
ّةّالجزائري ـةّالد يمقراطي ـةّالش عبي ـةالجمهوريّـ 

ّوزارةّالت عميمّالعاليّوالبحثّالعمميّ 

 
ّ-1-جـامعةّفرحـاتّعب اسّسطيف

 كم يـ ةّالعمـومّاالقتصاديـ ةّوالت جاري ةّوعمومّالت سيير

ّّّاالقتصاديةأطروحةّمقدمةّلنيلّشهادةّدكتوراهّعمومّفيّالعمومّ

ّ:تحتّعنوان

ّ

ّ

ّ

ّ

ّّ:تحتّإشرافّّّّّّّّّّّمنّإعدادّالطالب:

ّأ.د.ّبنّيعقوبّالطاهرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّكبابّمنالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ:لجنـــةّالمناقشــةّّأعضاء

ّسارئيّ 1ّّّّّّّّّّّّّّجامعةّسطيف أستاذّالتعميمّالعاليّّّّّّّّّ ّّّّّّّأ.د.قطافّليمىّّّّّّّّّ

ّمشرفاّومقرراّ 1ّّّّّّّّّأستاذّالتعميمّالعاليّّّّّّّّّجامعةّسطيفّّّأ.د.بنّيعقوبّالطاهرّّّّّّّّ

ّمناقشا  3ّّّّّّّّّّّّّأستاذّالتعميمّالعاليّّّّّّّّجامعةّالجزائر أ.د.سويسيّعبدّالوهابّّّّّّّّ

ّمناقشا  1ّّّّّّّّّّّّجامعةّسطيف أستاذّمحاضرّّّّّّّّّّّّّ د.رقادّصميحةّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّمناقشا   1ّّّّّّّّّّّجامعةّسطيف أستاذّمحاضرّّّّّّّّّّّّّ د.دوميّسمراءّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّمناقشا   2ّّّّّّّّّّّّجامعةّالبميدة أستاذّمحاضرّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّسيدّأحمدحاجّعيسىّّد.

ّمدعو ّ  1ّّّّّّّّّّّّجامعةّسطيف أستاذّمحاضرّّّّّّّّّّّّّّد.مسالتةّسفيانّّّّّّّّّّّّّّّ
 2012/2012:السنةّالجامعية

 دور اإلبتكار التسويقي في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة دراسة حالة متعاملي الهاتف 

 بوالية سطيفالنقال 

 موبيليس( -أوريدو–)جيزي 



:تشكرات    
 

الحمد هلل كثيرا طيبا مباركا فيو، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو             
 وصحبو ومن وااله.

يشرفني أن أتقدم بأسمى معاني الشكر واالمتنان ألستاذي الف اضل، البروفيسور"       
بدعمو    بن يعقوب الطاىر" الذي تحمل عبئ اإلشراف على ىذه الرسالة ولم يبخل علي

 ومتابعتو وتوجيياتو وحرصو على إنجاز ىذا العمل في أفضل صورة.

كما يشرفني أن أقدم جزيل شكري لكل من مد لي يد العون طيلة مشوار إنجاز         
 ىذا العمل وأخص بالذكر الدكتور "مولوح كمال"، االستاذ "يعلى ف اروق" 

البحث.وكذلك لجميع األساتذة الذين شرفونا بتحكيم إستمارة    

كما ال يفوتني أن أشكر مدراء المؤسسات الذين دعموني ووفروا لي المناخ         
 المناسب التمام الجانب التطبيقي ليذه الرسالة.

        

 

 

 

إلى كل ىؤالء جزاكم اهلل عني خير      

 الباحثة : كباب منال



 اإلىداء
 أىدي ثمرة عملي ىذا إلى :

أبي العزيز      

 أمي الغالية  

 زوجي وأوالدي  

مجدأ  -إياد  –لؤي    

 اإلخوة واآلخوات جميعا

 إلى كل من سار درب العلم داعيا بدعاء اهلل تعالى  

 " وق ل ربي زدني علما" 
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 المقدمة العامة :
قتصادي يف مجيع اجملاالت خاصة اجلانب اإلشهد العامل و ال يزاؿ ربوالت و تطورات كبرية و متسارعة           

قائمة على ادلنافسة الشديدة ،مع تنوع أعماؿ منها ،ما جعل ادلؤسسة تواجو ربديات غري مسبوقة يف بيئة 
و يف ىذه البيئة اليت يزداد فيها عدد .من أجل النمو و التطور و البقاء إسرتاتيجيتها و مداخلها و أساليبها 

ادلؤسسات بشكل مل يسبق لو مثيل ،األسواؽ تتحوؿ ،التكنولوجيا تتطور ،و ادلنتجات تتقادـ بسرعة ،كل ىذه 
من  العوامل أدت بادلؤسسة ادلعاصرة دبختلف زبصصاهتا إىل البحث عن ادلداخل اإلسرتاتيجية اليت سبكنها

مواجهة كل ىذه التحديات ،و مل يعد ىدؼ ادلؤسسة ىو ادلواجهة فحسب بل توسعت آفاؽ حبثها إىل زلاولة 
ق ىذا ستمراريتها قدر ادلستطاع ،ما جعلها هتتم جبميع السبل الكفيلة بتحقيإربقيق ميزة تنافسية و ضماف 
 ىتماـ مجيع ادلؤسسات .إاذلدؼ الذي أصبح يف صدارة 

ذه الظروؼ أصبح العمل دبا ىو متاح و التحضري للتفاعل مع متغريات البيئة عن طريق التكيف يف ظل ى       
ال خيدـ كل ادلؤسسات، السيما أف وترية التغري أصبحت سريعة،فإما أف تكوف ادلؤسسة يقظة بالقدر الذي 

ار ،ىذا األخري بتكذلك ىو اإلدلسامهة يف ربقيق العوامل ا مننافسني ،أو أف تستبق التغري ،و تتصرؼ فيو قبل ادل
د أف كاف لعقود طويلة قتصاد اجلديد ادلبين على ادلعرفة ،بعىتماـ كبري خاصة يف ظل اإلإالذي أصبح حيظى ب

ستثنائي غري مطلوب من أغلب األقساـ والوظائف يف ادلؤسسة ،أو نشاطا زلصورا يف قسم البحث إرلرد نشاط 
حتماؿ اإلخفاؽ ، كما كاف يف حاالت كثرية إهوؿ وعدـ التدكد مع و تتسم باجملو التطوير الذي كانت نتائج

 عبارة عن نشاط ذايت لبعض األفراد ادلتميزين بذكاء خاص ال ديكن السيطرة عليو أو تنظيمو أو التدريب عليو ،
 بتكار يف ادلؤسسات االقتصادية .ري سليب على بروز دور و أمهية اإلكل ىذا كاف لو تدث

ستمرار التقدـ العلمي و التطور التقين و ثورة ادلعلومات ،و تزايد حدة ادلنافسة و تنوع األسواؽ و إو مع         
بتكار و دوره كنشاط منظم و ؤسسات تدرؾ شيئا فشيئا أمهية اإلاحلاجات و السرعة يف تغريىا ، أخذت ادل

قق للمؤسسة ميزة تنافسية منهجي يف التوصل إىل منتجات ،أسواؽ ،و تقنيات و عمليات و أساليب جديدة رب
 بتكار النشاط األكثر أمهية يف شركات األعماؿ ادلتقدمة ،كفاءة عن أي مصدر آخر ،ليصبح اإل  ال تقل قيمة و

و األكثر أمهية من حيث ادلسامهة يف البقاء و النمو ،لتصل مكانتو منوا إىل اعتباره خالق ادليزة التنافسية و العامل 
 يف ادلؤسسة ،و بالتايل فإف اللجوء إليو أمر المفر منو. األساسي للمحافظة عليها

بتكار يف أنشطتها ،فإف التسويق يعترب من بني اجملاالت اليت تقود عملية و إذا أرادت ادلؤسسة تبين اإل       
التغري دبا يضمن للمؤسسة التفوؽ و التميز و ذبنب خطر ادلنافسني ،و القدرة على التكيف مع ادلستجدات 

بتكاري حالة ملحة تسعى إىل بلوغها العديد من ادلؤسسات ، و يديت صرة ،و بذلك فقد أصبح التسويق اإلاادلع
سرتاتيجيات السوؽ ،ألهنم ىم الذين حيددوف اإلىذا ادلفهـو من حقيقة مفادىا أف ادلستهلكني أصبحوا سادة يف 
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بتكار األىداؼ التسويقية اليت أصبح اإل سمحتياجاهتم تتعدد و تر إالتسويقية ،و يف ضوء رغباهتم و  و النشاطات
بتكار التسويقي و ادلتمثل يف دليزة التنافسية ، و هبذا فإف اإلستمراره و تواصل اإهبا من أجل ضماف عامال لصيقا 

عد مدخال يراد من خالؿ جذب الزبائن و احملافظة عليهم يىل عناصر ادلزيج التسويقي ،أصبح بتكار ادلوجو إاإل
 ق قيمة أفضل ذلم شلا حيققو ادلنافسوف .عن طريق خل

 إشكالية البحثأوال:   
حتياجات الزبائن إنافسة و سرعة التغري يف رغبات و ففي ظل بيئة األعماؿ ادلعاصرة اليت تتميز بادل          

قوية و كتساب ميزات تنافسية إالتميز و البقاء يف األسواؽ ،و  تسعى ادلؤسسة إىل التطوير ادلستمر لتحقيق
تفاقية اجلات و ربرير التجارة الدولية ،و حتمية العودلة إدلنافسة اليت تزايدت بفعل تطبيق دائمة لتواجو حدة ا

االقتصادية شلا دفع ادلؤسسات إىل السعي ضلو ربقيق ميزة تنافسية أو أكثر ،و إجياد مصادر تشكل دعامة ذلذه 
بتكار ،خاصة يف رلاؿ ىذه ادلصادر ىو اإللعل من أبرز ستدامة ،و زايا ،و تكسبها صفة السيطرة و اإلادل

التسويق ،و الذي أصبح أداة ىامة من أدوات التعامل مع البيئة ادلعاصرة وعليو تتمحور إشكالية احبث الرئيسية 
 يف السؤاؿ التايل :

تصاالت الهاتفية بوالية عيم القدرة التنافسية لمؤسسات اإلبتكار التسويقي في تداإل ما ىو دور        
 ؟ لتنافسية لها في ظل بيئة األعمالالمزايا اخلق سطيف من خالل 

 : التاليةطرح عدة تساؤالت فرعية  متلإلجابة على سؤاؿ اإلشكالية      

تكار التسويقي يف إلبية النقالة بوالية سطيف دلفهـو اتصاالت اذلاتفتطبيق مؤسسات اإل ستوىما م -1
 ؟نشاطها

 تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف ألبعاد ادليزة التنافسية ؟اإل مؤسسات ما مستوى تطبيق – 2

يف تقيمهم دلدى تطبيق مؤسسات  ىل توجد فروؽ بني وجهات نظر كل من العمالء و ادلوظفني – 3
 بتكار التسويقي يف نشاطها ؟اذلاتفية النقالة بوالية سطيف لإلتصاالت اإل

 مؤسسات ىل توجد فروؽ بني  وجهات نظر ادلوظفني تبعا لنوع ادلؤسسة يف تقييمهم دلدى تطبيق – 4
 بتكار التسويقي يف نشاطها ؟اذلاتفية النقالة بوالية سطيف لإلتصاالت اإل

 مؤسسات ىل توجد فروؽ بني  وجهات نظر العمالء تبعا لنوع ادلؤسسة يف تقييمهم دلدى تطبيق – 5
 بتكار التسويقي يف نشاطها ؟اتفية النقالة بوالية سطيف لإلاذلتصاالت اإل
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مؤسسات ىل توجد فروؽ بني  وجهات نظر كل من العمالء و ادلوظفني يف تقييمهم دلدى تطبيق  - 6
 يف نشاطها ؟ بعاد ادليزة التنافسيةاذلاتفية النقالة بوالية سطيف ألتصاالت اإل

مؤسسات  تبعا لنوع ادلؤسسة يف تقييمهم دلدى تطبيق ىل توجد فروؽ بني  وجهات نظر ادلوظفني - 7
 تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف ألبعاد ادليزة التنافسية يف نشاطها ؟اإل

مؤسسات ىل توجد فروؽ بني  وجهات نظر العمالء تبعا لنوع ادلؤسسة يف تقييمهم دلدى تطبيق  - 8
 ادليزة التنافسية يف نشاطها ؟ تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف ألبعاداإل

تصاالت اذلاتفية قيق ادليزة التنافسية دلؤسسات اإلدور يف رب (بعناصره رلتمعة ) بتكار التسويقيىل اإل – 9
 النقالة بوالية سطيف ؟

تصاالت اذلاتفية النقالة قيق ادليزة التنافسية دلؤسسات اإلبتكار التسويقي  دور يف ربىل لعناصر اإل – 11 
  ية سطيف ؟ بوال

  ثانيا : فرضيات الدراسة

لإلجابة على إشكالية الدراسة الرئيسية و تساؤالهتا الفرعية مت صياغة رلموعة من الفرضيات اليت زبدـ       
 أىداؼ البحث و ىي تتمثل يف : 

بتكار ية النقالة بوالية سطيف مفهـو اإلتصاالت اذلاتفق مؤسسات اإل: تطب الفرضية الرئيسية األولى*
 التسويقي يف نشاطها .

تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف ألبعاد ادليزة التنافسية ق مؤسسات اإل: تطب الفرضية الرئيسية الثانية*
 يف نشاطها .

وظفني توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بني  وجهات نظر كل من العمالء وادل:  الفرضية الرئيسية الثالثة*
بتكار التسويقي يف إلفهـو ااذلاتفية النقالة بوالية سطيف دلتصاالت اإلمؤسسات يف تقييمهم دلدى تطبيق 

 نشاطها .

توجد فروؽ بني  وجهات نظر ادلوظفني تبعا لنوع ادلؤسسة يف تقييمهم دلدى :  الفرضية الرئيسية الرابعة*
 يف نشاطها .دلفهـو اإلبتكار التسويقي طيف تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية ساإلمؤسسات تطبيق 

توجد فروؽ بني  وجهات نظر العمالء تبعا لنوع ادلؤسسة يف تقييمهم دلدى :  الفرضية الرئيسية الخامسة*
 يف نشاطها .دلفهـو اإلبتكار التسويقي تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف اإلمؤسسات تطبيق 
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بني  وجهات نظر كل من العمالء : الفرضية الرئيسية السادسة*
تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف ألبعاد ادليزة التنافسية يف اإلمؤسسات وادلوظفني يف تقييمهم دلدى تطبيق 

 نشاطها .

ا لنوع توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بني  وجهات نظر ادلوظفني تبع:  الفرضية الرئيسية السابعة*
تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف ألبعاد ادليزة التنافسية يف اإلمؤسسات دلؤسسة يف تقييمهم دلدى تطبيق ا

 نشاطها .

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  بني  وجهات نظر العمالء  تبعا لنوع :  الفرضية الرئيسية الثامنة*
اذلاتفية النقالة بوالية سطيف ألبعاد ادليزة التنافسية يف  تصاالتاإلمؤسسات ادلؤسسة يف تقييمهم دلدى تطبيق 

 نشاطها .

افسية دلؤسسات بتكار التسويقي " بعناصره رلتمعة " دور يف ربقيق ادليزة التنلإل:  الفرضية الرئيسية التاسعة*
 .تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف اإل

 ىي : وفرضيات جزئية  ثالثو تنبثق من الفرضية الرئيسية التاسعة       

تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية ربقيق اجلودة خلدمات دلؤسسات اإل دور يف (بعناصره رلتمعة)بتكار التسويقي لإل*
 سطيف .

  .تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيفدور يف ربقيق التميز دلؤسسات اإل( بعناصره رلتمعة)بتكار التسويقي لإل*

تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية ستجابة مؤسسات اإلإدور يف زيادة سرعة (  بعناصره رلتمعة) بتكار التسويقيلإل*
 سطيف حلاجات العمالء .

بتكار يف األسعار ، بتكار يف ادلنتج ، اإلسويقي )اإلبتكار التلعناصر اإل:  الفرضية الرئيسية العاشرة*
تكار يف ببتكار يف العمليات ، اإلادي ، اإلبتكار يف احمليط ادلبتكار يف التوزيع ، اإلبتكار يف الرتويج ، اإلاإل

 تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف .قيق ادليزة التنافسية دلؤسسات اإليف رباألفراد ( دور كبري 

 و ىي :ثالث فرضيات جزئية و تنبثق من الفرضية الرئيسية العاشرة       

بتكار يف بتكار يف الرتويج ، اإلبتكار يف األسعار ، اإلبتكار يف ادلنتج ، اإلسويقي )اإلبتكار التلعناصر اإل *
ربقيق اجلودة  يفتكار يف األفراد ( دور كبري ببتكار يف العمليات ، اإلادي ، اإلبتكار يف احمليط ادلالتوزيع ، اإل

 تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف .خلدمات مؤسسات اإل
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بتكار يف بتكار يف الرتويج ، اإلبتكار يف األسعار ، اإلبتكار يف ادلنتج ، اإلسويقي )اإلالتبتكار لعناصر اإل *
ربقيق التميز  األفراد ( دور كبري  يف  تكار يفببتكار يف العمليات ، اإلادي ، اإلبتكار يف احمليط ادلالتوزيع ، اإل

 تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف .دلؤسسات اإل

بتكار يف بتكار يف الرتويج ، اإلبتكار يف األسعار ، اإلبتكار يف ادلنتج ، اإلسويقي )اإلبتكار التإللعناصر ا *
دور كبري يف زيادة سرعة  (تكار يف األفراد ببتكار يف العمليات ، اإلادي ، اإلبتكار يف احمليط ادلالتوزيع ، اإل

 .حلاجات العمالءالة بوالية سطيف تصاالت اذلاتفية النقستجابة مؤسسات اإلإ

 ثالثا : أىمية الدراسة    
لساعة ،حيث تكمن أمهية البحث يف كونو يعاجل موضوعا ال زاؿ يتطرؽ إليو الباحثوف إذ يعترب موضوع ا*     

القطاع من دور   تصاالت ،دلا ىذايق ادلزايا التنافسية دلؤسسات اإلبتكار التسويقي يف ربقيعاجل إشكالية دور اإل
 ؛قتصاد الوطين يف اجلزائر ة اإلكبري يف تنمي

عتباره أحد العوامل ادلسامهة إبتكار بيتو من خالؿ تسليط الضوء على اإلكما يستمد موضوع البحث أمه*    
 ؛يف ربقيق الريادة للمؤسسات يف ظل بيئة ديناميكية تتسم بشدة ادلنافسة 

بتكار التسويقي اإلعلى مستوى ادلؤسسات ،فالتسويقي بتكار أمهية احبث كونو يوضح فعالية اإل كما تتجسد*  
ديثل التوجهات اليت تتبناىا ادلؤسسات الريادية اليت تسعى إىل توفري منتجات و خدمات مبتكرة من شدهنا أف 

 .ربدث تغريا يف قاعدة التنافس 

 ف الدراسة رابعا : أىدا    
 : أبرزىاىداؼ األ يسعى ىذا البحث إىل بلوغ مجلة من       

 ؛بتكار التسويقي و ادليزة التنافسية ح ادلفاىيم النظرية ادلتعلقة باإلإبراز و توضي -

 ،بتكار التسويقي ،و قيمتو كدداة تنافسية اؾ ادلؤسسات اجلزائرية ألمهية اإلالتعرؼ على مدى إدر  -

الة بوالية اذلاتفية النقتصاالت ية يف مؤسسات اإلبتكار التسويقي و ادليزة التنافستشخيص مستوى اإل -
 سطيف؛

عيم بتكار التسويقي يف ربقيق ادليزة التنافسية اليت من شدهنا أف تساعد يف تدبراز الدور ادلؤثر الذي يؤديو اإلإ -
 ؛بوالية سطيف اذلاتفية النقالة تصاالت القدرة التنافسية دلؤسسات اإل

ختالؼ وجهات نظر كل إلالتنافسية بتكار التسويقي يف ربقيق ادليزة ختالؼ يف دور اإلإربديد مدى وجود  -
 ؛من العمالء و ادلوظفني 
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واليت تفيدىم يف إعداد  تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف ، رلموعة من التوصيات دلؤسسات اإلتقدمي -
 سرتاتيجياهتم التنافسية .إ

 خامسا : المنهج المتبع في الدراسة    
عتمدنا على ادلنهج الوصفي و الذي يهدؼ إىل دراسة إفيما يتعلق بادلنهج ادلستخدـ يف ىذه الدراسة ،فقد      

ستنادا للبيانات اجملمعة حوذلا مث زلاولة الوصوؿ إىل إدىا يف إطار معني يقـو بتحليلها ظاىرة ذلا خصائصها وأبعا
 نتائج قابلة للتعميم ،فادلنهج الوصفي يقـو على مجع أسباهبا و العوامل اليت تتحكم فيها ،و بالتايل الوصوؿ إىل

البيانات و تصنيفها و تدوينها و زلاولة تفسريىا و ربليلها من أجل قياس ومعرفة تدثري العوامل على األحداث 
ستخالص النتائج و معرفة كيفية ضبط و التحكم يف ىذه العوامل ،و إاىرة زلل الدراسة ،كما هتدؼ إىل الظ

أسلوب دراسة التنبؤ بسلوؾ الظاىرة زلل الدراسة يف ادلستقبل كما يشتمل ىذا ادلنهج باإلضافة إىل ادلسح ،أيضا 
تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف ،حيث سنقـو جبمع البيانات و احلقائق و اآلراء احلالة يف مؤسسات اإل

ستخداـ إكذلك مسبباهتا و فروض حلها و ا و  اليت من شدهنا أف تعطينا وصفا شامال للظاىرة من حيث متغرياهت
 األدوات ادلناسبة لغرض ربليل ىذه البيانات 

 سادسا: الدراسات السابقة     
و سوؼ نقـو بعرض و الوقوؼ على أىم  فقد مت اإلطالع على العديد من الدراسات و الرسائل اجلامعية،     

 لدراسة و من بينها :الدراسات النظرية و التطبيقية ذات العالقة دبوضوع ا

بتكاري و أثره على بناء ماجستير تحت عنوان " التسويق اإل ( : رسالة2114دراسة خلوط زىرة ) -1
 (1) .تصاالت الجزائر "إلا ةء الزبائن ددراسة االة مؤسسوال

الدراسة  أجريت الدراسة هبدؼ التعرؼ على أثر التسويق االبتكاري على بناء والء الزبائن و أظهرت نتائج     
ئية موجبة تصاالت اجلزائر و أنو توجد عالقة ذات داللة إحصاإبتكاري يف مؤسسة ارسة للتسويق اإلأنو توجد شل

 بتكاري و ربقيق والء الزبائن بني شلارسة التسويق اإل

بتكار التسويقي مقال بعنوان " أثر عناصر مناخ اإل( : 2113دراسة اسون محمد علي الحداد ) -2
 (2) .العمالء عن جودة الخدمة في المصارف التجارية في العراق "على رضا 

                                                           
نيل شهادة ادلاجسػتري يف لمقدمة  رسالةلة مؤسسة اتصاالت اجلزائر ، دراسة حا، بتكاري و أثره على بناء والء الزبائن التسويق اإلخلوط زىوة :   1

 .2013/2014،كلية العلـو االقتصادية و علـو التسيري ،جامعة بومرداس غري منشورة،  العلـو التجارية ، 
رللػة كليػة  المصاارف التجارياة فاي العاراقدبتكاار التساويقي علاى رضاا العماالء عان جاودة الخدماة فاي مناخ اإلأثر حسوف زلمد علي احلػداد :  2

 .97-65، ص ص  2013، السنة 23بغداد للعلـو االقتصادية ، العراؽ ، العدد 
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و مستويات ادلعرفة  بتكار ،بتكار ) توافر ثقافة اإلاسة هبدؼ التعرؼ على أثر مناخ اإلأجريت الدر      
ومدى ،مة ادلصرفية ) ادللموسية بتكار التسويقي على أبعاد جودة اخلدعناصر اإل ىبتكارية ( علباألساليب اإل

العتمادية ،األماف ،التعاطف ( يف زيادة أعداد العمالء ،و كسب والئهم و رضاىم يف ادلصارؼ ا ستجابة ،اإل
 التجارية يف العراؽ .

كارية لدى بتو مستويات ادلعرفة باألساليب اإل بتكارىناؾ تدثري معنوي دلدى توافر اإل أظهرت النتائج إىل أف    
التسويقي على اإلبتكار بتكار التسويقي ،كما يوجد تدثري معنوي إلمجايل عناصر ادلناخ العاملني على عناصر اإل

 نافسية متغرية ،بتكار التسويقي " ضرورة ملحة كإسرتاتيجية دلواجهة بيئة تالعمالء ، وأف إشاعة " ادلناخ اإلرضا 
 بتكارية ادلستمرة يف جودة اخلدمات ادلصرفية .بسبب التطورات اإل

أثر اإلبداع في عناصر المزيج " (:رسالة ماجستير تحت عنوان2112فيصل التميمي )دراسة - 3
 (1).التسويقي لمنتجات البحر الميت األردنية على تعزيز مركزىا التنافسي في األسواق الدولية "

للشركات األردنية أجريت  ىذه الدراسة هبدؼ ربليل اإلبداع بادلزيج التسويقي و أثره يف تعزيز ادلركز التنافسي    
ادلصنعة و ادلصدرة دلنتجات البحر ادليت ،و توصلت الدراسة أف ىناؾ عالقة تدثري ذات داللة إحصائية بني 

 اإلبداع يف عناصر ادلزيج التسويقي بداللة مؤشراتو رلتمعة و بني تعزيز ادلركز التنافسي بداللة مؤشراتو رلتمعة .

( : رسالة ماجستير تحت عنوان " أثر التوجو اإلبداعي على 2112دراسة فيصل غازي عبد العزيز )– 4
 2تحقيق ميزة تنافسية في البنوك التجارية الكويتية " 

بياف التوجو اإلبداعي على ربقيق ميزة تنافسية للبنوؾ التجارية الكويتية ،وأظهرت تىدفت ىذه الدراسة إىل      
توجو اإلبداعي ) النية باإلبداع ، البنية التحتية لإلبداع تدثري نتائج الدراسة إىل وجود أثر ذات داللة إحصائية لل

اإلبداع ، تنفيذ اإلبداع ( على ربقيق ادليزة التنافسية ) التميز ، االستجابة ( للبنوؾ التجارية الكويتية كما أظهرت 
 .يف دولة الكويت ضرورة قياـ البنوؾ التجارية الكويتية لتحقيق سبيز و تفوؽ على البنوؾ األجنبية العاملة 

( : مقال تحت عنوان " اإلبداع التسويقي و 2111دراسة محمد زيدان سالم و آخرون ) – 5
يف ىذا البحث مت دراسة دور  3التكنولوجيا في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك العاملة في محافظات غزة "

                                                           
 أثر اإلبداع في عناصر المزيج التسويقي لمنتجات البحر الميات األردنياة علاى تعزياز مركزىاا التنافساي فاي األساواقفيصل التميمي : طارؽ   1

كليػػة اإلدارة و االقتصػػاد ،األكاددييػػة العربيػػة ادلفتوحػػة ،األردف ، السػػنة غػػري منشػػورة،  نيػػل شػػهادة ادلاجسػػتري يف إدارة التسػػويق ،لمقدمػػة   رسػػالةد الدوليااة
2012. 

رسالة ،  أثر التوجو اإلبداعي على تحقيق ميزة تنافسية دراسة تطبيقية على البنوك التجارية الكويتيةفيصل غازي عبد العزيز عبد اهلل ادلطربي :   2
 . 2012كلية إدارة األعماؿ ،جامعة الشرؽ األوسط ،األردف ،غري منشورة،  نيل شهادة ادلاجستري يف إدارة االعماؿ ،ل مقدمة

، رللػة جامعػة   اإلبداع التساويقي و التكنولوجياا فاي تحقياق الميازة التنافساية للبناوك العاملاة فاي محافظاات غازة:  زلمد زيداف سامل و آخروف  3
 .138-107، ص ص  2011،  2، العدد  13األزىر ،غزة ، سلسلة العلـو االنسانية ،اجمللد 
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اإلبداع التسويقي و التكنولوجيا يف ربقيق ادليزة التنافسية للبنوؾ العاملة يف زلافظات غزة ،حيث مت إبراز ىذا 
ختبار العالقة بني ادلتغريات ادلستقلة و التابعة فيما إادليزة التنافسية ،باإلضافة إىل الدور و مدى أمهيتو يف ربقيق 

ي ،و توصلت الدراسة إىل أف البنوؾ تتبع اإلبداع التسويقي بصورة يتعلق بدور اإلبداع التسويقي و التكنولوج
تصاالت  عامل تكنولوجيا ادلعلومات و اإلجيدة شلا يعمل على ربقيق ميزة تنافسية للبنك ،كما أف ادلستجدات يف

داع و نظم ادلصرفية شلا يعزز ادليزة التنافسية كما أظهرت أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ دور اإلب
التسويقي و التكنولوجيا يف ربقيق ادليزة التنافسية للبنوؾ العاملة يف زلافظات غزة تعزى للمتغريات الدديغرافية ) 

 .اجلنس ،العمر،ادلستوى التعليمي ،احلالة االجتماعية ،الدخل الشهري( 

عالقتو بجودة بتكار التسويقي و ( : مقال تحت عنوان : " اإل2119م م رائد سلمان و آخرون ) -6
 1 "الخدمة الصحية في القطاع الحكومي

بتكار التسويقي يف جودة اخلدمة الصحية و ذلك يف القطاع الصحي ىذا البحث إىل معرفة أثر اإل تىدف    
 .بتكار التسويقي و جودة اخلدمة الصحية راسة أنو توجد عالقة قوية بني اإلاحلكومي ،و أظهرت نتائج الد

بتكار التسويقي على نعكاسات اإلإ" مقال تحت عنوان:( 2119وري عبد اهلل )دراسة مهابات ن -7
من الفنادق في محافظة   ةأساليب المتبعة في ترويج الخدمات التسويقية الفندقية د دراسة ميدانية في عد

 2 "أربيل
ألساليب الفنادؽ و ابتكاري و أمهيتو يف رلاؿ خدمات الدراسة إىل معرفة مفهـو التسويق اإلىذه  تىدف   

بتكار يف ىذا اجملاؿ ،و أظهرت الدراسة أف مجيع ج اخلدمات و الوصوؿ إىل مناذج لإلبتكار يف ترويادلتبعة لإل
بتكاري للخدمات يها ال يوجد قسم خاص بالتسويق اإلالفنادؽ على الرغم من تطبيق النشاطات التسويقية ف

بتكارية عند اختيارىا للمرتشحني للوظائف ادلختلفة ،إدارة القدرات اإلفنادؽ ال هتتم بتوفري إدارة ال الفندقية ،
 .بتكارية للعاملنيخ الذي ساعد على ظهور القدرات اإلالفنادؽ ال هتيئ ادلنا 

بتكاري في المؤسسات الصغيرة التسويق اإل"مقال بعنوان ( : 2119دراسة مايكل أوديو و آخرون ) -8
 3 ."و المتوسطة دراسة تجريبية

                                                           
، دراسػة يف الشػركة العامػة  لتسػويق  االبتكاار التساويقي و عالقتاو بجاودة الخدماة الصاحية فاي القطااع الحكاومي :ـ ـ رائػد سػلماف و آخػروف   1

  147-120،ص ص 2009،السنة 76اإلدارة و االقتصاد ،جامعة ادلستنصرية ،العدداألدوية و ادلستلزمات الطبية ،رللة 
بتكاار التساويقي علاى أسااليب المتبعاة فاي تارويج الخادمات التساويقية الفندقياة د دراساة ميدانياة فاي نعكاسات اإلإ :مهابات نوري عبد اهلل   2
 .274-254،ص ص 2009،السنة 23، العدد 6اإلدارية ،جامعة كربالء ، اجمللد جمللة العراقية للعلـو  ا،من الفنادق في محافظة أربيل  ةعد

3 Michel O 'Dwyer ,Audrey Gilmore and David Carson , Innovative marketing in SGES : an 

empirical study : journal of strategic Marketing ,vol17 ,N5 , Routledge ,October 2009, pp383-396 



 المقدمة العامة 
 

 ط
 

بتكاري يف ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة ،من أجل بناء صورة لتسويق اإلسعى ىذا البحث إىل دراسة طبيعة ا
بتكاري ،وتطوير فهم طبيعة ادلتوسطة فيما يتعلق بالتسويق اإللتصورات أصحاب و مديري ادلؤسسات الصغرية و 

التسويق و نطاؽ ادلمارسات التسويقية ادلبتكرة ادلنفذة فعليا من قبل ىذه ادلؤسسات ،حيث أثبتت النتائج أف 
بتكاري و نشاط التسويق يشغل الكثري من تفكري أصحاب و مديري ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة نسبة اإل

 .اإىل ظروؼ السوؽ التنافسية اليت تعمل فيه

بتكاري في الخدمات داالة البنوك التسويق اإلل تحت عنوان "امق( : 2119دراسة محمد شرشم ) -9
 1 ".العامة في الجزائر

بتكاري يف رلاؿ اخلدمات ،و قد مسحت الدراسة ادليدانية مع ويق اإلىذه الدراسة على التس ركزت        
بتكار الذي يرتبط مع ثقافة التسويق يف األفراد بتقييم و تقدير اإلعمالء ادلسؤولني يف البنوؾ العامة اجلزائرية و ال

البنوؾ العامة اجلزائرية ،و توصلت ىذه الدراسة إىل أف غالبية البنوؾ العمومية اجلزائرية ليس ذلا ىيكل تنظيمي 
ة على يشجع صلاح ادلنتجات اجلديدة و أنو ال يوجد أي بنك من ىذه البنوؾ يقـو بدراسات مستمرة و شامل

البنوؾ ذلا  ك فإف ىذهلسلوؾ العمالء ،كما أف ال يوجد لديها نظاـ مراقبة و متابعة ادلنتجات اجلديدة ، ومع ذ
بتكارية ،كإطالؽ منتجات جديدة ،و تعميم نظاـ ادلقاصة اإللكرتونية للشبكات ، و عدد من اإلجراءات اإل

ال يزاؿ زلدودا مقارنة بالبنوؾ األجنبية اليت تنشط  تركيب أجهزة الصراؼ اآليل يف سلتلف الوكاالت إال أف ىذا
 .يف السوؽ اجلزائرية

بتكار و البحث اإلمقال بعنوان "(: 2119و إياكوفيوريال بياتريس ) دراسة إيفان ميهاي فينساتيا د -11
 2 .و التطوير عوامل ىامة مرتبطة بالقدرة التنافسية لألمم داالة اقتصاديات أوربية

ث و التطوير مهمة يف حببتكارية و أنشطة االتحقق ذبريبيا من أف القدرات اإلىدفت ىذه الدراسة إىل       
عتماد على بيانات سبثيلية جملموعة من ن حيث القدرة التنافسية ،و مت اإلتفسري الفروؽ ادلسجلة بني الدوؿ م

بتكار و بطريقة واضحة إىل العالقة بني اإل الدوؿ األوربية ،دبا فيها دوؿ االرباد األوريب و ذلك من أجل الوصوؿ
قتصاديات بتكار إلاشرة قوية بني نشاطات و قدرات اإلالقدرة التنافسية و قد أظهرت النتائج أف ىناؾ عالقة مب

                                                           
1
 Mohamed cherchem , L’ innovation marketing dans les services : cas des banques publiques 

algériennes , Journal International Business Information Management Association IBIMA , vol 

7.N17 communication of the IBIMA , NEW YORK , USA , PP.146-152 

 
2
 Ivan Michel Vincentiu , Lacovoiu viorela Beatrice , L’ innovation and research and 

DEVELOPMENT ,Important Factors Related to the Nation competitiveness the case of 

European Economies, Journal International Business Information Management , Association 

IBIMA , vol 10,N14, new york ,USA ,2009 
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بتكارية و نشاطات البحث و التطوير اليت تؤدي يف الغالب من قبل قطاع وؿ و تنافسيتها ،و أف القدرات اإلالد
األعماؿ التجارية تعترب عوامل مهمة للغاية يف التدثري على القدرة التنافسية للدوؿ ،و عالوة على ذلك فإف 

البشري ؿ النتائج تشري إىل أف ىناؾ حاجة ملحة للتغيري يف السياسة اليت تستهدؼ ربسني و تنمية قدرات رأمسا
قرتاهبا بشكل أسرع من تلبية إن أجل ربسني أدائها االقتصادي و قتصاديات الناشئة مو التكنولوجيا بالنسبة لإل

 ادلعايري األوربية .

( : التسويق االبتكاري و أثره على المركز الثقافي 2118دراسة آمنة أبو النجا محمد أبو النجار ) -11
 1تطبيقية على قطاع الصناعات الغذائية في مصر لمنظمات األعمال المصرية ددراسة 

بتكاري ركات الغذائية دلفهـو التسويق اإلىدفت ىذه الدراسة إىل التعرؼ على مدى تبين القائمني على الش      
إىل ومقدرهتم على تطبيقو ،و أثر ذلك على القدرة التنافسية للشركات ادلنتجة يف السوؽ الغذائي باإلضافة 

ركات العادلية كمصدر للتسويق تفاقيات التعاقدية مع الشستخداـ اإلإلى أي مدى يؤدي ىدؼ التعرؼ ع
 بتكاري إىل التدثري على القدرة التنافسية لشركات الصناعات الغذائية يف السوؽ ادلصري واحلاجة إىل التعرؼاإل

 على مركزىا التنافسي ،و قد مت بتكاري و بالتايلستخداـ ادلؤسسة للتسويق اإلإعلى أكثر ادلتطلبات تدثريا على 
بتكار يف عناصر تفاقيات تعاقدية و مستوى اإلإبتكاري ،و إبراـ بين مفهـو التسويق اإلتختبار تدثري كل من :إ

تصاؿ ،نظاـ حوافز ،دعم بتكاري ) نظاـ ادلعلومات نظاـ اإلومتطلبات تطبيق التسويق اإل ادلزيج التسويقي 
بتكارية إتيجية تسويقية التنافسي للمؤسسة ،كما حاولت ىذه الدراسة تصميم إسرتااإلدارة العليا ( يف ادلركز 

لشركات الصناعات الغذائية تساعدىا على دعم مركزىا التنافسي وخلصت الدراسة إىل أف مجيع متغريات 
( ،كما أسفرت فاقيات تعاقدية إتما عدا ادلتغري الثاين ) إبراـ الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات الداخلي 

خاص( من حيث شلارستها ستثماري ،إت بني القطاعات الثالث ) عاـ ،ختالفاإنتائج ربليل ادلقارنات إىل وجود 
ائية من حيث شلارستها ختالفات بني األنشطة اإلنتاجية للصناعات الغذإبتكاري بينما ال توجد للتسويق اإل
 بتكاري .للتسويق اإل

اإلبداع بالمزيج التسويقي و أثره رسالة دكتوراه بعنوان" ( : 2116دراسة ناجحة محمد الطاىر ) – 12
 2في تحقيق التفوق التسويقي ددراسة االة في شركة الوسام لمنتجات األلبان و المواد الغذائية بكربالء

                                                           
بتكاااري و أثااره علااى المركااز الثقااافي لمنظمااات األعمااال المصاارية ددراسااة تطبيقيااة علااى قطاااع تسااويق اإلال آمنػػة أبػػو النجػػا زلمػػد أبػػو النجػػار: 1

 .2008التجارة ،جامعة طنطا ،مصر كلية غري منشورة،دكتوراه يف إدارة األعماؿ ،مقدمة لنيل شهادة ،رسالة  الصناعات الغذائية في مصر
اإلبااداع بااالمزيج التسااويقي و أثااره فااي تحقيااق التفااوق التساويقي ددراسااة االااة فااي شااركة الوسااام لمنتجااات األلبااان و : ناجحػة زلمػػد الطػاىر  2

قتصػػػاد ،جامعػػػة الكوفػػػة اإلدراة و اإلكليػػػة غػػػري منشػػػورة،  اجسػػػتري يف علػػػـو إدارة األعمػػػاؿ ،مقدمػػػة لنيػػػل شػػػهادة ادلرسػػػالة  ،  الماااواد الغذائياااة بكاااربالء
،2006 . 
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التدثريية بني اإلبداع بادلزيج  فرتاضي يعكس العالقاتإراسة إىل تصميم إىل تصميم منوذج سعت ىذه الد      
ختيار شركة الوساـ دلنتجات األلباف و ادلواد الغذائية إالتفوؽ التسويقي للمنظمة ،و مت  الرتوجيي التسويقي و

بكربالء ،و قد أظهرت نتائج الدراسة أف ادلؤسسة ادلبحوثة تعترب من ادلؤسسات ادلبدعة بعناصر ادلزيج التسويقي 
،كما أهنا تسعى دائما إلقامة عالقات قوية طويلة األمد مع الزبائن احلاليني و احلصوؿ و لكن بنسب متفاوتة 

سرتاتيجيا يف تطوير إحاجاتو و رغباتو إذ تعترب شريكا على زبائن جدد،و ربقيق رضا الزبوف من خالؿ تلبية 
مطابقة لتوقعاتو و السعي برنارلها التسويقي ،و تسعى إلجياد قيمة للزبوف من خالؿ تقدديها منتوجات جديدة و 

 اجلاد للحفاظ على الزبائن ادلرحبني 

 عن الدراسات السابقة: تناما يميز ىذه دراس*       
تصاالت للهاتف النقاؿ ق ،حيث طبقت الدراسة على قطاع اإلزبتلف عن الدراسات السابقة يف بيئة التطبي -

 ؛يف والية سطيف دلا ذلذا القطاع من أمهية يف التنمية االقتصاد الوطين 

ستبيانني األوؿ وجو إفية النقالة بوالية سطيف ،و وزع تصاالت اذلاتوقد أجريت الدراسة يف مؤسسات اإل -
يم بتكار التسويقي يف تدعاإلة وجهات نظرىم حوؿ مدى مسامهة للعمالء و الثاين وجو للموظفني ،و ىذا دلعرف

ستجابة ( و ذلك ة التنافسية ) اجلودة ،التميز،اإلتصاالت من خالؿ ربقيق ادليز القدرة التنافسية دلؤسسات  اإل
تصاالت بوالية سويقي لدى مؤسسات اإلبتكار يف عناصر ادلزيج التعتماد على ادلقومات األساسية لإلباال

  ؛سطيف

بدؿ  ) 7Ps)خالؿ أف الدراسة حاولت إبراز مدى تدثري عناصر االبتكار التسويقيكما زبتلف الدراسة من   -
(4Ps )ستجابة حلاجات العمالء(التنافسية ) اجلودة ،التميز ،اإل على أبعاد ادليزة. 

