مفاتده قباو الف ضايت
ال ئيس والف عي ف المنظمت المبحوث .
التوصيات
 .7زيااتدة امتماات ادا ة المنظماات المبحوث ا بد اس ا مضااتمي الفك ا اإلدا ي فيماات يتص ا
بتبعااتد التسااويق االبتكاات ي لماات يلااك م ا إسااهت وتعزيااز لقااد تهت ف ا تحقيااق أدا أفض ا
يضم لهت البقت والنمو ف عتل األعمت .
تساويقي
 .8زيتدة امتمت إدا ة المنظمت المبحوثا بتعزياز األدا التساويق اليجاتد فا
جديدة لتوسيع حصتهت السوقي وإ ضت الزبتئ .
 .2التتكيااد علا إدا ة المنظماات المبحوث ا بزيااتدة االمتماات بعالقاات اال تبااتال والتااتثي بااي
أبعتد التسويق االبتكت ي واألدا التسويق للوصو إل عالقت متكتمل ومتبتدل تهاد
إل تعزيز األدا التسويق .
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 توسيع العالق بي إدا ة المنظمت المبحوث والتد يب فا الجتمعات والمعتماد الع اقيا.01
كجتمع ا الموص ا م ا خااال تنظااي الاادو ا التد يبي ا والناادوا العلمي ا ف ا مجااتل
. التسويق االبتكت ي واألدا التسويق بهد تعزيزه بتستم ا
 عل إدا ة المنظمت المبحوث التعتو مع الباتحثي وتزويادم بتلبيتنات الكميا الالزما.00
. إلج ا البحو العلمي وال ستئ واالالت ي الجتمعي
المصادر
 المصادر باللغة العربية-أوالا
 دا وائ ا للنش ا،1ال، SPSS بتسااتخدا
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