 سابعا: النموذج الفرضي للبحث    
بتكار التسويقي و ادلتمثل يف اإلن ادلتغري ادلستقل يتضمفرتاضي إاء منوذج نطالقا من إشكالية البحث مت بنإ

ادلتمثل يف عناصره ادلزيج التسويقي و ادلتغري التابع و ادلتمثل يف ادليزة التنافسية وادلتمثلة بعناصرىا ) اجلودة 
 ،التميز، االستجابة حلاجات العمالء ( و يتضح ىذا النموذج يف الشكل التايل :
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 فتراضي للدراسةالنموذج اإل
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ثامنا: ادود الدراسة و الصعوبات

 ذلذه الدراسة حدود مكانية و زمانية نوضحها كما يلي :    

 .تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف الدراسة ادليدانية على مؤسسات اإل: مت إجراء  الحدود المكانية -

،إذ مت فيها  2016وفمرب ن  30 إىل غاية 2016مارس  1يدانية من : امتدت الدراسة ادلالحدود الزمانية  -
دلعلومات ادلتعلقة ستبيانني أحدمها للعمالء و الثاين للموظفني ،و بعد مت مجعها هبدؼ ربصيل اتوزيع اإل
 .بالدراسة

بيقي ، فكانت صعوبات فيما خيص اجلانب التطأما الصعوبات ففي سبيل إصلاز ىذا البحث واجهتنا صعوبات 
 .ستمارات بدوف ملئهاعدـ تعاوف البعض منها و إرجاع اإلستمارات على ادلؤسسات ،و يف توزيع اإل

  ةتاسعا: ىيكل الدراس   
دلعاجلة اإلشكالية ادلقرتحة ، مت تقسيم الدراسة إىل ثالث فصوؿ ،فصلني تناولنا اجلانب النظري ،والفصل      

 الثالث تناوؿ الدراسة ادليدانية و ذلك على النحو التايل :

 المتغير المستقل التابعالمتغير 

 بتكار التسويقياإل
 بتكار يف ادلنتج اخلدمياإل -

 بتكار يف األسعاراإل   -

 بتكار يف الرتويجاإل   -

 بتكار يف التوزيعاإل -

 بتكار يف احمليط ادلادياإل -

 بتكار يف العملياتاإل -

 بتكار يف األفراداإل -

 الميزة التنافسية
 اجلودة  -

 التميز  -

ستجابة سرعة اإل -
 حلاجات العمالء
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بتكار التسويقي ، حيث تطرقنا دلفهـو و تطور التسويق من :و الذي تضمن اإلطار النظري لإلالفصل األول*
،كما تطرقنا إىل دراسة شاملة بتكار من حيث مقوماتو و معوقاتو مفهـو اإلحيث احملتوى و اجملاؿ ،و بعدىا إىل 

 بتكار التسويقي يف ادلنظمات اجلزائرية ،و ،مراحلو ،و الوقوؼ على واقع اإلتكار التسويقي من حيث متطلباتبلإل
 .بتكار التسويقي يف ادلزيج التسويقي أخريا إىل اإل

، ية و القدرة التنافسيةفقد خصص لدراسة ادليزة التنافسية، و أوردنا فيو ماىية ادلنافسة و التنافسالفصل الثاني: *
بتكار التسويقي و بني ربقيق ألخري حاولنا إجياد عالقة بني اإلمتالكها و تطويرىا و زلدداهتا، و يف اإو أمهية 

 .ح ىذه العالقة يادليزة التنافسية و توض

من خالؿ  : فقد خصص للدراسة ادليدانية إلسقاط اجلانب النظري على ادليداف التطبيقي الفصل الثالث*
تصاالت بوالية سطيف ،حيث أوردنا نشدة وتطور قطاع بتكار التسويقي يف مؤسسات اإلالتطرؽ لواقع شلارسة اإل

ري تطرقنا خدمة اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر و التعريف بادلتعاملني فيو ، كما قمنا بتشخيص ىذا القطاع و يف األخ
ختبار الفرضيات لنختم حبثنا ىذا خباسبة عامة إليل النتائج و يداف الدراسة و ربو التعريف دب إىل منهجية البحث

 تناولنا فيها اجلانب النظري و التطبيقي للدراسة ، مع تقدمي اقرتاحات وتوصيات و آفاؽ الدراسة .

بتكار التسويقي، ادليزة ا ىذا إضافة ربليلية يف ميداف اإلختاما ذلذا التقدمي، ترجو الطالبة أف يشكل جهدنو 
 فسية، لكي تتكامل مع باقي الدراسات لتساىم يف إثراء ادلكتبة اجلامعية.التنا

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل االول

االبتكار التسويقي...االطار  
 النظري
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 :تمهيد

قتصادم كالتكنولوجي، كحىت يف حياتنا اليـو على اؼبستول اإل إف التغَتات العاؼبية اؼبعاصرة اليت ربدث
اؼبنظمات عصر جديد فكرا كمفهوما كتطبيقا، حتمت على نبثاؽ إتماعي كالسياسي، كاليت تشَت إذل جاإل
ذباه ؿبيطها إا القياـ بردكد فعل مرنة كسريعة سًتاتيجيات جديدة تسمح ؽبإتواجدة يف ظل ىذه التحوالت تبٍت اؼب

سًتاتيجيات يف أغلبها على الفكر التسويقي اغبديث الذم يعمل على ت ىذه اإلنيستمرار، كبإاؼبتطور ب التنافسي
زدياد اؼبنافسة، بدأت إشتداد ىذه التحديات ك إفعالية، كمع ربديد كتلبية حاجات كرغبات اؼبستهلك بكفاءة ك 

أىدافها، كنظرا كنشاط منظم كمنهجي يف ربقيق   هكقيمتو ككفاءتو كدكر  اإلبتكارأنبية اؼبنظمات تدرؾ شيئا فشيئا 
اح، فتاحا أساسيا للنجعد مييف نشاطاتو  اإلبتكارأنشطة اؼبنظمة األخرل، فإف رتباطو جبميع إألنبية التسويق ك 

هات افة ؼبسار توجضفاىيم اعبديدة اليت أعطت قيمة مم كاحد من أىم اؼباإلبتكار عترب التسويق أكبذلك فقد 
 سًتاتيجية.كاليت تعتمد عليها يف براؾبها اإلاؼبنظمات، كأصبح من أىم الركائز 

 كعلى ىذا األساس سوؼ يتم التطرؽ يف ىذا الفصل إذل:

 : مدخل للتسويقالمبحث األول

 بتكارمفاىيم أساسية لئل المبحث الثاني:

 التسويقي  اإلبتكارمفهـو   المبحث الثالث:

 التسويقي يف اؼبزيج التسويقي اإلبتكار المبحث الرابع:
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 المبحث األول: مدخل للتسويق
إف تعدد اؼبنظمات كأنشطتها كتنوع حاجات األفراد كتغَتىا قد أسهما بشكل كبَت يف ظهور كتطور مفهـو 

 ،كضماف البقاء للمنظمات اليت أصبحت تورل أنبية فائقة ؽبذه اآللية،التسويق كآلية غبل مشكبلت اؼبستهلك 
 صوؿ على قيم كبَتة كمتزايدة.مرتكزة بشكل خاص على العمبلء الباحثُت عن إشباع رغباهتم من خبلؿ اغب

 المطلب األول: مفهوم التسويق وتطوره
 يعترب التسويق من أىم اؼبفاىيم اغبديثة اليت أصبحت تلعب دكرا مؤثرا يف ؾباؿ األعماؿ.

 مفهوم التسويق: الفرع األول
الباحثُت كاؼبتخصصُت عرب مراحل تطور مفهومو، ىتماما كبَتا من إ (Merketing)لقي التسويق 

فتعددت بذلك التعاريف اليت قدمت لو على حسب النظرة اعبزئية أك الشمولية ؽبذا النشاط اإلنساين كاإلدارم، 
 فضبل عن الفًتة الزمنية، كاليت تعرب عن توجهات فكرية كفلسفية معينة.

جتماعية كإدارية تسمح لؤلفراد كاؼبنظمات "سَتكرة إ :التسويق على أنو (Philp Kotler)كقد عرؼ 
للمنظمة فهو يرتكز على  حتياجاهتم، أما التسويق بالنسبةة إخبلق القيمة كتبادؽبا مع أطراؼ أخرل هبدؼ تلبي

 .(1)تأسيس عبلقات تبادؿ مرحبة مع العمبلء مؤسسة على القيمة"

كعرفت منظمة التسويق األمريكية التسويق على أنو "كظيفة تنظيمية كؾبموعة من العمليات ػبلق التواصل 
ًن القيمة إذل الزبائن كإدارة العبلقات مع العمبلء يف السبيل الذم يعود بالنفع على اؼبنظمة كعلى أصحاب كتقد

 .(2)اؼبصلحة"

ستقطاب أكرب عدد فبكن من إما يساىم يف جذب ك "كل  :التسويق بأنو (Cathrine Viot)كيعرؼ 
 .(3)من خبلؿ ؾبموعة كسائل تستخدمها اؼبنظمة بفعالية لبيع منتجاهتا" ،العمبلء اعبدد كاغبفاظ على كالئهم

ستقطاب العمبلء كاؼبستهلكُت إكاألدكات اليت تؤدم إذل معرفة ك  كبشكل عاـ فالتسويق ىو كل الوسائل
 .مستقببل يف ظل اؼبنافسة السوقية ستهبلكها كاغبفاظ على كفائهم ؽبام كبو منتجات اؼبنظمات إلكجذهب

 

 

                                                           
(1)

 Philip Kotler,  Gary Armstrong et al, Principe de Marketing , Pearson Edition France, 

8
éme

 éd, Paris,  2007, p.3. 
(2)

 O.C. Ferrell, Michael D. Hartline,  Marketing Strategy, 4
th

 édition, Thomson Learning, 

U.S.A, 2008, p.7. 
 .7، ص. 2008بَتكت،  ،كردية راشد، ؾبد اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر :، ترصبةالتسويقكاترين فيو،   (3)
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 سويقيتطور الفكر الت: الفرع الثاني
يقي كانت يف الياباف يف القرف إذل أف البداية األكذل لنشأة النشاط التسو  (P. Drecker) دراكرأشار 

 تكمارس ،بإنشاء أكؿ ؿبل تبٍت سياسات تصميم اؼبنتجات وي"ي"ميس(، حيث قامت عائلة 1650)ـ 17
كما . "عادة نقودكتسإقدمو لك يمكنك نوإن لم ترضى بما  يشتر إ"عبلنات هبدؼ جذب اؼبستهلك مثل: اإل

، أما الغرب فلم يعرؼ شيئا عن التسويق حىت ة البيع بالكاتالوجات كالبيع باغبظهرت فكر  حيث ظهر  1900ـز
طرؼ اؼبنظمات  ذدأ الوعي باألنبية البالغة لو منباعبامعات األمريكية، كب 1911التسويق كمقرر دراسي عاـ 

حيث ظهرت اغباجة اؼبلحة لتطوير تقنيات  1929زدادت األنبية بعد سنة إ، ك 1917من عاـ  ا  بتداءإاألمريكية 
 .(1)بيع جديدة ػبلق منافذ تصريف اؼبنتجات

ختلفت الفلسفة اؼبوجهة لو، كيرل اؼبتخصصوف إبشكل كبَت عرب الزمن ك  وركقد تغَت الفكر التسويقي كتط
 ( اؼبوارل يوضح ذلك:1كاليت تسمى بالتوجهات اؼبفانبية للتسويق، كاعبدكؿ ) ،أف التسويق مر بأربعة مراحل

 (: مراحل تطور الفكر التسويقي1الجدول )
 الفلسفة الهدف الوسيلة التركيز على المرحلة
التوجو 
 اإلنتاجي

صنع منتجات ذات  اإلنتاج
 جودة عالية

اإلنتاج بأكرب قدر 
 فبكن

 الربح يف كل كحدة نسبة معينة -
 اؼبنتج اعبيد يبيع نفسو -

التوجو 
 البيعي

جهود بيعية كتركهبية  اؼبنتجات اغبالية 
 مكثفة

كلما زاد حجم 
اؼببيعات، كلما زاد 

 ربح اؼبنظمة

البائع اؼبتميز يقـو ببيع كل ما 
 ينتج

التوجو 
 التسويقي

اغباجات اغبقيقية 
 للمستهلك كرغباتو

اؼبزيج التسويقي 
 اؼبتكامل

الربح من خبلؿ رضا 
 اؼبستهلك

 ستهبلكوإإنتاج ما يريد اؼبستهلك 
 البحث يف رغبات اؼبشًتين -

التوجو 
 جتماعياإل

اغباجات اؼبباشرة 
كغَت اؼبباشرة 

 للمستهلك كاجملتمع

ضببلت التسويق 
 جتماعياإل

الربح على اؼبدل 
الطويل من خبلؿ 

 خدمة اجملتمع

يتعارض مع مصاحل إنتاج ماال 
 جتماعيةبيئة التسويق اإل

يف رغبات كمشاكل  البحث -
 اجملتمع

 .38، ص.2000مكتبة مؤسسة األىراـ، القاىرة،  التسويق الفعال،طلعت أسعد عبد اغبميد، المصدر: 

لفلسفة من خبلؿ اعبدكؿ يتضح أف الفكر التسويقي تطور عرب مراحل، تطور فيها من حيث أساسياتو كا
 اجملتمع، كمن حيث أىدافو ككسائل ربقيقها.ىتمامو على اإلنتاج مث اؼبستهلك مث إاؼبوجهة لو، كؿبور 

                                                           
غَت ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، المقاربة الحديثة للتسويق المصرفي اإلسالمي، من منظور بناء المزايا التنافسيةعظيمي دالؿ،  (1)

 .139 -138، ص ص. 2011جامعة سطيف، منشورة،كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، 
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 مجاالت التسويق: الفرع الثالث
و يوما بعد يـو إذل أفاؽ جديدة كىو يتج ة،ساسيا يف العديد من نشاطات اغبيالقد أصبح التسويق مكونا أ

 :(1)ستخدامات أكسعإك 

 تسويق الخدمات: -1

جديد من التسويق ىو تسويق اػبدمات، لقد أدل ظهور قطاع اػبدمات يف عادل األعماؿ إذل ظهور نوع 
كىو يتعلق بالقطاع اػبدمي كباػبدمات اؼبرتبطة باؼبنتجات اؼبادية على حد سواء، فالربيد، ككاالت السفر، البنوؾ، 
شركات التأمُت ... إخل ىي منظمات ؿبورية يف عادل األعماؿ كؽبا مستهلكوف كعمبلء كحجم الطلب على 

طلب على السلع اؼبادية، كما أهنا سبارس نشاطاهتا يف ظل منافسة قوية ذبعل التسويق منتجاهتا ال يقل عن حجم ال
 بالنسبة ؽبا ضركرة حتمية.

 جتماعي:التسويق اإل -2

افحة تقـو منظمات عديدة غَت رحبية مثل الوقاية من حوادث اؼبركر، اؼبؤسسات الدينية، مؤسسات مك
كىم العمبلء كاؼبوردكف  ،معرفة التحفيزات كسلوؾ األعضاء اؼبستفيدينتبٌت مسَتة تسويقية ىدفها ب ىاالسرطاف كغَت 

، تصاؿمعرفة اعبزء اؼبستهدؼ، أدكات اإل كاؼبتدخلوف اؼبباشركف، كوبتوم اؼبخطط التسويقي ؽبذه اؼبنظمات على:
ألفعاؿ عبمع جتماعي ىي اإلعبلـ كربفيز ردكد اية للتسويق اإلأف اؼبهمة األساس اإلشهار، التسويق اؼبباشر، حيث

 النقود.

 التسويق اإلقليمي: -3

جتذاب اؼبنظمات كالسكاف كالسياح، كىي مدينة تبحث عن التعريف بنفسها إل إف كل دكلة، منظمة أك
 نتخاهبم للمسَتين.إستمرار إرضاء سكاهنا للحفاظ عليهم كضماف تبحث عن إ

 التسويق السياسي: -4

إذ يعمل على توجيو اؼبتلقي كبو خيار معُت، كلكن  ،التسويق السياسي مستوحى من التسويق التقليدم
ستهبلؾ اؼبنتج يف كل كقت يف التسويق التقليدم فإف إففي حُت يقـو اؼبستهلك ب ،على العمـو يوجد فرؽ بينهما
 نتخاب.يكوف كل أربعة أك طبس كىو يـو اإلالشراء يف التسويق السياسي 

 التسويق واألخالق: -5

ية لؤلفعاؿ البشرية، لذلك فإنو يتعُت على التسويق التفكَت يف القيم اؼبعنوية هتتم األخبلؽ بالقيم اؼبعنو 
 للقرارات اؼبتخذة من طرؼ اؼبسوؽ كاليت ال هتتم يف العادة بالبعد األخبلقي.

                                                           
 .140 -139، ص ص. المرجع السابقعظيمي دالؿ،  (1)
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 المطلب الثاني: أىمية ومستويات التسويق
كتنوعت، كأصبح يرتبط  تسع ؾباؿ التسويق كأصبح لو دكر بارز يف قباح اؼبنظمات، فتوسعت نشاطاتوإلقد 

بعدد متزايد من ميادين التطبيق، كىذا ما جعل أنبيتو تتجسد كواحد من أىم نشاطات اؼبنظمة. كيتم التعرؼ 
 على ذلك فيما يلي:

 أىمية التسويق: الفرع األول
نظمات األعماؿ نوجزىا بالنسبة ؼب كتشاؼ أنبية التسويق كضركرتوإلقد سانبت العديد من األسباب يف 

 :(1)ما يليفي

 رتفاع حدة اؼبنافسة؛إتدىور مبيعات اؼبنظمات ك  -

 كتشاؼ أك دخوؿ أسواؽ جديدة، داخلية أك خارجية؛إالرغبة يف  -

 متعددة اعبنسيات كغزكىا لؤلسواؽ العاؼبية؛ظهور الشركات  -

 رتفاع تكاليف البيع.إالتقدـ التكنولوجي ك  -

 :(2)كتظهر أنبية التسويق يف

كىذا يساعد على تنمية كتطوير األسواؽ كتوسيع نطاقها،  المنتجين والمستهلكين:تحقيق التبادل بين  -
 كذلك بالربط بُت األسواؽ الصغَتة اجملزأة جغرافيا كدؾبها يف األسواؽ الكبَتة، فبا يؤدم إذل كفاءة اإلنتاج كالتوزيع.

التصميم برغبات اؼبستهلكُت كذلك عن طريق إببلغ إدارة اإلنتاج أك  خلق المنفعة الشكلية للسلع المنتجة: -
ستخدامات كحىت يف أساليب كطرؽ اء من حيث الشكل أك اعبودة أك اإلكأرائهم بشأف السلع اؼبطلوبة سو 

 التغليف.

حيث يهدؼ إذل الرفاىية يف األجل القصَت كالطويل، كيساىم يف إيصاؿ أحدث  للتسويق دور في المجتمع: -
كبلت اليت تواجو األفراد، كضماف كبالتارل تقليل العديد من اؼبش ،بتكاراتإإليو التكنولوجيا من ما توصلت 

 قتصادم، كرفع مستول اؼبعيشة ألفراد اجملتمع.ستمرار ربقيق النمو اإلإ

حيث أف كجود نشاط تسويقي باؼبنظمة يتطلب تعيُت عماؿ يف عدة  خلق الكثير من فرص التوظيف: -
ت اػباصة بإقباز النشاط التسويقي ذاتو )رجاؿ البيع، ؾباالت ـبتلفة، قد ال يقتصر فقط على تلك اجملاال

 اإلعبلف، البحوث ...(، بل يف أماكن أخرل داخل إدارة التصميم كاإلنتاج أك األفراد كغَتىا.
                                                           

 .18، ص. 1992، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية، أساسيات التسويقعبد السبلـ أبو قحف،  (1)
 .17، ص. 2010دار البداية، األردف،  ، التسويق المعاصر المفاىيم والسياسات،علي موسى الددا (2)
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مثل اؼبنفعة اؼبكانية )النقل(، اؼبنفعة الزمنية )التخزين(، اؼبنفعة اغبيازية )نقل حيازة السلع خلق منافع أخرى: -
 اؼبنتج للمستهلك يف مقابل معُت(.كاػبدمات من 

الدكلية، سواء مت التسويقية يف األسواؽ  صستغبلؿ الفر إتشاؼ ك إككذلك من خبلؿ  غزو األسواق الدولية: -
 ستثمار األجنيب، أك من خبلؿ التصدير أك تراخيص البيع.ىذا عن طريق اإل

ىذه اؼبنافسة تكوف من طرؼ اؼبنظمات األجنبية أك متعددة اعبنسيات داخل األسواؽ  مواجهة المنافسة: -
 الوطنية.

 :(1)كما تظهر أنبية التسويق يف

 بتكار كالتجديد كتنشيط الطلب على السلع كاػبدمات اعبديدة؛اؼبساعدة على اإل -

 سًتاتيجية كبرامج ؼبقابلة حاجات األسواؽ؛إيساعد على إعداد  -

زباذ القرارات من اؼبنتج إذل تمع لتدفق اؼبعلومات البلزمة إلتواجو اؼبنظمة أك اجمل اليتيعمل على تقليل اؼبخاطر  -
 اؼبستهلك كبالعكس.

 أىداف التسويق: الفرع الثاني
 للتسويق عدة أىداؼ يشَت إليها العديد من الباحثُت يف:

األنشطة اليت تقـو هبا، كحرية اؼبنظمة ؿبددة يف ىذا أم منظمة تسعى إذل ربقيق أرباح نتيجة  ىدف الربح:  -1
 كالرقابة اغبكومية على األسعار اجملاؿ، إذ توجد قيود ربوؿ دكف إمكانية ربقيق ربح أعظم، كتصرفات اؼبنافسُت

 كتسعى الوظيفية التسويقية من خبلؿ الربح احملقق إذل:، كالتشريعات

كذلك بتوسيع عملية التسويق إذل قطاعات ذات رحبية أكرب من خبلؿ  ،البحث عن فرص تسويقية جديدة -
 البحث عن اغباجات الكامنة كالعمل على إشباعها؛

ربقيق حصص سوقية أكرب من خبلؿ ربسُت معدالت دكراف اؼببيعات بفضل األنشطة الًتكهبية كتنويع ؿبفظة  -
 أنشطة اؼبنظمة كالقياـ باإلبتكار.

إف إرضاء اؼبستهلك يكمن يف إعطائو قيمة مضافة عما وبتاجو كعما يقدمو  تلبية حاجيات المستهلكين: -2
 اؼبنافسوف.

                                                           
 .38، ص. 2002اعبزء األكؿ، مؤسسة حورس، مصر،  التسويق )المفاىيم واالستراتيجيات(،عصاـ الدين أمُت أبو علفة،  (1)
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ع يف القطاعات ألىداؼ السابقة ىو البقاء كالتوسإف الغاية األساسية من كراء تلك ا  ستمرار:البقاء واإل -3
ستمرارية اؼبنظمة من إق إدارة التسويق بفعالية يف ربقيالسوقية كاألنشطة اإلنتاجية كاػبدمية، كيبكن أف تساىم 

 نظم اؼبعلومات التسويقية.الخبلؿ قيامها بالبحث الدائم على فرص تسويقية جديدة، كضركرة تنظيم 

 مستويات التسويق: الفرع الثالث
كتشاؼ إخطوة البحث عن العميل ك من ها بداية التسويق ىو ركح اؼبنظمة، ألنو يدخل يف أنشطت

 ( اؼبوارل:1كىذا ما يوضحو الشكل ) تقوية العبلقات مع العميل كاغبفاظ عليو.حتياجاتو كرغباتو، كيبتد إذل إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حتياجات اؼبستهلكُت إالتسويقية ىي عملية فهم السوؽ ك  ( أف العملية1يتضح من خبلؿ الشكل )           
كرغباهتم كذلك من خبلؿ األحباث التسويقية للمستهلكُت كالسوؽ، كمن خبلؿ إدارة اؼبعلومات التسويقية 

ية التسويقية القائمة أساسا على سًتاتيجالعملية التسويقية لتصميم اإلتد كالبيانات عن اؼبستهلكُت يف السوؽ، مث سب
سيتم عن طريق عملية  تستهدفو اؼبنظمة، كالذمسختيار اؼبستهلك الذم إحتياجات العميل، كذلك من خبلؿ إ

ستهداؼ، كمن مث تقدًن اؼبنتج دبيزة تنافسية قوية تساعد يف عملية التميز التجزئة كاإل
(Différentiation)  كبعد ذلك  بشكل ـبتلف أك ما يعرؼ بالتموقع ككضع اؼبنتج يف أذىاف اؼبستهلكُت

 خلق تشمل العملية التسويقية الربامج التسويقية، كىي تشمل تطوير اؼبنتج كتصميمو. كبناء عبلمة ذبارية لو، مث

 (: نموذج لعممية التسويق1الشكل )

 إنتاج قيمة لمعميل، وبناء عالقة قوية مع العميل

فيم السوق 
 واحتياجات المستيمك

تصميم االستراتيجية 
تسويقية يقودىا 

 العميل

إعداد خطة 
 وبرامج تسويق

بناء 
عالقات 
 مع العميل

 استخالص قيمة من العمالء

 إنتاج قيمة مضافة لمعميل

فيميب كوتمر، جاري أرمسترونج، أساسيات التسويق، ترجمة: سرور عمي إبراىيم  المصدر:
 .62، ص.2007سرور، الجزء األول، دار المريخ لمنشر، الرياض، 
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الطلب على اؼبنتج، كأخَتا  ختيار برامج التوزيع ككيفية إدارةإحتياجات اؼبستهلك ك إطريقة تسعَت مناسبة تبلئم 
 ىيآخر خطوة يف العملية التسويقية الدعاية كإيصاؿ اؼبنتج كالقيمة اليت سبيزه إذل أذىاف اؼبستهلكُت يف السوؽ. ك 

 ستمرار.إكإدارة ىذه العبلقات كتقويبها ب بناء العبلقات اؼبرحبة مع العمبلء

ألم نشاط داخل اؼبنظمة ىو إشباع تستلـز أف يكوف اؽبدؼ الرئيسي كفبا سبق فإف فلسفة التسويق 
سًتاتيجي التسويقي العملي ض كجود مستويُت نبا: التسويق اإلحتياجات اؼبستهلك، كتطبق ىذه الفلسفة يفًت إ

 ( اؼبوارل يوضح ذلك:2كالشكل ))التشغيلي(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسويق(: مستويات 2.1الشكل )

ىذه المرحمة ىي أساس نشاط التسويق، وتحتاج إلى 
معرفة جيدة لمسوق، وتقوم عمى االستماع والبحث 

عن المعمومات.

Source: Marie- Camille Debourg, Joel clavelin, et Olivier Perrier, Pratique su 

marketing, Berti édition, Alger, 2004, p.4. 

التسويق 
 االستراتيجي

تحديد 
 االحتياجات

المنظمة عموما ال تستطيع تمبية كل االحتياجات، 
لذلك يجب عمييا تحديد مجموعات من المستيمكين 
لتمبية احتياجاتيم تعرف بقطاعات السوق، ثم تحديد 

 البرامج مخصصة لكل قطاع.

تحديد سياسة 
عامة 
واختيار 
 استراتيجية

تيجية مختارة، تنظم تبعا ألىداف محددة واسترا
إجراءات عمى ارض الواقع حول المزيج التسويقي 

وحول تحديد السياسات األربعة )إنتاج، سعر، توزيع، 
ترويج(. التسويق 

العممي 
 )التشغيمي(

 فعــل

ىي متغيرات يمكن التحكم فييا ومراقبتيا  4Pالـ 
وعميو تتم التوقعات النتائج المقاسة واالنحرافات 

 المحممة من أجل تكييف المزيج التسويقي.

 مراقبة

 
( : مستويات التسويق02الشكل )  
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 :(1)يتضح من الشكل

اؼبنتجات اعبيدة حتياجات السوؽ لتطوير مفهـو التحليل النظامي الدائم إليتضمن  ستراتيجي:التسويق اإل -
جودة متميزة عن اؼبنافسُت كتضمن للمنظمة ميزة  اصة من اؼبستهلكُت من خبلؿ تقدًناؼبوجهة جملموعات خ

تنافسية مستدامة. كبالتارل فهو يهتم بتحليل السوؽ على صبيع أبعاده )اؼبشًتين، اؼبستهلكُت، اؼبنافسة، احمليط( 
 عليهم اؼبنظمة. كربديد األزكاج )منتجات/ أسواؽ( اليت سًتكز

سًتاتيجيات سوقية هتدؼ إذل معرفة كتثمُت اعبودة اؼبتميزة إكيهتم بتنظيم  التسويق العملي )التشغيلي(: -
 اؼبستقبلية.بة للمستهلكُت مع زبفيض التكاليف للمنتجات اؼبعركفة بالنس

 ئص كل مستول من مستويات التسويق:( يوضح خصا3كالشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(1)
 Jean- JAQUES Lambin et Ruben Chumpitaz, Marketing stratégique et Opérationnel, 

Dunod, 5
émé

 édition, Paris,  2002, p. 05. 

 (: خصائص مستويات التسويق3.1الشكل )

 التسويق االستراتيجي )مسيرة تحميمية(

 تحميل االحتياجات: تعريف السوق المرجعية

 تجزئة السوق: كمية وجزئية

تحميل الجاذبية: السوق المحتممة ودورة 
الحياة

 تحميل التنافسية: الميزة التنافسية المستدامة

 اختبار استراتيجية التطور

 

 التسويق العممي )مسيرة تطوعية(

 إختبار األجزاء المستيدفة

محيط تسويقي )أىداف، تموقع، 
تكتيك(

 (4p)تأثير تسويقي متكامل 

 ميزانية التسويق

 تطبيق المخطط والمراقبة

 

Source: Jean_ Jaque Lambin et Ruben Chumptaz, op. cit, p.08. 

 
مستويات التسويق(: خصائص 03الشكل )  
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 المطلب الثالث: الدور الحديث للتسويق في المنظمات المعاصرة
منها ما ىو  ،قتصادية نتيجة غبدكث العديد من التغَتاتذم يلعبو التسويق يف اؼبنظمات اإلتغَت الدكر ال

ختبلؼ أسس التنافس إة، ك عوؼبظمة كبو آليات السوؽ، الذباه العديد من األنإمرتبط بالبيئة اػبارجية مثل 
قتصادية كبو أىدافها كأسواقها ختبلؼ توجو اؼبؤسسات اإلإكالتحالفات، كمنها ما ىو مرتبط بكاإلندماجات 

 كعمبلئها ككيفية ربقيق التعاكف كالتنسيق بُت اإلدارات اؼبختلفة لتقدًن قيمة أفضل للعمبلء.

ادية ليلعب دكرا حيويا كؿبوريا قتصر التسويق على مستول اؼبنظمات اإلع دك تسإىذا اػبصوص  كيف
يجية كرسالتها كؾباالت أعماؽبا سًتاتقتصادية كرؤيتها اإلا يتعلق بتحديد ىوية اؼبنظمات اإلسًتاتيجيا فيمإك 
ستمالة العمبلء إدرة على جذب ك باإلضافة إذل دكره التقليدم يف تصميم العركض التسويقية القا ،سًتاتيجيتهاإك 

 :(1)قتصادية اؼبعاصرة على ثبلث مستويات ىيثل دكر التسويق يف اؼبنظمات اإليبمقارنة باؼبنافسُت. ك 

 قتصاديةعلى مستوى المنظمات اإل: أوال
 كتنحصر يف:

ينبغي  السوؽ للمسانبة يف صياغة رؤية اؼبنظمات كرسالتها كؾباالت األعماؿ اليت سبثل فرصربليل بيئة  -
 قتناصها كالدخوؿ فيها؛إ

زباذ  حتياجات السوؽ كأساس إلإؼبنظمات بالتسويقية من خبلؿ ضماف توجو صبيع العاملُت بار الثقافة شن -
 ؛ككهدؼ لتحقيق رضا العمبلء كاألرباح للمؤسسة ،كافة القرارات داخل اؼبنظمة

 خلق القيمة مقارنة كذلك من خبلؿ ربديد نسبة مسانبة اؼبنظمات يف ،ربديد موقع اؼبنظمة من سلسلة القيمة -
 سًتاتيجيُت الذين يتعاكنوف مع اؼبنظمة يف خلق كتسليم القيمة للزبوف يف السوؽ اؼبستهدفة؛باغبلفاء اإل

 سًتاتيجيات الكلية للمنظمات.اؼبسانبة يف ربديد اإل -

 ستراتيجيةستوى الوحدات ومجاالت األعمال اإلعلى م: اثاني

طبيق مفاىيم كفبارسات سًتاتيجية من خبلؿ تا على مستول كحدات األعماؿ اإليلعب التسويق دكرا حيوي
 سًتاتيجي من حيث:التسويق اإل

 تقسيم السوؽ إذل قطاعات؛ -

 ربديد السوؽ اؼبستهدفة اليت سوؼ تقـو اؼبنظمات خبدمتها؛ -

                                                           
 .64 -62، ص ص. 2007اعبديدة ، مصر،  ، دار اعبامعةإدارة التسويق في بيئة العولمة واإلنترنتؿبمد فريد الصحن، طارؽ طو أضبد، ( 1)
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 ربديد التمركز اؼبناسب أم اؼبوقع الذم ترغب أف تشغلو يف أعُت صباىَتىا؛ -

 ختيار الوقت اؼبناسب ؽبا.إيُت ك سًتاتيجالشراكة مع اغبلفاء اإلربديد كيفية  -

 )التشغيلي( على المستوى التنفيذي: اثالث
 ينحصر يف:

 ربديد عناصر اؼبزيج التسويقي لكل منتج؛ -

 إدارة العبلقات مع العمبلء كالوسطاء. -

 المطلب الرابع: المزيج التسويقي للخدمات
ػبدمات يف عادل األعماؿ قد جعبل اتساع اؼبتنامي لقطاع البالغة للتسويق يف اؼبنظمات كاإلإف األنبية 

ملحة بالنسبة لكل اؼبنظمات اػبدمية خاصة تلك اليت تشهد أسواقها منافسة نتهاج التسويق اػبدمي ضركرة إ
 قوية.

ىبتلف التسويق يف اؼبنظمات اػبدمية بعض الشيء عنو يف اؼبنظمات األخرل، كذلك راجع ػبصوصية 
 اػبدمة كمنتج ـبتلف عن السلع اؼبادية.

 مكانة التسويق في المنظمات الخدمية: الفرع األول
يف قطاع اػبدمات ؿبدكد مقارنة بالقطاع اإلنتاجي كأف النمو اؼبتسارع يرل بعض الباحثُت أف دكر التسويق 

يف قطاع اػبدمات ليس مرتبطا بالتطبيقات التسويقية، إمبا ىو راجع لطبيعتها اػباصة، كىم يربركف رأيهم 
 :(1)التاليةباألسباب 

 كمهن القانوف كالطب(؛أف التطبيقات التسويقية ال تتوافق مع طبيعة بعض اؼبنظمات اػبدمية اؼبهنية ) -

 أف العديد من اؼبنظمات صغَتة اغبجم، كال ربتاج بالتارل للتسويق؛ -

 يف ىذه اؼبنظمات؛ قانونية قد ربد من دكر التسويقأف القيود ال -

ارسُت تطبيقها يف ملتسويق، كذلك لغياب دراسات متخصصة كمعمقة يبكن للمأف اإلدارة دل تدرؾ بعد أنبية ا -
 ؛اؼبنظمات اػبدمية

 أف بعض اؼبنظمات اػبدمية تواجو طلبا أكرب من عرضها. -

                                                           
 .58، ص. 2002 األردف،، الطبعة األكذل، ، دار كائل للنشر كالتوزيعتسويق الخدماتىاين حامد الضمور،  (1)
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كرغم األسباب السابقة فإف الكثَت من اؼبنظمات اػبدمية على درجة عالية من التوجو التسويقي مثل البنوؾ 
اليت تشهد منافسة ؿبلية كدكلية شديدة، لذلك فقد قامت ىذه اؼبنظمات بالعديد من  كمنظمات التأمُت، كالفنادؽ

 :(1)اعبهود ؼبواجهة ضغوط اؼبنافسة كؿبدكدية اؼبوارد كاف أنبها

 يف ؾباؿ التسويق غَت اػبدمي إذل كظائف يف قطاع اػبدمات؛ ستقطاب العديد من اػبربات إ -
 دة اإلنتاجية؛ؿباكلة اغبفاظ على جودة خدمية عالية كزيا -
 ىتماـ بتطبيقات التسويق خارج حدكد العوائق القانونية كالقواعد األخبلقية.توسيع اإل -

لذلك فقد أصبحت مكانة التسويق بالنسبة للمنظمات اػبدمية ال تقل أنبية عن مكانتو بالنسبة لباقي 
 :(2)اؼبنظمات، كلعل أىم العوامل اليت ساعدت على ذلك

 من القواعد كالقيود اؼبهنية؛ التقليل -
 اإلبتكارات التكنولوهبية اليت ساعدت على خلق فرص تسويقية عظيمة للخدمات؛ -
 نتشار سبلسل اإلنتاج كالعبلمات التجارية األجنبية؛إستخداـ حق الًتاخيص ك إالتوسع يف  -
 العوؼبة كالتوجو الدكرل الذم أتاح فرصا للتوسع يف أسواؽ اػبدمات؛ -
 ت ببعض السلع اؼبادية.رتباط اػبدماإ -

 مفهوم المزيج التسويقي: الفرع الثاني
نتقاؿ إذل اؼبستول اؼبوارل كىو اؼبستول التشغيلي الذم يهتم سًتاتيجية تسويقية يستدعي اإلإإف تنفيذ 

 بذلك من خبلؿ ما يعرؼ باؼبزيج التسويقي.
كيبثل التسويقي التشغيلي البعد العملي للتسويق، حيث يتعلق األمر دبسَتة تطوعية كملموسة لؤلسواؽ 

رقم األعماؿ كالوسائل اؼبوجودة يف األجل القصَت كاؼبتوسط، فهو يبثل اؼبسَتة التجارية التقليدية اؼبركزة على ىدؼ 
 :(3)يتجسد التسويق التشغيلي من خبلؿ التكتيكية اؼبتعلقة باؼبنتج، التوزيع، السعر، الًتكيج، حيث

 تعريف أىداؼ حصص السوؽ الواجب بلوغها؛ -
 ستخدامو؛إاؼبطلوب كربديد التكتيك الواجب  ربديد التموقع -
 .انية لكل منتج من تشكيلة اؼبنظمةإعداد ميز  -

أدكات يعرؼ بأنو "ؾبموعة من اؼبزيج التسويقي للمنظمة، كالذم فهدؼ ىذا النوع من التسويق ىو تسيَت 
 .(4)ستجابة اليت تريدىا يف السوؽ اؼبستهدفة"، كاليت زبلطها اؼبنظمة لتنتج اإلالتسويق التكتيكية كاؼبتحكم فيها

                                                           
 .59، ص. ذكره  قبرجع سم ىاين حامد الضمور ، (1)
 .63نفس اؼبرجع السابق، ص. ( 2)

(3) Jean- Jaques Lambin et al, op. cit, p.7. 
 .143، ص. مرجع سبق ذكرهفيليب كوتلر، جارم أرمسًتكنج،  (4)



 ي ــــــــــويقـــــــــــار التســـــإلبتكل االطار النظري...............................................ل األول ــــــــــالفص
 

 

28 

عرض منتجاهتا أك خدماهتا "ؾبمل اؼبتغَتات اليت تراقبها اؼبنظمة كاليت سبكنها من تطوير  :كيعرؼ على أنو
سًتاتيجية زباذ القرارات اإلإعمليات اؼبطبقة على السوؽ، فبعد على العمبلء اؼبستهدفُت، كاؼبقصود ىو ؾبمل ال

العمبلء اؼبستهدفُت كربديد التموقع، يسمح للمنظمة بتكييف عرضها ؼبختلف األجزاء اؼبستهدفة اؼبتعلقة بتحديد 
 اؼببلئمة".

يف بداية  جيروم مكارثيمفهـو اؼبزيج التسويقي، مث طوره  1948سنة  (Neil Borden)كقد اقًتح 
، (Place)، التوزيع )اؼبكاف( (Price)، السعر (Product)كىي: اؼبنتوج  (4Ps) الستينات إذل أربع مكونات

نتقادات من قبل التقليدم تعرض إذل ؾبموعة من اإل ، إال أف ىذا اؼبزيج التسويقي(Promotion)الًتكيج 
طار اػباص باػبدمات، كيصبح متضمنا سبعة ما أدل إذل تعديلو ليتناسب كاإل ،الباحثُت يف ؾباؿ اػبدمات

 كىي اػبدمة: السعر، التوزيع، الًتكيج، الدليل اؼبادم، األفراد، عملية تقدًن اػبدمة. (Ps 7)عناصر 
 مكونات المزيج التسويقي الخدمي: الفرع الثالث

 ( اؼبوارل:2يبكن إيضاح عناصر اؼبزيج التسويقي اػبدمي يف اعبدكؿ )
 المزيج التسويقي الخدمي: (: عناصر2الجدول )

 عناصره المزيج التسويقي
سم الصنف، اؼبستول، خط اػبدمة، الضمانات، خدمات ما إدة، نطاؽ اػبدمة، اعبو  الخدمة

 بعد البيع.
اػبصومات )اغبسومات، العموالت(، اؼبستويات، شركط الدفع، القيمة اؼبدركة من قبل  السعر

 األسعار.اؼبستفيد، اعبودة/ السعر، سبييز 
 اؼبوقع، القدرة على الوصوؿ إذل حيث تقدـ اػبدمة، قنوات التوزيع، تغطية التوزيع. التوزيع
 اإلعبلف، البيع الشخصي، تنشيط اؼببيعات، الدعاية، العبلقات العامة. الترويج
 القائموف على تقدًن اػبدمة، التدريب، التوجيو، اإللتزاـ، احملفزات، اؼبظهر اػبارجي، الناس

السلوؾ، اؼبواقف، اؼبستفيدكف اآلخركف، درجة اؼبشاركة يف إنتاج اػبدمة، العبلقات بُت 
 اؼبستفيدين أنفسهم، عبلقات موردم اػبدمة مع اؼبستفيدين.

البيئة اؼبادية، األثاث، التصميم كالديكور، مستول الضوضاء، السلع الداعمة لتقدًن  الدليل المادي
 بيئة تقدًن اػبدمة، كافة التسهيبلت اؼبادية األخرل. اػبدمة، األشياء اؼبلموسة يف

عملية تقديم 
 الخدمة

ختيار اؼبمنوحة للقائمُت دفق النشاطات، حرية التصرؼ أك اإلالسياسات، اإلجراءات، ت
على تقدًن اػبدمة، توجيو اؼبستفيدين من اػبدمة، مشاركة اؼبستفيدين يف عملية تقدًن 

 اػبدمة.
، 2007، دار الزىراف، األردف، ستراتيجي وظيفي تطبيقيإتسويق الخدمات مدخل بشَت العبلؽ، ضبيد الطائي،  المصدر:

 .93ص. 
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 :شرح ؽبذه العناصريف مايلي 

عتبار عنصر مهما كىو تعريفا للخدمة يأخذ يف عُت اإل 1963عاـ  (Regand)قدـ الباحث   الخدمة: -1
 :(1)اػبدماتاؼبلموسية، كقد ميز بُت ثبلث أنواع من 

 ة اؼبقدمة مباشرة للعميل مثل التأمينات؛اػبدمات غَت اؼبلموس -

 اػبدمات اؼبلموسة اؼبقدمة مباشرة للعميل مثل النقل، كالبنايات؛ -

 اػبدمات غَت اؼبلموسة اؼبقدمة مع منتج أك خدمة مثل القرض، التسليم. -

أك إقباز أك منفعة يقدمها  على أهنا "أم نشاط 2000فقد عرؼ اػبدمة عاـ  (Kotler) كوتلرأما 
نتاجها كتقديبها دبنتج إط طرؼ ما لطرؼ آخر، كتكوف أساسا غَت ملموسة، كال ينتج عنها أم ملكية، كقد يرتب

 .(2)مادم ملموس كقد ال يرتبط"

فاػبدمة إذف ىي كل نشاط ينتج منفعة غَت ملموسة كيقدـ قيمة ؿبددة للعميل، كتصف اػبدمة إذل 
عاـ  (Lovelock)قسمُت نبا: اػبدمة األساسية )اعبوىر(، كاػبدمة اؼبساعدة أك التكميلية، كقد قاـ الباحث 

بيات، ستبلـ الطلإالفوترة،  ستثمارات،كىي: اؼبعلومات، اإليصنف اػبدمات التكميلية إذل شباين أنواع  1996
كللخدمة طبس خصائص ىي: البلملموسية، التبلزمية، عدـ التجانس،  ستثناءات.الدفع، الضيافة، األمن كاإل

 .اؽببلؾ، عدـ سبلك اػبدمة

كمن أىم العناصر اليت سبيز بُت اػبدمات ىي: اعبودة، التميز. كما أف نظاـ إنتاج اػبدمة يتكوف من 
 تصاؿ، اػبدمة، نظاـ التنظيم الداخلي، كباقي العمبلء اآلخرين.العميل، الدعم اؼبادم، أفراد اإلالعناصر التالية: 

كيتأثر تسعَت اػبدمة خبصائصها  ،ستخدـ أثناء مبادلة سلعة أك خدمةالنقود اؼبيبثل السعر مقدار   السعر: -2
 :(3)اليت سبيزىا عن السلع اؼبادية، كيكوف ىذا التأثَت على النحو التارل

 أف عدـ إمكانية زبزين اػبدمات يؤدم إذل تذبذب الطلب لغياب اؼبخزكف كىو ما يؤثر على السعر؛ -

رتفعت إمكانية ربديد السعر إ ،أف ال ملموسية اػبدمة ذبعل تسعَتىا أمر صعبا، فكلما زادت درجة اؼبلموسية -
 زدادت إمكانية كضع أسعار معيارية؛إالتكلفة ك على أساس 

يؤدم إذل أسعار تنافسية، ككلما كانت اػبدمة أكثر ندرة زادت إمكانيات تنويع اػبدمات أف ذبانس  -
 اػبدمات.

                                                           
(1)

 Eric Vogler, Management stratégique des services, Dunod, Paris, 2004, p.10. 
 .18، ص. مرجع سابقىاين حامد الضمور،  (2)
 .211 -209نفس اؼبرجع السابق، ص ص.  (3)
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 كمن أجل ربديد السعر فإنو يتعُت على اؼبنظمة مراعاة عنصرين أساسيُت نبا:

 القيمة اؼبدركة للمنتج من طرؼ العميل؛ -

 التكاليف اؼبرتبطة باؼبنتج. -

 :(1)كىيسعار اػبدمات أتوجد طريقتُت لتحديد  لذلك

ستخداـ التكاليف الثابتة كاؼبتغَتة إربديد تكلفة اػبدمة أكال كذلك بيعٍت  التسعير على أساس التكلفة: - أ
 كنصف اؼبتغَتة، مفهـو مشاركة اؽبامش كربليل عتبة اؼبردكدية.

 كيتم من خبلؿ معرفة فهم العميل للقيمة كالذم يأخذ أربعة أشكاؿ: التسعير على أساس القيمة: - ب

 ىي السعر؛القيمة  -

 القيمة ىي ما لديو مقابل ما أعطى؛ -

 القيمة ىي اعبودة اليت وبصل عليها مقابل السعر الذم يدفعو؛ -

 القيمة ىي كل ما يريده العميل من اؼبنتج. -

يتمثل التوزيع يف كل العمليات كالوسائل اليت هتدؼ إذل كضع السلع كاػبدمات ربت تصرؼ  التوزيع: -3
نتقاؿ مادم، كال تسليم كال زبزين، أما اؼبعلومات فهي إلنسبة للخدمة أيضا فإنو ال يوجد اؼبستهلك النهائي، كبا

عادة ما تنقل بالطرؽ اإللكًتكنية كليست اؼبادية، لذلك فإف التوزيع يف حلقة البيع اؼبادم ىبتلف عنو يف حلقات 
 :(2)بيع اػبدمات يف النقاط التالية

ىتماـ العميل ليقدـ على إات الًتقوية يف حالة اػبدمة يهدؼ إذل إثارة نتشار اؼبعلومات كاؼبعدإف المعلومات: -أ 
 شراء اػبدمة.

الشركط تصاؿ كالتناقش فيما يتعلق بتصميم اػبدمة كؿبتواىا إضافة إذل كيكوف من خبلؿ اإل التفاوض: -ب 
 تصاؿ الشراء.إاؼبالية، لينتهي بعد ذلك 

تتطلب تدخبل إنسانيا كمعدات مادية يتطلب إف الكثَت من اػبدمات خاصة تلك اليت  تدفق المنتج: -ج 
 إعدادات كتركيبات لتقديبها.

                                                           
(1)

 Gary Armstrong, Philip Kotler et al, principes marketing, pearson education, 8
éme

 éd 

France, Paris, 2007, p. 255. 
(2) 

Christopher lovelock, Jochen Wirtz et denis Lapert, Marketing des services, Pearson 

Education France, 5
éme

 éd,  Paris, 2005, pp. 189-190. 
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تصاالت يف اؼبنظمات اػبدمية طابعا شخصيا من خبلؿ التفاعل اؼبستمر تأخذ الكثَت من اإل الترويج: -4
يف األجل القصَت كعلى  اػبدمةتصاؿ الشخصي مباشرة على تقدًن كيؤثر اإل ،ؼبوظفي اؼبكتب األمامي مع العمبلء

تعلقة بالسلع العبلقات مع اؼبنظمة يف األجل الطويل، كتعترب أىداؼ السياسة الًتكهبية للخدمات ىي ذاهتا اؼب
 :(1)ختبلفات نذكر منها ما يلياؼبادية مع بعض اإل

 اليت تعترب أكثر صعوبة يف حالة اػبدمات؛ مواقف العميل: -أ 
ىتماـ اػبدامات، كلكن الفرؽ ىو كجود اإلنفسها بالنسبة للسلع ك اليت تعترب حاجات ودوافع الشراء:  -ب 

ىتماـ شخصي إستئجار البيت مع كجود إراء بيت يليب حاجة السكن، ككذلك الشخصي يف حالة اػبدمات، فش
 من طرؼ اؼبؤجر بالعميل؛

نية إمكا حيث تعترب بعض عمليات شراء اػبدمات أكثر ـباطرة من السلع كذلك لعدـعملية الشراء:  -ج 
 ستبداؿ.اإلصبلح كالتعديل أك اإل

شر، تنشيط كيتنوع اؼبزيج الًتكهبي للخدمات بُت البيع الشخصي، اإلعبلف، العبلقات العامة، التسويق اؼببا
 نًتنت كغَتىا من الوسائل.اؼببيعات، الدعاية كاإل

يعزز من إدراؾ اؼبستفيد إف البيئة اؼبادية تضيف مبلمح ملموسة للخدمة، كىذا  ]الدليل المادي[: المحيط -5
أما احمليط  ،للخدمة كهبعلو أكثر قدرة على تقييمها، كيتجسد احمليط اػبارجي يف اؼبوقع الذم تتخذه اؼبنظمة

الداخلي فيتجسد يف الوسط الذم هبرم فيو تقدًن اػبدمة، كتلعب البيئة اؼبادية أك احمليط دكرا أساسيا يف عملية 
ذباه إمباشر على حكم العمبلء كمواقفهم نات ىذه البيئة تؤثر بشكل كاضح ك التبادؿ التسويقي للخدمة، فمكو 

 اػبدمة.

لذين يبثلوهنا اكىم موظفو اؼبنظمة اػبدمية  ،يعترب األفراد أحيانا احملدد الرئيسي أثناء تقدًن اػبدمة األفراد: -6
مفردات لغوية معينة كسلوؾ  هممتبلكإن خبلؿ دكرىم التقٍت اؼبتمثل يف تصاؿ مع العمبلء مكيقوموف بوظيفة اإل

 فتصميم كإنتاج اػبدمات نبا من مهاـ ىؤالء األفراد.، خاص

كالعامل اإلنساين ذك أنبية كبَتة يف عرض اػبدمات، حيث أف موقع األفراد يف عملية تقدًن اػبدمة حساس 
ء من طرؼ ىؤالء يف حالة حدكث أخطا خاصة فيما يتعلق بالرقابة على اعبودة اليت قد تصبح دكف معٌت حقيقي

زباذ القرارات اؼبناسبة بشأف الكفاءات، إؼبنظمة األفراد، لذلك فإف تعريف ىذا العنصر من اؼبزيج يتطلب من ا
 .(2)الوفرة، كاؼبواقف التجارية للموظفُت

                                                           
 .233ص. ، مرجع سبق ذكرهىاين حامد مضمور، ( 1)

(2)
 Jean Michel Tardieu et al, marketing et gestion des services, chiron édition, Paris, 2004, 

p. 109. 
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كالتفاعل بُت مقدـ اػبدمة كمتلقيها،  ة األنشطة اؼبتعلقة بأداء اػبدمةتشَت إذل كاف :عملية تقديم الخدمة -7
حيث تعد الكيفية اليت يتم من خبلؽبا تقدًن اػبدمة حاظبة بالنسبة للمنظمات اػبدمية، كتضم أشياء يف غاية 

 اؼبستفيدين.األنبية مثل السياسات كاإلجراءات اؼبتبعة من قبل اؼبنظمة اػبدمية لضماف تقدًن اػبدمة إذل 

 ساسية لالبتكارالمبحث الثاني: مفاىيم أ
جتماعية كالعلمية قتصادية كاإلعدة ربوالت يف كافة اجملاالت اإل قتصاد اؼبعرفة يشهد العادلإيف ظل العوؼبة ك 

بالتعقيد كاؼبخاطرة كعدـ  كالتكنولوجية، حبيث أصبحت اؼبؤسسات تواجو عدة ربديات بفعل البيئة اليت تتميز
التأكد، باإلضافة إذل شدة اؼبنافسة، كتغَت ظركؼ السوؽ كحاجات كرغبات اؼبستهلكُت، كالتطور اغباصل يف 

اء اؼبؤسسة كمبوىا يف ظل ىذه قحاجة ملحة لضماف ب اإلبتكارح بؾباؿ اؼبعلومات، كسرعة تقادـ اؼبنتجات. أص
مة من أدكات التعامل مع تلك التحديات، كذلك من خبلؿ الدكر الذم التحديات اؼبتنامية، فهو يعترب أداة ىا

 اإلنتاجية، التسويقية.ير يف ـبتلف اؼبستويات اإلدارية، و يؤديو يف التجديد كالتط

قوة يف بناء ميزة  ىو اؼبصدر األكثر اإلبتكارأصبحت اؼبؤسسات تدرؾ أكثر من أم كقت مضى بأف 
 حتبلؿ مركز الريادة.إضركرم لتدعيم تنافسية اؼبؤسسة ك  ميزة تنافسية، كعاملة، فهو مفتاح أم امتنافسية مستد

 وأىميتو اإلبتكارالمطلب األول: مفهوم 
سبيز كتفوؽ ؽبا يف قطاعها قتصادية ؼبا يبنحو من حد األعمدة األساسية للمؤسسات اإلأ اإلبتكاريبثل 

ات األخَتة، كال شك يف أف كتاب اإلدارة خبلؿ السنو ىتماـ العديد من  إعلى  اإلبتكاركقد حاز مفهـو  ،السوقي
د سبس صبيع اؼبيادين، بوصفو ظاىرة معقدة اؼبضامُت كمتعددة األبعا اإلبتكارىتماـ يعود إذل أنبية موضوع ىذا اإل

 .(1)عملية معقدة جدا ذات كجوه أبعاد متعددة" اإلبتكار"إف  :روشكا لكسندرأ ككما يقوؿ

 اإلبتكارمفهوم  :ولالفرع األ
 :تعريفو-1

نشغاؿ كؾباؿ إريف كثَتة، تتوقف يف ؾبملها على قًتحت لو تعاأبتكار، إذ ىناؾ مفاىيم ـبتلفة كمتعددة لئل
ستخداـ إة كتعدد اجملاالت اليت يتم فيها ككثر  ختبلؼ اؼبنهج يف البحثإـ الباحثُت كمصاغبهم، دبعٌت آخر ىتماإ

، كإف كاف اؼببلحظ ىو كوف غالبية ىذه التعاريف ركزت على اعبانب ، زيادة على صعوبة اإلبتكارمفهـو  اؼبفهـو
 اؼبرتبط باؼبنتجات كالعمليات التكنولوجية.

                                                           
 .90، ص. 2002، ؾبموعة النيل العربية، مصر، بتكارية لدى الفرد والمنظمةتنمية القدرات اإلمدحت أبو النصر، ( 1)
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سنة  (Josef Schumpeter)قتصادم باؼبعٌت اغبديث من طرؼ اإل اإلبتكارستعمل مصطلح إ
"التغَت اؼبنشأ أك الضركرم" كقد كرد ىذا التعريف يف القاموس اإلنكليزم الكسفورد :ىو اإلبتكاربقولو أف  1939

(L’oxford English dictionary). 

 .اإلبتكاركفيما يلي سوؼ نعرض أـ التعاريف اليت تناكلت 

يبكن يف مصطلحات التكنولوجيا على أنو "سلعة  اإلبتكاريبكن أف يعرؼ  عريف من خالل السوق:تـ
بتكارية، كليست اؼبسألة يف التغَت إخاص إذا الحظها السوؽ على أهنا  بتكار، كبشكلإالنظر إليها على أهنا 

جديدة بشكل حقيقي فإهنا ال تكوف التكنولوجي الذم قد يظهر، فإذا دل يبلحظ الزبائن السلعة على أهنا سلعة 
وف غَت ذات جدكل إذا دل يبلحظ الزبائن كاؼبستهلكوف تك اإلبتكار. دبعٌت أف صبيع اعبهود لتحقيق (1)بتكارية"إ

 نتيجة السلعة على أهنا جديدة كأفضل.

"فكرة جديدة أك سلوؾ جديد من قبل إدارة اؼبؤسسة داخل  :على أنو اإلبتكاركعرؼ حسن إبراىيم 
 .(2)القطاع أك السوؽ أك احمليط الذم تعمل فيو"

"النتيجة الناصبة عن  :على أنو اإلبتكار (Josef Schumpeter)قتصادم النمساكم كقد عرؼ اإل
. كما أطلق (3)إنشاء طريقة أك أسلوب جديدا يف اإلنتاج، ككذا التغَت يف صبيع مكونات اؼبنتوج أك كيفية تصميمو

كاليت تعٍت أف اؼبؤسسة اؼببتكرة زبلق للوجود  ،ياإلبتكار بالتدمير على العملية اليت تتحكم يف ربريك ؾبتمعنا 
اؼبؤسسات الساكنة اليت ال قتصاد، كبذلك تؤدم إذل تدمَت دة أك أحسن تكنولوجيا تدخل يف اإلمنتجات جدي

 .اإلبتكاريةتستجيب للعملية 

"التخلي اؼبنظم عن القدًن" مؤكدا يف ذلك ما قالو :بأنو اإلبتكار بيتر دراكركقد عرؼ 
اؼبنظم  عندما ربدث عن التخلي دراكركالواقع أف  ،ىدم خالقىو  اإلبتكارمن أف  (Shumpeter)شومبيتر

 .(4)دخاؿ اؼبنظم للجديدعن القدًن، فإنو يعٍت اإل

ىي اليت تدرج  اإلبتكارأف اؼبؤسسة اليت سبتلك ميزات تنافسية قائمة على  (M.Porter)بورتركأكد 
دخاؿ تكنولوجيا جديدة كالقياـ إسًتاتيجياهتا، كذلك عن طريق إنشاطاهتا ك دبعناه الواسع ضمن كحداهتا ك  اإلبتكار

 .(5)بعمليات مبتكرة يف نفس الوقت
                                                           

 دمشق،كذل،األشر، اعبزء األكؿ، الطبعة ، دار الرضا للنواإلبداع، األسس التكنولوجية وطرائق التطبيقبتكار ، إدارة اإلرعد حسن الصرؼ (1)
 .49، ص.2000

 .358، ص. 2005لبناف، الطبعة األكذل،، دار النهضة العربية، تجاىات الحديثة في إدارة المؤسساتاإلحسن إبراىيم بلوط،  (2)
 .181، ص. 2007، مؤسسة ؾبد اعبامعية للدراسات كالنشر، لبناف، الصغيرة والمتوسطة إدارة وتنمية المؤسساتنبيل حواء،  (3)
 .21األردف، ص. الطبعة األكذل، ، ، دار كائل للنشربتكار المفاىيم والخصائص والتجارب الحديثةإدارة اإلقبم عبود قبم،  (4)

(5)
 Joetidd, John Bessant, et Keith Pavitt, Management de L’innovation,integration du 

changement technologique, commercial et organistionnel de Boeck, Paris, 2006, p. 66. 
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"تلك العملية اليت تتعلق باؼبستجدات اإلهبابية كاليت زبص اؼبنتجات :بأنو اإلبتكار سعيد أوكيلكعرؼ 
 .(1)أنواعها، ككذلك أساليب اإلنتاج"دبختلف 

تاجية أك "إهباد تطوير جديد أك تعديل جديد على مادة أك عملية إن :ىو اإلبتكارأف  محمد مرياتيكيرل 
 .(2)إذل ربقيق أك زيادة العائد اإلبتكارقتصادم"، أم أف اؼبؤسسة هتدؼ من كراء إخدمية للحصوؿ على عائد 

 بالنسبة ة أك فبارسة جديدة أك تعبَت جديد"أم فكرة جديد:ىو اإلبتكارفَتل أف  محمد الصرفيأما 
ختبلؼ الفكرة عن األفكار اؼبستقرة كلكن الًتكيز على إارل فإف الًتكيز ليس على درجة للفرد الذم يتبناىا. كبالت

 .(3)تبنيها

ستفادة منها، كال كتشاؼ الفرص كاإلإدرة على تعريف كربديد الركابط، ك الق" :كعرؼ كذلك على أنو
تعدل ذلك إذل توفَت طرؽ جديدة هبدؼ إشباع حاجات األسواؽ على فتح منافذ جديدة، كإمبا ي اإلبتكاريقتصر 

 .(4)اؼبوجودة"

"ؾبموع اػبطوات العلمية كالفنية :قتصادم بأنوالتعاكف كالتنمية يف اؼبيداف اإل كعرؼ من قبل منظمة
ستخداـ التجارم ألساليب تجات صناعية جديدة أك ؿبسنة، كاإلكالتجارية كاؼبالية البلزمة لنجاح تطوير كتسويق من

جتماعية. كليس البحث كالتطوير إال خطوة كاحدة إدخاؿ طريقة يف اػبدمة اإلأك معدات جديدة أك ؿبسنة، أك 
 .(5)" من ىذ اػبطوات

 :(6)بأنو يشمل اإلبتكارإف ىذا التعريف ىبتصر 

 طرؽ جديدة لئلنتاج كعرضو كتوزيعو. دعتماإاػبدمات كاألسواؽ البلزمة ؽبا، ك ذبديد كتوسيع ؾباؿ اؼبنتجات ك  -

 إدخاؿ تغَتات على اإلدارة كتنظيم العمل ككذا ظركفو، أك مهارات القوة العاملة. -

على التوصل إذل ما ىو جديد يضيف "قدرة اؼبنظمة  :على أنو اإلبتكارفإنو عرؼ  نجم عبود نجمأما 
كزمبلئو  (J.R.Shermerhorn)ميرىورنير تشقيمة أكرب كأسرع من اؼبنافسُت يف السوؽ" كىذا ما أكد عليو 

"عملية إنشاء األفكار اعبديدة ككضعها يف حيز اؼبمارسة مؤكدا على أف أفضل  :على أنو اإلبتكارحُت عرفوا 
                                                           

 .100، ص. 1992، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، وظائف ونشاطات المؤسسة الصناعيةؿبمد سعيد أككيل،  (1)
كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، ، ؾبلة العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت،  التكنولوجي في الجزائراإلبداع عمارم عمار، سعيدة بوسعدة،  (2)

 .49، ص. 2004العدد الثالث، سطيف، جامعة فرحات عباس، 
 .12، ص. 2003األردف ،، دار صفاء للنشر كالتوزيع، الطبعة الوذل، اإلدارة الرائدةؿبمد عبد الفتاح الصريف،  (3)

(4)
 Joe Tidd, John Bessant, et Keith Pavitt, op. cit, pp.3.4. 

(5)  ،  حالة –بتكار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جية ودورىا في تطوير اإلبداع واإلحاضنات العمال التكنولو شريف غياط، ؿبمد بوقمـو
 .56، ص. 2009ؾبلة أحباث اقتصادية كإدارية، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية، جامعة بسكرة، العدد السادس، ديسمرب  ،-الجزائر

 .182، ص.مرجع سبق ذكرهنبيل جواد،  (6)
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 اإلبتكاركىذا توسيع آخر يف جعل  ،ا يف اؼبمارسةهاؼبنظمات ىي اليت تتوصل إذل األفكار اػببلقة، كمن مث تضع
 .(1))اؼبمارسة( كمن مث إذل السوؽ تجالفكرة إذل اؼبنلية متكاملة من عم

 ( يوضح ذلك:4كالشكل ) 

 

 قاألولى إلى الفكرة، المنتج، السو  –اإلبتكار(: مفهوم 4لشكل )ا
 
 

 

 

العامل 
 المؤثر

 القرب من السوق كفاءة االتباع  -الهندسة التحسين الكبير -الجدة

الوسائل 
 المساعدة

اػبربة الذاتية للمبتكر أك 
اؼبؤسسة األدبيات 

 -كالدراسات، اؼبوردكف
 اؼبنافسوف ... إخل. –الزبائن

اػبربة اؽبندسية، مركنة 
تكنوعبيا، إدارة عمليات  

 كفؤة كإدارة تكاليف كفؤة.

التسويقية، التوج إذل اػبربة 
الزبوف، قنوات التوزيع، 

 سياسات التسعَت كالًتكيج.

 .23قبم عبود قبم، مرجع سبق ذكره، ص. المصدر: 

 :(2)ىو اإلبتكار( يوضح على أف 4من خبلؿ الشكل )

 قدرة اؼبنظمة يف حاليت الفرد اؼببتكر العامل يف اؼبنظمة أك تداؤب قدرة أفرادا كفريق؛ -

 بوصفو توليفا جديدا ؼبا ىو موجود أك كشفا جديدا غَت مسبوؽ؛ اإلبتكاركىذا ىو جوىر  ،ما ىو جديد -

أم أف ما ىو جديد ىو أيضا أكثر قدرة على معاعبة اؼبشكلة دل ربل حىت اآلف أك تقدًن معاعبة  ،يضيف قيمة -
 أفضل من معاعبة سابقة؛

 إف ما ىو جديد يكوف أفضل فبا يقدمو اؼبنافسُت؛ -

                                                           
 .20.22ص.  .ص ، مرجع سبق ذكره،قبم عبود قبم (1)
 .23 .، صنفس اؼبرجع السابق (2)

     

 قابلية التسويق قابلية اإلنتاج

تجاألولى إلى المن األولى إلى الفكرة  األولى إلى التسويق 
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 م على الزمن بالوصوؿ األسرع من اؼبنافسُت إذل السوؽ كىذا ما يقلص دكرة حياة اؼبنتوج.قائ اإلبتكار -

م اإلبتكار كرفاقو بوضع ؾبموعة من الصفات اليت هبب أف يتوفر عليها العمل  مايكل ويستكقد قاـ 
 :(1)كىي

 أك ؿبسوس كيستثٌت من ذلك األفكار اعبديدة اػباـ؛أف يكوف عبارة عن منتج ملموس  -

 يكوف شيئا مقصودا كليس أمرا عارضا؛أف  -

 أف ال يكوف ؾبرد إجراء ركتيٍت؛ -

 أف تكوف لو فائدة تتمثل يف حل مشكل معُت؛ -

 قتصار فائدتو على شخص كاحد.إأف يتسم بعمومية آثاره كعدـ  -

"ىو إهباد كتطبيق فكرة جديدة دل تكن موجودة من قبل قد تكوف  :اإلبتكارختصار يبكن القوؿ بأف إكب
 متعلقة بسلعة أك أسلوب عمل".

يربز اؼبنظمة عن اآلخرين  ،ىو مفهـو كاسع كيشمل كل ما ىو جديد كـبتلف اإلبتكاركعليو فإف مفهـو 
داء اإلدارم أك األ ؽيف ؾباؿ اؼبنتج أـ طر  اإلبتكارداء، سواء كاف ما يف اؼبركز التنافسي كربسُت األكيبنحها دع

كأحد األنظمة الفرعية داخل اؼبؤسسة كالذم   اإلبتكاركما أنو يبكن النظر إذل  اؼبارل أك التسويقي أك اإلنتاجي.
كالشكل اؼبوارل  سًتاتيجيات اؼبنظمة.إالفرعية األخرل يف خدمة أىداؼ ك  يتفاعل كيتداخل كيتكامل مع األنظمة

 ( يوضح ذلك.5)

 

 

 

 

 

  

 
 .127ص  ،2010القيادية االدارية كادارة االبتكار،دار الفكر،االردف ، الطبعة االكذل،عبلء ؿبمد سيد قنديل،المصدر:     

                                                           
 .22.23، ص ص. 2004، ترصبة ؿبمود حسٍت، دار اؼبريخ، الرياض، أنشطة االبتكار والتغيير إدارةنيجل كنج كنيل أندرسوف،  (1)

 مخرجات عمليات مدخالت

 أفراد مبتكركف-
 أساليب كتكنولوجيا االبتكار.-
 مناخ ابتكارم-

 إدراؾ اغباجة-
 الشبع باغباجة-
 حضانة الفكرة-
 التحقق من الفكرة-

 أفكار منتجات جديدة-
 عمل جديدةطرؽ -
 حلوؿ ابتكارية-
 مباذج متطورة كمتجددة-

 التغذية العكسية

(: االبتكار كنظام5الشكل)  
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 :(1)تتمثل فيما يلي اإلبتكاركجود ؾبموعة من العناصر لنظاـ  ،كيتضح من خبلؿ الشكل

صفات  ومتبلكغَته من األفراد داخل اؼبنظمة إل العالية تفوؽ اإلبتكاريةيتسم بقدراتو  الفرد المبتكر: -1
شخصية )الثقة بالنفس، اؼبخاطرة، اؼبركنة يف التفكَت ...(، قدرات عقلية )اؼبيل إذل البحث كالتفكَت ...(، 

 كصفات دافعية )اؼبيل إذل التجديد، قبوؿ التحديات(.

لدل األفراد كتدريبهم على التفكَت  اإلبتكاريةتستخدـ يف تنمية القدرات  :اإلبتكارأساليب وتكنولوجيا  -2
ستخداـ قوائم أسئلة مفتوحة كيتم اإلجابة عليها، أسلوب إتلك األساليب: العصف الذىٍت، م، كمن أىم اإلبتكار 

 تنظيم الدىن.

ف معوقات كهتيئة اعبو رم دك نطبلؽ الفككاليت تسمح لو باإل ،يقصد البيئة احمليطة بالفرد ي:اإلبتكار المناخ  -3
بتكار كالتجديد كالتطوير كيشمل أربع مستويات: مناخ تعليمي، مناخ عائلي، مناخ تنظيمي، مناخ اؼبناسب لئل

 دكرل.

كتتمثل يف إدراؾ اغباجة، التشبع  ،مراحل 4كىي  اإلبتكاركتتمثل يف اؼبراحل اليت يبر هبا  :اإلبتكارعمليات  -4
 تحقق من الفكرة.باغباجة، حضانة الفكرة كال

، كقد يكوف يف شكل فكرة أك سلعة أك خدمة أك طريقة اإلبتكاركيبثل ـبرجات نظاـ  المنتج المبتكر: -5
 جديدة للعمل.

 ختراع وباإلبداعباإل اإلبتكارعالقة -2
كبعض  اإلبتكارختبلؼ اآلراء حولو ساىم يف كجود خلط بُت مفهـو إك  اإلبتكارإف التعقيد الذم يكتنف 

خًتاع، التجديد ...إخل حيث قبد أف ىناؾ بعض الباحثُت كاؼبختصُت ذات العبلقة كاإلبداع، اإل لاؼبفاىيم اآلخر 
شأهنم شأف عامة الناس ال يفرقوف بُت ىذه اؼبصطلحات، دبعٌت أهنم يستخدموف ىذه اؼبصطلحات للداللة على 

 .(2)بداع = اػبلقكاإل اإلبتكاريرل بأف  محمد الصريفيعلى سبيل اؼبثاؿ قبد  ،نفس الشيء

صحيح ؽبا ، يف حُت أف اؼبرادؼ ال"إبداع"إذل كلمة  (innovation)يف حُت ىناؾ من يًتجم مصطلح 
 .(3)بتكارإ باللغة العربية ىو كلمة

كعلى سبيل اؼبثاؿ ترصبة  (innovation)ستخدـ مصطلح التجديد عند ترصبتو لكلمة إكما أف البعض 
الذم ترجم باللغة العربية ربت عنواف (innovation and entrepreneurship) بيتر دراكركتاب 

ستخدـ إيف كتابو  دراكرذبديد اؼبنتج اغبارل، يف حُت أف  يد قد تعٍتالتجديد كاؼبقاكلة. مع التأكيد على أف التجد
                                                           

 .138. 127، ص ص. 2010 عماف، األردف،، دار الفكر ، الطبعة األكذل،بتكاردارة اإلا، القيادة اإلدارية و عبلء ؿبمد سيد قنديل (1)
 .12ص. مرجع سبق ذكره،ؿبمد الصَتيف،  (2)
 .246، ص. 1984 اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، معجم المصطلحات االقتصادية )فرنسي، إنجليزي، عربي(،مصطفى ىٍت،  (3)
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(innovation)  من  أ. فالتجديد يبد(1)دبعناه الواسع اعبذرم كالتحسيٍت أكثر فبا يعٍت التجديد اإلبتكاردبعٌت
 .(2)ىو مدخل للتجديد يف أم ؾباؿ اإلبتكارالذم يعترب اػبطوة يف التجديد، دبعٌت أف  اإلبتكار

 دبعٌت اؼبصطلحات ذات العبلقة:  اإلبتكاركفيما يلي سنحاكؿ إبراز عبلقة 

 (innention)ختراع واإل (innovotion)اإلبتكار -

"كل جديد يف اؼبعلومات العلمية، كيبكن أف يكوف نظريا يف  :نوأعلى (innention)خًتاع يعرؼ اإل
 .(3)أك يكوف تطبيقيا يف شكل طريقة حل أك معاعبة مشكل معُت وقاعدة أك قانوف علي

" إدخاؿ شيء جديد ؽبذا العادل دل يسبق لو أف كد أك سبق إليو أحد، كيسهم يف :كيعرؼ كذلك على أنو 
 .(4)إشباع بعض اغباجات اإلنسانية"

بالتكنولوجيا كتؤثر يف اؼبؤسسات "التوصل إذل فكرة جديدة بالكامل ترتبط :كيعرؼ كذلك على أنو
 .(5)اجملتمعية"

حاجة إنسانية ال يبكن أف نسميها كفبا سبق فإف التوصل إذل فكرة حىت كإف كانت جديدة سباما كتليب 
 خًتاعا، إال إذا كانت مرتبطة بالتكنولوجيا.إ

ىو القدرة  اإلبتكار" :يرل بأف محمد أحمد عبد الجواد قبدخًتاع باإل اإلبتكارأما فيما ىبص عبلقة 
 اإلبتكارخًتاع، كيف ىذا السياؽ ىناؾ رؤية مفادىا أف إكار بدكف بتإ، أم أنو ال يكوف ىناؾ (6)خًتاع"على اإل

 .(7)خًتاعىو تطبيق ناجح لئل

 :(8)ميزتُت على ذلك التفريق يف 1998سنة  (Giget)قتصادم كلقد أكد اإل

 خًتاع بالتقدـ يف التعاريف كذبسيدا علميا كتقنيا.يرتبط اإل -

قتصادم صناعي، إواقع، ىذا النجاح ليس تقنيا، بل خًتاع إذل الالنجاح يف إدخاؿ اإل اإلبتكاربينما يبثل  -
 ذبارم، اجتماعي، كثقايف.

                                                           
 .17. 16، ص ص. ، مرجع سبق ذكرهقبم عبود قبم (1)

(2)
 Yeves chirouze, Le marketing, tome 1, Group Lioisins, 4

eme
edition ; poris, 1991, p. 126. 

 .112، ص. مرجع سبق ذكرهؿبمد سعيد أككيل، ( 3)
 .421، ص. 2000عماف، ، الطبعة األكذل،  ، دار اؼبيسرة للنشر كالتوزيعنظرية المنظمةخليل ؿبمد ؿبسن الشماع، خضر كاضم ؿبمود،  (4)
 .61. 61ص.  ، صمرجع سبق ذكرهنجم عبود نجم،  (5)
، الطبعة األكذل، االبتكار واإلبداع الفكريكيف تنمي مهارات ؿبمد أضبد عبد اعبواد،  (6)  .12، ص. 2000مصر، ، دار النشر للثقافة كالعلـو

(7)
 Jean Jacques Lambin, Le marketing strategique, Sciemceedition, 2

eme
 édition, Paris, 

France, 1993, p .20.  
(8)

 Marie camilledebovrg et al, partique du Marketing, Berti edition, 2
eme

 édition Alger 

2004, p .164.  
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ريقة حل ... كعليو يف شكل طخًتاع يبكن أف يكوف نظريا يف شكل قاعدة، قانوف علمي، أك تطبيقيا كاإل
 كيتمثل يف التحوؿ إذل اؼبلموس أك الفعلي. اإلبتكارخًتاع ك فالفرؽ بُت اإل

 نو إكحسب ىذه الرؤية ف (1)خًتاع"ىو تطبيق ذبارم لئل اإلبتكار" :ترل بأف (Marie Deboury)أما 

 :(2) باؼبعادلة التالية اإلبتكاريبكن التعبَت عن 

 (Application)+ التطبيق  (innention)ختراع اإل =(innovotion)اإلبتكار

خًتاع، لكن ربقيق دمات تنشأ من خبلؿ اإلكمن خبلؿ اؼبعادلة فإف األفكار اعبديدة لتحسُت السلع كاػب
 القيمة الكاملة يتم فقط من خبلؿ التطبيق.

خًتاع كىنا قتصادم لئلىو التطبيق اإل، اإلبتكارالتقٍت ؼبشكلة ما يسمى خًتاع ىو اغبل كعليو فإف اإل
 (3)تكوف اؼبوارد اؼبلموسة )النقود، اؼبهندسُت ...( أكثر أنبية يف نقل الفكرة إذل منتج جديد

 (Créativite)واإلبداع  (innovotion)اإلبتكار-
، لدرجة تداخل اؼبفهومُت، الذم ذبلى اإلبتكارلقد تعددت التعاريف كتنوعت حوؿ مفهـو اإلبداع ك 

ختبلؼ الباحثُت حوؿ ربديد إثة، كحىت السالفة، إذ أنو كأماـ من الدراسات كاألحباث اغبدي بوضوح يف العديد
هنما مًتادفُت، من منطلق أف جل أك  أ ، حيث بات العديد من الباحثُت كاؼبفكرين يعترباإلبتكارماىية اإلبداع ك 

تفكَتية الغرض منها مصاحبة كل ىذه التعاريف تتمركز حوؿ كجود فكرة أك عمل جديد، أك بعبارة أصح عملية 
 .امىية كل منهحث كالغوص يف ماكمهما يكن من أمر، فهذا يقودنا حتما إذل الب التطورات التكنولوجية اغبديثة.

 (The penguin Dictionary of psychology)كقد عرؼ قاموس بنجوين السيكولوجي 
"عملية عقلية تؤدم إذل حلوؿ، أفكار كمفاىيم كأشكاؿ فنية كنظريات كمنتجات تتصف بالتفرد  :على أنوبداع اإل

 .(4)كاغبداثة"

"عملية عقلية خبلقة تؤدم إذل إنتاج أفكار مفيدة، جديدة كغَت مألوفة  :على أنو (Amabil)كما عرفو 
 .(5)من قبل الفرد أك ؾبموعة صغَتة من األفراد الذين يعملوف معا"

                                                           
 .49ص.  مرجع سبق ذكره،رعد حسن الصرؼ،  (1)
، ص. 2000ترصبة كتعريب إصدارات دبيك مركز اػبربات اؼبهنية لئلدارة ميك، القاىرة،  حرب اإلبداع باألفكارـكريستوؼ فريدريك فوف براف،   (2)

20. 
بتكار التسويقي اؼبلتقى الدكرل الرابع دكر اإل بتكار التسويقي واألداء، نحو تميز منظمات األعمال المعاصرة،، ثنائية اإلعلة مراد، ىزرشي طارؽ (3)

 .04، ص. 2013نوفمرب  27 -26جامعة سيدم بلعباس، اعبزائر، يومي كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، يف ترقية آداء اؼبنظمات،  
 .42، ص. سبق ذكره، مرجع نيجل كنج كنيل أندرسوف (4)
 .8، ص. 2005، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، ، إدارة اإلبداع التنظيميرفعت عبد اغبليم الفاعورم (5)
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"توليد طرؽ كأساليب مفيدة إلقباز األعماؿ كالقرار اإلبداعي ىو القرار الذم  :ؼ كذلك على أنوكيعر 
 .(1)وبمل بُت طياتو حوؿ اؼبشكلة القائمة كبشكل جديد كفريد"

"التفكَت الفردم بطريقة بعيدة عن اؼبألوؼ إلهباد حلوؿ جديدة كمنفردة ؼبشاكل  :فإف اإلبداع ىو وكعلي
 ؽبا".اإلنساف بكل أشكا

فإف ىناؾ من يرل أف اإلبداع ىو التوصل إذل حل خبلؼ ؼبشكلة  ،اإلبتكارعبلقة اإلبداع بأما فيما ىبص 
بينما  ،. كىذا يشَت إذل أف اإلبداع يعٍت التوصل إذل أفكار خبلقة(2)ىو تطبيق ىذا اغبل اإلبتكارمعينة، كأف 

.فالوصوؿ إذل (3)لتصبح ملموسة كالسلع كاػبدمات كغَتىا ،يعمل على قولبة أك تشكيل تلك األفكار اإلبتكار
 .(4)بتكارإىذه األفكار إذل كاقع مفيد يسمى أما ربويل  ،أفكار مبتكرة يسمى إبداع

فقد عرفا اإلبداع على أنو عملية التفكَت الذىنية كالضمنية  ،(Wang Ahmid)كيف ىذا اإلطار قبد أف 
 اإلبتكارعتربكا إة ذات أصالة كقيمة عالية، بينما اػبارجة عن األمباط التقليدية كاليت تعمل على إهباد أفكار جديد

كبالتارل يبكن أف نعرب  .(5)أنو التطبيق لتلك األفكار كاغبلوؿ يف الواقع التنظيمي حىت تنتهي دبخرجات للمستفيدين
 كاإلبداع باؼبعادلة التالية: اإلبتكارنعرب عن العبلقة بُت 

 

حيث أف العبلقة اليت تربط بينهما ىي  ،اإلبتكاركمن خبلؿ ما تقدـ يتضح مدل التداخل بُت اإلبداع ك 
كيعٍت ذلك أف اإلبداع ىو عملية  ،اإلبتكارعبلقة تكاملية، حيث قبد أف اإلبداع يأيت يف مرحلة تسبق مرحلة 

فهو العملية اليت يكوف فيها الًتكيز موجها كبو التطبيق  اإلبتكارأما  ،ألوفةتوليد كإهباد األفكار اعبديدة كغَت م
ىي عملية تكميلية لئلبداع،  اإلبتكارالعملي ؼبا يأيت بو اإلبداع من أفكار كآراء كطرؽ كأساليب دبعٌت أف عملية 

 ( اؼبوارل يوضح ذلك.6كالشكل )

 

 

 

 
                                                           

 .11، ص. نفس اؼبرجع السابق (1)
 .17، ص. مرجع سبق ذكرهقبم عبود قبم،  (2)
، ص. 2011األردف،الطبعة األكذل،  ار كمكتبة حامد للنشر كالتوزيع،، داألعمالبتكار في منظمات إدارة اإلبداع واإلعاكف لطفي حضاكنة،  (3)

37. 
 .572، ص. 2001 مصر،، دار النهضة العربية، الطبعة األكذل،المدير وتحديات العولمةأضبد سيد مصطفى،  (4)
 .37ص.  مرجع سبق ذكره،عاكف لطفي حصاكنة،  (5)

 اإلبتكار = اإلبداع + التطبيق
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 اإلبتكار(: عالقة اإلبداع ب6الشكل رقم )
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 36في حضاكنة، مرجع سبق ذكره، ص. عاكف لطالمصدر:          

يز بينهما، فاإلبداع يبيل إذل سببداع إال أف العديد من الفركقات مع مفهـو اإل اإلبتكارمفهـو كيتداخل 
إذل اعبانب العملي كاإلطار اؼبؤسسي كالتنظيمي يف تطبيق  اإلبتكاراؼبستول الفردم كالعملية الذىنية، بينما يبيل 

األفكار اإلبداعية، كلكن كبلنبا يتضمن تغيَتا جديدا يف األساليب كاألمباط التقليدية على اؼبستول الفردم 
 ( اؼبوارل يوضح أىم الفركقات بُت اؼبفهومُت:3. كاعبدكؿ )(1)كالتنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .11، ص. ذكرهمرجع سبق رفعت عبد اغبليم الفاعورم،  (1)

 عممية التحويل 

 األفكار

 العاممون

 التمويل

 االبتكار

 النمو

 العائد عمى االستثمار

االبداع االتيان بأفكار جديدة                                    االبتكار التطبيق الناجح 
 لألفكار
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 اإلبتكاراإلبداع و (: الفرق بين 3الجدول )
 (Innovation)اإلبتكار (Créativité)اإلبداع  

 صباعية فردية اؼبسَتة

 فرديا صباعيا الشيء الذم يتم عملو

 مستمرة كطويلة متقطعة كآنية السَتكرة

 قابل للقياس كىو أكيد ال يبن قياسو كىو احتمارل األثر

 كفاءة مصدر أنبيتو بالنسبة للمؤسسة

 استخداـ أدكات اسًتاتيجية استعماؿ كتعلم طرؽ التفكَت التكوين

 إدارة اؼبشاريع العصف الذىٍت نوع االجتماع 

 متوافق يسَت يف اذباه كاحد ال يسَت يف اذباه كاحد نوع التفكَت

 هبعلك تعمل التوجو كبو التطبيق هبعلك تفكر ]التوجو كبو التفكَت[  دكر اؼبراقب

 أفكار جديدة، استنتاجات  أفكار غريبة كغَت كاملةأسئلة، تعجب،  الوقود

 شيء جديد يف النظاـ نظاـ جديد كليا النتائج 

Source : Luc de Brabandere, Le management des idées : De la crétivité à 

l’innovation, Dunod, 2
éme

 édition, , Paris, 2002, p. 100. 

 

 :(1)بتكار كاإلبداع يبكن التوصل إذل ما يلييم لئلىكمن خبلؿ ما سبق من التعريفات كمفا

 كثر منو تنفيذيا.أكاديبي   -فكرم -اإلبداع 

 تكار.باإلبداع ىو اؼبثَت لئل 

 .اإلبداع ىو صناعة فكرة 

 .الشخص اؼببدع مصدر لؤلفكار أم صانعها 

 الشخص اؼببدع يركز على الفكرة فقط دكف 

 عتبار للمؤثرات األخرل.إ 

 تنفيذم أكثر منو أكاديبي. اإلبتكار 

 ستجابة للمبدعُت.إىو  اإلبتكار 

 تركيج كتنفيذ للفكرة. اإلبتكار 

 مستثمر الفكرة كمدعمها كمنفذىا. اإلبتكار 

 اؼببتكر يتعامل مع اؼبتغَتات البيئية بفاعلية. 

                                                           
 .125، ص. مرجع سبق ذكرهعبلء ؿبمد سيد قنديل،  (1)
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ىو  كاراإلبتإذل فكرة جديدة، فإف كعليو فإف اإلبداع يتمثل يف التوصل إذل حل خبلؽ ؼبشكلة ما أك 
 .(1)التطبيق اػببلؽ أك اؼببلئم ؽبا

 اإلبتكارخصائص وعناصر : الفرع الثاني
 بتكار، كأىم العناصر اؼبكونة لو.يط الضوء على اػبصائص اؼبميزة لئلسنحاكؿ يف ىذه اعبزئية تسل

 :(2)بشكل عاـ يف اؼبنظمات الدالالت اآلتية اإلبتكاركيأخذ : اإلبتكارخصائص  -1

 يمثل التميز: اإلبتكار -أ 
فهو ينشئ شروبة تياف دبا ىو ـبتلف عن اآلخرين اؼبنافسُت أك غَت اؼبنافسُت، ىو اإل اإلبتكاركيف ىذا فإف 
 .اإلبتكارستجابة اؼبنفردة غباجاهتا عن طريق سوقية من خبلؿ اإل

 دة:جيمثل ال اإلبتكار -ب 

تياف باعبديد كليا أك جزئيا يف مقابل اغبالة القائمة )العملية اغبالية أك اؼبنتج ىو اإل اإلبتكاركيف ىذا فإف 
هبذا يبثل مصدر التجدد من أجل احملافظة على  اإلبتكارك  ،اإلبتكاراغبارل( اليت سبثل القدًن أك ما ىو سابق على 

 = اؼبيزة التنافسية اؼبستديبة. اإلبتكارحصة اؼبنظمة السوقية كتطويرىا، كىذه الدالالت ىي اليت ذبعل 

 يمثل التوليفة الجديدة: اإلبتكار -ج 
يبكن أف يكوف دبثابة كضع أشياء معركفة كقديبة يف توليفة جديدة يف نفس اجملاؿ أك  اإلبتكاركيف ىذا فإف 

نقلها إذل ؾباؿ آخر دل تستخدـ فيو من قبل، كإف بعض اؼبنظمات أخذت تعمل يف ىذا اجملاؿ من أجل إهباد 
توليفات جديدة من األفكار اغبالية أك يف نقل ؾبموعة األفكار إذل ؾباالت أخرل يف توليفات جديدة أيضا، كىذا 

دًن مع اؼباؿ اعبديد كىو دبثابة من خبلؿ توليفة األشياء السابقة أك توليفة الق اإلبتكارما يبثل حقيقة إعادة 
 كتشاؼ اجملاالت اعبديدة.إ

 م األول في الحركة:ىو أن تكون القائ اإلبتكار -د 
كالسوؽ كاآلخرين، كىذه ىي ظبة  تج كؿ يف التوصل إذل الفكرة كاؼبنبأنو األ اإلبتكارىذا سبييز لصاحب 

دخاؿ إذل ما ىو جديد أك أسرع من منافسيو، يف التوصل كاإل اإلبتكارف يكوف صاحب أأم  ،اإلبتكارالسبق يف 
 ؿبسن.

 
                                                           

(1) Jean Brilman, les meilleures pratiques de management, « dans le nouveau contexte 

économique mondial », ed D’organisation, Paris, 2003, p. 193. 
 .106. 103، ص.ص. مرجع سبق ذكرهقبم عبود قبم،  (2)
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 كتشاف الفرص:إىو القدرة على  اإلبتكار -ه 
للحاجات الذم يستند على قراءة جديدة  اإلبتكارنتهاز الفرص يبثل مبط من أمباط إيف  اإلبتكارإف 

كتشاؼ السوؽ اعبديد الذم ىو ؼبنتج اعبديد يف خلق طلب فعاؿ كإل كتشاؼ قدرات اكالتوقعات كرؤية خبلقة إل 
 غَت موجود حىت اآلف كال داللة على حجمو كخصائصو.

 :(1)بتكار سبعة شركط أساسية كىيحوث كالدراسات العلمية على أف لئلالب أشارت: اإلبتكارشروط - 2
 األصالة: -أ 

إليها أحد أك  ة، أك مدىشة أك نادرة دل يسبقاؼبقصود باألصالة ىنا قدرة الفرد على توليد أفكار جديد
 ما ىو غَت مألوؼ، ككلما قل شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها. إنتاجدبعٌت آخر، 

 الطالقة: -ب 
األفكار جديدة كنادرة  هشرط أف تكوف ىذ ،اؼبقصود منها إنتاج عدد كبَت من األفكار يف فًتة زمنية معينة

دل يسبق إليها أحد، فالشخص اؼببتكر شخص متفوؽ من حيث كمية األفكار يف موضوع معُت كيف فًتة زمنية 
 .(2)ثابتة مقارنة بغَته، أم لديو قدرة كافية على سيولة األفكار كسهولة توليدىا

 المرونة: -ج 
ا الفرد كإذل السهولة اليت يستطيع الفرد أف يغَت ختبلؼ األفكار أك اغبلوؿ اليت يأيت هبإالقدرة على تنوع أك 

 موقفو أك كجهة نظره العقلية حسبما تطلبو الفكرة أك اؼبشكلة اؼبراد حلها.

 الحساسية: -د 
ىي القدرة على ربسس اؼبشكبلت كإدراؾ طبيعتها، دبعٌت اإلحساس باؼبشكبلت كرؤيتها رؤية كاضحة 

 كأبعادىا كآثارىا.كربديدىا ربديدا دقيقا كالتعرؼ على حجمها 

 ية:طاالستبا -ه 
 ستباطها بصورة مبدعة.إفاصيل، كالقدرة على اؼبقصود هبا البحث يف الت

وبتاج إذل  اإلبتكارف ،فإننا نعٍت التنوع كجودة األفكار اعبديدة عندما يتحدث عن األفكار وفرة األفكار: -و 
 .(3)ختيار أفضلهاإاألفكار كذلك لبحثها كمقارنتها ك كفر فكرم أم عدد من 

                                                           
 .30. 28، ص ص. 2009األردف، الطبعة األكذل، ، ، دار أسامة للنشر كالتوزيعاإلبداع اإلداريصباؿ خَت اهلل،  (1)
 .96، ص. 1998اإلمارات،  ، دار الكتاب اعبامعي، الطبعة األكذل،الموىبة والتفوق واإلبداعفتحي عبد الرضباف جركاف،  (2)

(3) Melissa Schilling et FrançiosMérin, Gestion de l’innovation Technologique, maxima, 

Paris, 2006, p. 34. 
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 القبول: -ز 
بتكار كاإلبداع إف دل يلق القبوؿ لدل الناس فبل قيمة لئل أف تكوف أفكاره قابلة للتطبيق، اإلبتكارشرط 

 فالعملية تبدأ من الفرد كتنتهي إذل اجملتمع.

 اإلبتكارمقومات  الفرع الثالث:
 :(1)دبا يلي اإلبتكارتتلخص مقومات 

 رتباط بالمنظمة:واإلنتماء اإل -أ 

كاإلبداع على اؼبستول القومي كاؼبنظمايت  اإلبتكارنتماء الوطٍت كاؼبنظمايت كاألسرم أساس يعترب اإل
خبلؿ إجتماعية كتسخَتىا يف زيادة ستفادة من ىذه القيمة اإلل اؼبثاؿ فقد سبكن الياباف من اإلكالعائلي، فعلى سبي

 الفرد أيا كاف موقعو للعمل.

 خر:نفتاح على الرأي األاإل -ب 

حًتاـ الرأم اآلخر، بل كاإلصرار على التعاكف معو، إكاإلبداع من مناخ تنظيمي يسوده  ربتكاالبد لئل
الفرص اؼبناسبة  اإلبتكاريةفاغبوار ىو الذم يوصل للجديد كالشيء اؼبفيد، كمن ىذا اؼبنطلق تنتهز اؼبنظمات 

 كتعمل على تشجيع األفراد ليقدموا اؼبقًتحات للتطوير كالتحسُت.

 اآلخرين:اإليمان بمواىب  -ج 

بتكار كاإلبداع أف يتحقق إال بتشجيع كافة العماؿ دارة ىي جهد صباعي، فبل يبكن لئلعتبار أف اإلإب
ىتماما إقق ذلك هبب على اإلدارة أف تورل حيت يألىداؼ، كلكلتقدًن اؼبسانبة بأقصى إمكانياهتم يف ربقيق ا

 لتشجيع ركح الفريق.

 تصاالت:البعد اإلنساني في التعامل واإل -د 

 منسانية يف النظر للعماؿ الذين ىىتماـ باألبعاد اإلبتكار كاإلبداع يف ظل اإليتحقق اجملاؿ األكرب لئل
جتهدكا يف العمل إىتماـ كرأم اإلدارة كلما إىتماـ هبم كشعركا أهنم ؿبل كاإلبداع، فكلما زاد اإل اإلبتكارأدكات 

 على ما وبقق إنتاجا كخدمات أفضل.

 

 

 
                                                           

 .52 -50، ص.ص. مرجع سبق ذكرهرعد حسن الصرؼ،  (1)
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 التعامل مع المشاكل: العقلية العلمية في -ه 

أف تعتمد على الطرائق كاألساليب العلمية بدال من أسلوب احملاكلة كاػبطأ.  اإلبتكاريةب على اإلدارة هب
تعتمد ( (Professionفالوقت الذم كانت تعتمد فيو اإلدارة على اعبهد الفردم قد مضى، كقد أصبحت مهنة 

 املة لكافة العماؿ.على التنظيم الذم يقـو بدكره على اعبهود اؼبتك

 المثالية والمستقبلية -و 

كالتفكَت بكيفية ستشراؼ اؼبستقبل كرؤية الفرص اؼبتاحة إتكركف كاؼببدعوف بالسعي لؤلفضل ك يتميز اؼبب
 ستثمارىا.إ

 اإلبتكارأىمية : الفرع الرابع
ال ريب يف أف كل التعامبلت كالنشاطات باتت تعتمد كبشكل كبَت، أكثر من أم كقت مضى على 

سيما من ال أنبية بالغة،  اإلبتكاراؼبعرفة، كاؼبنتجات الفكرية، فكاف أف كلدت سرعة التغيَت كالتطور حتمية إيبلء 
 قتصادية.الناحية اإل

ية خاصة أكثر من أم كقت مضى بالنسبة ذا أنب اإلبتكارىناؾ ؾبموعة من العوامل اليت جعلت 
للمنظمات، حيث أف كل ىذه العوامل كأخرل كغَتىا تضع الكثَت من الضغوطات على اؼبنظمات لتكوف أكثر 

 : (1)سبيزا كأكثر سعيا لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة. كمن بُت ىذه العوامل

بة لتبٍت ستجااليت تواجو اؼبنظمات كضركرة اإل البيئيةالتغَتات يف عناصر البيئة التنافسية كتزايد اؼبستجدات  -
بتكار ؼبواكبة التغَتات كالتحديات البيئية بإهباد أفكار كحلوؿ جديدة سبكنها من النمو سياسات كأنشطة داعمة لئل

 كالديبومة؛

 يؤدم إذل فبا ،نفتاح العادل على بعضو البعض نتيجة العوؼبةإديات كضغوطات اؼبنافسة الشديدة ك زدياد التحإ -
 ختيار كالتنوع يف السلع كاػبدمات أماـ اؼبستهلك؛زيادة فرص اإل

كالتوزيع،  جستجابة إذل ما شهدتو األسواؽ العاؼبية من ثورة تكنولوجية يف ؾباؿ السلع كاػبدمات كطرؽ اإلنتا اإل -
بعض التغَتات ستجابة ؽبذه الثورة من خبلؿ إجراء زبائن، فبا يفرض على اؼبنظمات اإلكذلك لكسب رضا ال

 بشكل إبداعي من أجل مواكبتها كاؼبنافسة؛

 ندرة اؼبوارد، األمر الذم يتطلب طرؽ إبداعية كابتكارية لتحقيق األىداؼ يف ظل اؼبوارد اؼبتاحة. -
                                                           

أثر اإلبداع في عناصر المزيج التسويقي لمنتجات البحر الميت األردنية على تعزيز مركزىا التنافسي في األسواق طارؽ فيصل التميمي،  (1)
جامعة غَت منشورة،لنيل شهادة اؼباجستَت، مقدمة ، دراسة تطبيقية يف عينة من الشركات اؼبصنعة كاؼبصدرة ؼبنتجات البحر اؼبيت، رسالة الدولية

 .20، ص. 2012األكاديبية العربية اؼبفتوحة، األردف، 
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زيادة الوعي كالتوقعات للمستهلكُت اليت أدت إذل زيادة اؼبعرفة عن طريق توفَت اؼبنتجات كاػبدمات اؼبصاحبة  -
أحد الوسائل اليت ربقق للمستهلك نوع من التغَت ككسر اغباجز  اإلبتكاردة العالية، بالتارل يعترب ؽبا ذات اعبو 

 الركتيٍت؛

جتماعية، نظرا للعبلقات اؼبتداخلة بُت اؼبنظمات كالعاملُت فيها، أصبحت اؼبنظمات تعيش يف اؼبسؤكلية اإل -
كربسُت قدرات العاملُت فيها، من خبلؿ تبٍت  سهامها يف دعمإعيا كمركنة حبيث تعمل على زيادة كاقع أكثر ك 

جتماعية لديهم كجزء من الكينونة اإل اإلبتكار، بأف تعمل على تنمية اإلبداع ك اإلبتكاراألنشطة الداعمة لئلبداع ك 
 اليت تعيشها اؼبنظمة.

 :(1)من خبلؿ النقاط التالية اإلبتكاركتتجلى أنبية      

إذل التطوير اؼبستمر، فبا يساعد على مواكبة التغَتات، كما قد يتعدل إذل اؼبسانبة يف قيادة تلك  اإلبتكاريقود  -
 التطورات العلمية كالتكنولوجية.

 بالنفع على الفرد اؼببتكر من حيث معنوياتو، ككذا زيادة ثقتو بنفسو؛ اإلبتكاريعود  -

جديدة ذبعل اؼبنظمات متميزة يف طرح منتجاهتا، إذل إهباد أساليب كطرائق إنتاج أك منتجات  اإلبتكاريؤدم  -
بل تتجاكزه إذل ؾباالت أخرل، كالتسويق، التمويل ...  ،على مستول اإلنتاج فقط اإلبتكاركقد ال تنحصر أنبية 

 إخل؛

جتماعية عرب إهباد األساليب كالتقنيات التكنولوجية اؼببلئمة قتصادية كاإلعلى تدعيم التنمية اإل اإلبتكاريعمل  -
 اؼبدعمة للتنمية؛ك 

 ؼبا ال التغلب عليها؛ حتياجات اؼبستهلك كإتلبية رغبات ك  -

 يساعد على تقليل الفًتة بُت تقدًن منتج جديد كآخر فبا يسهم يف سبيز اؼبنظمات من حيث التنافس بالوقت؛ -

 كالتطوير التقٍت؛ اإلبتكارتعزيز القدرات اؼبعرفية كالعلمية من خبلؿ تراكم اؼبعارؼ كاػبربات الناذبة عن عمليات  -

 ربسُت جودة اؼبنتجات؛ -

 يساعد على خلق كتعزيز القدرة التنافسية للمنظمة، كمواكبة اؼبنافسة السائدة؛ -
                                                           

 راجع كل من: (1)
، حالة اعبزائر، اؼبلتقى الدكرل حوؿ اؼبقاكلة كاإلبداع يف االقتصاديةبتكار في تعزيز تنافسية المؤسسة دور اإلنورم منَت، فنيش عبد الل،  -

 .2007اؼبركز اعبامعي طبيس مليانة، اعبزائر، نوفمرب كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، الدكؿ النامية،  
ة للبحوث كالدراسات مركز البصَت ، دكرية تصدر عن بتكار التكنولوجي ودورىما في حفز النمو االقتصاديلمعرفة واإل، امصطفى بشَت -

 .67، ص. 2006، 7قتصادية، دار اػبلدكنية، اعبزائر، العدد اإلنسانية اإل
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 يساعد على إهباد سبل لتفعيل كزيادة حجم اؼببيعات، كزيادة اغبصة السوقية للمنظمة؛ -

 ا، كبالتارل كسب كالئهم رضاىم؛يساعد على خلق كتعزيز صورة ذىنية طيبة عن اؼبؤسسة لدل عمبلئه -

 ستثمار.مرار، كزيادة معدؿ العائد على اإلستالبقاء كاإل اغبفاظ على -

 يف اؼبنتج كالعمليات  اإلبتكارمدير مركز الدراسات كالبحوث العلمية أىداؼ  عمرو األرمنازيكلقد حدد 

 :(1)اإلنتاجية داخل اؼبؤسسة بالنقاط التالية

 كاعبودة للمنتجات كالعمليات اإلنتاجية القائمة؛ربسُت مواصفات األداء  -

 مواءمة اؼبنتجات كالعمليات القائمة مع تبدالت يف اؼبوارد اؼبوردة كتكاليفها؛ -

 زبفيض تكلفة إنتاج اؼبنتجات اؼبصنعة؛ -

 ات كعمليات إنتاجية جديدة تؤدم إذل ربقيق مزايا فبيزة بالنسبة للمنظمة؛اإلبتكار مواكبة  -

 عرفية اليت يبكن أف تؤدم إذل ربسن ملحوظ مستقببل يف اؼبنتجات كالعمليات.ربرم التطورات اؼب -

تكمن يف كونو ميزة تنافسية، كخاصة يف اؼبنظمات  اإلبتكارأف أنبية  عبد الرحيم محاسنةيف حُت يرل 
عتباره موردا ىاما للمنظمة هبب إبتكار بن الباحثُت على حاجة اؼبنظمات لئل. كقد أكد العديد م(2)حديثة النشأة

ىتماـ كالعناية ابت اؼبنظمات كبطرؽ ـبتلفة من اإلستجإاكا منها ألنبيتو فقد در إإدارتو بل حىت تنميتو كتطويره، ك 
م، فقد قاـ البعض بإنشاء كحدات اإلبتكار سًتاتيجيات كسياسات شاملة تشجع السلوؾ كالتفكَت إكذلك بتبنيها 

اؼبواىب بىتماـ طوير، كأخرل أنفقت مبالغ ضخمة لئل، مثل كحدات البحث كالتاإلبتكارمتخصصة لتطوير 
 .(3)اؼببدعة

 

 

 

                                                           
غَت منشورة،  اجستَت، مقدمة لنيل شهادة اؼب، رسالة بتكار في إبراز الميزة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةدور اإلبداع واإلظبية بركيب،  (1)

 .83، ص. 2011 -2010 اعبزائر، ية كالتسيَت، جامعة سطيف،كلية العلـو االقتصاد
، 67، ؾبلة احملاسبة كاإلدارة كالتأمُت، كلية التجارة، جامعة القاىرة، العدد: األنماط القيادية على اإلبداع التكنولوجيؿبمد عبد الرحيم ؿباسنة،  (2)

 .298، ص. 2006
كلية العلـو االقتصادية ، ملتقى دكرل حوؿ صنع القرار باؼبؤسسة اإلقتصادية،وعالقتها باإلبداع اإلداريالقيادة اإلدارية بوزة ؿبمد، مرزكقي رفيق،  (3)

 .8، ص.2009 افريل 15-14جامعة مسيلة، اعبزائر، كعلـو التسيَت،
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 اإلبتكارالمطلب الثاني: أنواع ومستويات 
البد من اإلشارة إذل أىم اجملاالت اليت يتضمنا  اإلبتكارقبل التطرؽ كالتعرؼ على أنواع كمستويات 

 .اإلبتكار

 اإلبتكارمجاالت : الفرع األول
مة ربقيق بتكار، كاليت تستطيع من خبلؽبا اؼبنظطبس ؾباالت لئل (Schumpeter)شومبيترلقد حدد 

 : (1)متبلؾ ميزة تنافسية مستدامة، كىي تتمثل فيما يليإحتكار مؤقت ألسواقها ك إ

 إنتاج منتج جديد: -1

كقطاعات سريعة  يعترب اؼبنتج اعبديد عنصر أساسي لضماف بقاء اؼبنظمات اليت تنشط يف بيئة جد متغَتة
كلما زادت إمكانية نسخها أك تقليدىا من قبل اؼبنافسُت، كعليو   ،النمو، ككلما تقدمت ىذه اؼبنتجات يف السن

بتكار أك تطوير منتجات جديدة من أف تبحث باستمرار عن فرص جديدة إلفإنو ينبغي على ىذه اؼبؤسسات 
 :(2)خبلؿ

 توفَت تقنيات جديدة يف اؼبنتجات للعمبلء؛ -

 ذباىات اعبديدة للصناعة؛فهم اإل -

 قًتاحات للعميل بتوفَت اؼبزيد من اؼبزايا يف اؼبنتج، أك زبفيض األسعار؛تقدًن أفضل اإل -

بتكار تعمل على ضماف التدفق اؼبستمر لؤلفكار كتطورا يف شكل مشاريع ابتكارية، كحىت كإف دل كضع قناة لئل -
 قها يف األسواؽ يف الوقت إلقبازىا كإطبل إدارة ؿبفظة ىذه اؼبشاريعيتم تطبيقها فعليا مباشرة بعد إعدادىا، فسيتم 

 من فكر إذل قباح ذبارم. اإلبتكارمتبلؾ موارد كمهارات قادرة على ربويل إ -

 تحقيق تنظيم جديد: -2

يتم ذلك بإدخاؿ طرؽ تنظيمية جديدة قد سبس اؼبمارسات التجارية، تنظيم العبلقات يف أماكن العمل أك 
قتصادية ثبلثة عناصر أساسية يبكن أف تشملها ظمة التعاكف كالتنمية اإلاؼبنظمة، كلقد حددت منخارج 

 التجديدات التنظيمية كىي:

                                                           
 .181، ص. مرجع سبق ذكرهنبيل جواد،  (1)

(2)
 Spectrum Innovation Group, Finding Opportunities for Innovation and Grouith, 

Document internet disponible sur le sit :  

http://www.innovationtools.com/pdf/finding Opportunities for Innovation and Grouith.pdf. 

http://www.innovationtools.com/pdf/finding
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يتم ذلك من خبلؿ إعادة ىيكلة اؼبنظمة، ربقيق اؼبركنة يف  الممارسات في مجال اإلنتاج والكفاءات:-أ
 تقليل درجة اؼبركزية. العمل، زيادة التكامل يف اجملاالت الوظيفية اؼبختلفة،

كتشمل على أنظمة اؼبكافآت على األداء، مركنة تصميم  الممارسات في مجال إدارة الموارد البشرية:-ب
 الوظائف كإشراؾ اؼبوظفُت، ربسُت مهارات اؼبوظفُت كاؽبياكل اؼبؤسسة اليت تؤثر على عبلقات إدارات العمل.

كتتعلق بنظاـ إدارة اعبودة الشاملة، ربسُت التنسيق بُت  ت:الممارسات المرتبطة بجودة المنتجات والخدما-ج
 العمبلء كاؼبوردين.

 إدماج عملية جديدة: -3

عتماد طرؽ كأساليب إنتاج جديدة أك إجراء ربسينات على العملية إيف العملية من خبلؿ  اإلبتكاريتم 
يف ؾباؿ العمليات على  اإلبتكاراإلنتاجية اؼبوجودة، كيكوف اؽبدؼ منها ىو إرضاء الزبائن كالعمبلء. كيساعد 

التارل إنتاج منتجات جديدة جبودة عالية كإنتاجية أعلى كتكلفة أقل، كىو ما يعزز القدرة التنافسية للمنظمة كب
 اغبصوؿ على حصة سوقية أكرب.

 استخدام مصادر جديدة للمواد األولية: -4

 ىناؾ عدد من األساليب اليت تؤدم إذل تغيَت أك ذبديد مصادر سبوينها باؼبواد األكلية من أنبها:

اؼبساس  ستعماؽبا إذل تقليل من تكاليف اإلنتاج دكفإدة األلية لدل اؼبورد اليت يؤدم كجود أنواع جديدة من اؼبا -
 جبودة اؼبنتج؛

كجود أنواع جديدة من اؼبادة األكلية اليت يعرضها اؼبورد ؽبا جودة عالية كبالتارل فإهنا سًتفع من جودة منتجات  -
 اؼبنظمة؛

 ستعماؿ مواد جديدة ـبتلفة سباما عن تلك اليت كانت تستعمل من قبل. إنتوج جديد بتكار مإقد يتطلب  -

 :فتح سوق جديدة -5

رص اعبديدة قتناص الفإتساعد على مبو األعماؿ من خبلؿ  جديدة من أىم الطرؽ اليتإف فتح أسواؽ 
 ستغبلؿ ىذه الفرص.إلستمرار من طرؼ اؼبنظمات اليت ؽبا رؤية دقيقة كمهارات كافية إاليت تظهر يف السوؽ ب

 اإلبتكارأنواع : الفرع الثاني
أبرز ىذه التصنيفات اليت أعطيت لو ما بتكار، كمن سبق قبد أف ىناؾ عدة تصنيفات لئل من خبلؿ ما

 يلي:



 ي ــــــــــويقـــــــــــار التســـــإلبتكل االطار النظري...............................................ل األول ــــــــــالفص
 

 

51 

 :(1)حسب ىذا اؼبعيار إذل اإلبتكاركيصنف  :بتكارحسب معيار الدافع لإل -1

 الناتج عن الحاجة: اإلبتكار -أ 

بتكار ما فراد إذل توجيو جهودىم اػباصة إليقـو ىذا النوع على أساس كجود مشكلة كاليت تدفع األ
 يعاعبوف بو ىذه اؼبشكلة.

 الناتج عن الرغبة في زيادة الكفاءة: اإلبتكار -ب 

ىذا النوع يقـو على جهود التفكَت كالتحليل كالًتابط كالتحقق من أجل التوصل إذل األفكار، كمن مث إذل 
 منتجات أك تقنيات جديدة كذات كفاءة.

 يف اؼبنظمات عموما إذل صنفُت أساسيُت نبا: اإلبتكاريصنف  :حسب مستوياتو في المنظمة -2

 التنظيمي )اإلداري(: اإلبتكار -أ 

ىو التوصل إذل مفاىيم جديدة قابلة للتحوؿ إذل سياسات كتنظيمات كطرؽ جديدة تساىم يف تطوير أداء 
. بل كبعض ىذه اؼبفاىيم تتعلق بتطوير عملية (2)اؼبنظمة، كتزيد من اؼبركنة يف أداء اؼبهاـ كربسُت عبلقات العمل

. كيعترب ىذا النوع من (3)نفسها كتنظيمها كربديد إجراءات ربويل األفكار اعبديدة إذل منتجات جديدة اإلبتكار
غَت مادم، كيهدؼ إذل ربويل كإعادة تنظيم طرؽ كأساليب التسيَت كاؼبعارؼ اؼبكتسبة من أجل جعل  اإلبتكار

 .(4)ؼبنظمةسلوؾ اؼبنظمة كاألفراد أكثر إهبابية كفعالية من أجل الرفع من أداء ا

التكنولوجي، كيرجع األمر إذل أسباب كثَتة أنبها أف  اإلبتكاراإلدارم مهمبل نسبيا مقارنة ب اإلبتكاركيعترب 
عادة ما يرتبط يف األذىاف برؤية ضيقة ذات عبلقة بالتكنولوجيا كاؼبنتج، كىو اؼبيل األسهل يف تصور  اإلبتكار
ليتطور من ؾبرد فكرة  اإلبتكاراؼ إذل الطريقة اعبديدة اليت شجعت لتفمن كجهة النظر اؼبادية دكف اإل اإلبتكار

 .(5)إذل الشكل النهائي لو

 

                                                           
قى العملي ، اؼبلتكتساب المنظمة العربية ميزة تنافسية والحفاظ عليها باإلشارة إلى حالة الجزائرإبتكار في دور اإلمنَت نورم، فاتح ؾباىدم،  (1)

 .228-227، ص.ص. 2008نوفمرب  17 -16بتكار يف األلفية الثالثة، جامعة قاؼبة، اعبزائر، يومي قتصادية اعبزائرية كاإلالدكرل حوؿ اؼبؤسسة اإل
 .345ص  بق ذكره،مرجع سقبم عبود قبم، ( 2)

(3) Sylvie Blanco, Séverine le Loarne, Management de l’innovation, Pearson, France , 2011, 

p. 130. 
(4)

 Oukil Mohamed Said, Recherche et développement, Aspects théoriques et protique, 

Cerist, Alger, p. 05. 
ؿ التنمية اؼبستدامة ، اؼبلتقى الدكرل حو قتصادية في ظل رىانات التنمية المستدامةبتكار في المؤسسة اإللإلستراتيجي البعد اإلعظيمي دالؿ،  (5)

 .470، ص. 2008أفريل  8-7جامعة سطيف، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، ستخدامية للمواد اؼبتاحة،  كالكفاءة اإل
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 التكنولوجي: اإلبتكار -ب 
ية ىو عملية ربسُت اؼبنتجات اؼبوجودة أك تقدًن منتجات جديدة سباما للسوؽ، أك عملية ربسُت عمل

العملية اليت تتعلق باؼبستجدات اإلهبابية كاليت  بتكار عملية إنتاجية جديدة. كىو أيضا تلكإإنتاجية موجودة أك 
 كىو ينقسم بدكره إذل قسمُت أساسيُت نبا: .(1)زبص اؼبنتجات دبختلف أنواعا ككذلك أساليب اإلنتاج

 التكنولوجي للمنتوج: اإلبتكار -
خصائصو لكي يليب بعض الرغبات أك يشبع بعض اغباجات بكيفية ك ىو إحداث تغَت يف مواصفات اؼبنتوج 

أحسن، كيهدؼ إذل عرض منتجات يف السوؽ تتصف بالتجديد بالنسبة للمعركضات من اؼبنتجات اؼبتواجدة يف 
 .(2)يف الوظائف اليت يؤديها اؼبنتج أ يف شركط استعمالو اإلبتكارنفس السوؽ، كيبكن أف يكوف 

 التكنولوجي ألساليب اإلنتاج )األسلوب الفني(: اإلبتكار-
كاليت هتدؼ إذل  ،التحسُت يف طريقة اإلنتاج كتؤدم إذل تبسيطو كالتقليص من التكاليف كالذم ىبص

فبا يًتتب عنو نتائج إهبابية يف  ،قتصادية يف آف كاحدلئلنتاج من الناحيتُت الفنية كاإلربسُت أداء األسلوب الفٍت 
كمنو رفع فعالية اعبهاز اإلنتاجي  .(3)لبفاض التكلفة بالنسبة للوحدة الواحدة اؼبنتجةإاؼبخرجات ك  ميةاؼبردكدية أك ك

 كربسُت جودة اؼبنتجات كضماف ميزة تنافسية دائمة للمنظمة.

ج متداخلة فيما لئلنتا التكنولوجي لؤلسلوب الفٍت  اإلبتكارالتكنولوجي للمنتوج ك  اإلبتكارإف العبلقة بُت 
فإحداث تغيَت يف اؼبنتجات قد يتطلب ضركرة إحداث تغيَت يف طرؽ إنتاجها، كتتوقف ىذه العبلقة على  بينها،

 :(4)عاملُت أساسيُت نبا

 استثمارية يتطلب التغيَت فيها تغيَت فاؼبنتجات الصناعية أك اإل ستهالكي(:إستثماري، إطبيعة المنتوج ) -
 ال يتطلب التغيَت فيها ضركرة إجراء تغيَت يف طريقة إنتاجها.ستهبلكية ريقة إنتاجها، بينما اؼبنتجات اإليف ط

بتكر فيو جذريا يتطلب إحداث تغَت إفاؼبنتوج الذم  التكنولوجي )جذري، تحسيني(: اإلبتكاردرجة  -
 يف طريقة إنتاجو.

 كىي: اإلبتكاريبيز ىذا التصنيف بُت ثبلث أنواع يف  :اإلبتكاردرجة التجديد في  حسب -3

                                                           
، الندكة الدكلية حوؿ اؼبقاكلة كاإلبداع لدعم تنافسية المؤسسات المتوسطة والصغيرة المعاصرة اإلبداع التكنولوجي كأداءبلحميدم سيد علي، ( 1)

 .03، ص. 2007اؼبركز اعبامعي طبيس مليانة، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، يف الدكؿ النامية،  
(2) Jean Claude Tarondeau, Recherche et développement, Vuibert, Paris, 1994, p. 37. 

 .34، ص. 1994ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،  قتصاد وتسيير اإلبداع التكنولوجي،إ، ؿبمد السعيد أككيل( 3)
(4)

 Joel Broustail, Frederic Frery, Le management stratégique de l’innovation, édition 

Dalloz, Paris, 1993, p.10. 
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 التراكمي: اإلبتكار -أ 

كىي اليت تأيت بتغَتات صغَتة تدرهبية كما يف تغيَتات مركز اؼبنتج، توسعات اػبط، تنويعات لتخفيف 
طلب تغَت يف العادات أك النمط ، كىذا النوع ال يت(1)ضجر الزبوف كما يف اغبليب اؼبطعم بالعسل أك اؼبوز

 ستهبلكي للمستهلك.اإل

 التدريجي )التحسيني(: اإلبتكار -ب 

إضافات صغَتة  عليو كذلك باعبزئي، كىي تغَتات أكرب من اؼبنتج اغبارل، كيكوف من خبلؿ كيطلق
كال يتطلب ىذا ستجابة غباجات السوؽ كالزبائن فبا يساىم يف إهباد كربسُت اؼبيزة التنافسية. كتعديبلت جزئية لئل

كبَتة أك مكلفة، كال يستغرؽ   كما أنو ال يتطلب ؾبهودات  ،معارؼ علمية جديدة أك معمقة اإلبتكارالنوع من 
نقطاع، كيبكن أف يؤدم تراكم التحسينات إذل إحداث إرة تكوف أقل كيكوف مستمرا كبدكف كقتا طويبل، كـباط

 .(2)تغَت جذرم يف اؼبنتج أك أساليب اإلنتاج

 ختراق(:الجذري )اإل اإلبتكار -ج 

أك أساليب اإلنتاج. كيتطلب قدرات يقصد بو إجراء تغيَت جذرم أك جوىرم على العناصر اؼبركبة للمنتج 
كبَتة يف عملية البحث إذل ؾبهودات   اإلبتكار. كيتطلب ىذا النوع من (3)كمعارؼ علمية جديدة كمعمقة

كالتطوير، كإذل ؾبهود تسويقي كبَت لتنمية الطلب األكرل على اؼبنتوجات، كما أنو يواجو مقاكمة من قبل اؼبستهلك 
 :(4)اعبذرم دبزايا منها اإلبتكاركيتميز  اؼبستهلك. كيؤثر بدرجة كبَتة على عادات

 يؤدم إذل إنشاء أسواؽ جديدة لتكنولوجيا كمنتجات جديدة؛ -

مث التأثَت السوقي الذم وبتل  كالذم يظهر أكال يف التأثَت الفٍت ،يؤدم إذل تأثَتات كاضحة على اؼبنظمات -
 ىتماـ األكرب؛اإل

ا يف السوؽ كميزة تنافسية قوييؤثر إذل تغيَت جذرم يف شركط اؼبنافسة، كلكنو يف اؼبقابل يبنح للمنظمة موقعا  -
 .(5)حتكارىا للمنتوجإقوية ب

                                                           
 .109، ص. سبق ذكرهمرجع قبم عبود قبم، ( 1)

(2)
 Joel Broustail, Frederic Frery, op. cit, p. 12. 

(3) Tayeb Louafa Francis- Lus Perret, Créativité et innovation, presses polytechniques et 

universitaire romandes, 1
er

 édition, 2008, p.306. 
سًتاتيجيات الدكرل الرابع حوؿ: اؼبنافسة كاإل، اؼبلتقى التكنولوجي والتنافسية الصناعية في الدول العربيةاإلبداع سهاـ شيهاين، رضواف مسوس،  (4)

الشلف،  ،جامعة حسيبة بن بوعليكلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملركقات يف الدكؿ العربية،  
 .03، ص. 2010نوفمرب  09 -08

 .114، مرجع سبق ذكره، ص. وظائف ونشاطات المؤسسة الصناعيةؿبمد السعيد أككيل،  (5)
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 :(1)ذه اؼبخاطر اليت يبكن أف نلخصها يفىستثمارات كـباطر أكرب، إألرباح كبَتة رغم ما يتطلبو من  ربقيقو -

عتبارات منها ضعف اإلمكانيات التكنولوجية، اؼبالية كاإلنتاجية إكذلك لعدة  ،حتماؿ العارل بالفشلاإل -
 للمؤسسة كعدـ تبلـؤ اؼبنتج مع سوؽ األعماؿ؛

 حتماؿ الفشل؛إرة الكبَتة يف ظركؼ عدـ التأكد ك التكلفة العالية كاليت سبثل اؼبخاط -

 قد تتطلب كقتا طويبل؛ اإلبتكاراؼبدة الزمنية الطويلة، فذركة  -

 .اسم اغبصة السوقية مع التقليديُتالتقليد كالذم هبعل فًتة حياة اؼبنتج قصَتة، باإلضافة إذل تق -

 :(2)اتاإلبتكار ىنا يبكن أف مبيز بُت نوعُت من  :اإلبتكارمصدر  حسب -4
   ابتكارات داخلية:-أ

ستعماؿ قدراهتا الذاتية، قد يقـو هبا مدراء الوحدات اإلدارية، إات اليت تولد داخل اؼبنظمة كباإلبتكار كىي       
اإلدارة العليا، العاملوف يف دكائر اإلنتاج، البحث كالتطوير، اؼبالية، التسويق... كيف ىذا الصدد ىناؾ نوعُت من 

 :(3)ات ىياإلبتكار 

 ات من األعلى إلى األسفل:اإلبتكار  -1
الناجم عن أفكار صادرة من اؼبستويات العليا للمنظمة، كما يبيز ىذا النوع من  اإلبتكاركىو يعرب عن 

بتكار منتجات أك تقنيات حديثة يف ه على قسم البحوث كالتطوير إلعتمادإأنو يشمل صبيع اؼبستويات ب اإلبتكار
ما يعاب على ىذا النوع اإلنتاج فضبل عن دراسة نظم إدارية أكثر كفاءة يف التعامل مع العاملُت داخل اؼبنظمة، ك 

 أنو يقمع ركح اؼببادرة لدل العاملُت يف اؼبنظمة كيتجاىل كل أفكارىم.

 األسفل إلى األعلى: ات مناإلبتكار  -2
الناجم عن األفكار الصادرة من اؼبستويات الدنيا، كيغلب على ىذا النوع مستول اؼبنتج  اإلبتكاريعرب عن 

حتكاكا باؼبستهلك، فبا يتيح ؽبم فرصة اغبصوؿ على أفكار جديدة إف العاملُت باؼبنظمة ىم األكثر أل ،كالعمليات
كمبتكرة ؼبنتجات تتناسب كأذكاؽ كتفضيبلت اؼبستهلكُت، كتعترب اؼبنظمات اليت تعتمد على ىذا النوع من 

 فيها.منظمات أكثر فعالية ألهنا تدعم ركح اؼببادرة لدل صبيع العاملُت  اإلبتكار

 

                                                           
 .04ص.  مرجع سبق ذكره،سهاـ شيهاين، رضواف مسوس،( 1)
 .109، ص. مرجع سبق ذكرهقبم عبود قبم،  (2)
 .228 .227ق، ص.ص. مرجع سبق ذكرمنَت نورين فاتح ؾباىدم، ( 3)
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 بتكارات خارجية:إ-ب
متياز، أك خًتاع، أك حقوؽ اإلراء براءات اإلتأيت من خارج اؼبنظمة من خبلؿ ش ات اليتاإلبتكار كىي 

 .اإلبتكارعتماد على مراكز البحث كمكاتب خارجية متخصصة يف ؾباؿ التطوير ك باإل

 اإلبتكارمستويات : الفرع الثالث
 :(1)كلعل أنبها ما يليبتكار العديد من اؼبستويات إف لئل

 على مستوى الفرد: اإلبتكار -1
فراد الذين يبتلكوف قدرات كظبات إبداعية، كلقد أشارت الدراسات إذل بعض كىو اإلبداع الذم وبققو األ

طبلع، اؼبثابرة، الثقة يف : حب اإلألفراد كي يصبحوا مبدعُت، كمن أبرز ىذه الصفاتاالصفات اليت يتمتع هبا 
نصياع، التطلع إذل قدرة على ربمل اؼبخاطرة، كعدـ اإلستقبللية يف اغبكم، ربمل الغموض، الاإل النفس، الذكاء،

 .(2)اؼبستقبل بنظرة تفاؤلية

 على مستوى الجماعة: اإلبتكار -2
على مستول اعبماعة يفوؽ بكثَت ؾبموع  اإلبتكاركىو الذم يتم التوصل إليو من قبل صباعة العمل، ف

بتكار إتبادؿ اػبربات مع بعضهم، كيتأثر اإلبداعات الفردية لؤلعضاء، كذلك نتيجة التفاعل اغباصل بينهم ك 
 :(3)اعبماعة دبجموعة من العوامل كىي

ذلك يساعد عندما يكوف ىناؾ قيم متقاظبة كاضحة بُت األفراد كيولد توحد يف التصور كالفكر، ككل  الرؤية: -أ 
 يف العملية اإلبداعية؛

، تعززاف اإلبداع ىمإف البيئة كاؼبناخ الذين يشجعاف األفراد على التعبَت حبرية عن أفكار  المشاركة اآلمنة: -ب 
 الناجح؛ اإلبتكارك 

فحىت يتحقق اإلبداع هبب توفَت اؼبساندة كالدعم لعملية التغيَت، كيبكن أف  :اإلبتكاردعم ومؤازرة اإلبداع و  -ج 
 يتأتى ىذا الدعم من أعضاء اعبماعة؛

                                                           
 راجع كل من: (1)

 ، متوفر على اؼبوقع:اإلبداع والتجديد أساس النجاح والمنافسة للشركاتناديا أماؿ شريف،  -
http://annajah.net/arabic/show_article,thtml?id=32942009. 

- Smail Ait- el- hadj et Oliver Brette, Innovation, Management des processus et création 

de valeur, L’harmattan édition, série économie et innovation collection L’esprit économique, 

France, N1, 2007, p. 171. 
 .595، ص. 2001، مركز كايد سَتفيس لبلستشارات كالتطوير اإلدارم، مصر، اإلدارة وتحديات التغييريس عامر،  سعيد( 2)
 .49 -48، ص.ص2006 األردف، دار كنوز اؼبعرفة، الطبعة األكذل، إدارة اإلبداع واالبتكار، سليم بطرس جلدة، زيد منَت عبوم، (3)
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 اعبماعة اؼبختلفة من حيث اعبنس تنتج حلوال أفضل من اعبماعة أحادية اعبنس؛ جنس الجماعة: -د 
طا للعمل من اعبماعة األقل ستعدادا أك ضباسا كنشاإحيث أف اعبماعة اؼبتماسكة أكثر تماسك الجماعة:  -ه 

 سباسكا؛
 اعبماعة حديثة التكوين سبيل إذل اإلبداع أكثر من اعبماعة القديبة؛ عمر الجماعة: -و 
 زدياد عدد أعضاء اعبماعة حيث تتوسع القدرات كاؼبعرفة.إيزداد اإلبداع مع حجم الجماعة:  -ز 

 على مستوى المنظمة: اإلبتكار -3
ختبلؼ أشكاؽبا ؾبرد فعبل كماليا بل بات أمرا إبداع يف اؼبؤسسات اؼبعاصرة على كاإل اإلبتكاردل يعد 

حتميا كملحا، كال غٌت عنو إذا ما أرادت البقاء، كعليها أف ذبعل اإلبداع أسلوب عملها كفبارستها اليومية، كيبكن 
 ربقيق ذلك بتوافر الشركط التالية:

لذلك هبب على  ،ستطبلعذكم تفكَت عميق، كلديهم رغبة اإل ضركرة إدراؾ أف اإلبداع وبتاج إذل أشخاص -
 اؼبؤسسة توسيع إدراؾ الفرد من خبلؿ التدريب كاؼبشاركة يف اؼبؤسبرات؛

 إدراؾ كتعلم حل اؼبشكبلت بصورة إبداعية، كىذا يعٍت تكليف التفكَت كتشجيعو ليكوف أكثر مركنة كسبلـ؛ -

التفكَت اؼبطلق كالشامل، صنع اؼبشكبلت من خبلؿ التعود على  ضركرة تنمية اؼبهارات كالقدرات اإلبداعية يف -
كالتشكيك كإثارة التساؤالت بشأف الواقع اغبارل يف اؼبؤسسة سواء فيما يتعلق باؽبيكل التنظيمي اك العمليات 

 كأساليب العمل أك غَتىا.

 :(1)عن غَتىا أنبها اإلبتكاريةاؼبنظمات كعلى العمـو ىناؾ ؾبموعة من اػبصائص اليت سبيز 

 كبو الفعل كاإلقباز كالتجربة اؼبستمرة؛ ذباه كاؼبيلاإل -

ستجابة ؼبقًتحاهتم بشأف كن اؼبؤسسة من تفهم حاجياهتم كاإلالصلة الوثيقة كالقرب من اؼبستهلكُت، لكي تتم -
 تطوير السلع كاػبدمات؛

 داع؛ستقبللية كتعزيز ركح الريادة كاإلبمنح العاملُت درجة عالية من اإل -

 بساطة اؽبيكل التنظيمي من حيث اؼبستويات كالوحدات التنظيمية؛ -

 اعبمع بُت اغبـز كاللُت يف آف كاحد، فهناؾ رقابة متشددة غبماية قيم كأىداؼ اؼبؤسسة. -

                                                           
، ص.ص. 2003، دار حامد للنشر كالتوزيع، عماف، السلوك التنظيمي، سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمالحسن حرًن،  (1)

302- 304. 
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 اإلبتكارالمطلب الثالث: العوامل المؤثرة على 
م ظاىرة معقدة كديناميكية فبا يعٍت كجود عوامل عديدة تتداخل يف تكوينو كتطوره،  اإلبتكار إف النشاط 

م يف ظركؼ معينة كال تكوف كذلك يف اإلبتكار كما أف ىذه العوامل قد تكوف فعالة يف تكوين كربفيز النشاط 
 ظركؼ أخرل.

 اإلبتكارالعوامل المؤثرة على : الفرع األول
د الكثَت من العوامل م قد سانبت يف ربدياإلبتكار كالنشاط  اإلبتكارعن الدراسات الكثَتة اليت درست 

 :(1)كىي اإلبتكاركىناؾ ثبلث ؾبموعات من العوامل اؼبًتابطة كذات التأثَت اؼبتبادؿ اؼبؤثر يف  ،اؼبؤثرة فيو

 مجموعة الخصائص الشخصية: -1
داخل اؼبنظمة كنقطة البدء. كأف خصائصو اؼبهمة ذات العبلقة  اإلبتكاريعترب الفرد اؼببتكر لب عملية 

ىتماـ. كلقد ركزت دراسات عديدة على ؾبموعة من اػبصائص الشخصية ىي اليت كانت موضوع اإل اإلبتكارب
م اليت ىبتلف الباحثوف يف ربديدىا كإف كانوا يتفقوف على البعض منها. كيبكن أف نشَت إذل اإلبتكار لئلقباز 
 كىي كاآليت: اإلبتكاراػبصائص اليت تظهر يف حاالت كثَتة على األفراد الذين يتميزكف بؾبموعة 

كيعٍت أف اؼببتكرين عادة ما هبدكف دافعهم الذايت يف مواجهة اؼبشكبلت الصعبة كاؼبعقدة  الميل إلى التعقيد: -أ 
يستطيع كل فرد القياـ هبا، ككذلك التميز يف  اليتكمفارقة اغبالة اليت هبدكهنا سبثل حلوؿ البيئة اؼبألوفة كالسهلة 

 مع الفكرة أك اؼبفهـو بشكل دل يسبق كأف تعامل معو.التعامل 

، كإمبا يتميز بكثرة ستسبلمو لئلجابة اعباىزةإفة اؼببتكر من حيث عدـ قبولو أك كتعٍت فلس حالة الشك: -ب 
 ستفسارات البعيدة عن اؼبألوؼ.األسئلة كاإل

رتباطات الظاىرة إذل شكلة كالتعمق يف تصور كذباكز اإللتحديد اؼبيف صبع اؼبعلومات كيعٍت التعمق  الحدس: -ج 
ستبطاف الذايت كالنظر يف األشياء بعيدا أك ألشياء، ككذلك يعترب اغبدس ىو اإلرتباطات غَت اؼبرئية كإذل ما بعد ااإل

 خارج عبلقاهتا اؼبوضوعية الصلبة.

إف اؼببتكر يتسم بأنو ؿبفز باإلقباز الذايت، فبل اغبوافز اػبارجية تدفعو كال صعوبة اؼبشكبلت  اإلنجاز الذاتي: -د 
الرغبة العارمة يف حب ما يقـو بو كباإلقباز الذاتية ىي اليت تلعب دكرا وبدكىا تعيقو، كإمبا احملرؾ الذايت كالدافعية 

 الذايت.

يقبل أف يوضع يف صندكؽ مقفل كال يقبل العمل ضمن  كيعٍت أف اؼببتكر ال النفور من القيود والمحددات: -ه 
 الشركط احملددة أك يف حدكد ضيقة أك مواصلة العمل الركتيٍت اؼبمل الذم وبصر مستول التفكَت كالبعد الذىٍت.

                                                           
 .144. 129، ص. ص. مرجع سبق ذكرهقبم عبود قبم، ( 1)
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 مجموعة العوامل التنظيمية: -2
م لؤلفراد، فاألفراد ال يعملوف يف الفراغ اإلبتكار إف اؼبنظمات سبثل إطارا تنظيميا بالغ التأثَت على النشاط 

كال يبكنهم أف يعملوا خارج ؿبيطهم كسياقهم التنظيمي. كقد أثبتت الدراسات بأف الظركؼ التنظيمية داخل 
، كفيما يلي أىم اإلبتكاريةم من خبلؿ تأثَتىا على األفراد ذكم اػبصائص اإلبتكار اؼبنظمات تؤثر على اعبهد 

 :اإلبتكارؤثرة على العوامل التنظيمية اؼب

بتكارية كىي اؼبنظمات إسًتاتيجية إطُت من اؼبنظمات، منظمات تتبع كن أف مبيز بُت مبيبستراتيجية المنظمة: إ-أ
اتيجي فيو، كالنمط الثاين يتبع سًت ة يف السوؽ كأحد أبعاد أدائها اإلمصدر ؼبيزهتا التنافسي اإلبتكاراليت ذبعل من 

أم التكنولوجيا كاؼبنتجات كاػبدمات اغبالية. فاألكذل تستقطب اؼببتكرين  ،اغبالة القائمةسًتاتيجية موجهة كبو إ
يف تكوين كتطوير قاعدة اؼبنظمة من كتبحث عنهم كتوفر ؽبم ؾباالت كفرص كثَتة من أجل أف يقوموا دبا عليهم 

 مرارية النظاـ اغبارل كاؼبيزة اغبالية.ستإم من أجل إدامة ك اإلبتكار فإهنا توجو حىت النشاط ات، أما الثانية اإلبتكار 

داخل اؼبنظمة، كتعرؼ  اإلبتكارإعاقة إف القيادة تلعب دكرا فعاال يف ربفيز أك  القيادة وأسلوب اإلدارة:-ب
القيادة على أهنا "عملية التأثَت التوجيهي يف سلوؾ العاملُت كتنسيق جهودىم كعبلقاهتم فبا هبعل اؼبرؤكسُت يقبلوف 

 .(1)ألىداؼ اؼبنشودةاتوجيهات القائد دبا يكلف ربقيق 

كتوجد اغبوافز من أجل التغَت يف اؽبياكل كالسياسات. يف  اإلبتكاريف اؼبنظمة تشيع جو  اإلبتكاريةفالقيادة 
حُت أف القيادة البَتكقراطية احملافظة ذبد أف التغيَت ىو اػبطر الذم يشيع الفوضى كيهدد النظاـ كمزاياه األساسية 

 اليت تقـو عليها اؼبنظمة.

كجها لوجو حبيث يشعر كل أك أكثر يعمبلف معا تعرؼ فرؽ العمل بأهنا "عبارة عن شخصُت  فرق العمل:-ج
 .(2)منهم بأنو عضو من ؾبموعة تسعى لتحقيق األىداؼ اليت كلفوا هبا"

ات يف اؼبنظمة اإلبتكار ستخداـ الفرؽ كخاصة الفرؽ اؼبدارة ذاتيا. حيث أف إإف اؼبنظمات أصبحت تشجع 
ختصاصات كالوظائف، كإف تكوين فرؽ العمل داخل ر تعقيدا كتتطلب تداخل النظم كاإلاغبديثة أصبحت أكث

كزيادة رافعة العمل الفكرم كاؼبهٍت  اإلبتكاراؼبنظمة يبكن أف يبثل اؼبناخ األكثر مبلئمة من أجل تعزيز كتدعيم 
 للباحثُت.

عرب "ؾبموعة القيم كالعادات كاؼبفاىيم كالطقوس اليت تكونت  :تعرؼ ثقافة اؼبنظمة على أهنا ثقافة المنظمة:-د
 .(3)معينا يف عمل األشياء" ؼباضية اليت تعطي للمنظمة سبيزاالفًتة ا

                                                           
 .15، ص. مرجع سبق ذكرهعبلء ؿبمد سيد قنديل،  (1)
 .97ص.  مرجع سبق ذكره،عاكف لطفي حضاكنة، ( 2)
 .197، ص. مرجع سبق ذكرهقبم عبود قبم،  (3)
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الية، فبا هبعلها غَت مبلئمة قبد أف اؼبنظمات ذات النمط البَتكقراطي سبيل إذل احملافظة على ثقافتها اغب
كاليت يفًتض  اإلبتكاربتكار كما يأيت بو من مفاىيم كتقاليد كعادات جديدة، خببلؼ اؼبنظمات القائمة على لئل

كالسياسات كاؼبفاىيم اغبالية الثقايف الذم يدخل تغَتات مهمة على اؽبياكل  اإلبتكارأهنا تتسم بقدرة عالية على 
 .اإلبتكارلصاحل التغَت الثقايف كما يتناسب مع التوجو كبـو 

نسياب إكاإلدارة، فهي ربافظ على تدفق ك  تصاالت دكرا ىاما داخل ىيكل القيادةتلعب اإل تصاالت:اإل-ه
العاملُت كزيادة  تصاالت كلما أدت إذل رفع مستول األداء، فكلما كانت ىناؾ أنظمة جيدة لئلالعمل داخلها

 .(1)مستول الرضا لديهم عن العمل

تصاالت على سهولة تكوين الفرؽ كتقاسم اؼبعلومات بُت تعمل اإل اإلبتكارففي اؼبنظمات القائمة على 
 أعضائها من جهة، كبُت ـبتلف أقساـ اؼبنظمة كإدارهتا من جهة أخرل. 

 مجموعة عوامل البيئة العامة في المجتمع: -3
كيعززه،  اإلبتكارإف الفرد اؼببتكر مثلو مثل الصوت ال يوجد من فراغ كإمبا يولد يف ؾبتمع يورل أنبية كبَتة ب

تعمل على بقائو ك  اإلبتكاركدبعٌت آخر فإف البيئة احمليطة بالشخص إما أف تساعد على ظهور  ،ن بيئتوإبفاإلنساف 
ستمراره كال تشجع إال على التبعية كالتقليد، كليس األفراد فقط بل اؼبنظمات إستمراره، أك قد سبنع ظهوره ك إك 

 :(2)اجملتمع. كىي تتمثل فيما يلييتأثر بالعوامل البيئية العامة يف فكلها 

 الخصائص والنزاعات السائدة في المجتمع: -أ 

اليت ربدد شخصية اؼببتكر إف تفاعل الفرد كاجملتمع من العوامل كاؼبتغَتات  جتماعية والثقافية:العوامل اإل -1
للفرد اؼببتكر، مث يأيت بعد جتماعية األكذل تول األسرة كاليت تشكل البيئة اإلكسلوكو. كيبدأ ىذا التفاعل على مس

من خبلؿ كسائل الًتبية  اإلبتكارك ىتماـ باإلبداع كالثقافية يف ربفيز الفرد على اإلعليمية ذلك دكر اؼبنظمات الت
 الثقايف كاغبوافز.كالتوجيو 

، كذلك أف الدعم اؼبستمر من اإلبتكار تعترب العوامل السياسية عنصرا حاظبا يف عملية العوامل السياسية: -2
من مستول  اإلبتكاريةكاإلبداع يف اجملتمع، يؤدم إذل تفجَت الطاقات  اإلبتكارقتناعها بأنبية إالسياسية ك القيادات 

ـبتلف اجملاالت  من خبلؿ تشجيع اؼبنظمات كالربامج البحثية يفالفرد إذل مستول اؼبنظمة كاجملتمع، كيكوف ذلك 
 اإلبتكاريةكزبصيص اغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية ككضع اؼبناىج الًتبوية كالتعليمية اليت تساعد على مبو القدرات 

 .كاإلبداعية
                                                           

 .92ص.  مرجع سبق ذكره،عاكف لطفي حضاكنة، -راجع كل من : (1)
، حبث مقدـ ضمن اؼبؤسبر العريب السنوم اػبامس نحو بناء إطار منهجي  لإلبداع وتميز األعمال في المنظمات العربيةصاحل بن سليماف الرشيد،  -

 .39، ص. 2004نوفمرب  29 -27يف اإلدارة، اإلبداع كالتجديد، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، 
 .600، مرجع سبق ذكره، ص. ات التغيراإلدارة وتحديسعيد يس عامر،  (2)
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 القاعدة المؤسسية للبحث والتطوير في المجتمع: -ب 

ات كتعزيزىا اإلبتكار عادة ما تستكمل بنيتها التحتية الضركرية من أجل  اإلبتكارإف اجملتمعات اؼبوجهة كبو 
 :(1)، كمن بُت العوامل اؼبؤثرة يف ىذه القاعدةاإلبتكاريةكاؼبنظمات لصاحل األفراد اؼببتكرين 

تلعب دكرا مهما يف إهباد تقاليد رىينة للبحث األساسي، كما يسهم بو يف إثراء  :مراكز البحث والجامعات -1
ات العلمية اإلبتكار الًتاث اؼبعريف اإلنساين، كالبحث التطبيقي كما يسهم بو يف تطوير رصيد اجملتمع من 

 تكرين.)التكنولوجية( كاؼبنتجات، كما أهنا تساىم يف خلق كتعزيز اؼبكانة للباحثُت اؼبتميزين كاؼبب
إف نظاـ ضباية اؼبلكية الفكرية كبراءة اإلخًتاع يلعب دكرا فعاال يف إهباد البعد اؼبؤسسي غبماية  نظام البراءة: -2

بتكار بدكف مقابل أك تعويض ظاـ يكوف ضركريا ؼبنع التقليد لئل، كإف مثل ىذا الناإلبتكاريةاؼببتكرين كالشركات 
 .اإلبتكارعادؿ للمبتكرين ليكوف ىذا التعويض حافزا قويا من أجل 

حيث أف مثل ىذه  اء الحرية والتحرر من القيود الصارمة على األفكار العلمية والفنية الجديدة:و جأ -3
ىي اليت توفر الضماف يف إهباد ؾبتمع التفتح العلمي بكل ما يعنيو ىذا التنوع من إثراء النشاط العلمي  جواءاأل

كالبحثي باؼبشركعات اعبديدة. كحسن التفاؤؿ الذم يبنح اؼببتكرين اإلحساس بالقوة كالقدرة من أجل القياـ 
ؿ رقده باألفكار كاؼبفاىيم كالتكنولوجيا كؾبتمعهم بشكل خاص من خبلبالكثَت يف خدمة التطور اإلنساين عموما 

 كاؼبنتجات اعبديدة.

 اإلبتكارمعوقات : الفرع الثاني
يبثل أحد أشكاؿ التغَت لؤلفضل، فإنو يصادؼ بعض الصعوبات اليت يواجهها دعاة التغيَت.  اإلبتكاردبا أف 

 كيبكن تصنيف تلك الصعوبات أك اؼبعوقات إذل نوعُت نبا:

 :(2)كاليت تتمثل فيما يلي المعوقات الفردية: -1

 اػبوؼ من الفشل كاػبطأ؛ -

 النفور من الغموض كالسطحية يف التعامل مع اؼبشاكل دكف التعمق يف أسبابا اغبقيقية؛ -

 عتماد على الغَت؛اإلذعاف كاؼبيل إذل اإل -

 عتداد بالنفس كاػبوؼ من الرفض؛اعبزع أم اإل -
                                                           

 .143. 142، ص.ص. مرجع سبق ذكرهقبم عبود قبم،  (1)
 راجع كل من : (2)

 .127، ص. 2008، ترصبة أضبد اؼبغريب، دار الفجر للنشر كالتوزيع، مصر، اإلبداع اإلداري في القرن الواحد والعشرينرافُت حوبتا،  -
 .140ص. عبلء ؿبمد سيد قنديل، مرجع سبق ذكره،  -
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 ؛اإلبتكارك القدرة العقلية احملدكدة كعدـ التعود على التفكَت  -

 السلبية أك فتور اغبماس؛ -

 عدـ توفر االستقرار الوظيفي كاإلحساس بعدـ األماف كاػبوؼ من الرؤساء؛ -

 .(1)عدـ القدرة على اؼبغامرة كربمل اؼبخاطرة -

 :(2)كاليت تتمثل فيما يلي :تنظيمية المعوقات ال -2

 اإللتزاـ اغبريف بالقوانُت كالتعليمات كاإلجراءات؛ -

 تباع أسلوب مركزم يف اإلدارة؛إبأنفسهم فبا هبعلهم وبرصوف على  اؼبديرينعدـ ثقة بعض  -

 سوء اؼبناخ التنظيمي الذم يؤدم إذل إحباط طاقات العماؿ كحبجمها؛ -

 تزاـ األفراد بأساليب عمل موحدة؛إلالركتُت اؼبستمر ك  -

 عدـ كجود قيادة إدارية مؤىلة؛ -

 ستبدادية، اليت ال هتتم إال بأفكارىا فقط كال تلقي باال لآلخرين؛يادة اإلعدـ مبلئمة أسلوب القيادة مثل الق -

ستماع اعبيد أك سلوؾ الشك كالريبة، الذم يعرقل تطوير أكثر سلوؾ اؼبناسب، كمن أمثلتو عدـ اإلفتقار الإ -
 األفكار إبداعا؛

 ؛(3)اء اؼبعركفةرغبة قيادة اؼبنظمة بعدـ التطوير كاإلبداع كالتغَت، كاحملافظة على أساليب كطرؽ األد -

ذباىات يف اؽبيكل عوبة تدفق اؼبعلومات كبو كافة اإلكاإلبداع ككذلك ص اإلبتكارذباه إضعف ثقافة اؼبؤسسة  -
 ؛(4)التنظيمي

 غياب تشجيع الرؤساء أك الزمبلء؛ -

                                                           
 .262، دار غريب، مصر، ص. إدارة السلوك اإلنسانيعلي السلمي،  (1)
 .54 -52، ص.ص. مرجع سبق ذكرهرعد حسن صرف، -راجع كل من: (2)

 .131. 130، ص.ص. 2008، ترصبة خالد العامرم، دار الفاركؽ للنشر كالتوزيع، القاىرة، إدارة اإلبداعبيًتكوؾ،  -
 سبق ذكره،مرجع نادية أماؿ شرقي،  (3)
كلية العلـو االقتصادية كعلـو ، ؾبلة العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت،  بتكار المالي في البنوك اإلسالمية، واقع وآفاقاإلعبد اغبكيم غريب،  (4)

 .230 -229، ص.ص. 09، العدد 2009جامعة سطيف، اعبزائر، التسيَت، 
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حبيث تكوف قادرة على تطوير  ،بتكار كاإلبداع فيهايسعى ػبلق كإهباد إدارة فعالة لئللقليل من اؼبنظمات ا -
ؼبواجهة اؼبشكبلت  اإلبتكاريةقًتاحات كربفيز اعبهود تعمل على تشجيع اغبريات كتبٍت اإلاليت  اإلبتكاريةالثقافة 

 .(1)اليت تظهر يف اؼبنظمات

 :(2)باإلضافة إذل معوقات أخرل من بينها

السوؽ، كيتمثل ذلك يف عدـ القدرة على إقناع قًتاحات يف صوؿ على التمويل البلـز لطرح اإلالعجز عن اغب -
 اؼبسانبُت يف عملية سبويل اؼبنظمة؛

 عدـ مبلئمة اؼبنتج السوؽ كيتعلق ذلك بطرح اؼبنتج أك اػبدمة يف اؼبكاف غَت اؼببلئم؛ -

 حيث يطرح اؼبنتج أك اػبدمة يف كقت مبكر للغاية، أك يف كقت متأخر للغاية؛ ،الوقت غَت اؼببلئم -

 ؛(3)حتكار كقلة اؼبنافسة، كعدـ التوفيق بُت حاجات العميل كرضاء العميلة بالعميل نتيجة اإلعدـ اؼبباال -

 ؛(4)بتكارليت يبكن أف تشكل عائقا كبَتا لئلجتماعية السائدة االقيم اإل -

، حيث اإلبتكاري تثبت مدل فعالية لكك ربتاج إذل مدة طويلة  اإلبتكارعتبار أف عملية إالتذرع بضيق الوقت ب -
 .(5)ذك مردكد مناسب يف أغلب مراحلو قبل أف يصل اؼبنتج اعبديد إذل السوؽ اإلبتكارأنو من الصعب إثبات أف 

 وأىم النماذج المفسرة لو اإلبتكار إستراتيجياتالمطلب الرابع: 
كتوصيفو عادة ما يكوف من خبلؿ نظريات أك مباذج ـبتلفة متعددة يبكن أف تشمل  اإلبتكارإف تفسَت 

 حاالت ـبتلفة، كيف ما يلي توضيح لذلك:

 اإلبتكار نماذج: الفرع األول

   :(6)كىي بتكارلئل اذجىناؾ ثبلث مب         

 

                                                           
اعبزء الثاين، الطبعة األكذل، دار رضا للنشر، دمشق، بتكار، في المنظمات، إدارة اإلبداع واإل بتكاريةإكيف تخلق بيئة رعد حسن الصرؼ،  (1)

 .360-357، ص.ص.2001
 .131. 130، ص.ص. مرجع سبق ذكرهبيًت كوؾ،  (2)
 .230ص.  ، مرجع سبق ذكره،عبد اغبكيم غريب (3)
 .54ص. مرجع سبق ذكره، وطرائق التطبيق، إدارة اإلبتكار واإلبداع األسس التكنولوجية، رعد حسن صرف،  (4)
، سلسلة دراسات "كبو ؾبتمع اؼبعرفة"، مركز الدراسات روح المبادرة واإلبتكار كدعائم لإلقتصاد القائم على المعرفة عصاـ بن وبي لفيبلرل ،  (5)

 www.kau.edu.saمتوفر على اؼبوقع:   2013اإلسًتاتيجية ،جامعة اؼبلك عبد العزيز، جدة 
 .37-36، ص.ص. ، مرجع سبق ذكرهقبم عبود قبم( 6)
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 النموذج الفائق: -1
يعتمد على مبط  اإلبتكاركىو عبارة عن نظرية تقـو على أساس أف  ،النطاؽ اؼبادمكيعرؼ بنموذج ما كراء 

لعبقرم ألنو خاص من األفراد ىم اؼببتكركف العباقرة، كبالتارل فإنو يتعُت على اؼبنظمات أف تبحث عن ىذا النوع ا
بتكارات جديدة أسرع كأفضل من غَته، كحسب ىذا النموذج فإف عدد ىؤالء األفراد األقدر على التوصل إل

 .اإلبتكاريةكرب من األفكار اعبديدة ك يكوف قليبل يف اؼبنظمة كلكنهم أصحاب اغبصص األ

 النموذج اآللي: -2
يبكن أف يظهر بيسر أكرب عندما  اإلبتكار"، فاإلبتكارالحاجة أم تقـو نظرية ىذا النموذج على مبدأ "

تكوف ىناؾ مشكلة تواجو اؼبنظمة أك األفراد كتلح عليهم من أجل حلها، كتقـو ىذه النظرية على أساس كجود 
بتكار ما يعاعبوف بو ىذه إوجيو جهودىم اػباصة تلقائيا إذل اؼبشكلة أك اغبادثة العاصفة اليت تدفع األفراد إذل ت

ات اليت كانت نتيجة غبل الكثَت من اؼبشاكل اليت تواجو اإلبتكار لنظرية تفسر الكثَت من اؼبشكلة، لذلك فإف ىذه ا
 األفراد كاؼبنظمات.

 نموذج التركيب التراكمي: -3
التفكَت، التحليل، الربط كالتحقق من أجل التوصل إذل األفكار، كمن مث إذل تقـو ىذه النظرية على جهود 

ىي بذلك تفسر التحسينات الكثَتة على اؼبنتجات اغبالية من خبلؿ منتجات جديدة )أفكار، سلع، خدمات(، ك 
 .وف جديد أك ظبة جديدة أك غَت ذلكتوليفة جديدة أك إضافة مك

 اإلبتكارستراتيجيات إالفرع الثاني :
يا خبلؿ العقدين الشك يف أف التطور يف التكنولوجيا من جهة كيف ظركؼ السوؽ من جهة أخرل أد

سًتاتيجي بعدا أساسيا من أبعاد األداء اإل اإلبتكاراؼباضيُت كسيؤدياف بقدر متصاعد يف اؼبستقبل إذل أف يصبح 
 (S.C.Whileright) ولرايتعتمادية. كىذا ما أكده يف كقت مبكر ف: التكلفة، اعبودة، اؼبركنة، اإلشأنو شأ

 .(1)سًتاتيجيأبعاد األداء اإلالبعد اػبامس من ىو  اإلبتكارعترب إعندما 

بتكارية يبكن إسًتاتيجيات إجي يبكن ربديد أربعة سًتاتيعلى اؼبستول اإل اإلبتكارىتماـ بكمع تزايد اإل
 :(2)ختيار من بينها حسب ظركؼ كإمكانات كل منظمة كىياإل

 

 

                                                           
 .26قبم عبود قبم، مرجع سبق ذكره، ص. ( 1)
 .33 -30نفس اؼبرجع السابق، ص. ص. ( 2)
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 الجذري: اإلبتكارستراتيجية إ -1

جات كالطرؽ كالتكنولوجيا األكذل يف ؾباؽبا يف إدخاؿ اؼبنتسًتاتيجية ىجومية ىدفها أف تكوف اؼبنظمة إكىي 
ل على توصل إذل األفكار اعبديدة اعبديدة، كفيما بعد تكوف األكذل يف تطوير األجياؿ اعبديدة القادمة، حيث تعم

ال  السوؽ، كماألف ما يبتكر خارجها ال يبكن أف يضمن ؽبا القيادة يف  ،عتمادا على القدرات الذاتية للمنظمةإ
 سًتاتيجية ذلك.تفعل التحالفات اإل

مة البحث عن اؼبصادر اغبقيقية سًتاتيجية تتطلب من اؼبنظمات أف تكوف دائكلذلك فإف ىذه اإل
سًتاتيجية جهودا كثيفة للبحث كالتطوير كالتطبيقات اؽبندسية، ألف القيادة الفنية بتكار، كتتطلب ىذه اإللئل

 إال يف اؼبنظمات الكربل.تستلـز موارد كبَتة كمقدرة على ربمل ـباطر ال يستطيع ربملها 

 ستراتيجية التحسين الجوىري:إ -2

ًتاتيجية األكذل خطرة كمكلفة، سجية إتباع القائد، فنظرا لكوف اإلسًتاتيإسًتاتيجية دفاعية كتعرؼ بإكىي 
حيث وبمل  ،للسوؽتفضل اؼبنظمات تبٍت كضعية دفاعية سبكنها من ذبنب اؼبخاطرة اؼبتعلقة بالدخوؿ األكؿ 

سًتاتيجية تتميز بقدرة جيدة على التطوير دم، كاؼبنظمات اليت تتبٌت ىذه اإلقتصا كاإلعدـ التأكد الفٍت اإلبتكار
قدرة ىندسية   سًتاتيجية قدرة ضئيلة يف ؾباؿ البحث كالتطوير معبقائد السوؽ، كتتطلب ىذه اإل كاللحاؽ بسرعة

 .ستجابة الفنية السريعة للمنتج اؼبطور من قبل قائد السوؽكبَتة سبكنها من اإل

 التحسين الموجو نحو التميز: ستراتيجيةإ -3

الكبَتة للمنظمة على إدخاؿ تعديبلت على سًتاتيجية موجهة للتطبيقات اليت تعتمد على القدرة إكىي 
سًتاتيجية ىي اؼبنظمات الصغَتة اؼبتبعة ؽبذه اإل قسما ؿبددا من السوؽ، كاؼبنظمات اؼبنتج اغبارل، كتكييفو ليخدـ

سًتاتيجية مو لفئة معينة من السوؽ، كىذه اإلكاؼبتوسطة اليت تدخل للسوؽ يف مرحلة النضج كتطور اؼبنتج كتقد
 ضئيلة يف البحث كالتطوير مع جهد قوم ككثيف يف ىندسة اإلنتاج. تستلـز جهودا

 ستراتيجية اإلنتاج الكفء:إ -4

سًتاتيجية تعتمد على كفاءة متفوقة يف التصنيع كالسيطرة على التكاليف، كأىم عناصرىا اؼبنافسة إكىي 
تطوير أك النشاط اؽبندسي، سًتاتيجية ال تتطلب جهودا كبَتة يف البحث كاللسعرية كالتوريد الفعاؿ، كىذه اإلا

ات تبقى حىت أكقات متأخرة اإلبتكار كلكن باؼبقابل تستلـز جهودا إنتاجية كبَتة ككفاءة عالية يف السيطرة على 
 قابلة لتحريك كتطوير العديد من مزاياىا.
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  اإلبتكارسًتاتيجيات ك السوؽ يبكن تقدًن تصنيفا آخر إلكحسب الًتكيز على النظاـ التشغيلي أ
 :(1)كاآليت

 ستراتيجية دفع التكنولوجيا:إ-أ

ىو اإلنتاج كحدكد  اإلبتكارسًتاتيجية على النظاـ التشغيلي داخل اؼبنظمة كبذلك فإف ؿبور ترتكز ىذه اإل
سًتاتيجية يكوف للجهد الفٍت اإلقدرتو الفنية، بينما ينحصر دكر التسويق يف خلق السوؽ لبيع اؼبنتجات، كيف ىذه 

 ذباىاتو اؼبستقبلية.إك  اإلبتكاركاؽبندسي كاإلنتاجي الدكر األكرب يف توجيو 

 ستراتيجية سحب السوق:إ-ب

بتكار كرغباتو، حيث يعتمد على السوؽ إل حتياجاتوإسًتاتيجية على الزبوف ك يف ىذه اإل اإلبتكاريركز 
ىتماـ بالتكنولوجيا اؼبوجودة كعمليات اإلنتاج، أم أف حاجات الزبوف ىي األساس يف اؼبنتوج مع أقل قدر من اإل

، كىذا ىو اؼبدخل التسويقي. كيكوف اعبهد التسويقي كحبوث السوؽ كآراء أفراد اؼببيعات كاؼبوزعُت دكرا  اإلبتكار
 ، كاذباىاتو اؼبستقبلية.اإلبتكاركبَتا يف توجيو 

 الرؤية الوظيفية المتبادلة:-ج

كالتكامل بُت الوظائف  ىنا من خبلؿ التفاعل الوظيفي القائم على التعاكف كالتنسيق اإلبتكاريتحقق 
سًتاتيجية إال أهنا صعبة التنفيذ .. إخل كبالرغم من أفضلية ىذه اإلاؼبختلفة: التصميم، اؽبندسة، اإلنتاج، التسويق .

 ذل التنافس بُت الوظائف اؼبختلفة.بالنظر إ

ق كإمبا يبكن لكل منظمة ربديد بتكار بشكل مطلسًتاتيجية مثلى لئلإا سبق يبكن القوؿ بأنو ال توجد كفب
فيو، فبا سًتاتيجية اؼببلئمة ؽبا حسب ظركفها الداخلية كاػبارجية كإمكانياهتا كحجمها كطبيعة اجملاؿ الذم تعمل اإل

سًتاتيجية ربقق ؽبا ميزة تنافسية يف السوؽ. إضع ك  يتطلب التحليل العميق للبيئة الداخلية كاػبارجية من أجل
كعليو تلجأ اؼبنظمة إذل التحسُت اؼبستمر إذا كانت يف صناعة تتميز بالتغَت العارل، حيث ال تكوف يف ىذه 
الصناعة ميزة تنافسية طويلة األمد كإمبا تكوف سلسلة متواصلة من اؼبزايا التنافسية اليت تنشأ عن التحسُت اؼبستمر 

ستمرارية إال فسية ؿبددة. كلكن ال أحد وبقق اإليف كل كاحدة منها ميزة تنايوصف بسبلسل من السباقات  الذم
عند الفوز اؼبتكرر بالتحسينات اؼبستمرة على اؼبنافسُت، أما يف حالة الصناعة أين يكوف فيها معدؿ التغيَت ؿبدكد، 

ل صناعة ؿبل صناعة كعم اإلبتكارفإف مدخل  لية كمنتوج جديدين ؿبل عملية كمنتج سابقُت ىو اعبذرم الذم وب 
بتكار، كذلك من خبلؿ قتصادية لئلافسية مستدامة من خبلؿ الريوع اإلاؼببلئم كفيو يبكن العمل على ميزة تن

 .(2)ات اعبذريةاإلبتكار ستثمار الكبَت يف البحث كالتطوير كأصولو اؼبتخصصة اليت سبكن من ربقيق سلسلة من اإل

                                                           
 .35-33، ص. ص. مرجع سبق ذكرهقبم عبود قبم،  (1)
 .27قبم عبود قبم، مرجع سبق ذكره، ص.  (2)
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سًتاتيجيا جيدا سواء على صعيد إدخاؿ التحسينات من إبتكار أف يقدـ حبل اؼبنطق يبكن لئلكمن ىذا 
أجل اللحاؽ باؼببتكر األصلي صاحب اغبركة األكذل أك يف التقاط فرص جديدة يف السوؽ، كإذا كاف القائم 

إنتاجي كيف جانب  -ىندسيباغبركة األكذل ميزتو تكنولوجية )ىندسية( فإف القائم بالتحسُت ميزتو يف جانب منها 
 اإلبتكارآخر تسويقي، كذلك ألف التحسينات عادة ما تكوف على أساس حاجات السوؽ كفرصو كمن مث يبثل 

اؼبصدر األكثر قوة يف ربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة سواء يف اؼبنظمات القائدة يف السوؽ كاليت تتبٌت مدخل 
 .(1)التحسيٍت اإلبتكاراليت تعتمد على مدخل اعبذرم أك اؼبنظمات التابعة  اإلبتكار

 التسويقي  اإلبتكارالمبحث الثالث: 
التسويقي على أنو  اإلبتكاريف ظل التغَتات كالضغوطات البيئية اؼبتزايدة احمليطة باؼبنظمة أصبح ينظر إذل 

متبلؾ قدرة التمييز، كهبب على اؼبنظمات أف ؼبنظمة، كأحد اؼبرتكزات اؼبهمة إلستمرار كمبو كتطور اإمهم لضماف 
قباحها كتفوقها كسبيزىا يف اجملاؿ التسويقي، كذلك من خبلؿ جذب الزبائن تتبناه ؼبا لو من تأثَت إهبايب على 

كاحملافظة عليهم كخلق قيمة ؽبم أفضل فبا وبققو اؼبنافسوف، كبالتارل مساعدة اؼبنظمة على ربقيق ميزة تنافسية 
 مستدامة.

 التسويقي وأىميتو اإلبتكارلمطلب األول: مفهوم ا
فإنو أصبح يبتد إذل صبيع أشكاؿ األعماؿ كالنشاطات دبختلف  ،داخل اؼبنظمات اإلبتكارنظرا ألنبية 

التسويقي، كقد  اإلبتكارمستقبل عن التسويق، كمن ىذا اؼبنطلق ظهر مصطلح عتباره إأنواعها، كدل يعد باإلمكاف 
التسويقي يف الثمانيات من القرف اؼباضي، من خبلؿ الًتكيز على جوانبو العملية  اإلبتكاربدأت األحباث يف ؾباؿ 

 التسويقي كأنبيتو. اإلبتكار. كفيما يلي سوؼ نتطرؽ إذل مفهـو (2)دكف تشكيل إطار نظرم لو كمفهـو

 مفهومو الفرع األول:
كيبكن  ،ختبلؼ اغباجاتيف اغبديث التسويقي كذلك نتيجة إلالتعر  دخلت عدة متغَتات جديدة ضمن

 :(3)التفريق بُت ثبلث أنواع من التسويق

 كيوجو لتحديد اغباجات اؼبعلنة كالعمل على إشباعها. التسويق المستجيب: -

 كيهتم دبا يبكن أف وبتاجو الزبائن يف اؼبستقبل القريب. التسويق المستبق: -
                                                           

، التسويق والمزايا التنافسيةسامية غبوؿ،  (1) غَت منشورة، كلية العلـو ، دراسة ؾبمع صيداؿ لصناعة الدكاء، أطركحة لنيل شهادة دكتوراه العلـو
 .233، ص. 2008 -2007جامعة باتنة، اعبزائر، االقتصادية كعلـو التسيَت، 

(2) Qin D.Z & Guo M. N, Analysis of Marketing Innovation Model, Enterprise Economy, 

Vol 28, N°8  ,  2008, p.p. 71- 74. 
(3)

 Kotler Philip, B. Dubois, Marketing Management, Pearson Education, 11 
éme

 édition, 

Paris, 2003, p. 27. 
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 كىو الذم يتخيل كيعمل على ربقيق حلوؿ دل يفكر فيها اؼبستهلك. ي:اإلبتكار التسويق  -

تواجد األنواع الثبلث للتسويق يف أم منظمة أصبح أمرا ضركريا، خاصة يف ظركؼ اؼبنافسة اليت تزداد كإف 
.  حدة كضراكة يف عادل اليـو

إذل  اإلبتكارالتمييز ك سًتاتيجي ىاـ كبغرض التعرؼ عليو فهو ينقسم طبقا ؼبدخل إعتبار العميل مورد إكب
 :(1)أربعة أنواع كىي

 كىو الذم يركز يف الشراء على تكلفة اؼبنتوج؛ عميل التكلفة: -
 كىو الذم يركز على اعبودة كالتنوع؛ عميل التميز: -
ىتماـ ئات متميزة من شروبة سوقية مع اإلكىو الذم يركز على اغباجات اؼبتميزة لف عميل الشريحة والخدمة: -

 لتحسُت قيمة اؼبنتوج من حيث التوقيت كاؼببلئمة كاحملتول اؼبعلومايت كاؼبعرفة يف العمل؛باػبدمة 
 كىو الذم يركز على اؼبنتوج اعبديد كاػبدمة اعبديدة كاألسلوب اعبديد كالتقنية اغبديثة. :اإلبتكارعميل  -
 

كسائل إبداعية كتشاؼ إمبلئها، تؤدم عمبل أفضل عن طريق حتفاظ بعإف اؼبنظمات اليت رباكؿ اإل
 ستباؽ توقعات العميل.إل

التسويقي قبده كاسع يشمل صبيع أكجو النشاط التسويقي، كبالتارل  اإلبتكاركبتسليط الضوء على مفهـو 
التسويقية يف ؾباؿ اؼبنتج أك اػبدمة، كإمبا يشمل صبيع اجملاالت  اإلبتكارفهو غَت مقتصر على ؾباؿ معُت، ك

 األخرل.
"تصميم كتنفيذ ؾبموعة من األفكار اػببلقة كغَت التقليدية كربويلها إذل تطبيقات عملية  :كيعرؼ على أنو

. كىذا يعٍت أف أم ابتكار تسويقي ينطلق من فكرة جديدة كال يتوقف عند (2)يف أحد ؾباالت اؼبزيج التسويقي"
 . حد إهباد فكرة جديدة كإمبا يتعدل ذلك إذل كضع ىذه الفكرة موضع التطبيق الفعلي

"كضع األفكار اعبديدة  :بتكار التسويقي حيث عرفو على أنويف تعريفو لئل نعيم حافظأكد عليو كىذا ما 
  .(3)"أك غَت التقليدية موضع التطبيق الفعلي يف اؼبمارسات التسويقية

 .(4)ستغبلؿ الناجح لؤلفكار التسويقية اعبديدة""اإل :كعرفو كذلك على أنو

                                                           
، اؼبلتقى الوطٍت الثاين حوؿ تسيَت اؼبؤسسات ستراتيجي في نقل وتوطين التكنولوجياافسية للموارد البشرية ودورىا اإلالميزة التننبق بوبكر،  (1)

 .70، ص.2007نوفمرب  27 -26، 2جامعة قاؼبة، اعبزءكلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، "اؼبؤسسة االقتصادية اعبزائرية كالتميز"،  
 .459، ص.2005، منشورات جامعة دمشق، الطبعة مبادئ التسويقطارؽ اػبَت كآخركف،  (2)
 .4، ص.2004، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، بتكاريالتسويق اإلنعيم حافظ أبو صبعة، ( 3)
 .04نفس اؼبرجع السابق، ص. (4)
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قتصادية أك مدمج جديد لعناصر موجودة ينتج عنو إبتكار جديد ذك داللة إ" :كعرؼ كذلك على أنو
كنولوجيا فقط بل كذلك العمل على كىو وبدث مع الوقت كال يشمل تقدًن ت ،منتوجات جديدة كعمليات إنتاج

 .(1)"نتشارىاإ
"تطبيق طريقة تسويقية جديدة تنطوم على إجراء تغَتات كبَتة يف  :ة التعاكف كالتنمية على أنونظمكعرفتو م
 .(2)كضع اؼبنتج يف السوؽ، كالًتكيج للمنتجات أك يف أساليب تسعَت السلع كاػبدمات" تصميم اؼبنتج،
"التسويق الذم يتخيل كيعمل على إهباد حلوؿ دل يفكر فيها اؼبستهلك أك  :على أنو (P.Kotler)كعرفو 

 .(3)وبلم هبا"
"عملية إهباد كسائل جديدة يبكن للمنظمة من خبلؽبا أف تسوؽ نفسها  :على أنو (Halporn)كعرفو 

 .(4)للزبائن اغباليُت كاحملتملُت، كتسهل عليها عملية الدخوؿ إذل أسواؽ جديدة"
على أنو "عملية ربديد األسواؽ احملتملة كتقدًن أساليب جديدة ػبدمتها بطريقة  (John axel)كعرفو 

 .(5)أفضل"

يف السوؽ،  اآلخرين" أم فعل فبيز يف اعبانب التسويقي، هبعل اؼبنظمة ـبتلفة عن  :رفو كذلك على أنوكع
 .(6)التسويقي" اإلبتكارتدخل يف ؾباؿ 

 ستخبلص النتائج التالية:إكفبا سبق يبكن 

التسويقي على ؾبرد إهباد أفكار تسويقية مبتكرة، كإمبا تطبيق أساليب تسويقية جديدة يف  اإلبتكارال يقتصر  -
 الواقع؛

 ؾباؿ تسويقي معُت، كإمبا يبتد ألم ؾباؿ أك فبارسة تسويقية؛التسويقي على  اإلبتكارال يقتصر  -

 التسويقي األفكار اعبديدة بنجاح حىت يكوف مفيد للمنظمة؛ اإلبتكارهبب أف يستغل  -

 ستخدامها مسبقا من قبل اؼبنظمة؛إفيذ طرؽ كأساليب تسويقية دل يتم التسويقي يف تن اإلبتكاريتمثل  -
                                                           

 .78مرجع سبق ذكره، ص.  تكار،بفي المنظمات، إدارة اإلبداع واإلتخلق بيئة ابتكارية  كيفرعد حسن الصرف، (1)
 متوفر على اؼبوقع:تعريف منظمة التعاكف كالتنمية (2)

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6871 
(3)

 Philip Kotler,B.Dubois,opcit.p.27 
(4)

Halpern Nigel, Marketing Innovation   : Sources, capabilities and conszquencesatairports 

in Eourope’sPeripheral areas, Journal of Air Tronsport Management, Issue2, vol16, 2010, p. 

52. 
)5(

John Axel,Successful Marketing Innovation, European Journal of Innovation marketing  

vol  2 ,N
0 

1,1999,p.p.6-7. 
، دراسة ميدانية لعينة من شركات تكنولوجيا اؼبعلومات األردنية، بتكار التسويقياتها على اإلنعكاسإبتكار في المنظمة و حالة اإلعلي اغبياشي،  (6)

 . متوفر على اؼبوقع:11ص. ، 2003، 2، العدد6اجمللد جامعة العلـو التطبيقية كاإلدارية، األردف، 
www.JPS-dir.com/forum/uploads/1364/dralih.doc. 
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 ستغبلؽبا بطريقة فعالة؛إي على إهباد فرص تسويقية جديدة ك التسويق اإلبتكاريركز  -

التسويقي على معاعبة كاالستجابة غباجات العمبلء بطريقة أفضل، كفتح أسواؽ جديدة،  اإلبتكاريساعد  -
 كذبديد مواقع جديدة ؼبنتجات اؼبنظمة يف السوؽ، هبدؼ زيادة مبيعاهتا كربقيق ميزة تنافسية؛

 التسويقي على ربقيق رضاالعميل ككسب كالئو. اإلبتكاريعمل  -

ىو عملية توليد األفكار كتطويرىا كتنفيذىا بشكل كفء كفعاؿ  التسويقي اإلبتكاركعليو يبكن القوؿ أف 
 ( اؼبوارل يوضح ذلك.7كالشكل )يشمل صبيع اؼبمارسات التسويقية.

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 تسويقي يكوف من خبلؿ:يف اجملاؿ ال اإلبتكاركمن خبلؿ الشكل قبد أف 

 ذبديد السلعة ذاهتا؛ -

 إهباد سبوضع جديد للسلعة اغبالية يف السوؽ؛ -

 ستخداـ جديد ؼبنتج معركؼ؛إ -

 يف أساليب البيع كالًتكيج؛ اإلبتكار -

 (: االبتكار التسويقي9.1شكل )

 االبتكار

 القيمة اختيار تقديم القيمة يصال القيمةإ
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 التسويق االستراتيجي التسويق العممي

Source : Philip Kother and others, Marketing Management, 14
e
 édition, Pearson 

Education, Paris, 2012, p. 248. 

 

(: اإلبتكار التسويقي07الشكل)  
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 بتكار نظم جديدة لتوزيع السلع؛إ -

 طرؽ جديدة يف التسعَت. -

 التسويقي يف اؼبنظمة. اإلبتكاراؼبوارل عملية ( 8كالشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 التسويقي تكوف فيما يلي: اإلبتكاركمن خبلؿ الشكل السابق يتضح أف عملية   

 اؼبستمر كاؼبستهلك كاألسواؽ.حيث هتتم بالعميل أكال كاعبودة الشاملة كالتغَت المدخالت: -

من خبلؿ كظيفة  كالتجديد اإلبتكارىتماـ بداث آليات كأساليب عمل جديدة كاإلستحإ العمليات: -
 ستخداـ األساليب التكنولوجية.إالبحث كالتطوير ك 

 (: عممية االبتكار التسويقي10.1)الشكل 

 عممية االبتكار التسويقي

اىتمامات إدارة التسويق 
االبتكاري، فمسفة وفكر 

 جديد

 

 أساليب وآليات جديدة

 

 مخرجات جديدة
 

 االىتمام بالعميل-

 الجودة الشاممة-

 التطوير والتجديد-

 العالقة مع العميل-

 العميل ىو الحكم-

 سمع جديدة-

 جديدةخدمات -

 اسواق جديدة-

 أساليب جديدة-

إنتاجية أعمى بأرباح -
 أكثر

 البحث عن التميز

 التنمية االبتكارية
االبتكار ىو سبيل 

 التميز

 البحث والتطوير

 استخدام التكنولوجيا

 .170تم إعداد الشكل باالعتماد عمى: عالء محمد سيد قنديل، مرجع سبق ذكره، ص.  المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

(: عملية اإلبتكار التسويقي 08الشكل )  
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من خبلؿ ما سبق فإف اؼبخرجات اليت تنتج من ىذا كلو ىي سلع جديدة جبودة عالية  المخرجات: -
 كإنتاجية أعلى كتكلفة أقل، كبذلك تفتح أسواؽ جديدة أماـ منتجاهتا.

 التسويقي اإلبتكار أىمية: الفرع الثاني
ك خدمية، ألنو أالتسويقي عبلمة فبيزة بالنسبة لكافة اؼبنظمات سواء كانت إنتاجية  اإلبتكارلقد أصبح 

يبكنها يف حالة قباح إدارتو ربقيق أىدافها يف التميز كالتفوؽ على اؼبنافسُت كزيادة اغبصة السوقية كجلب العديد 
لى ـبتلف اؼبستويات، كفيما يلي التسويقي من خبلؿ اؼبنافع اليت وبققها ع اإلبتكارمن العمبلء، كتتجلى أنبية 

 .(1)نبية عند كل مستولتوضيح ؽبذه األ

 على مستوى المنظمة: -1
ستدامتها إستخدامو فإنو يعمل على إر ستمراإتنافسية للمنظمة اليت تطبقو، كب م ميزةاإلبتكار حقق التسويق 

تتمثل يف زيادة حصتها السوقية كاحملافظة عليها،  ،كينتج عن ربقيق ىذه اؼبيزة العديد من النتائج اإلهبابية للمنظمة
كزيادة مبيعاهتا كأرباحها، كإمكانية كصوؽبا إذل مركز القيادة يف السوؽ، ككسب عمبلء جدد مع احملافظة على 

 العمبلء اغباليُت.

 على مستوى العمالء: -2
شباع مؤسسة من أنبها إ أكالتسويقي العديد من الفوائد للعميل سواء كاف فردا  اإلبتكاريبكن أف وبقق 

، أك إشباع اغباجات اغبالية بشكل أفضل، كتوفَت الوقت البلـز للتسويق كالعديد حاجات دل تكن مشبعة أك ملباة
 من الفوائد اؼبتصلة باػبصائص اعبديدة للسلعة.

 المجتمع: على مستوى -3
مسانبتو يف رفع مستول تنعكس الفوائد اليت تتحقق للمنظمات كالعمبلء على اجملتمع ككل، من خبلؿ 

خاصة إذا كاف يطبق يف ؾباؿ التسويق الدكرل األمر الذم يساعد الدكلة على  ،اؼبعيشة، كزيادة الناتج القومي
 مواجهة اؼبنافسة يف السوؽ الدكلية.

 التسويقي اإلبتكارأسباب أىمية : الفرع الثالث
 :(2)التسويقي اإلبتكارأنو يوجد ثبلث أسباب ألنبية  (Kotler& Armstrong)يرل 

                                                           
 .11، ص.مرجع سبق ذكرهنعيم حافظ أبو صبعة،  (1)
، اؼبلتقى العلمي الدكرل الثاين ستراتيجي لتعزيز المزايا التنافسية في منظمات الخدمات األردنيةإاإلبداع التسويقي مدخل علي فبلح الزعيب، ( 2)

 . متوفر على اؼبوقع:09، ص. 2013مام  22-21"دكر التميز كالزيادة يف تفوؽ منظمات األعماؿ"، عماف، األردف، 
www.wise.edu.jo. 
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يف ؾباؿ  اإلبتكارالتسويقي وبفز إذل توليد األفكار اعبديدة، كاليت تعترب أحد اؼبفاتيح ؼبقررم  اإلبتكار -1
 التسويقي يعترب تطوير كتبٍت كتطبيق ناجح لؤلفكار اؼببتكرة يف ؾباؿ التسويق. اإلبتكارالتسويقي، كإف 

ختبلؼ كاإلإذل منتجات ـبتلفة، كاليت تعترب ضركرية ألداء اؼبنظمة التسويقي يؤدم  اإلبتكاراإلبداع ك  -2
يف اؼبنتجات تعرب عن درجة تفوؽ نسبية إذل تنافس اؼبنتجات من ناحية )التفرد، النوعيةػ فاعلية الكلفة، كاألداء 

ؿ على ميزة صو ختبلفات أساسية يف اؼبنتجات يبكن اؼبنظمة من اغبإالتسويقي الذم يركز على  اإلبتكارالتقٍت(، ك 
 ختبلؼ يف اؼبنتجات وبسن أداء اؼبنظمة من خبلؿ الوالء كرضا الزبائن.تنافسية، كذلك ألف اإل

كتساب إالتسويقي ضمن متطلبات  اإلبتكاريقًتح عليو التسويق نظرياتو  اؼبصدر األساسي الذم يبٍت -3
سًتاتيجي ذك قيمة، كمركنة، إافسية مستمرة للمنظمة ألنو مصدر التسويقي يعد ميزة تن اإلبتكارميزة تنافسية كأف 

 كيعترب أيضا مصدر شبُت كنادر.

 أخرل كىي:باإلضافة إذل األسباب السابقة ىناؾ أسباب 

 ات التسويقية للمؤسسة من أىم مؤشرات قياس األداء التسويقي؛اإلبتكار أصبح حجم  -

فريد من نوعو  اإلبتكارفكلما كاف خلق التميز، كخاصة بالنسبة للخدمات اليت تتميز بسهولة التقليد،  -
 كيصعب تقليده، كلما سبكنت اؼبنظمة اػبدمية من ربقيق ميزة تنافسية كسبوقع جيد يف السوؽ اػبدمية.

 التسويقي وآثاره السلبية لو اإلبتكارفوائد : الفرع الرابع
 :(1)التسويقي فوائد عديدة للمنظمات منها اإلبتكاركوبقق 

 ربسُت خدمة الزبائن من خبلؿ اؼبركنة كالتكيف لتلبية احتياجاهتم؛ -

 قتصادم كجبودة متميزة؛إستخداـ اؼبوارد بشكل إالكفاءة كالفاعلية يف األداء، ك  ربسُت إنتاجية اؼبنظمة، كربقيق -

 تقديبها للمنتجات اعبديدة، كتغَت العمليات اإلنتاجية؛زيادة القدرات التنافسية للمنظمة من خبلؿ سرعة  -

 ربسُت صورة اؼبنظمة كمكانتها، كجعلها جذابة للزبائن، كقيادهتا لؤلسواؽ؛ -

 إهباد فرص جديدة للمنظمة لزيادة مبيعاهتا، كحجم أرباحها؛ -

 ربسُت اعبودة من خبلؿ تقليل التالف كإرضاء العمبلء. -

 ديد من الفوائد للمنظمة ىناؾ آثار سلبية لو كىي:التسويقي الع اإلبتكاركما وبقق 

                                                           
، أطركحة دكتوراه يف فلسفة بتكار واإلبداع التسويقي في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك التجارية األردنيةدور اإلفهد السرحاف، اهلل  عطا (1)

 .82-81، ص.ص. 2005جامعة عماف العربية للدراسات العليا، غَت منشورة، كلية إدارة االعماؿ كاالقتصاد،التسويق، 
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 بتكار التسويقي:اآلثار السلبية لإل*
التسويقي قد ينتج عنو آثار سلبية  اإلبتكارالتسويقي السابقة الذكر، إال أف  اإلبتكارعلى الرغم من أنبية 

 :(1)أك غَت مرغوب فيها، كىذه اآلثار السلبية يبكن حصرىا يف النقاط التالية

التسويقي قد تكوف باىظة كعادة ما تضاؼ إذل التكاليف  اإلبتكارإف تكاليف  رتفاع تكاليف المنتجات:إ -1
 األخرل للمنتج فبا يؤثر على رحبية اؼبنظمة. 

التسويقي يف خداع كتضليل اؼبستهلكُت، كذلك من  اإلبتكارقد يستخدـ   خداع وتضليل المستهلكين: -2
ا خبلؿ عدة فبارسات منها: زبفيض كزف عبوة اؼبنتج بدال من رفع السعر، حيث عادة ال يبلحظ اؼبستهلك ىذ

ستعماؿ أداة مزيفة يف إثبات الدعاكل اإلعبلنية، كما شابو إرتفاع يف األسعار، ك التخفيض بينما يبلحظ بسهولة اإل
 التسويقي كإمبا العيب يف من يستخدمو. اإلبتكارارسات، كما يبكن قولو أف العيب ليس يف ذلك من اؼبم

بتكار التسويقي أنو يستخدـ لوضع ل البعض أف من اآلثار السلبية لئلير  وضع حواجز أمام اآلخرين: -3
باؼبنافسة كالوصوؿ إذل ر حواجز أماـ اؼبنشآت األخرل سبنعها من الدخوؿ إذل السوؽ األمر الذم يؤدم إذل اإلضرا

كبالتارل يبكن تقليده من كافة  ،التسويقي ليس حكرا على منظمة دكف أخرل اإلبتكارحتكار، حيث أف حالة اإل
 األطراؼ، باإلضافة إذل عدـ كجود ضباية قانونية يف مثل ىذه اغباالت.

فهناؾ العديد  اإلبتكارلنجاح  م إذا ال يوجد ضمافاإلبتكار باإلضافة إذل قضية اؼبخاطرة اؼبرتبطة بالتسويق 
كلكنها باءت بالفشل كضررىا كاف أكثر من نفعها، كمن  ،من األمثلة على أفكار مبتكرة جيدة يف ؾباؿ التسويق

إذ على الرغم من اعبهود اليت بذؽبا  1957سنة  (Edsel Ford)أمثلة ذلك يف ؾباؿ اؼبنتج فشل سيارة 
 للوصوؿ إذل سيارة جديدة تنافس السيارات آنذاؾ إال أف السيارة دل تنجح. فورد مهندسو شركة

التسويقي، حيث أنو أصبح ضركرة من الضركرات البلزمة  اإلبتكارستخداـ إكبالطبع ىذا ال يعٍت عدـ 
 كإدارهتا بشكل جيد. اإلبتكارلعمل كمبو كاستمرار اؼبنشآت، كلكن يعٍت ذلك ضركرة اغبرص يف فبارسة عملية 

 كذلك حىت يبكن ذبنب الوقوع يف نفس اػبطأ يف اؼبستقبل. 

 التسويقي اإلبتكارالمطلب الثاني: أنواع ومتطلبات 
التسويقي إذل عدة أنواع، كما أنو يتطلب كجود عدة متطلبات حىت يكوف تطبيقو ناجحا.  اإلبتكاريصنف 

 التسويقي، كأىم متطلباتو. اإلبتكاركفيما يلي عرض ألىم تصنيفات 

 

 
                                                           

 . 16-12، ص. ص. مرجع سبق ذكره نعيم حافظ أبو صبعة، (1)
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 التسويقي اإلبتكارأنواع : الفرع األول
ستخداـ عدد من األسس حسب اجملاؿ إكن تصنيفو إذل عدة أنواع، كذلك بالتسويقي يب اإلبتكارإف 

، كمن ىذه األسس: نوع اؼبنتوج كنوع اؼبؤسسة اليت تبتكر، كاؽبدؼ اإلبتكارالتسويقي أك الوظيفة التسويقية موضع 
التسويقي لكل من ىذه  اإلبتكار، كفيما يلي عرض ألنواع اإلبتكار، كالعميل اؼبستهدؼ من اإلبتكارمن 

 :(1)األسس

 التصنيف طبقا لنوع المنتوج: -1

التسويقي يف ؾباؿ السلع أك ؾباؿ اػبدمات أك يف ؾباؿ األفكار  اإلبتكارطبقا لنوع اؼبنتوج، يبكن أف يكوف 
حيث أف اؼبنتج يبكن أف يكوف سلعة أك خدمة أك فكرة، كذلك طبقا للمفهـو اؼبوسع للتسويق، كال شك أف 

التسويقي كالشكل الذم يتخذه يبكن أف يتأثر بدرجة كبَتة بنوع اؼبنتج الذم  اإلبتكاراؽبدؼ األساسي من 
 و.ينصب علي

 التصنيف طبقا لنوع المنظمة: -2

ذلك األساس،  ستخداـإكبة اليت تبتكر كتبدع، ظمب نوع اؼبنالتسويقي حس اإلبتكاريبكن أف يتم تصنيف 
التسويقي يف منظمة هتدؼ إذل الربح أك  اإلبتكارقسيم حبسب اؽبدؼ األساسي للمنظمة، فقد يكوف يبكن الت

منظمة ال هتدؼ إذل الربح، كما يبكن التصنيف حسب النشاط األساسي للمنظمة مثل أف تكوف منظمة 
 صناعية، ذبارية، خدمية.

 طبقا للهدف: التصنيف -3

نة بتكار تسويقي يهدؼ إذل حل مشكلة معيإالتسويقي، يبكن تقسيمو إذل  اإلبتكارطبقا للهدؼ من كراء 
 اإلبتكارتواجهها اؼبنظمة، أك مواجهة ظاىرة غَت مرغوب فيها تعاين منها اؼبنظمة مثل تدىور اؼببيعات. كقد يكوف 

ل بينما يكوف يف التسويقي يف اغبالة األكذل يكوف رد فع اإلبتكاررتقاء بو. كبالتارل فإف هبدؼ ربسُت األداء كاإل
التسويقي إذا كانت تتعامل يف أكثر من منتوج  اإلبتكارستباؽ. كقد ذبمع اؼبنظمة بُت النوعُت من إاغبالة الثانية 

حسُت اؼبستمر يف بأكثر من نشاط تواجو يف بعضها مشاكل، بينما ترغب يف التأك أكثر من سوؽ، أك تقـو 
 خر.آلااألداء يف البعض 

 التصنيف طبقا للعميل: -4

التسويقي موجو للمستهلكُت  اإلبتكارالتسويقي طبقا للعميل اؼبستهدؼ إذل  اإلبتكاريبكن أف يتم تقسيم 
عتماده على إالعاطفية غَت الرشيدة، أكثر من  حيث يعتمد ىنا بدرجة كبَتة على إثارة الدكافع ،النهائيُت )األفراد(

                                                           
 . 7-6، ص. ص. مرجع سبق ذكرهنعيم حافظ أبو صبعة،  (1)
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ويقي اؼبوجو للمشًتين الصناعيُت التس اإلبتكاراليت تكوف يف النوع الثاين كاػباص بإثارة الدكافع العقبلنية الرشيدة ك 
 )اؼبنظمات(.

ىذه التقسيمات ال تعترب منفصلة عن بعضها البعض، كينصب على خدمة أك منتج، كيف منظمة هتدؼ إذل 
 الربح، كيهدؼ إذل مواجهة مشكلة تسويقية كموجهة إذل اؼبستهلكُت النهائيُت.

 :(1)التسويقي إذل ما يلي اإلبتكار (Bertho, et al)كما صنف 

 التسويقي التابع: اإلبتكار -1

عتماد على تتبع السوؽ باإل أم ،حتياجات اغبالية يف السوؽات اليت تكوف تابعة لئلاإلبتكار كىي تلك 
 ستجابية.إسًتاتيجية إكبو الزبوف كحبيث تتبع اؼبنظمة  حبوث السوؽ، كيبتاز بأنو تدرهبي كيكوف توجو اؼبنظمة

 التسويقي المنعزل: اإلبتكار -2

ات اليت ربدث داخل اؼبنظمة دبعزؿ عن السوؽ كالزبوف، كيبتاز بتوجو اؼبنظمة كبو اإلبتكار كىي تلك 
 بتكارىا اغبارل.إسًتاتيجية احملافظة على إاعها الداخل بإتب

 التسويقي التفاعلي: اإلبتكار -3

عتماد على احملاكر اعل بُت التكنولوجيا. الزبوف باإلات اليت تتحقق عن طريق التفاإلبتكار كىي تلك 
 سًتاتيجية تشاركية.إسًتاتيجية اؼبنظمة اليت تكوف إالسوؽ ىي األساس الذم تبٌت عليو اؼبعرفة بكالتفاعل، كتكوف 

 التسويقي في منظمات األعمال اإلبتكاراألساسية لتنمية متطلبات الالفرع الثاني:
التسويقي توفر  اإلبتكاريتطلب  ،كما يبكن أف يوفره من مزايا تنافسية للمنظمة اإلبتكاركبالنظر إذل أنبية 

 :( التارل9طبسة متطلبات رئيسية، كىي موضحة يف الشكل )

 

 

 

 

 

 
                                                           

إدارة االبتكار: نحو تكوير مفاىيمي للقدرة االبتكارية للشركات في تقديم منتجات جديدة وعالقتها باألداء خالد عبد احملسن الرشدم،  (1)
 .353، ص. 2012، 16، العدد 9اجمللد، ؾبلة البحوث اؼبالية كالتجارية، مصر، التسويقي
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 :(1)كسيتم التطرؽ ؽبذه اؼبتطلبات بالتفصيل فيما يلي

تتعلق اؼبتطلبات التنظيمية كاإلدارية بنمط اإلدارة السائد باؼبنظمة، ككذلك  متطلبات تنظيمية وإدارية: -1
 التسويقي ىي: اإلبتكارخصائص التنظيم هبا. كمن أىم متطلبات 

 قتناع اإلدارة العليا للمنظمة:إ -أ 

التسويقي، كدكره األساسي يف اؼبنافسة  اإلبتكارهبب أف تكوف اإلدارة العليا للمنظمة مقتنعة بضركرة كأنبية 
قتناع ضركرم لتهيئة اؼبناخ التنظيمي لوجود ها كربقيق أىدافها، ككجود ىذا اإلمع غَتىا من اؼبنظمات، كيف قباح

 سًتاتيجيات اؼبنظمة.إتباره جزءا ال يتجزأ من سياسات ك عإكتشجيعو، بل ك  اإلبتكاركمبو ىذا 
                                                           

 .43 -31ص.ص.  مرجع سبق ذكره،نعيم حافظ أبو صبعة، ( 1)

 (: متطمبات االبتكار التسويقي1.11الشكل )

 .32سبق ذكره، ص. نعيم حافظ أبو جمعة، مرجع المصدر: 

 متطمبات االبتكار التسويقي

متطمبات 
تنظيمية 
دارية  وا 

متطمبات متعمقة 
بإدارة األفراد العاممين 

 في التسويق

متطمبات 
خاصة 
 بالمعمومات

متطمبات أخرى 
 متنوعة

متطمبات خاصة 
بجدوى وتقييم 
 االبتكار التسويقي

اقتناع  -
اإلدارة العميا 

 لممنظمة؛
تييئة البيئة  -

 التنظيمية؛
التنسيق  -
 ل.مالتكاو 

وجود آلية أو  -
 نظام أمني؛

توافر المعمومات  -
 المرتدة؛

 نظام معمومات؛ -
 تسويق فردي. -

القدرة االبتكارية  -
كشرط لشغل 

 الوظائف؛
نظام فعال لمتحفيز  -

 عمى االبتكار؛
التدريب في مجال  -

 االبتكار التسويقي

دراسة جدوى  -
االبتكارات 
 التسويقية؛

تقييم  -
االبتكارات 
 التسويقية.

 توقع المقاومة؛ -
االستعداد لمتعامل  -

 معيا؛
التوازن في  -

مجاالت االبتكار 
 التسويقي؛

إدراك أىمية  -
 عنصر الوقت.

 

(: متطلبات اإلبتكار التسويقي09ل)ـــــالشك  
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 تهيئة البيئة التنظيمية: -ب 

نظمة نظاما مفتوحا يؤثر بالبيئة اليت تعمل فيها كتعتمد فاعليتها على مدل التأثَت الذم وبدثو تعد اؼب
. كتشَت البيئة التنظيمية إذل خصائص العمل داخل اؼبنظمة، حيث يبكن أف تستخدـ (1)التفاعل بُت الطرفُت

 للتميز بُت منظمة كغَتىا من اؼبنظمات األخرل.

زباذ القرارات، إمثل سيادة ركح العمل يف شكل فريق، ككيفية  ،كالعناصركتتكوف من عدد من العوامل 
اؽبيكل التنظيمي، العبلقات كالوالء كنظم اغبوافز كاؼبكافآت للعاملُت داخل اؼبنظمة. كإف هتيئة ىذه البيئة يعترب 

 التسويقي يف اؼبنظمة. اإلبتكارضركرة لتأصيل 

 :اإلبتكاريةألنشطة بين اإلدارات المهتمة با التنسيق والتكامل -ج 

التسويقي العمل على كجود تنسيق كتكامل بُت اإلدارات اليت هتتم باألنشطة  اإلبتكارحيث يتطلب 
حيث ىذا اؼبتطلب من الدعائم األساسية لتبٍت كتطبيق اؼبفهـو التسويقي بشكل  ،دبا فيها إدارة التسويق اإلبتكارية

 عاـ.

اؼبتطلبات تتعلق بأمن اؼبعلومات اؼبرتدة أك أم نظاـ فرعي يوجد عدد من  :متطلبات خاصة بالمعلومات -2
 التسويقي كتشمل ىذه اؼبتطلبات ما يلي: اإلبتكارستفادة من ت كاليت هبب توافرىا حىت يبكن اإلللمعلوما

 وجود آلية أو نظام أمني: -أ 

ات اإلبتكار اؼبتعلقة بكىذا يعٍت أنو هبب أف يتوفر يف اؼبنظمة آلية أك نظاـ أمٍت وبافظ على سرية اؼبعلومات 
ات عندما تكوف ؾبرد أفكار. كهبب توعية اإلبتكار التسويقية، كيضمن عدـ تسرهبا خاصة يف مراحل مبكرة ؽبذه 

اؼبدراء كالعاملُت باؼبنظمة عموما كالعاملُت بإدارة التسويق بصفة خاصة بأنبية احملافظة على ىذه السرية كتضييق 
كحىت ال يستفيد  ،من عدـ تسربو خارج اؼبنظمةعدد ؿبدكد من األفراد ضمانا  كحصره يف اإلبتكارنطاؽ اؼبعرفة ب

 من ىذه اؼبعلومات التسويقية اؼبنافسوف يف اؼبنظمات األخرل.

 توافر المعلومات المرتدة: -ب 

ات التسويقية، اإلبتكار يف ؾباؿ التسويق ضركرة توافر اؼبعلومات اؼبرتدة عن نتائج تطبيق  اإلبتكاريتطلب 
كمن أىم صفات ىذه اؼبعلومات اغبداثة، الكفاية، الشموؿ كالتوقيت اؼبناسب، لكي تستطيع اؼبنظمة من خبلؽبا 

ستنادا إذل ىذه اؼبعلومات تقرر إك ستفادة من نتائج تقييمها الحقا. التسويقي اؼبطبق سلفا كاإل اإلبتكارتقييم نتائج 
عُت، أك إجراء تعديبلت عليو أك على أنشطة أخرل ذات صلة بو، كذلك بتكار مإالتوقف عن اؼبنظمة إمكانية 

 إذل أقصى حد فبكن. اإلبتكارحىت تستفيد من ىذا 

                                                           
 .31، ص. 2005، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف، ، أصول التسويق مدخل تحليليناجي معبل كرائف توفيق (1)
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 نظام فرعي للمعلومات التسويقية: -ج 

ات التسويقية اإلبتكار إف كجود نظاـ فرعي للمعلومات التسويقية يعمل على توفَت كافة اؼبعلومات اؼبتعلقة ب
 ات.اإلبتكار سًتاتيجيات كصانعي القرارات ذات الصلة هبذه اؼبرتدة كاؼبفيدة لواضعي اإلومات دبا فيها اؼبعل

 تتطلب ىذه اإلدارة توافر عدد من العناصر أنبها: التسويق:المشتغلين بدارة األفراد إمتطلبات متعلقة ب -3

 كشرط لشغل الوظائف:  اإلبتكاريةالقدرة  -أ 
ؿ التسويق، كاإلبداعية من األمور اؽبامة يف شخصية من يعمل يف ؾبا اإلبتكاريةأصبح موضوع القدرات 

 بتكارية كإبداعية كاف أكثر قباحا على إقباز العمل اؼبطلوب منو.إفكلما كاف لديو قدرة 

 :اإلبتكارنظام فعال للتحفيز على  -ب 
العاملُت بو. كقد أساسيا لتشجيع مطلبا يعد  يف ؾباؿ التسويق اإلبتكارإف كجود نظاـ فعاؿ للتحفيز على 

ستثنائية كاغبوافز النقدية، أك شكبل معنويا كشهادات التقدير النظاـ شكبل ماديا كالعبلكات اإل يأخذ ىذا
. كما أف كجود ىذا النظاـ اػباص سوؼ وبفز على اإلبتكاركشهادات التميز ... سبنح لؤلفراد الذين يسانبوف يف 

ال هبب معاقبة األفراد  اإلبتكارالعمل الدؤكب كالقياـ خبلق كتطوير أفكار جديدة بشكل مستمر، كيف حالة فشل 
 بل ؿباكلة االستفادة من األخطاء.

 :ياإلبتكار التسويق التدريب في مجال  -ج 
 اإلبتكاركضع برنامج تدرييب كعقد دكرات تدريبية للعاملُت يف ؾباؿ  اإلبتكارهبب على اؼبنظمة اليت تعٌت ب

 هبدؼ تنمية قدراهتم كمهاراهتم يف ىذا اجملاؿ.

ستثمارات إالتسويقي  اإلبتكاريتطلب تنفيذ  :ات التسويقيةاإلبتكار وتقييم  متطلبات متعلقة بالجدوى -4
م اؼبخاطر يف كثَت من اؼبواقف، لذا فإنو من الضركر كمبالغ ضخمة يف كثَت من اغباالت. كتكتنفها درجة عالية من 

زباذ قرار كضع ابتكار معُت موضع التنفيذ، حيث تسمح ىذه الدراسات إقبل  يةأف تكوف ىناؾ دراسات جد
 ات.اإلبتكار ستثمار يف ىذه ؼبنظمة فكرة مستقبلية عن جدكل اإلبإعطاء ا

فإنو هبب إعادة تقييم نتائج تطبيق ىذه  ،اإلبتكارذباه كبو زبذت القرار يف اإلإكبعد أف تكوف اؼبنظمة قد 
كبرافات إاؼبتوخاة منها، ككذلك تصحيح أم  ات يف ؾباؿ التسويق، لتحديد ما إذا كاف قد حققت النتائجاإلبتكار 

 ات التسويقية ؾبموعة من اؼبعايَت من أنبها:اإلبتكار قد تطرأ. كتتطلب عملية تقييم 

 ؛اإلبتكارنسبة الزيادة يف اؼببيعات، أك اغبصة السوقية للمنظمة الناذبة عن تطبيق   -

 التغَت يف درجة رضا العميل؛ -
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 بتكار مقارنة مع العائد منو، كاألرباح اليت حققتها اؼبنظمة؛فعلية لئلالتكلفة ال -
 ار.بتكنظمة كنتيجة لتبنيها كتطبيقها لئلالتغَت الذم طرأ على الصورة الذىنية للم -
 التسويقي كاليت دل تذكر، منها: اإلبتكارىناؾ عدد من متطلبات  :متنوعةمتطلبات  -5
 كالذم ينشأ من مصدرين نبا: ستعداد للتعامل معها:التسويقي واإل اإلبتكار توقع المقاومة -أ 

كالذم قد يعتربكنو هتديد  ،خرل خببلؼ إدارة التسويقألامن داخل اؼبنظمة كينتج عن بعض اإلدارات  -
 ؼبصاغبهم سواء داخل إدارة التسويق أك خارجها؛

من اؼبستهلكُت الذين يعرضوف عن شراء اؼبنتجات أك اػبدمات اعبديدة كعادة ما يأيت  ،من خارج اؼبنظمة -
الية للمنظمة، ذباىاهتم اإلهبابية كبو اؼبمارسات التسويقية اغبإؼبنتجات أك اػبدمات اغبالية، أك نتيجة رضاىم عن ا

 أك عدـ رغبتهم يف ذبربة اعبديد الذم يكوف عادة ؿبفوفا باؼبخاطر.
أف تكوف لديها القدرة على كال يكفي على اؼبنظمة أف تتوقع اؼبقاكمة كتعرؼ مصدرىا كأسباهبا، بل هبب 

 التعامل معها.
بُت ـبتلف ؾباالت التسويق  اإلبتكاركيتم ذلك من خبلؿ تنويع :التسويقي اإلبتكارالتوازن في مجاالت -ب

يف ؾباؿ معُت من ؾباالت التسويق أك على عنصر دكف اآلخر. كىذا لتقليل درجة  اإلبتكاردكف الًتكيز على 
 اؼبخاطرة اليت ربدث عند الًتكيز على عنصر كاحد.

سويقي تال اإلبتكاركذلك من خبلؿ السرعة يف تطبيق  ستغالل المناسب لو:واإل إدراك أىمية عنصر الوقت-ج
أم تأخَت قد يؤدم إذل فشلو، ككذلك حرصها يف أف تكوف اؼبنظمة السباقة يف طرح منتجات أك خدمات أك ألف 

 أساليب جديدة.

 التسويقي اإلبتكارعملية المطلب الثالث: مراحل 
حيث زبضع صبيعها للتطبيق التسويقي على أنو عملية تتضمن ؾبموعة من اؼبراحل  اإلبتكارهبب النظر إذل 

كتتم  ،بتكار يف ؾباؿ آخرإراحل مثلو يف ذلك مثل أم عملية التسويقي بعدد من اؼب اإلبتكارعملية كسبر  ،اإلدارم
إال  أف  ،بتكار إذل آخرإدد اؼبراحل يتفاكت من ؾباؿ كبالرغم من أف ع ،ه اؼبراحل يف تتابع كتسلسل منطقيىذ

التسويقي كاليت سنتطرؽ إليها يف ىذا العنصر كيبكن توضيحها  اإلبتكارىناؾ مراحل مشًتكة بُت ـبتلف ؾباالت 
 ( اؼبوارل:10يف الشكل )
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 :(1)التسويقي سبر بستة مراحل أساسية نستعرضها فيما يلي اإلبتكارالشكل أف عملية يتضح من 

 أوال: مرحلة البحث عن األفكار
هبذه اؼبرحلة إهباد كيقصد  ،ماإلبتكار اؼبرحلة األكذل يف عملية التسويق  اإلبتكاريةتعترب مرحلة توليد األفكار 

 يف ؾباؿ التسويق.  اإلبتكاريةأكرب عدد فبكن من األفكار 

"ذلك األمر الذم تريده جديدا على شكل مادم أك غَت مادم  :كيبكن النظر إذل الفكرة اعبديدة على أهنا
كتتميز األفكار .(2)كيشتمل على منفعة مطلوبة أك مرغوبة من قبل اؼبستهلكُت كاؼبستخدمُت يف األسواؽ"

 :(3)دبجموعة من الصفات رئيسية كىي اإلبتكارية

كتعٍت تفوؽ الفكرة اؼبستحدثة على غَتىا من األفكار السابقة ؽبا، كاؼبقصود بالتفوؽ  الميزة النسبية: -
 النسيب تلك الدرجة من الفائدة اليت تعود من خبلؿ تبٍت ىذه الفكرة.

القيم السائدة لدل  تفاؽ الفكرة اؼببتكرة معإكيقصد بو درجة  نسجام الفكرة مع القيم السائدة:إ -
نسجاـ بقدر أكرب من الطمأنينة كاألماف كما أنو هبعل م السابقة، حيث يشعرىم ىذا اإلرهبكمع ذبا اؼبتبنُت ؽبا

 الفكرة سهلة الفهم بالنسبة ؽبم.

                                                           
 .71 -58، ص.ص.مرجع سبق ذكرهنعيم حافظ أبو صبعة، ( 1)
 .55، ص. 2000، دار كائل للنشر، عماف، األردف، ، تطوير المنتجات الجديدةؿبمد إبراىيم عبيدات (2)
، 1997اعبديدة، الطبعة الثانية،  ، مركز تطوير األداء كالتنمية، مصربتكاري، كيف تكون مبدعامهارات التفكير اإلؿبمد عبد الغٍت حسن ىبلؿ،  (3)

 .16-14ص ص. 

 (: مراحل االبتكار التسويقي10الشكل)

 توليد األفكار االبتكارية -1

 غربمة األفكار  -2

 تقييم األفكار االبتكارية -3

 تقييم نتائج التطبيق الفعمي -6

 تطبيق االبتكار -5

 اختبار الفكرة -4

االبتكار 
 التسويقي

 .54تم إعداد الشكل باالعتماد عمى: نعيم حافظ أبو جمعية، مرجع سبق ذكره، ص. المصدر: 
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كتساب ميزات إفرصة الفكرة اليت تسمح لؤلفراد بحيث أف  وجود قابلية للكسب من وراء الفكرة: -
 نتشار.نتقاؿ كاإلفسهم كجملتمعهم تكوف كبَتة يف اإلإضافية ألن

نتقاؿ، فبعض األفكار اؼببتكرة تنتقل بسهولة د بو قدرة الفكرة على الذيوع كاإلكيقص نتقال:قابلية لإلال -
قبد أف  ،بتكارية جديدةإللوصوؿ إذل  فكرة  نتقاؽباإلبعض اآلخر يصعب فهمها كبالتارل إذل اآلخرين يف حُت أف ا

 :(1)بتكارم يبر بعدة مراحل كىيإالتفكَت 

يتوفر لدل الشخص اؼببتكر إدراؾ عاؿ بإمكانية كقوع  :أو اإلحساس بالمشكلةمرحلة إدراك الحاجة  -1
فبا ىبلق لديو درجة عالية من  ،اؼبشكلة أك قد يتوقع حدكثها نتيجة اؼببلحظة الدقيقة كاؼبسبقة لظواىر ىذه اؼبشكلة

 اغبساسية لوجود اؼبشكلة أك التوقع غبدكثها.

ستغراؽ يف اؼبتعلقة باؼبشكلة ؿبل البحث كاإلوباكؿ الفرد ذبميع البيانات كاؼبعلومات  مرحلة اإلعداد: -2
 حيث سبتلك اؼبشكلة تفكَته كيتشبع هبا كيشعر الفرد بشدة اغباجة إذل إهباد حلوؿ التغلب عليها. ،التفكَت

ستيطاف، كىي سبثل اعبزء الغامض يف عملية مى ىذه الفكرة، مرحلة التأمل كاإلكتس مرحلة حضانة الفكرة: -3
كقد يبدك لآلخرين أف اؼببتكر قد ترؾ اؼبشكلة كيستخدـ اؼببتكر قدراتو م أم أهنا يف العقل الباطن اإلبتكار التفكَت 
 العالية يف ؿباكلة توليد األفكار كإهباد اغبلوؿ. اإلبتكاريةكأساليبو 

 راؾ األكرل لؤلفكار اعبديدة كالتمعن فيها كؿبتوياهتا القيمة.كىي مرحلة اإلد مرحلة تبلور الفكرة أو الحل: -4

 ختيار كاؼبطابقة لؤلفكار كإيصاؽبا لآلخرين أك أصحاب اؼبصاحل.كتعٍت مرحلة اإل مرحلة التحقق: -5
م ىذه الطرؽ كاألكثر ، كمن أىاإلبتكاريةستعانة هبا يف توليد األفكار كىناؾ أكثر من طريقة يبكن اإل

 العصف الذىني:ىي طريقة  ستخداـشيوعا يف اإل

كتدفقها ألنو يعتمد على  اإلبتكاريةالعصف الذىٍت أحد أىم النشاطات كالدعائم ػبلق األفكار يعترب 
ستعراض اغبلوؿ إستقباؿ أك إن طريق طرح مشكلة معينة كالبدء بأسلوب اإلثارة كاحملاكاة بُت ؾبموعة من األفراد ع

 :(2)شكلة شريطة أف تتصف حلقة النقاش بُت اجملموعة دبا يليغبل ىذه اؼباؼبقًتحة من قبل تلك اعبماعة 

 أف يطرح كل كاحد يف اجملموعة ما لديو من أفكار دكف ربفظ أك خجل؛ -

أف ال يسمح ألم عضو يف اجملموعة أف ينتقد اآلخر، بل كهبب أف يضيف كيأيت دبعلومات أخرل إذل جانب  -
 نتقاد ألم طرؼ من األطراؼ؛توجيو اإلليت يقدمها اآلخركف دكف اؼبعلومات ا

                                                           
 .137 -135ص.ص.  مرجع سبق ذكره،عبلء ؿبمد سيد قنديل،  (1)
 .77، ص. 2002 عماف،الطبعة األكذل,، دار ؾبدالكم للنشر كالتوزيع، اإلدارة االستراتيجية: مفاىيم وحاالت تطبيقيةالقطامُت أضبد،  (2)
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 تشجيع أم فكرة حىت كلو كانت خيالية أك تتعارض مع اؼبوضوع؛ -

 أف يتم تشجيع أعضاء اجملموعة على ضخ أكرب قدر فبكن من اؼبعلومات أك األفكار؛ -

اليت الًتكيز على نتيجة األفكار اؼبطركحة كعمل توليفات أك ربسينات عليها، حبيث يتم ربط بعض األفكار  -
 تتشابو مع بعضها البعض على تطويرىا من خبلؿ أفكار اآلخرين؛

 .(1)الًتكيز يف البداية على توليد كم ىائل من األفكار كليس على جودة األفكار -

الذم يعترب أكؿ من  (Alex Osborn)كيعود أسلوب العصف الذىٍت على صاحب الفكر األمريكي 
يف حل اؼبشاكل كاػبركج من أحادية اعبانب يف الرأم  اإلبتكاريةستخدـ ىذا األسلوب للحصوؿ على األفكار إ

 للوصوؿ إذل أفكار أكثر حداثة كأكثر مركنة.
منها، كبشكل عاـ يبكن أف مبيز بُت نوعُت من  اإلبتكاريةستقاء األفكار إكىناؾ كثر من مصدر يبكن 

 :(2)اؼبصادر كىي
 الباطنية: اإلبتكاريةمصادر األفكار -1

اليت من خبلؽبا  اإلبتكاريةكىي اليت تتولد بشكل غَت مباشر نتيجة ما يسمى بالقدحة أك الشرارة اك اللمعة 
 يولد فكرة جديدة دكف أف يعد أك هبهز ؽبا مسبقا، أم أهنا تأيت بالصدفة كقد تكوف ناجحة للغاية.

 الظاىرية: اإلبتكاريةمصادر األفكار -2
عليها بشكل مباشر من كاقع البيئة الداخلية كاػبارجية اليت نعيش فيها كىي األفكار اليت يبكن اغبصوؿ 

 نتيجة تفكَت قصدم مكثف يف موضوع ما. كىي تتمثل يف:
 كتتمثل يف: الداخلية: اإلبتكاريةمصادر األفكار  -أ 

ة اؼبنظمة كأقسامها اؼبختلفة كخاصة أقساـ البحث كالتطوير كالدراسات كالبحوث كالتسويق كالتصميم كاعبود -
 كغَتىا؛

ستويات األفكار اإلبداعية لدل اؼباإلدارة العليا كما ينجم عنها من فبارسات إدارية تساعد يف خلق كتوليد  -
 اإلدارية األخرل.

كىنا يتم خلق أفكار جديدة من أم مصدر خارجي ؿبيط باؼبنظمة،  الخارجية: اإلبتكاريةمصادر األفكار -ب
 للمنظمة:كمن أىم ىذه اؼبصادر اػبارجية 

، حيث تأيت ىذه األفكار غالبا لتطوير اإلبتكاريةكىو أىم مصدر ػبلق األفكار  المستهلكين: -
 اغباجات كاؼبتطلبات كتقدًن ما ىو جديد للمستهلك.

                                                           
 .100، ص. 2013، مطابع الدار اؽبندسية، اإلظباعيلية، إدارة اإلبداع والتميز التنافسيسيد ؿبمد جاد الرب،  (1)
 .115 -112، ص ص. مرجع سبق ذكرهعاكف لطف حضاكنة،  (2)
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حتياجاتو كجوانب القوة إا من معرفة كاسعة بأحواؿ السوؽ ك تعترب مهمة نظرا ؼبا ؽب قنوات التوزيع: -
 كالضعف.
 ستفادة من أخطائهم كتعزيز جوانب النجاح لديهم.من خبلؿ اإل المنافسين: -
 مراكز البحث كالتطوير كاعبامعات .. -

 غربلة وتصفية األفكار ثانيا:
ختيار الفكرة أك األفكار اؼبثلى منها كاليت تتبلئم مع قدرات إك يتم يف ىذه اؼبرحلة غربلة البدائل من األفكار 

مقارنة  كقد تستغرؽ عملية الغربلة مدة طويلة نسبيا ،تطويرىا إذل اؼبراحل األفضلاؼبنظمة كأىدافها كاليت باإلمكاف 
ختيار إ وبدث عندم خطأ ة بالنسبة للمراحل اليت تليها، كأا مرحلة مهمة كحاظبهنباؼبراحل األخرل. كذلك أل

فقد يًتتب عنو ضياع ستبعاد فكرة بينما قد تكوف صاغبة إخطر على اؼبنظمة، ألنو يف حالة  البديل األمثل بشكل
سبب ما فقد يًتتب عنها بذؿ جهد فرصة للتميز التسويقي للمنظمة، كيف حالة اإلبقاء على فكرة غَت صاغبة ل

 ستهبلؾ كقت كربمل تكلفة بدكف مربر يذكر.إك 
مع إمكانياهتا اؼبتاحة  كيتم غربلة األفكار كتصفيتها من خبلؿ معايَت ربددىا اؼبؤسسة مع ما يتوافق

ضَت كىناؾ عدة أساليب تتم من خبلؽبا عملية الغربلة أنبها مبوذج النقاط الذم يقـو على أساس رب ،كأىدافها
كيتم إعطاء أكزاف لكل عامل حسب أنبيتو  ،كترتيب قائمة شاملة بالعوامل كاؼبعايَت التسويقية كغَت التسويقية

تقييم األفكار اعبديدة بتنقيط كل معيار تستوفيو ليتم اإلبقاء على األفكار  ألغراض غربلة األفكار ليتم بعد ذلك
 اليت حصلت على أكرب عدد من النقاط. 

 اإلبتكاريةتقييم األفكار  ثالثا:
ستعماؿ عدة إؼبرحلة السابقة مباشرة، كذلك بيتم يف ىذه اؼبرحلة التقييم التفصيلي لؤلفكار اليت مرت من ا

ختبلؼ العنصر إخدمة يف ىذه اؼبرحلة بعض الشيء بالتكلفة كالعائد. كقد زبتلف اؼبعايَت اؼبستمعايَت أنبها معيار 
ختبلؼ إمة كاألنشطة اليت تتم فيها، أك بختبلؼ طبيعة اؼبنظإسويقي الذم تتعلق بو الفكرة أك بمن اؼبزيج الت

 خصائص العمبلء الذين تتعامل معهم اؼبنظمة.
 ار الفكرةبختإرابعا: 

بلؿ ذبريبها يف ظركؼ سوقية ( موضع التطبيق الفعلي من خاإلبتكارار كضع الفكرة )بختبعملية اإلكيقصد 
من تطبيق الفكرة. كما إذا كانت ىناؾ مشاكل ختبار يف ربديد ردكد فعل السوؽ اؼبستهدؼ كيفيد ىذا اإل ،فعلية

عتبار. كبالرغم من كأخذىا بعُت اإلهبب اغبصوؿ عليها مرتبطة بتنفيذىا، كما إذا كانت ىناؾ معلومات إضافية 
ف أبتكار يبكن ا اؼبنظمة عند التطبيق الفعلي لئلأف ىذه اؼبرحلة قد تكوف مكلفة، إال أف اإلرادات اليت قد ربققه

تفوؽ بكثَت التكاليف اليت ربملتها يف ىذه اؼبرحلة، كلعل أنبها تقليل اؼبخاطر اليت تنجم عند التنفيذ اؼبباشر من 
 التالية كىي: طرؽستخداـ طريقة من الإختبار بكقد يتم جراء اإل دكف ذبريب.
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بَت جدا تلك اليت يطبق ( يف مواقف تشبو إذل حد كاإلبتكارار الفكرة )بختإيتم  ار في ظروف نمطية:بختاإل-
 ار سوؽ صغَت حبيث تكوف فبثلة لؤلسواؽ اليتبختإؼبنظمة بستخدامو على نطاؽ كاسع، حيث تقـو اإفيها عند 

 سيتم تطبيق الفكرة فيها كيتم قياس ردكد الفعل من خبلؿ اؼببيعات كاألرباح، رضاء العمبلء.
ستشارية اسطة بعض اؼبنظمات أك اؼبكاتب اإلار بو بختيتم اإل ار في ظروف يتم التحكم فيها:بختاإل -

اصة بالشركة ات( اػباإلبتكار ار األفكار )بختإتفاؽ معها على لتوزيع اليت يتم اإلعن طريق عينة دائمة من منافذ ا
 ار بشكل دكرم. بختكيتم قياس نتائج اإل

كما ىو، أك رفضو   اإلبتكارما أف يتم قبوؿ إفإف النتيجة تكوف  ،اربختما كانت الطريقة اليت يتم هبا اإلكمه
 هنائيا، أك إجراء بعض التعديبلت كي يتم قبولو.

 اإلبتكارتطبيق  خامسا:
ار سواء كما ىو أك بعد إجراء تعديبلت عليو تقرر اؼبنظمة أف تطلق ىذا بختيف اإل اإلبتكارإذا ما قبح 

زباذ مثل ىذا القرار، إر مرحلة، لذا هبب توخي اغبذر يف على نطاؽ كاسع، كتعترب ىذه اؼبرحلة أخط اإلبتكار
 ستثمارات بشكل أك بآخر.إيف عالية كتتطلب حيث أف ىذه العملية قد ربمل اؼبنظمة تكال

عليها اإلجابة على أربعة أسئلة مهمة ىي: ار على نطاؽ كاسع، فإف بختقررت اؼبنظمة تطبيق اإلكإذا ما 
للسوؽ. كيتوقف ذلك على عدد  اإلبتكارمىت؟ كأين؟ كؼبن؟ ككيف؟ فعلى اؼبنظمة أف ربدد أنسب كقت لتقدًن 

 من العوامل مثل:

 على اؼببيعات كتأثَته على العناصر األخرل للمزيج التسويقي؛ اإلبتكاردرجة تأثَت  -

 ؛اإلبتكارالقدرة على ضباية  -

 قتصادية السائدة، كردكد فعل اؼبتوقعة من اؼبنافسُت كسرعة حدكثها.الظركؼ اإل -

بتكار، فيهن كتعُت السوؽ اؼبستهدؼ لئل اإلبتكارككذلك عليها ربديد اؼبكاف الذم ستقـو بإطبلؽ 
 ك كضع خطة عمل لتقديبو يف عدد من األسواؽ اؼبختارة.اعبديد أ اإلبتكارستخداـ إية كيف  كربديد

 تقييم نتائج التطبيقسادسا:
ستمرار تطبيقو يف السوؽ، كذلك للعديد من إالتسويقي، ك  اإلبتكارإف اؼبراحل السابقة ال تضمن قباح 

كإف  ،حتماالت فشلوإلتسويقية، كإمبا يقلل ببل شك من األسباب اؼبتعلقة بالعمبلء أك اؼبنافسُت أك دبتغَتات البيئة ا
منو كذلك على الرغم من عدـ  قد ينجح كلكن ليس بالدرجة اؼبرجوة منو، أم ال وبقق النتائج اؼبتوقعة اإلبتكار

ما، بينهبتكار مع النتائج اؼبتوقعة كمدل التطابق ف يتم مقارنة النتائج الفعلية لئلعملية تقييم ال بد أككأم  فشلو،
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زباذ القرارات التصحيحية إكبرافات إف كجدت ك ، مث ؿباكلة معرفة أسباب ىذه اإلكبرافات أـ الإكإذا ما كاف ىناؾ 
 اؼبناسبة.

التسويقي تتكوف من عدة مراحل اليت البد كأف تؤدم يتسلل معُت، كيف   اإلبتكارأف عملية كخبلصة القوؿ 
من ىذه  م على إقباز كلاإلبتكار كل مرحلة يتم القياـ بأعماؿ كمهاـ معينة. كتتوقف قباح اؼبنظمة يف التسويق 

 عالية.رتكاب أخطاء يف أم منها، كإدارهتا بالشكل الذم يضمن إقبازىا بكفاءة كفإاؼبراحل بشكل سليم كعدـ 

 التسويقي في المنظمات الجزائرية اإلبتكارالمطلب الرابع: 
سوؽ، كبالنظر إذل حاؿ اؼبنظمة التسويقي للمنظمات الراغبة بالبقاء يف ال اإلبتكارثناف يف أنبية إال ىبتلف 

أدت  قتصادية اعبزائرية من خبلؿ تتبع زمٍت قبد أف ىذه األخَتة شهدت تطورات كتغَتات داخلية كخارجية،اإل
نظمات على تغَت اؼبفاىيم كالتصورات كالقيم التنظيمية، خاصة بعد التخلي اعبزئي للدكلة عن بعض القطاعات كاؼب

ىتماـ اإل إذلاألمر الذم أدل  ،قتصادمنفتاح اإلقتصاد السوؽ كاإلية كخصخصتها، كالدخوؿ التدرهبي إلقتصاداإل
 اإلبتكار من خبلؿ إهباد بيئة تعمل على إنشاء كتشجيع التسويقي كتطبيقو، كلكن ىذا لن يتسٌت إال اإلبتكارب

رتقاء دبجاؿ ف اعبزائر بذلت ؾبهودات كبَتة لئلكرغم النقائص العديدة إال أ ،من خبلؿ ثقافة معينةالتسويقي 
 كتطبيقو. اإلبتكاراؼبنظمات كتشجيعها على 

 التسويقي في المنظمات الجزائرية اإلبتكارمعوقات : الفرع األول
ىتماـ اؼبختلفة( يتم الًتكيز عليو كاإل يف ؾباؿ التسويق )بعناصر مزهبو اإلبتكاريف الوقت الذم أصبح فيو 

تسود إذل حد كبَت  -خلق ميزة تنافسية-بو كتوظيفو يف الدكؿ األجنبية، كذلك لتحقيق العديد من الفوائد خاصة 
اعبزائرية خصوصا، كىناؾ عدة كل عاـ كاؼبنظمات يف اؼبنظمات العربية بش اإلبتكارظاىرة إنباؿ ىذا النوع من 

 : (1)مؤشرات تؤكد كجود ىذه الظاىرة منها ما يلي
  تتسم الغالبية العظمى من فبارسات التسويق يف ؾباالتو اؼبختلفة بأهنا تقليدية. فعلى سبيل اؼبثاؿ: أف اؼبنتجات

التسعَت ىي اؼبعركفة كاليت تطبق منذ فًتة ليست اعبديدة ؿبدكدة، ككذلك التطويرات يف اؼبنتجات اغبالية، كأساليب 
 قصَتة؛
  على منافسة اؼبنتجات كاؼبنظمات األجنبية يف  -أك القدرة احملدكدة ؽبا –عدـ قدرة اؼبنتجات كاؼبنظمات احمللية

يف التسويق كدبجاالتو اؼبختلفة، بينما  اإلبتكارتطبيق من ستفادة ؽ، كذلك ألسباب لعل أنبها عدـ اإلالسو 
 التسويقي بدرجة كبَتة؛ اإلبتكارنظمات األجنبية تستفيد باؼب
  تسويق على كجو اػبصوص، كذلك عند يف ؾباؿ ال اإلبتكارعموما، ك  اإلبتكارعدـ الًتكيز على قياس مهارات

 ختيار اؼبرشحُت لشغل كظائف تسويقية دبنظمات األعماؿ؛إ

                                                           
اؼبلتقى العريب الثاين حوؿ التسويق يف الوطن العريب الفرص كالتحديات،  ظواىر تسويقية غير صحيحة في الوطن العربي،نعيم حافظ أبو صبعة،  (1)

 .57، ص. 2003أكتوبر  8-6اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، 
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  يف التسويق يف غالبية اؼبنظمات. اإلبتكارعدـ توافر متطلبات 
 :(1)كىناؾ عدد من األسباب احملتملة اليت ترجع إليها ىذه الظاىرة منها ما يلي

  يف ؾباؿ التسويق كأنبيتو ككيفية توظيفو ػبدمة التسويق  اإلبتكارعدـ إدراؾ إدارة اؼبنظمات اؼبعنية ؼبفهـو
 كالعمبلء؛

 بادرة، كبالتارل عادة ما يتم اإلدارة اؼبىو اإلدارة برد الفعل كليس  أف النمط اإلدارم السائد يف ىذه اؼبنظمات
ن بينها هتو بأسلوب أك أكثر قد ال يكوف مأك مواج بتكار معُت يف السوؽ مث ؿباكلة تقليدهإنتظار حىت ظهور اإل

 التسويقي؛ اإلبتكار
  يف ؾباؿ التسويق إذل إمكانيات كموازنات ضخمة، يف الوقت الذم ال تتوفر مثل ىذه  اإلبتكاروبتاج

اإلمكانيات باؼبنظمات اليت ترغب يف تبنيو كتطبيقو، أك قد ترل إدارهتا أف ىناؾ أكجو أىم يتم توظيف ىذه 
 اإلمكانيات هبا؛

 معدؿ الفشل فيها عارل، خاصة يف  ات التسويقية عالية بعض الشيء، حيث أفاإلبتكار إف اؼبخاطرة اؼبرتبطة ب
لذا فقد  ، %80ؾباؿ اؼبنتجات اعبديدة، حيث عادة ما يصل معدؿ فشل مثل ىذه اؼبنتجات إذل أكثر من 

 لتجنب مثل ىذه اؼبخاطرة؛ اإلبتكاريكوف العزكؼ عن ىذا 
 كجو اػبصوص   قد تكوف األعباء اؼبلقاة على عاتق اإلدارة عموما، كعلى عاتق اؼبسؤكلُت عن التسويق على

 التسويقي كتطبيقو اإلبتكاركبَتة حبيث تستنفذ كقتهم كجهدىم للقياـ هبا، األمر الذم ال يًتؾ ؾباال للتفكَت يف 
 عتبار.باؼبنظمات موضع اإل

كأخَتا يبكن القوؿ أنو على اؼبؤسسات العربية كاعبزائرية خصوصا مواجهة التحديات اليت تقف كراء عزكفها 
ص لكل فرد داخل ىذه اؼبنظمات للعمل بأسلوب عقبلين يعتمد على ر التسويقي كتوفَت الف اإلبتكارعن فبارسة 

توفَت أسس كمناىج لقياس النجاح الذم يعد من أكلويات اؼبنظمات كبالتارل التأكيد على التوجو كبو تطوير عملية 
 التسويقي كتبٍت فبارساتو كمفاىيمو من قبل اؼبنظمات اؼبعنية. اإلبتكار

 ةالتسويقي في المنظمات الجزائري اإلبتكارتفعيل : الفرع الثاني
التسويقي كذلك من خبلؿ توفَت  اإلبتكارقتصادية اعبزائرية دعم كتشجيع ثقافة هبب على اؼبنظمات اإل

 .(2)ىم اؼبمارسات اليت هبب على اؼبنظمة الًتكيز عليهاأ الظركؼ اؼبناسبة لزيادة النشاط اإلبداعي، كنربز فيما يلي
 
 

                                                           
 .58ؼبرجع السابق، ص. نفس ا( 1)
اؼبلتقى الدكرل  قتصادية الجزائرية بين واقع الممارسة وحتمية المنافسة،تكار التسويقي في المؤسسة اإلثقافة االبعباسي بوبكر، زالسي سامر،  (2)

ف ص ص. 2013نوفمرب  27 -26بلعباس، جامعة سيدم كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، "دكر االبتكار التسويقي يف ترقية أداء اؼبنظمات"،  
14- 15. 
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 دعم المنظمة: -1
تم بو قادة اؼبنظمة حقيقة يدعم حينما يه اإلبتكاركلكن  ،التسويقي اإلبتكارإف تشجيع اؼبشرفُت يربز 

عتبار أف العمل اؼببتكر ىو قمة إك  اإلبتكاريةف يضعوا نظاما أك قيما مؤكدة لتقدير اجملهودات االذين عليهم 
 التسويقي. اإلبتكارزباذ القرارات كالتعاكف من القيم اليت ترعى إا أف اؼبشاركة يف اؼبعلومات كيف األكلويات، كم

 التسيير والتنظيم: -2
إف اؼبناخ التنظيمي يرفع من أداء اؼبنظمات كىبلق ظركؼ مناسبة تشجع كربفز اؼببتكرين، كمن أىم العوامل 

 اليت تعمل على ذلك:
  التكيف مع متغيرات البيئةمرونة التنظيم وقدرتو على. 

 كعدـ اإلبداع، بينما األعماؿ اغبيوية تثَت التحدم  : فاألعماؿ الركتينية تقضي إذل الساـ كاؼبللطبيعة العمل
التحدم اليت توفرىا كظيفة الفرد على أف درجة  ىاينزنلدل الفرد كتدفعو إذل التفكَت اػببلؽ، فقد كشفت دراسة 

لتأثَت على مستويات اإلبداع لديو، على أف ال تفوؽ درجة التحدم إمكانيات الفرد مامو تلعب دكرا كاضحا يف اأ
 كقدراتو فبا يؤثر عليو سلبا.

 :هبب إقامة نظاـ اؼبعلومات مرف كديناميكي يهتم دبصادر اؼبعلومات التكنولوجية التنافسية  نظام المعلومات
كالتجارية اليت تدفع اإلبداع كتعطي للمنظمة حضور دائم على كل اؼبستويات خاصة مع مراكز البحث العلمي 

 . (1)كاؼبنافسُت اآلخرين كالبيئة التكنولوجية
 :ؼبوظف الفرصة لكي يقرر بنفسو كيف ينفذ اؼبهمة اؼبسندة إليو، فذلك تتمثل يف إعطاء االحرية والتمكين

أك أهنم يفشلوف  ،ستمرارإؼبديرين يغَتكف األىداؼ بينمي اغبافز الذايت كحاسة اؼبلكية لديو، كيف الواقع قبد بعض ا
ل إذل صو ى التؼبوظفُت ليس ؽبم اؼبقدرة علسم فقط كيدعوف أف األىداؼ كآخركف يبنحوف اغبرية باإليف ربديد ا

 .بتكاريةإحلوؿ 
 :لقد زاد الوعي هبذا اعبانب مؤخرا، حيث أصبحت اؼبنظمات اليت سبتلك إمكانيات كقدرات  البحث والتطوير

 جّيدة هتتم هبذه الوظيفة كتصنع ؽبا مكانة يف اؽبيكل التنظيمي.
كلما كاف فريق العمل متآلفا كمتكامبل كلما أدل ذلك إذل مزيد من صقل مهارات التفكَت   مالمح فرق العمل:-

 م كتبادؿ اػبربات كيكوف ذلك من خبلؿ الرغبة األكيدة للعضو يف ربقيق أىداؼ الفريق:اإلبتكار 
 مبادرة كل عضو إذل مساعدة اآلخرين كخاصة يف الظركؼ الصعبة.-   
 ؼبعلومات اؼبتخصصة اليت وبضرىا األعضاء اآلخركف للنقاش.ضركرة تعرؼ كل عضو على ا-   

                                                           
اؼبلتقى الدكرل "اؼبؤسسة االقتصادية بتكار واإلبداع في خلق ميزة تنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دور اإلاـ صباؿ، دكبيش صباؿ، ق  (1)

 .178، ص. 2008نوفمرب  17-16جامعة قاؼبة، اعبزائر، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، اعبزائرية كاالبتكار يف ظل األلفية الثالثة،  
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 :حيث أف معظم اؼبديرين دائما مشغولوف، كربت ضغط النتائج، يفوهتم تشجيع اجملهودات  تشجيع المشرفين
 اؼببتكرة الناجحة كغَت الناجحة، فبل بد من التحفيز الدافع الذايت حىت يتبٌت اؼبوظف اؼبهمة كوبرص كيبدع فيها.

 الموارد: -3
التسويقي لدل العاملُت نبا: الوقت كاؼباؿ، كتوزيعها هبب أف يكوف  اإلبتكارأىم موردين يؤثركف على 

عند اعبميع، كعلى العكس فإف توزيعهما بشكل غَت عادؿ يؤدم إذل تثبيط  اإلبتكاربعناية فائقة إلطبلؽ شرارة 
 انت كاسعة كلما حركت اػبياؿ اؼببدع أكثر.اؽبمم، كما أف مساحة اؼبكاف الذم يعمل فيو اؼبوظف كلما ك

 ستغاللها:إتوفير الموارد البشرية وحسن  -4
إف من أىم العناصر اليت تساعد اؼبنظمة على القياـ بعملية اإلبداع ىو توفَت اؼبوارد البشرية البلزمة، كذلك 

 يتطلب الًتكيز على النقاط التالية:
  الضركرية لتشجيع ىؤالء األفراد؛توفَت نظم اغبوافز اؼبادية كاؼبعنوية 

  زباذ القرارات؛إتسهيل مسانبة األفراد يف 

 (1)التوظيف اؼبباشر أك تكوين كتطوير األفراد الذين لديهم الكفاءات كالقدرات اإلبداعية البلزمة. 

 الثقافة اإلنسانية: -5

الفرد العامل داخل اؼبنظمة إف الثقافة اإلنسانية تتلخص يف الًتكيز على دمج األدكار كاؼبشاعر حبيث يشعر 
 بأنو جزء ال يتجزأ من الكل كأف الكل جزء ال يتجزأ منو.

 الجزائرية قتصاديةالمؤسسات اإلالتسويقي في  اإلبتكارأسس تنمية ثقافة : الفرع الثالث:
ستقرار كالنمو، كذلك من خبلؿ ؽ اؼبنظمة كبو اإلنطبلإالتسويقي من كونو أساس  اإلبتكارتنبع أنبية 

 .(2)التسويقي اإلبتكارستغبلؿ كافة القدرات كاإلمكانات التسويقية اؼبتاحة، كىناؾ ثبلثة أسس لتنمية ثقافة إ

 بتكار التسويقي:ستراتيجية لإلالمحركات اإل -1

 اإلبتكاريةالتسويقي فإف اؼبنظمات يبكن أف تشجع األفراد على تطوير طاقاهتم  اإلبتكارمن أجل تعزيز 
م، كتوصف ىذه اؼبنظمات بأهنا حيوية كنشيطة، اإلبتكار كتزكدىم باؼبواقف اليت تشجع اجملموعات على التفكَت 

م من خبلؿ اإلبتكار كأهنا تسمح للعاملُت فيها بالدخوؿ يف اؼبخاطر. كمن اؼبهم تطوير ىذه القدرة على التفكَت 
بتكارية إماؽبا البد أف تراعي كجود آليات ؼبستقبلية ألعاؼبمارسة. إف اؼبؤسسات اؼبتميزة اليت تعتمد على النظرة ا

ؼبنظمة من فرص كؾباالت متنوعة سًتاتيجية تتمتع برؤية كاضحة لؤلىداؼ من خبلؿ ما تتيحو اإكؿبركات 
                                                           

، اؼبلتقى الدكرل "تنافسية اؼبؤسسات ستراتيجي لتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة الجزائريةإاإللكتروني كمدخل  التجديدرحيم حسُت،  (1)
 .51، ص. 2002اكتوبر30-29يومي جامعة بسكرة، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت ،االقتصادية كربوالت احمليط،  

 .17-15ص ص.  مرجع سبق ذكره،عباس بوبكر، زالسي سامرف  (2)
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ىتماـ باؼبتلقي النهائي ؼبنتجاهتم لتلبية حاجاتو كتطويرىا دبا ة تشجيع اؼبوظفُت اؼببتكرين، كاإلبتكار بواسطلئل
 ب مع توقعاتو.يتناس

 :اإلبتكاريةالبيئة التنظيمية للمنظمات  -2

يف إطار نظرية بناء اؼبنظمات كمنهج فكرم كعلمي لئلصبلح كالتطوير  اإلبتكاريةتتدخل مقومات البيئة 
كتسعى إلهباد النظم  ،بداعَت كفبارسات كظيفية تغرس كتؤصل اإلاإلدارم، حيث تقـو اؼبنظمات بتبٍت معاي

ىتماما مشًتكا لدل العاملُت كذلك بتبٍت نظاـ مؤسسي إقيمة كظيفية سبثل  اإلبتكاركاألساليب اليت ذبعل العملية 
ثراء كتنمية معرفة إالتدريب كاجبا كظيفيا يهدؼ إذل  عتبارإتصاؿ اؼبفتوح، ك ـو على اؼبشاركة كتأصيل قنوات اإليق

ىتماـ بالبحث كالتجريب كتوفَت اؼبوارد لية من الكفاءة كالفعالية، مع اإللو بدرجة عاكمهارة كسلوؾ الفرد ألداء عم
، اإلبتكاراؼبالية كذلك، إضافة على كضع معايَت موضوعية لتقييم الداء. تشجيع العاملُت على اؼببادأة كاإلبداع ك 

 يسهموف يف تطوير األداء اؼبنظمة.كضع معايَت كنظم كحوافز تؤمن اؼبكافأة اؼبادية كاؼبعنوية للمبتكرين الذين 

 التسويقي: اإلبتكارالثقافة المؤسسة المشجعة على  -3

يمها، كالرغبة يف العمل فيها يعد اإلنشاء الوظيفي الذم يتمثل يف قبوؿ العاملُت ألىداؼ اؼبنظمة كق
فو وبدث عملو كظرك  ستمرار هبا استثمارا متبادال بُت اؼبنظمة كالفرد، ذلك أف الرضا كىو شعور الفرد ذباهكاإل

 ستجابة الفرد كبو اؼبنظمة.إتماء، ىذا األخَت الذم وبدد مدل نعبلقة بينو كبُت اإل

ختيار كالبحث كاؼبكافأة. كيتطلب بناء ىتماـ بعناصر مثل اإلالتسويقية معناه اإل اإلبتكاريةإف بناء الثقافة 
 التأكيد على: اإلبتكاريةالثقافة 

 مة كاألىداؼ التسويقية كالعامة.غرس اإللتزاـ بالفلسفة العا 

 .مكافأة اعبدارة )الكفاءة( كتطوير مكافأة اؼبتميزين يف اؼبواقع اؽبامة 

  احملافظة على التماسك من خبلؿ دعم اإللتزاـ كالكفاية عن طريق جذب كتطوير كإبقاء الفرد الكفء
 كالتمسك بو خاصة يف اؼبراكز كثيفة االتصاؿ بالعمبلء.

 معوقات اإلبتكار التسويقي:القضاء على -4
ندفاع الفرد إلتعرؼ على معوقاتو اليت تقلل من التسويقي يف اؼبنظمة معناه ا اإلبتكارإف تشجيع أساليب 

بتكار التسويقي نتيجة و. كتًتاكم اؼبعوقات اؼبؤسسية لئلكبو التفكَت اعبديد أك تعطل بعض القدرات الفكرية لدي
يتقبل بعض األفكار اؼبعينة دكف غَتىا. كهبب على اؼبنظمة أف تسعى إذل  ميل اؼبنظمات إذل كجود كعي صباعي

عور اؼبنظمة باغباجة إذل مهارات القضاء على مصادر اؼبعوقات حىت يتمكن اإلبداع من الظهور، كذلك بتنمية ش
دم ستماع عالية، كتعيُت مديرين مبدعُت يتمتعوف بأساليب مبلئمة للمجموعات، اليت سيعملوف معها، كربإ

كيضفي ركح  "الفكر الجماعي"األفكار البالية كاألساليب التعسفية، كمكافأة السلوؾ الذم يساعد على إثارة 
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تلفة ؽبا لزيادة مستول الثقة، سناد مهاـ ـبإفة إذل تطوير فرؽ العمل من خبلؿ التعاكف بُت اؼبنظمات. إضا
ستعانة باؼبوظفُت القادرين على زبطي العقبات الوظيفية للجمع بُت الوظائف اؼبختلفة اليت هبب أف يتخللها اإل

غبل اؼبشكبلت، كتأسيس آليات لنقل اؼبعلومات  اإلبتكاريةركح التعاكف كالعمل من خبلؿ ؾبموعة من األدكات 
بتكارية للتفكَت مزكدة بالوسائل إفَت أماكن أة، تو كجعل اؼبشاركة يف األفكار من األنشطة اليت تستحق اؼبكاف

حتفاظ بتقبل القليل من األفكار ر اليت تبلئم طبيعة السوؽ، مع اإلنتقاء األفكاإناىية يف اؼبطلوبة، ككذلك الدقة اؼبت
اعبديدة الغريبة، اليت تسبق ركح العصر، كالدقة يف ربديد الوقت اؼبناسب الذم تقدـ فيو خطوط اؼبنتجات 

 اعبديدة. كاػبدمات
التسويقي يف اؼبنظمات اعبزائرية  اإلبتكاركيف األخَت توجد ؾبموعة من العوامل يؤدم تظافرىا إذل قباح 

  ( اؼبوارل:4)نلخصها يف اعبدكؿ 
 (:عوامل نجاح اإلبتكار4الجدول )

 الخصائص المحورية العوامل

، القيادة  الرؤية المشتركة
 واردة اإلبتكار.

 ومعبر عنها؛رغبة واضحة متقاسمة  -
 ستراتيجيا؛إمتداد الرغبة إ -
 لتزام اإلطارات السامية.إ -

 تصميم المنظمة بطريقة تسهل اإلبداع، التعلم وتبادل األفعال؛ - الهيكلة الخاصة
 إيجاد توازن مقبول بين خيارات في مواجهة الظروف الخاصة. -

 ل اإلبتكار.يقومون بالترقية والتجزئة وأدوار أخرى تحفز وتسه - األفراد المحوريون
 ستعمال المالئم للفريق بهدف حل المشاكل؛اإل - عمل الفريق الفعال

 ختيار وبناء الفريق.إستثمار في ضرورة اإل -
لتزام طويل األجل بالتعلم والتكوين بهدف ضمان مستويات عالية بين اإل - متابعة وتوسيع التطور الفردي

 الكفاءات والمهارات وقدرات التعلم بفعالية.
 داخل المنظمة )عمودي، أفقي( وبين المنظمة واألطراف الخارجية األخرى. - تصال القوياإل

 المشاركة في نشاط التطوير على مستوى المنظمة ككل. - المشاركة القوية في اإلبتكار
 التوجو الداخلي والخارجي بالعمالء في إطار شبكة موسعة. - ستهداف الخارجياإل

تهدف لخلق األفكار اإلبداعية، مرتكزة على آليات تحفيز  مسيرة إيجابية - المناخ اإلبداعي
 مالئمة.

جربة مسبقة، تحديد لتزام داخليا وخارجيا في إطار تمستوى مرتفع ممن اإل - المنظمة المتعلمة
 تصال، مشاركة الخبرة ونشر المعارف.إوحل المشاكل، 

Source :Joe Tidd et al, Management de l’innovation, op. cit, p.p. 477-478 
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 في المزيج التسويقي اإلبتكارالمبحث الرابع: 
لعل من أىم ما يبكن أف يعٍت بو التسويق بوصفو كظيفة عبوانب عدة أساسية منها الوصوؿ إذل السوؽ 

إال أف ذلك ال  ،اؼبستهدؼ كدراسة سلوؾ اؼبستهلك للتعرؼ على حاجاتو كرغباتو كأساليب ضبايتو كضماف حقوقو
يبكن ربقيقو من الناحية العملية من دكف تقدًن مزيج تسويقي مناسب للمستهلك كحبدكد إمكانيات اؼبنظمة 

كالتكامل بُت عناصر ىذا اؼبزيج اؼبتكونة من )اؼبنتج، السعر، الًتكيج، التوزيع( من حبيث تستطيع أف ربقق الربط 
ستثمار كغَتىا فبا يتطلب حجم اؼببيعات كربقيق عائد على اإل أجل ربقيق األىداؼ التسويقية كالربح كزيادة

مهارات تسويقية يف إدارة التسويق فضبل عن أنظمة كفؤة تتعامل مع تلك العناصر ؼبزجها مزجا ىبدـ اؼبنظمة 
 كاؼبستهلكُت.

األىداؼ م يقـو على فكرة أساسية مفادىا عدـ قدرة مكوف كاحد على ربقيق اإلبتكار كعليو فإف التسويق 
لذلك فإف مزج صبيع ىذه العناصر معا يكوف أكثر قدرة على  ،كالغايات اؼبطلوبة بأفضل األشكاؿ كأحسن الصنع

ستخداـ عنصر كاحد فقط كيضيف إليها بعض العناصر اإلضافية إداؼ اليت تسعى إليها اؼبنظمة من تلبية األى
عمليات التسويقية كتنفيذ ما يلقى على عاتقهم أداء الاألخرل مثل الدليل اؼبادم كالعمليات كاألفراد كىم الذين 

 بتكاره. إيتم 

 في مجال المنتجات والخدمات اإلبتكارالمطلب األول: 
 في مجال المنتجات اإلبتكار: الفرع األول

الية إف ما يبيز اؼبنظمات يف الوقت اغبارل ىو ىذا التسارع يف إدخاؿ منتجات جديدة كربسُت اؼبنتجات اغب
ؽبا. كتقتضي الطبيعة الديناميكية لؤلسواؽ نفجار اؼبنتجات اعبديدة كالتزايد اؼبستمر إفبا هبعلها تعيش فيما يشبو 

ستهبلكية اليت تتسم بالتنامي كالتجدد كالتطور، فبا يتطلب اعية كمدركة للحاجات كالرغبات اإلف تكوف اؼبنظمة ك أ
إحداث اؼبطابقة اػببلقة بُت تلك اغباجات كبُت ما تنتجع اؼبنظمة من ضركرة التعرؼ الدائم عليها كالعمل على 

سًتاتيجيات اليت سبكن اؼبنظمة اعبديدة إحدل اإل بتكار اؼبنتجاتإمات. كضمن ىذا السياؽ تعد عملية سلع كخد
 .(1)من الرد على ربديات ديناميكية السواؽ

 :مفهوم المنتوج الجديد -1

فهو يلعب  ،يف اؼبزيج التسويقي الذم تقـو عليو بقية العناصر األخرليعترب اؼبنتج ىو العنصر األساسي 
سويقية رتكاز الرئيسية يف توجيو كافة القرارات التنشطة اؼبنظمة، فهو يعترب نقطة اإلدكرا رئيسا يف توجيو ـبتلف أ

 ستمرارية اؼبنظمة كمبوىا.إتياجات اؼبستهلكُت كمن شبة ضماف حكتعظيم اإلشباع اؼبطلوب إل

                                                           
 .241ص.  ،مرجع سبق ذكرهسامية غبلوؿ،  (1)
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ديبلت أك إضافات يف اؼبنتوج ىو الوصوؿ إذل منتجات جديدة سباما يف السوؽ أك إدخاؿ تع اإلبتكار ك
 ك ؿبدكدة على اؼبنتجات اغبالية أك ربسينها حبيث زبتلف عن اؼبنتجات اغبالية بدرجة أك بأخرل.أسواء جذرية 

تكرة، توجو كبو ربسُت أدائها "منتوجات جديدة ؽبا ميزات كظيفية مب :كتعرؼ اؼبنتجات اعبديدة على أهنا
 .(1)كخصائصها بشكل جديد"

 .(2)"أنو منتجات ـبتلفة عما ىو موجود من قبل" :كيعرؼ كذلك على

ك تطويره على مواصفات أكن تغيَته أك إضافتو أك ربسينو أم شيء يب" :أنو كيعرؼ اؼبنتوج اعبديد على
لو يؤدم إذل إشباع حاجات كرغبات ك اػبدمات اؼبرافقة أك غَت اؼبلموسة أاؼبنتوج سواء اؼبادية اؼبلموسة  كخصائص

اؼبؤسسة أك السوؽ أك  على ايكوف ىذا منتوجا جديد ،العمبلء اغبالية أك اؼبرتقبة يف قطاعات سوقية مستهدفة
 .(3)بتكار ىذا اؼبنتج"إالتقدـ التكنولوجي اؼبستخدمة يف العمبلء أك صبيعهم معا، كبغض النظر عن درجة 

بتكار يف اؼبنتوج يتضمن: إحداث تغيَتات مهمة يف تصميم اؼبنتج إلعطائو نظرة جديدة كجذب قدر إكإف 
 أكرب من الزبائن ؽبذا اؼبنتج، كإحداث تغَتا أساسي يف خصائص اؼبنتج بقصد جعل اؼبنتج ذا نظرة متميزة كخاصة.

يف ربديد مصطلح اؼبنتج  ختبلفهميف ؿبدد للمنتجات اعبديدة نظرا إلختلف الباحثوف يف كضع تصنإك 
تصنيفا للمنتجات  (Philip Kother)عتبار ىذا األخَت نسيب كمتعدد األبعاد يف ىذا اإلطار قدـ إاعبديد ب

بالنسبة للمؤسسة كىي تتمثل  اإلبتكاربالنسبة للسوؽ كدرجة  اإلبتكاراعبديدة يقـو على دمج معيارين نبا: درجة 
 :(4)فيما يلي

  كنسبتها قليلة جدا، فهي  تكوف جديدة على اؼبؤسسة كالسوؽ كالعمبلء،: تطرح ألول مرةمنتجات جديدة
 كتشافات علمية كتكنولوجية ضخمة؛إرات أك بتكانتيجة إل

 ىذه اؼبنتجات ليست جديدة على السوؽ كإمبا جديدة على اؼبؤسسة رباكؿ  :إضافة خطوط منتجات جديدة
 متوافرة يف قطاعات سوقية معينة؛ستثمار فرص سوقية إإضافتها إذل خطوط منتجاهتا بغية 

 حيث تقـو اؼبنظمة بإضافة منتجات جديدة إذل خطوط منتجاهتا اغبالية  :توسيع خطوط المنتجات الحالية
 حيث تكوف خصائصها كمواصفاهتا قريبة من اؼبنتجات اغبالية؛

                                                           
 .51.مرجع سبق ذكره ،صناجحة ؿبمد الطاىر، ( 1)

(2) Paul iller, Stratégies et marketing de l’innovation technologique, 2
éme

 édition, paris, 

Dounod, 2005, p. 16.
 

 .94، ص.  2004،الطبعة األكذل، عماف ،األردف،كائل للنشردار تطوير المنتجات الجديدة،سهَت ندًن ىكركش،مأموف ندًن عكركش، ( 3)
(4) Kother Philip et autres, marketing management, édition pearsoneducation, 12 édition, 

France, 2006, pp. 726 – 727. 
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 اغبالية بغرض تقليل على منتجاهتا جراء تعديبلت كربسينات إتقـو اؼبنظمة ب :تحسين المنتجات الحالية
 التكلفة، زيادة القيمة اؼبضافة للعمبلء أك مواجهة اؼبنافسة يف السوؽ؛

 طاعات : تعمل اؼبنظمة يف ىذه اغبالة على إعادة سبوضع منتجاهتا يف قإعادة إحالل )تموقع( المنتجات
تغيَت سلوكات اؼبستهلكُت يف ىذه ستخدامات جديدة ؼبنتجاهتا أك إكتشاؼ إسوقية معينة ألسباب منها: 

 القطاعات؛

 إذا كاف زبفيض التكاليف سواء تكاليف  : من كجهة نظر اؼبنظمة،المنتجات الجديدة المنخفضة التكلفة
اإلنتاج أك التسويق سوؼ يؤدم إذل زيادة القيمة اؼبضافة للمستهلكُت، فإنو يغَت منتجا جديدا كلكن ليس بالنسبة 

 للسوؽ؛

 كىنا تقـو اؼبنظمة بتقدًن منتج جديد للعمبلء على شكل تطوير األنشطة  ليم الخدمات:تطوير نظام تس
العمبلء يف قطاعات إذل  كالعمليات كاإلجراءات أك قنوات التوزيع اليت يتم من خبلؽبا تسليم خدمات اؼبنظمة

 تسويقية معينة.

 :(1)اجحا كىيكما أنو على اؼبنتج أف يوفر الشركط األربعة التالية ليكوف ذبديدا ن

 :فوائد مهمة للمستهلكُت.على اؼبنتج اعبديد أف يوفر  مهم 

 :الفوائد اؼبقدمة هبب رؤيتها من قبل اؼبستهلكُت على أهنا فريدة. فريد 

 كلكن إذا أمكن تقليده بسرعة من قبل  ،اؼبنتج اعبديد قد يوفر فوائد مهمة كفريدة ستمرارية في التميز:اإل
 اؼبنافسُت فلن يوفر فرصا يف السوؽ.

  هبب على اؼبنظمة أف سبتلك القدرة على تسويق اؼبنتج من حيث تصميم اؼبنتج كتصنيعو بسعر التسويق: قابلية
 مناسب للمستهلكُت كتأسيس نظاـ توزيع فاعل لتوصيل كدعم اؼبنتج.

 :وتطوير المنتجات الجديدة اإلبتكارأىمية  -2

سًتاتيجية اؽبامة لنجاح اؼبنظمات، كغالبا ما يستخدـ مفهـو التطوير يعد تطوير اؼبنتجات من األمور اإل
 أال كىو التوصل إذل ما ىو جديد ،كمفهومُت مًتادفُت ألف كليهما يسعياف إذل ربقيق ىدؼ كاحد  اإلبتكارك 

 .(2)اؼبنافسُت يف السوؽاألمر الذم يضيف قيمة أكرب كأسرع من 

                                                           
(1) Doyle  Peter, Marketing Management and stratiegy, Prentice, Hall, 2

eme 
édition, 1998, p. 

190.
 

 .53، ص. 2008، دار اليازكرم العلمية للنشر ، األردف، تطوير المنتجات وتسعيرىاالطائي ضبيد كبشَت العبلؽ،  (2)
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ات يساعد اؼبنظمة على البقاء كخاصة أف تطوير اؼبنتج ،صول لتطوير اؼبنتجات يف اؼبنظماتكىناؾ أنبية ق
الشديدة، ككذلك يساعد اؼبنظمة على ربقيق ستمرار يف فبارسة أعماؽبا يف ظل بيئة عمل تتميز باؼبنافسة كاإل

على ربقيق أىداؼ اؼبتعلقة بالنمو كالتوسع، القصَتة كالطويلة اؼبدل كيزيد قدرة اؼبنظمات سًتاتيجية أىدافها اإل
ستثمار كزيادة رباح كزيادة معدؿ العائد على اإلمالية كغَت مالية، حيث أف األىداؼ اؼبالية تتمثل: يف زيادة األ

نطباع إبزيادة رضا اؼبستهلكُت، كربسُت  تتمثلؼ غَت اؼبالية فىداكزيادة اغبصة السوقية، أما األ اؼببيعات كاإليرادات
اؼبنافسُت عن اؼبنظمة كربسُت ظبعة كشهرة اؼبنظمة يف السوؽ، كذلك تراكم قاعدة اػبربة كاؼبعرفة لدل اؼبنظمة يف 

 .(1)د قدرات اؼبنظمة لتطوير منتجات جديدة يف اؼبستقبلحنتجات جديدة لتصبح ىذه القاعدة أؾباؿ تطوير م

ي يف يلعب الدكر األساس اإلبتكاراعبديدة، مشَتا إذل أف يف تطوير اؼبنتجات  اإلبتكاردكر  عبيدات كيبُت
إذل إشباع حاجات كرغبات اؼبستهلكُت ستمرار من خبلؿ إهباد كخلق األفكار اؼبؤدية سبكُت اؼبنظمة من النمو كاإل

اؼبتغَتات البيئية كما تفرضو على أذكاؽ  اؼبستهدفُت كيزكد اؼبنظمة بصورة دكرية دبخزكف معلومايت كحديث جملاهبة
مأمون عترب إ. كما (2)اؼبستهلكُت كيساعد على تطوير منتجاهتا اغبالية أك إهباد منتجات جديدة تنتج ألكؿ مرة

بالشكل الذم أف قدرة اؼبنظمة على تطوير منتجات جديدة كهتيئة كافة الظركؼ كالعوامل الداخلية كاػبارجية  نديم
. كعليو ىناؾ عبلقة كثيقة بُت اإلبتكاركفبارسة كافة األنشطة كاؼبراحل من أىم ـبرجات عملية يسمح بالتطوير 

 اإلبتكاركتطوير منتجات جديدة، حيث تعد ىذه األخَتة إحدل العمليات الفرعية كاؽبامة من عملية  اإلبتكار
 .(3)على مستول اؼبنظمة ككل

 :(4)األساسية اؼبؤدية إذل تطوير اؼبنظمات ؼبنتجاهتا كىيكفبا سبق يبكن أف ربدد ؾبموعة من األسباب 

 حد األساليب يفكأف أ ،ع اؼبنافسُت من أجل التفوؽألف كجود اؼبنافسة ىبلق ضغوطا متبادلة على صبيالمنافسة:-أ
 اإلبتكاركما أنو أصبح من الضركرم لبلوغ ميزة تنافسية مستدامة البد من   ،ىذا التفوؽ ىو تطوير اؼبنتجات

 .اؼبتواصل يف اؼبنتج لكي ال يفقد ميزتو التنافسية أماـ عمليات تقليده من قبل اؼبنافسُت

كذلك ألف ربسن مستول اؼبعيشة كاؼبستول الثقايف العاـ يف اجملتمع يؤدم : تطور حاجات الزبون ونوعيتها-ب
ؼبنظمات متابعة ىذه إلشباعها فبا يفرض على ا ،إذل تغَت حاجات الفرد كنوعية الوسائل كاؼبنتجات كاػبدمات

 كربسُت اؼبنتوجات اغبالية.ستجابة السريعة ؽبا من خبلؿ تطوير منتجات جديدة التغَتات كاإل

                                                           
 .97 -96، ص ص. ذكرهمرجع سبق مأموف ندًن عكركش، ( 1)
 .111، ص. 2010 األردف، دار كائل للنشر ، الطبعة الرابعة، ، تطوير المنتجات الجديدة، مدخل سلوكي،عبيدات ؿبمد إبراىيم (2)
 .99 -98ص ص.  مرجع سبق ذكره،مأموف ندًن عكركش،  (3)
 راجع كل من: (4)

 .258. 257، ص ص. مرجع سبق ذكرهقبم عبود قبم،  -
- Kother Philip & Keller kevin, marketing management, Pearson Prentice Hall,, 13

th
 

édition, New Jersey – USA  2009, p. 636 . 
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ختفاء إلى نتيجة كاضحة ىي تسارع ظهور ك عف التطور التكنولوجي السريع أدل حيث أ التطور التكنولوجي:-ج
 يفرض على اؼبنظمات كضع برامج تطوير منتجاهتا لتفادم تقادمها.اؼبنتجات كقصر دكرة حياهتا، فبا 

إف العوؼبة تيار متنامي، حيث أف العديد من الصناعات ربوؿ إذل صناعات عاؼبية تتنافس كفق معايَت  العولمة:-د
لعوؼبة كمداخلو كتطبيقاتو اؼبختلفة كل اإلبتكارعاؼبية كىذا ما يسمح بإهباد أساليب جديدة كمتنوعة، ضمن ذلك 

عبلقة كبَتة مع تطوير اؼبنتجات اعبديدة، فالتصميم اؼبتكامل من أجل السوؽ العاؼبية يبكن أف يلغي إعادة 
 التصميم اؼبكلفة يف كل مرة تسعى فيو اؼبنظمة لدخوؿ سوؽ جديدة.

 :(1)سباب السابقة ىناؾ أسباب أخرل كىياألباإلضافة إذل 
 يف تقدًن اؼبنتوجات أحد مستلزمات قباح  اإلبتكاركالنمو يف عادل األعماؿ، حبيث يبثل  ستمرار كالتواصلاإل

 اؼبنظمات يف بلوغ أىدافها؛
  متبلكها رؤل تطويرية كاضحة كفلسفة تطوير ناضجة، إرقي اؼبنظمات كقباحها يعتمد على إف معيار قياس

 دارة عليا تؤمن بالتطوير كمنهج للبقاء كالنمو؛إك 
  ح اؼبنظمة من خبلؿ اؼبنتج اعبديد؛زيادة أربا 
  يسهم التقدًن اؼبتواصل للمنتجات يف بناء قاعدة صلبة للنمو اؼبستقبلي، كبالتارل فهو يبكن اؼبنظمة من مواجهة

 التغَتات اؼبستقبلية كإدارهتا بفعالية عالية.
 بتكار المنتجات:إعوائق  -3

ستقرار كالنمو يف مبيعاهتا كأرباحها سة يف ربقيق اإلبتكار اؼبنتجات اعبديدة بالنسبة للمؤسإبالرغم من أنبية 
علي كالتقدـ كالرفاىية للمجتمع ككل، فإف ىذه العملية تكتنفها درجة عالية من اؼبخاطر كقد كضح كبل من 

 :(2)ها ما يليؾبموعة من العوائق من أنب أحمد شاكركعسكرم  حسين
يف اؼبنتجات اعبديدة إذل ثبلث  اإلبتكارترجع أسباب فشل برامج  ارتفاع معدل فشل المنتجات الجديدة: -أ 

 ( اؼبوارل:11أسباب كما ىي موضحة يف الشكل )
 

 

 

                                                           
 .36، ص. ، مرجع سبق ذكرهطارؽ فيصل التميمي (1)
 راجع كل من:( 2)

سوريا، الطبعة األكذل،، دار الرضا للنشر، التسويقيةستراتيجيات والخطط ثة في التسويق، الدليل العملي لإلاألساليب الحديعلي حسُت،  -
2000 ، .169. 

 .48 -44، ص ص. 2000 األردف، ، دار الزىراف للنشر ، الطبعة األكذل،دراسات تسويقية متخصصةعسكرم أضبد شاكر،  -
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 اإلبتكارويل الكايف لدعم عملية من خبلؿ عدـ كجود التم %18حيث تشكل األسباب اؼبالية نسبة 
ألسباب فنية من خبلؿ عدـ قدرة اؼبنتج على ربقيق مستول  % 32للمنتج كتسويقو )نقص اؼبوارد اؼبالية(، ك

األداء اؼبطلوب منو )عجز يف حل اؼبشاكل الفنية كالتقنية، عدـ القدرة على ذبسيد مستول من الناحية الفنية(، 
الباقي إذل أسباب تسويقية كذبارية )سوء يف تقدير حجم السوؽ، تغَت رغبات اؼبستهلك، توقيت   %50كتعود 
 منتج، رد فعل قوم من اؼبنافسُت(. إطبلؽ

رتفاع تكلفة تقدًن اؼبنتجات اعبديدة من شأهنا أف تكوف سببا رئيسيا إإف  بتكار المنتجات:إع تكلفة رتفا إ-ب
ىتماـ األكرب رة سباما، ككبديل عن ذلك أصبح اإليف جعل منظمات كثَتة تصرؼ النظر عن تقدًن منتجات مبتك

 التحسيٍت، كذلك بتطوير اؼبنتجات اغبالية. اإلبتكارب
ستعادة ت ؽبا يف السوؽ أهنا غَت كافية إلقد ترل اؼبنظمة يف الفًتة القصَتة اليت أتيح قصر دور حياة المنتج:-ج

 العالية. اإلبتكاربتكارىا ناىيك عن ربقيق عائدات ؾبزية من ذلك اؼبنتج نظرا لتكاليف إتكاليف 
عندما تقدـ اؼبنظمة منتج جديد كذلك بعد زبطيو كافة العقبات  في حالة النجاح:زدياد حدة المنافسة إ-د

كيبدأ يف ربقيق النجاح يف السوؽ، تبدأ اؼبنافسة يف الظهور بشكل حاد كبطريقة قد تؤثر على عمر أك طوؿ حياة 
اؼبنافسة، حيث تتبع اؼبنتج يف األسواؽ اؼبر الذم قد يدفع بالشركة إذل سحب اؼبنتج من السوؽ كذلك بدال من 

 الكثَت من اؼبنظمات ىذه السياسة خاصة عندما تنخفض اؼببيعات نتيجة اؼبنافسة بطريقة سيئة.

 أسباب مالية
18% 

 أسباب فنية
32% 

 أسباب تسويقية
50% 

بتكار في المنتجات أسباب فشل برامج اإل(: 11)الشكل 
 الجديدة

source: jean- pierre Helf er, Jacques Orsoni, Marketing, 

vuibert, , 7 édition  , Paris, 2001, p. 154. 
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بتكار بعض اؼبنتجات يف بعض الصناعات كصناعة إقد تطوؿ فًتة عملية  بتكار المنتجات:إطول عملية -ه
ؤشرات يف السوؽ قد تتغَت خبلؿ ىذه الفًتة األدكية كصناعة السيارات كالصناعات الغذائية، كلذلك فإف بعض اؼب

الزمنية الطويلة، فبا هبعل السلعة غَت مناسبة للسوؽ عند طرحها )تغيَت أذكاؽ اؼبستهلكُت( كبالتارل فإف مصَتىا 
 ىو الفشل.

نتباه اؼبستهلكُت كبو أفكار اؼبنتجات اعبديدة، كذلك إجتذاب إإف من الصعب عادة  مقاومة المستهلك:-و
ينفقوف اعبزء الكبَت من دخلهم على اؼبنتجات لعدة أسباب أبرزىا الدخل فاؼبستهلك ذك الدخل الضعيف 

سوؽ ذبعل ىناؾ األساسية، كبالتارل ىم ال هبدكف الفرصة يف ذبريب اؼبنتجات اعبديدة، كما أف كثرة البدائل يف ال
نتباه اؼبستهلكُت من طرؼ اؼبنافسُت، باإلضافة إذل الوالء للقدًن كاػبوؼ من اعبديد بسبب إالظفر بمنافسة يف 

رضاء اؼبستهلكُت على اؼبنتجات اغبالية، كل ىذه األسباب كغَتىا تشكل ما يسمى دبقاكمة للمستهلك، كىذا 
دـ إقناع اؼبستهلك دبا تقدمو من للخوؼ من ع اإلبتكارتعزؼ عن من العوائق اليت ذبعل أغلب اؼبنظمات 

 بتكارات.إ

 :بتكار المنتجاتإأساليب  -4

بتكار اؼبنتجات اعبديدة مهمة، كذلك نظرا لتباين ىذه األساليب كقدرهتا على ربقيق إتعترب دراسة أساليب 
بتكار اؼبنتجات إكخاصة كأف عملية  ،أىداؼ اؼبنظمات يف تطوير منتجاهتا اغبالية كالتوصل إذل منتجات جديدة

ليست باؼبهمة السهلة بل تتميز بدرجة من التعقيد كاؼبخاطرة كيوجد عدد كبَت كمتنوع من ىذه األساليب حسب 
 ذبارب اؼبنظمات كمن أنبها: 

 األسلوب البديهي: -أ 

ستمرارىا كمبوىا، قد وبمل من اؼبخاطر عتباره األساسي إلإبتكار اؼبنتجات للمنظمة ك إعلى الرغم من أنبية 
دل القدرة على كضع سياسة سليمة ما يؤثر على حياة اؼبؤسسة نفسها، كاػبركج من ىذا اؼبشكل يتوقف على م

درهبي بتكار اؼبنتجات اعبديدة، كمن أجل ىذا مت تطوير األسلوب البديهي كالذم يسمى أيضا بالتخفيض التإل
ت الفشل ىذا األسلوب يقلل من معدال نتقاؿ من مرحلة إذل مرحلة كبالرغم من أفأم يتم زبفيض اؼبخاطرة باإل

 .إال أنو ال يضمن النجاح

وجود مشكلة معينة تواجو كيتم إتباع األسلوب البديهي بعد الكشف عن كجود فرصة تسويقية أك كنتيجة ل
.كذلك كفق خطوات كاليت تتمثل يف البحث عن األفكار كغربلتها كتقييمها،مث بلورهتا اذل مفهـو اؼبنتوج اؼبؤسسة



 ي ــــــــــويقـــــــــــار التســـــإلبتكل االطار النظري...............................................ل األول ــــــــــالفص
 

 

98 

كيف ىذه اؼبرحلة تتخذ ختبار السوقي إختبارىا ،مث ربليل اعبدكل االقتصادية ؽبا ،تليها تطوير اؼبنتج كالقياـ باإلك 
 :(1)اؼبنظمة أربعة قرارات رئيسة تتمثل

 ستخدامات اؼبنتوج باإلضافة إذل ظركؼ إلسوؽ الذم يتوقف على طبيعة كنوع توقيت طرح اؼبنتوج يف ا
 )قائدة، تابعة ...(؛السوؽ كدكر اؼبنظمة فيو 

  مناطق طرح اؼبنتوج اليت تتوقف على حجم اؼبنظمة اإلنتاجية كالتسويقية كاؼبالية كاإلدارية )إما أف يطرح دفعة
 كاحد يف أكباء السوؽ أك يتدرج يف التوزيع من منطقة إذل أخرل حىت يتم تغطية صبيع أرجاء السوؽ(؛

 التوزيع كالًتكيج على أفضل العمبلء احملتملُت؛ربديد العمبلء اؼبستهدفُت حىت تركز اعبهود يف  
 للسوؽ، كيتطلب ىذا القرار توزيع ميزانية التسويق بُت عناصر اؼبزيج سًتاتيجية اؼبناسبة لتقدًن اؼبنتوج ربديد اإل

 التسويقي كربديد أكلويات كتسلسل األنشطة.
ائق اؼبفيدة اليت تتضمنها عملية غبقسًتشاد باقرارات السابقة، يستوجب عليها اإلزباذ اؼبنظمة الإكقبل 

دة، أما التبٍت فهو نتشار مستول تبٍت اؼبستهلكُت للمنتجات اعبديكيقصد باإلنتشار كتبٍت اؼبنتجات اعبديدة. إ
بطريقة مستمرة، بينما يقصد بعملية التبٍت ذاهتا، العملية الذىنية اليت مر  اإلبتكارستخداـ إزباذ قرار إقياـ الفرد ب

يف دراساتو بأف  (Evertt M. Rogers)لو. فقد كضح حىت يتم قبولو  اإلبتكارهبا الفرد من كقت ظباعو عن 
عن معلومات  حثىتماـ كالببتكار، مث اإلإكذل يف إدراؾ الفرد بوجود األعملية التبٍت سبر خبمس مراحل، اؼبرحلة 

إضافية، كتلي ذلك مرحلة التقييم أين يقدر الفرد منافع اؼبنتوج اعبديد كاعبدكل من ذبربتو، كبعد ذلك ذبربتو ؽبذا 
 ستخداموإو، حىت يتخذ قرار تبٍت اؼبنتوج ك اؼبنتوج اعبديد على نطاؽ ضيق للحكم على مدل اإلشباع الذم وبقق

 .(2)بشكل منتظم كمستمر
ختبلؼ ما بُت األفراد من حيث مدل قبوؽبم كرغبتهم يف إعلى كجود  (Evertt M. Rogers)كيؤكد 

 :(3) ذبربة اؼبنتجات اعبديدة، إذ يبيز بُت طبس فئات من األفراد أثناء عملية التبٍت كىم
 :كتقدر اليت تقـو بتجربة األفكار اعبديدة بشيء من اؼبخاطرة كنسبتهم قليلة كىي الفئة  المبتكرون المغامرون
 ؛ %2.5بػ 
 :كلكن بشيء من  ،كىي الفئة اليت سبثل قادة رأم اجملتمع كيتبنوا ىذه اؼبنتجات يف كقت مبكر المبتكرون

 ؛ %13.5اغبذر، تقدر نسبتهم بػ 
 :قادة الرأم إال أهنم أكؿ من يقـو بتجربة اؼبنتجات غالبا من ما تكوف  كاليت على الرغم األغلبية المتقدمة

 ؛ %34س كتقدر نسبتهم بػ اعبديدة قبل عامة النا
                                                           

 .151، جامعة عُت الشمس، القاىرة، ص. إدارة التسويقعبيد ؿبمد عناف، زىَت ثابت، ( 1)
 ؼبزيد من التفاصيل عن عملية التبٍت لبلبتكار، إرجع إذل: (2)

 .236 -234قبم عبود قبم، مرجع سبق ذكره، ص ص.  -
- Evertt M. Rogers, Diffision of Innovration, the free press, New York, 1983. 

(3)
 Evertt M. Rogers, op. cit, p. 246. 
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 :؛ %34كىي عكس الفئة السابقة كتقدر نسبتهم بػ  األغلبية المتأخرة 
 :)بينما يرتاب ىذه الفئة من التغَت فيتبنوف ىذه اؼبنتجات فقط عندما تصبح تقليدية  المتلكئين )المتقاعسون

 . %16أك معركفة كمألوفة كتقدر نسبتهم بػ 
من خبلؿ ؾبموعة من اؼبعايَت ختبار السوقي للمنتوج تأيت مرحلة التقييم النهائي للمنتوج اعبديد بعد مرحلة اإل

 :(1)أنبها
كىي معايَت كمية موضوعية كحقيقية يتم اغبصوؿ عليها من خبلؿ األداء اؼبارل اغبقيقي  المعايير المالية:-أ

 أرض الواقع كمنها ما يلي:للمنتج اعبديد يف سجبلت اؼبنظمة الرظبية كاليت ربققت على 
 ستثمار يف اؼبنظمة؛تج اعبديد يف معدؿ العائد على اإلمسانبة اؼبن 
 حجم كمعدؿ مبو اؼببيعات اإلصبالية نتيجة طرح اؼبنتوج؛ 
 األرباح كاغبصة السوقية للمنتج اعبديد كمعدؿ مبوىا مقارنة مع أقرب منافسيها؛ 
  اؼبنظمة يف السوؽ اؼبالية، كىذا ينطبق على اؼبنظمات الضخمة اليت أثر أداء اؼبنتج اعبديد على أسعار أسهم

 يتسع نطاؽ عملها على مستول العادل.
كاػبربة للحكم على ىي معايَت نوعية كغَت موضوعية يستخدـ فيها اغبكم الشخصي  المعايير غير المالية:-ب

 أداء اؼبنتج اعبديد كمنها ما يلي:
 فظة اؼبنتجات اؼبوجودة يف اؼبنظمة كعلى دكرة حياة اؼبنتجات األخرلتقييم أداء اؼبنتج اعبديد على ؿب، 

 أم ىل أدل إذل ربسُت شهرة اؼبنظمة أـ ال كؼباذا؟؛ ،ككذلك على شهرة اؼبنظمة
  اظ بقاعدة العمبلء اغباليُت كزيادهتم خبلؿ فًتة فاغبتقييم أداء اؼبنتج اعبديد على رضا العمبلء كقدرتو على

 قدرتو على دعم العبلقات التجارية للمنظمة يف أذىاف العمبلء يف السوؽ؛زمنية معينة، باإلضافة إذل 
 إذل قدرة ىذا اؼبنتج على إعطاء  تقييم أداء اؼبنتوج اعبديد على تراكم اػبربات كمهارات اؼبنظمة، باإلضافة

ستمر  اؼب اإلبتكارنظمة من حيث إمكانياهتا لتطوير منتجات جديدة كبالتارل قدرهتا على نطباع حسن عن اؼبإ
 سًتاتيجي لديها؛إكتوجو 
  تقييم أداء اؼبنتج اعبديد من حيث قدرتو على ربقيق ميزة تنافسية للمنظمة كاغبفاظ على اؼبوقع التنافسي ؽبا

 .أك ربسينو
 :اإلبتكاردورة  أسلوب-ب

مبتكرة سبكن اؼبنظمة من األساليب العلمية اليت تساعد يف التوصل إذل منتجات  اإلبتكاريعترب أسلوب دكرة 
ىذا األسلوب ىو األكثر مبلءمة من ربقيق أىدافها بكفاءة أعلى كإشباع حاجات اؼبستهلك بشكل أفضل، ك 

ديدة األفكار اعبستمرار يف خلق كمتابعة إستقرار ك إحيث يسمح ب ،ذباىات اغبديثة يف العلم كالتكنولوجيالئل

                                                           
 .455 -453، ص. مرجع سبق ذكرهمأموف ندًن عكركش، ( 1)
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( يوضح مراحل دكرة 12كيتطلب ىذا األسلوب تكاليف عالية. كالشكل )، كربويلها إذل منتجات جديدة
 .اإلبتكار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :(1)سبر دبجموعة من اؼبراحل ىي اإلبتكارمن خبلؿ الشكل نبلحظ أف دكرة 

البحث األساسي ىو ؾبموعة اعبهود العلمية اؼببذكلة من أجل توسيع حدكد  مرحلة البحث األساسية: -1
 اؼبعرفة دكف أف تكوف ؽبا أغراض ذبارية، كىذه اؼبعرفة تشكل أساسا مهما لتوليد األفكار اعبديدة.

لى حلوؿ عمن ربويل اؼبعارؼ اؼبصادؽ عليها البحث التطبيقي ىو كل ؾبهود يتض مرحلة البحث التطبيقي: -2
كىو يستفيد من البحث األساسي  ،(2)ستثماريةإستهبلكية ك إور كأساليب أك طرؽ إنتاج منتجات فنية يف ص

كيبكن ربديد ؾباالت  للحصوؿ على األفكار اعبديدة القابلة للتطبيق لتحويلها إذل منتجات جديدة قابلة لئلنتاج.
ستعماالت جديدة إكتطوير اؼبنتجات اغبالية، ربديد البحث التطبيقي يف: تصميم منتجات جديدة، إعادة تصميم 

 للمنتجات اغبالية.

                                                           
 .271 -270، ص ص. مرجع سبق ذكرهقبم عبود قبم،  (1)
 .113، مرجع سبق ذكره، ص. وظائف ونشاطات المؤسسة الصناعيةؿبمد سعيد اككيل، ( 2)

 بتكار(: مراحل دورة اإل12الشكل )

 272قبم عبود قبم، مرجع سبق ذكره، ص.  المصدر:

 حاجات الزبون   
 منتجات المنافسين

 التقييم السوقي

النموذج  تشكيل
 البحث األساسي التطبيقي بحثال إطالق المنتج األولي

 التقييم اإلنتاجي

 الحالية القدرات اإلنتاجية
 التغيرات الفنية والبشرية المطلوبة

األفكار القابلة 
 لإلنتاج

األفكار غَت القابلة 
 لئلنتاج

 أفكار قابلة للتطبيق
 أفكار غير قابلة للتطبيق
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تقييمو من كجهة نظر  يف ىذه اؼبرحلة يتم بناء مبوذج أكرل للمنتج كيتم :تشكيل النموذج األولي مرحلة -3
ستناد إذل اػبربة التسويقية للمنظمة كحسب خصائص السوؽ كمنتجات اؼبنافسُت كحاجات الزبوف تسويقية باإل

 خل.كمن كجهة نظر اإلنتاج من حيث كلفة اإلنتاج كإمكانياتو، مستول اعبودة ... إ
بعد أخذ كافة اؼبقًتحات اؼبقدمة من قسم التسويق كقسم اإلنتاج يتم تشكيل اؼبنتج  مرحلة اإلطالق: -4

 النهائي كالذم يكوف جاىزا لئلطبلؽ يف السوؽ.
بتداء من التوصل إالزمنية اليت تسبق كالدة اؼبنتج يبثل الفًتة  اإلبتكارالبد من أف نشَت إذل أف أسلوب دكرة 

سًتدادىا إال إة سبثل كلفة للمنظمة كال يتم كصوال إذل التهيئة إلدخالو إذل السوؽ. كما أف كل ىذه الفًت إذل الفكرة 
 بعد إدخاؿ اؼبنتج إذل السوؽ كقباحو يف دكرة حياة اؼبنتج.

أهنا تبدأ من البحث األساسي مث التطبيقي كصوال إذل تشكيل  اإلبتكاركفبا يبلحظ على مراحل دكرة 
بتكار اؼبنتجات. كىناؾ باؼبقابل اؼبدخل إمث اإلنتاج كالتسويق، كىذا يبثل اؼبدخل التكنولوجي يف  النموذج األكؿ

التسويقي الذم يبدأ من السوؽ حيث الزبوف كحاجاتو من أجل تطوير اؼبنتج، لكن ىذا ال يلغي دكر ـبتربات 
بتكار اؼبنتوجات للضركرات إمن إخضاع  ، كبدالاإلبتكارحبق نقطة البداية يف عملية كباحثُت اؼبنظمة، لكنو يغَت 

العلمية كالتكنولوجية فإنو ىبضعو غباجات الزبوف كتطلعاتو الذم ىو أدرل هبا أكال، كأنو ىو الذم سيدفع شبن ما 
 ( يوضح ىذا اؼبدخل:13سيشًتيو كالشكل )

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: المدخل التسويقي في إبتكار المنتوجات13الشكل )

 .273مرجع سبق ذكره، ص. قبم عبود قبم، المصدر: 

 الحاجات
 التسويق كاؼببيعات

 التسويق
مواصفات  الترويج

 المنتج

 المبيعات
 نداءات

نظام 
السوق 
 والزبون

طلبات 
 الزبائن

 

 البحث المتقدم
المفهوم 

 الفني الجديد

تصميم 
 المنتج

 

طلبات 
 اإلنتاج

تخطيط 
 التشغيل

 

 اإلنتاج
 

 السوؽ

 التصنيع تطوير المنتج 
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الشكل نبلحظ أف التسويق ىو الذم وبفز حاجات الزبوف كيلتقط من الزبوف كنظاـ السوؽ من خبلؿ 
األفكار اعبديدة، كاليت تنقل إذل كظيفة البحث كالتطوير لتطوير اؼبفهـو الفٍت اعبديد كيتم تصميمو، كفيما بعد 

 التشغيل كمن مث إنتاجو ألغراض السوؽ.إقراره يتم زبطيط 

 في مجال الخدمات  اإلبتكار:الفرع الثاني

كىذا بدكره يعرض اؼبنظمات إذل  ،تتميز البيئة التسويقية للمنظمات اػبدمية باؼبنافسة الشديدة كاؼبتزايدة
حيث أف العركض اليت يقدموهنا قد تصبح غَت مناسبة أك على األقل دكف اؼبثالية. كحىت تبقى  ،ستمرارإاطرة باؼبخ

اؼبنظمة يف القمة يف سوقها، هبب عليها أف تقـو بإنتاج كتقدًن عركض جديدة متسلسلة من أجل البقاء كالنمو. 
دمية يف ؾباؿ اؼبنافسة اػبأشار إذل التحديات اليت تواجهها اؼبنظمات ( Cravens&Shippكيف دراسة لػ )

بتكار إحيث ركزت على  ،اإلبتكارسًتاتيجيات تتصف بإالوصوؿ إذل رضا الزبوف من خبلؿ  ىتمت دبسألةإكاليت 
. اإلبتكارعتبار بقاء اؼبنظمات مرتبط بإلتحسُت جودة اؼبنتج )اػبدمات( ك  سًتاتيجياتاػبدمات ككيفية إعداد اإل

سًتاتيجيات ؼبنافسة يف السوؽ من أجل بلوغ اإلاؼبديرين يف ؾباؿ التميز كاكتناكلت الدراسة باإليضاح دكافع 
. كعليو يلعب (1)م اليت ربقق حاجات كرغبات الزبائن كفق مستويات عالية اعبودةاإلبتكار التسويقية ذات الطابع 

 يف ؾباؿ اػبدمات كدكرا ىاما يف النجاح يف تسويقها، كيف التميز عن اؼبنافسُت: اإلبتكار

 بتكار الخدمات وأنواعها:إمفهوم -1
ما يبيز قطاع اػبدمات ىو صعوبة الفصل بُت اػبدمة كنظامها اإلنتاجي، غَت أننا لتبسيط األمر أكثر 

 تناكلنا اؼبستويات التالية:
 في تطوير خدمات جديدة: اإلبتكار -أ 

حبيث تؤدم ىذه  ،يف تطوير خدمات جديدة ىو إضافة مزايا جديدة لتلك اػبدمات اإلبتكاريقصد ب
ىبتلف عما ىو يف السلع  بتكار كتطوير اػبدمات اعبديدةإادة الطلب على ىذه اػبدمات، كإف اؼبزايا إذل زي

 .اؼباديةبسبب خصائص اػبدمة كخاصة عدـ اؼبلموسية
كتعرؼ اػبدمة اعبديدة: "أهنا خدمة إضافية تقدمها اؼبنظمة، تًتاكح بُت طرح خدمة جديدة سباما ـبتلفة 

 .(2)أم شيء آخر متاح يف األسواؽ، كالتعديبلت البسيطة اليت يتم إدخاؽبا على خدمة موجودة فعبل"عن 

                                                           
 . متوفرة على اؼبوقع :128ص.  لماف، سحر أضبد كرجي العزاكم، رائد س (1)

www.iasj.net/iasj?Func=issue TOC & isId=1435 & uilanguage= ar. 
 .529، ص. 2009 القاىرة،، ترصبة هباء تساىُت كآخركف، ؾبموعة النيل العربية، الطبعة األكذل،مبادئ تسويق الخدماتأدرياف باؼبر،  (2)

http://www.iasj.net/iasj?Func=issue
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حتياجات مستخدـ أك إت أك خدمات جديدة مقدمة للوفاء ب"منتجا:بتكار اػبدمات على أنوإكيعرؼ 
كيقصد باػبدمات اعبديدة اليت دل يسبق للمنظمة تقديبها أك تداكؽبا كمن الناحية التسويقية يفضل  ،سوؽ خارجي"

فأم خدمة يتم طرحها يف السوؽ لقطاع معُت من العمبلء ألكؿ  ،األخذ باؼبفهـو اعبديد من كجهة نظر السوؽ
 . (1)مرة تعترب جديدة

بتكارىا إنظمات اػبدمية كالتغيَت يف طرؽ ا اؼب"التغَت يف األشياء اليت تعرضه :كعرؼ كذلك على أنو
يف ؾباؿ اػبدمات يعترب أيضا تغَتا يف العمليات اإلجرائية كاؼبعامبلت  اإلبتكاركتقديبها ىذا التعريف يتضمن أف 

 .(2)التجارية
يف أم نشاط أك عملية  اإلبتكاريف اػبدمة ىو يتعلق بوجود  اإلبتكاريرل أف  كحسب مأموف ندًن عكركش

يتم كتسليم اػبدمات اؼبقدمة أك من حيث تطوير العمليات كاألنشطة اليت تتعلق باػبدمة سواء من حيث إعداد 
 .(3)فيها أداء اػبدمات، كقد يشمل ذلك اػبدمات اؼبقدمة مع السلع اؼبادية اؼبلموسة

جديدة سباما بالنسبة للسوؽ الذم بتكار اػبدمة إذل كونو الوصوؿ إذل خدمات إكدبوجب ما سبق يشَت 
موقع متميز يف السوؽ من خبلؿ  أك تعديل كربسُت اػبدمات اغبالية هبدؼ الوصوؿ إذل ،تعمل فيو اؼبنظمة

أحد البنوؾ ستجابة السريعة غباجات كرغبات الزبائن اؼبتغَتة مقارنة باؼبنافسُت. كيف ىذا الصدد نذكر مثبل إف اإل
دما يدخل الزبوف يكوف ىناؾ نتظار على لوحة إلكًتكنية مضيئة، حبيث عناؼبتوقع لئل بإعبلف الوقتقامت  الكندية

نتظار كاللوحة تعلن لو الوقت اؼبتوقع لبلنتظار بالصف حىت يتلقى اػبدمة اؼبطلوبة، فبا أتاح للبنك إرضاء صف اإل
 .(4)زبائنو كالتمييز هبذه اػباصية عن بقية اؼبنافسُت

تكار السلع اعبديدة. كىذا يعود إذل أنو يف الصناعة إبمن  عبأهنا أص ،اعبديدة بتكار اػبدماتإكما يبيز 
ـبتربات البحث كالتطوير يبكن أف تأيت بالتصميمات اعبديدة اليت تدمج كظائف كخصائص معينة. يف حُت أف 

كل اؼبقومات دًن  اؼبنظمة اػبدمية تتصور اغباجة، كلكنها ال تستطيع أف يكوف لديها نفس الثقة يف قدرهتا على تق
 .(5)اليت تعد باػبدمة اعبديدة الناجحة

 
                                                           

، اجمللة األردنية المصرفية دراسة ميدانية في المصارف التجارية األردنيةبتكار التسويقي في جودة الخدمات أثر اإلكفاء صبحي صاحل التميمي،  (1)
 .102، ص. 2007للعلـو التطبيقية، اجمللد العاشر، العدد األكؿ، 

 .236، ص. مرجع سبق ذكرهبرافُت جوبتا،  (2)
 .15، ص. مرجع سبق ذكرهمأموف ندًن عكركش،  (3)
 .131مرجع سبق ذكره، ص. ،بتكاري، التسويق اإلنعيم حافظ أبو صبعة (4)
 .285، ص مرجع سبق ذكرهقبم عبود قبم،  (5)
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 العمليات: اإلبتكار -ب 

ات يف كيفية بتكار إولوجيا اؼبعلومات أدت إذل إحداث تصاالت كتكنإف التطورات اغباصلة يف ؾباؿ اإل
اؼبصرفية، كجاءت قدًن اػبدمات بتكار الصراؼ اآلرل الذم أحدث ثورة حقيقية يف أسلوب تإتقدًن اػبدمة، مثبل 

نًتنت ؼبنظمات اػبدمية أصبحت تستخدـ اإلنًتنت لتضيف أبعاد راقية لعملية تقدًن اػبدمة، فالعديد من ااإل
فبعض الزبائن  ،ذباه اغبارل يف قطاع اػبدمات ىو تقدًن اؼبزيد من اػبيارات للمستفيدينخدماهتا، كما أف اإللتقدًن 

تصاالت غَت الشخصية، كيف  آخركف اإلبينما يفضل  ،تصاؿ اؽباتفيوببذكف اإلتصاؿ اؼبباشر كآخركف يفضلوف اإل
ختبلفات فتكمن يف أنظمة تقديبو، كىكذا قبد أف العديد من أما اإل ،كل اغباالت فإف جوىر اؼبنتج كاحد

ستغناء سباما عن السوؽ ر كجو لوجو، لكن من الصعب حقا اإلاػبدمات اليـو تقدـ عن بعد كليس بشكل مباش
ألف ىذا النوع من اػبدمات يتطلب من  ،تصاالتائن كخدمات اإلالتقليدية بالنسبة ػبدمات معاعبة الزب

، كعلى سبيل اؼبثاؿ: كرش إصبلح (1)اؼبستفيدين أف يدخلوا البيئة اؼبادية للمنظمة اػبدمية للحصوؿ عليها
نتظار اجملهزة ح سيارتو مثل صاالت اإلن يتم إصبلمت بتقدًن بعض اػبدمات اليت توفر الراحة ؼبالسيارات اليت قا

ابو ذلك من جبهاز تلفاز كفيديو، كآالت بيع القهوة كالشام كاؼبشركبات الغازية كاؼبزكدة دبجاالت كصحف، كما ش
 تقدًن خدمات اإلصبلح. بتكار تسويقيا يفإستخداـ ىذه الوسائل يعترب إنتظار متعة. ك الوسائل اليت ذبعل اإل

يريد إصبلح سيارتو كال  كىي منح سيارة ؾبانية لكل شخص ،خدمة جديدةبتكار إفقد قامت ببتكارىا إكلتدعيم 
نتظار يستخدمها كما لو كانت سيارتو بدكف مقابل خبلؿ فًتة إصبلح سيارتو. كقد فعلت ىذه اػبدمة يبكنو اإل

ها بعض الورش كميزة ستخدمتإمثل ىذه الورش، ك  إذلل السحر عبذب العمبلء اؼبكملة ػبدمة إصبلح السيارة فع
 .(2)تنافسية أساسية يف سوؽ إصبلح السيارات

 بتكار الخدمات: إأنواع -ج
بتكار اػبدمة شكل منتج خدمي جديد أك إجراء جديد إلنتاج كتقدًن اػبدمة أك تقدًن إيبكن أف يتخذ 

ب أف يتم إنتاجها يف نفس غبظة تقنية جديدة. كدبا أف اػبدمات ال يبكن زبزينها يف معظم اغباالت، فإهنا هب
ستنتاج صعوبة تغَت إعن اؼبنتج اػبدمي كىذا يؤدم إذل ستهبلكها. كىذا يعٍت أف العملية ال يبكن فصلها سباما إ

بتكارات اػبدمات كاسعة النطاؽ دبعٌت أهنا تتضمن تغيَتا يف الكثَت من إفاؼبنتج اػبدمي بدكف تغَت عمليتو، فإذا 
 كاؼبنتج يف نفس الوقت. اإلبتكارعناصر عملية 

                                                           
 ص. ،مرجع سبق ذكرهفبلح الزغيب،  علي( 1)
 .137مرجع سبق ذكره، ص.  ،بتكاريالتسويق اإلنعيم حافظ أبو صبعة،  (2)
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إحداث تعٍت أنو من السهل غالبا  ،( أف خاصية البلملموسية اليت تتميز هبا اػبدماتLovelokكيرل )
سلوب تغَتات طفيفة ػبدمة موجودة، ألف عبارة خدمة جديدة يبكن أف تعٍت أم شيء بدءا من تغَت ضئيل يف األ

 .(1)بتكار رئيسيإإذل 

 :(2)يف ؾباؿ اػبدمات إذل أربعة أنواع اإلبتكاركيبكن تصنيف 

إضافة خدمات جديدة كليا، كىي خدمات جديدة بالنسبة للمنظمة اػبدمية أك السوؽ اليت  بتكار الخدمة:إ-أ
 .(3)تعمل فيو، أم أهنا خدمة تطرح لؤلسواؽ أك األسواؽ اعبديدة ألكؿ مرة

كيبكن أف ينقسم إذل  التقليدية إلنتاج كتوصيل اػبدمة، ذبديد اإلجراءات بتكار المعالجة )العمليات(:إ-ب
يف عملية التوصيل )الواجهة  اإلبتكاريف العمليات اإلجرائية )الواجهة اػبلفية(، أك  اإلبتكار :فئتُت فرعيتُت نبا

 األمامية(.

ؾباؿ صناعة بتكار يف التسويق كالتجارة مثل إهباد مساحة جديدة بالسوؽ أك الدخوؿ يف إ بتكار السوق:إ-ج
 جديدة كتسويقها.

مثل خدمة جديدة أك  ،بتكار مفهـو جديد للعمل هبسد أنواع اإلبداع الثبلثة السابقةإ بتكار نموذج العمل:إ-د
 عملية جديدة أك سوؽ جديد حبيث يبثل ذلك مبوذجا جديد للعمل.

تكار حل إبؼبرة الواحدة، فهذا النوع يبثل تكار اإبأنو  التسويقي يف ؾباؿ اػبدمات اإلبتكارما يبيز كذلك 
بتكار ال يبكن إعادة إجها من قبل الزبوف كاؼبنظمة فهو من خبلؿ أسلوب تفاعلي ؼبشكلة يطرحها الزبوف كيتم إنتا

بتكار إبداع مشابو. كىذا إخربتو ك كمع ذلك يبكن إعادة إنتاج ؾبموعة من القوانُت أك صياغة جزء من  ،إنتاجو
 بالتجانس كال زبضع للنمطية.عتمد يف عملية أدائها على العنصر البشرم فبا هبعلها ال سبتاز ألف اػبدمات ت

 بتكار الخدمات:اإلطار الثالثي إل-2
بتكار قيمة جديدة لعمبلئهم، حيث اع اػبدمي اليـو من ضغوط ىائلة إلتعاين معظم اؼبنظمات يف القط

بتكارات عديدة مثل زبفيض األسعار. إستجابة لتلك الضغوط ظهرت إىوامش الربح كتزداد اؼبنافسة، ك  تنحسر
كإعادة ىندسة اإلجراءات كغَتىا كمع ذلك فإف تلك اإلبتكارات دل تعد كافية إلهباد حلوؿ مناسبة، لذلك فإف 

                                                           
، عدد من المنظمات السياحية في مدينة دىوكستطالعية في إدراسة  ــ بتكار التسويقيتحقيق اإل دور المعرفة السوقية فيخَتم علي أكسو، ( 1)

 /www.iasj.net. متوفر على موقع:244، ص. 2010، 97، العدد 32ؾبلة تنمية الرافدين، كلية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة اؼبوصل، اجمللد 
 .238، ص. ، مرجع سبق ذكرهبرافُت جوبتا (2)
 .180، ص. 2010 عماف، األردفالطبعة األكذل، اؼبيسرة للتوزيع كالطباعة،  ،تسويق الخدماتؿبمود الصميدعي، ردينة عثماف يوسف، ( 3)
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اصة أف بتكار قيمة مروبة كخإي حباجاهتا الراىنة كاحملتملة كباؼبؤسسات اػبدمية اليـو ربتاج إذل أساليب جديدة تف
 اػبدمات تركز بشدة على اعبماؿ.

كيرمز إذل ( IC-3)كمن أىم األساليب الداعمة لفاعلية اإلبتكار يف اػبدمات: اإلطار الثبلثي لبلبتكار 
كالعبلقات الودية مع العمبلء  (Intelligence clients)ستخبارات العمبلء[ ومات العميل ]اإلحصيلة معل

(Intimite clients)  بتكار إك( العمبلءInnovation clients( كإف اإلطار الثبلثي .)IC-3)  يساعد
نتقاء الفرص اإلبتكارية )أم فرص ربقيق القيمة( كبناء منهج للتعبَت إسسات اػبدمات على ربديد كتقييم ك مؤ 

 : (1)(IC-3)يضم أساليب متباينة، كفيما يلي شرح ؼبكونات 

 (Intelligence clients)ستخبارات العمالء(: حصيلة معلومات العميل )اإل -أ 
قرارات زباذ إستخداـ تلك احملصلة يف إلبناء ؿبصلة ثقافية عن عمبلئها ك ىذا العنصر يبثل أسلوب اؼبنظمة 

سًتاتيجية خاصة باإلبتكار كإدارة العبلقات مع العميل كعركض اػبدمة، كحصيلة معلومات العميل تتيح اؼبعرفة إ
التكنولوجيا كاؼبنافسة كالعوامل األخرل مث العمل من خبلؿ تلك اؼبعرفة حىت يبكن للمنظمة أف حباجاتو كبتأثَت 

تكوف على مستول التنافس. فهي اؼبفتاح الذم يفتح سلسلة القيم لدل منظمات اػبدمات، فهي تسمح 
. كىذه احملصلة تضم للمنظمة بتحديد متطلبات العمبلء األساسية مث اإلجراءات اؼبناسبة بناء على تلك احملصلة

حيث يلعب كل عنصر دكرا متكامبل يف عمل حصيلة معلوماتية عن العمبلء كالسوؽ كيف  ،ثبلث عناصر رئيسية
 تعزيز تطوير اؼبعلومات عن العميل. كىي تتمثل فيما يلي: 

 مراقبة دعائم الخدمة: -1-أ
دعائم اػبدمة يف ديفيس  حددكىي تتمثل يف عمل ؿبصلة عن كيفية تعزيز خربة العميل باػبدمة، كقد 

دمة عملية كىي الوعي باػبدمة كاعبودة اإلضافية كمتعلقات اػبدمة كالوفاء ؽبا. كتعترب مراقبة دعائم اػب :أربعة أبعاد
فهي سبكن اؼبنظمة من معرفة أين تكمن مواطن القوة كالضعف كما ىي الدكافع كراء  ،ىامة جدا لنجاح اػبدمة

ستخداـ مبوذج تطوير اػبدمة كىو النموذج "اؼبصاغ عن إكذلك من خبلؿ  ،ة اػبدمةتلك اؼبواطن كما ىي مكان
 ستبياف للعميل كالذم يقيس أربعة نقاط رئيسية كىي:إستخداـ إكالذم يرتكز على أراء العمبلء ب اؼبستهلك"

 :ما مدل سبيز اػبدمة يف ساحة السوؽ؟ التميز 

 :إذل أم مدل تبلءـ اػبدمة كل عميل؟ المالئمة 

 :ما مدل تقدير العميل للخدمة؟ التقدير 

 :ما مدل فهم العميل ؼبا ترمز إليو اػبدمة؟ المعرفة 

                                                           
 .261 -240، ص ص. مرجع سبق ذكرهبرافُت جوبتا،  (1)
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كدبعرفة عبلقة قوة العميل باػبدمة يبكن قياس مدل قبوؿ اػبدمة لتطورات كربسينات سريعة يبكن أف 
 باإلضافة إذل ربديد مستول اإلبتكار الذم يناسب العميل لدعم كالئو للخدمة. ،تضاؼ إليها خبلؿ كقت قصَت

 قياس والء ورضا العميل: -2-أ
إف فبارسة القياس الدائم لرضا ككالء العميل تعد من األنبية لعمل ؿبصلة معلومات عن العمبلء كربديد 

لى قياس رضا ككالء العميل تكمن يف أهنا فرص جديدة لبلبتكار، إف القيمة األكثر أنبية اليت ذبرب اؼبنظمة ع
تساعد اؼبنظمة على إجراء ربليل شامل للعمبلء كالسوؽ كعلى كضع فرص اإلبتكار اؼبرتبطة بدكافع الوالء على 

 قمة أكلوياهتا.

 تصال المباشر:إدارة معلومات اإل -3-أ
لعميل لتوفَت فرص أفضل كأراء اذباىات كالعبلقات كاؼبعلومات لغرض من ىذه اإلدارة ىو ربديد اإلا

بتكار. كقواعد البيانات ىي األداة األساسية اليت تستخدـ يف إدارة العبلقة بالعميل. كلكي تبٍت منظمات لئل
بتكار ال بد ؽبا من عمل ربليل موسع ؼبعلومات اؼبباشرة كتوفر فرصا لئلاػبدمات ؿبصلة معلومات عن العميل عرب ا

تصاؿ تخداـ إدارة معلومات اإلسإحة عرب أنشطتها اؼبختلفة. كيبكن علومات اؼبتاللبيانات الثانوية كالبحث عن اؼب
حتفاظ بالعمبلء كإعادة بلء كتوطيد العبلقة كتوسيعها كاإلأم كسب العم ،اؼبباشر يف مرحلة العبلقات باػبدمة

 جذهبم مرة أخرل.

 :(Intimite client)العالقات الودية بالعميل  -ب 

كدعم عمبلئها كإقامة عبلقة تساعد على اإلبتكار التعاكين كالتقييم التشاركي ىي أسلوب اؼبنظمة لكسب 
إال أهنا غَت كافية،  بتكارات العميل تعترب عنصرا أساسيا لئلللخدمات كاؼبنتجات اعبديدة. فمع أف ؿبصلة معلوم

)أم إقامة عبلقات بعد من ؿبصلة معلومات العميل لتحقيق كسب كده أمة ربتاج إذل أف تذىب إذل ما ىو فاؼبنظ
كيف ىذا الصدد البد على اؼبنظمات أف تصبح منظمات سريعة التعلم  ،تتسم بالثقة لزيادة فهم حاجات العميل(

ألنو يعمل على دعم كإشباع حاجات العمبلء الكامنة غَت  ،مفيد للمنظمة اػبدمية كلعمبلئهاي كالتعلم اؼبنظم
دمات بتكار خدمات تتفوؽ على اػباؼبنتجات كاػبدمات كطرؽ العمل اعبديدة. كما يسهل التعلم اؼبنظمي إل

بتكار تلك اػبدمات/ اؼبنتجات قبل أف تظهر حاجات العميل الكامنة إذل الواقع. إاؼبنافسة، كيعمل على تسهيل 
 األساليب الثبلثة األساسية لتبٍت عملية التعلم كتعزيز العبلقة اغبميمة مع العميل:كفيما يلي 

 دمج أفكار العميل: -1-ب
ج قتصاديات اػباصة هبم. كإف دمبتكار حلوؿ مشًتكة كربسُت اإلدمج العمبلء باؼبنظمة إل كنقصد هبا

ملية تطوير اإلبتكار كقبولو بالسوؽ. فالعمبلء بتكار، فهو يعترب عامبل جوىريا يف عالعمبلء يعترب أسلوبا فعاال لئل
كلكي يكوف اإلبتكار فعاال كمنتجا  ،ىم مصادر للمعلومات كاؼبعرفة كالتفاعل معهم يعزز فعالية مفهـو اػبدمة
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خاصة مع العمبلء. كمن لقيمة جديدة البد أف تكوف عملياتو ؾبسدة للتفاعل مع العوامل اػبارجية اؼبختلفة ك 
بُت فرؽ تطوير اػبدمات اعبديدة باؼبنظمة كبُت  دقةءات السليمة اليت تعزز ثقافة الداـ اإلجراستخإالواضح أف 

العمبلء يتطلب ربوال ثقافيا من مبدأ "كبن تعرؼ أفضل من الغَت" إذل النظر لتصور اػبدمة كناتج مشًتؾ لعملية 
 دمج العميل.

 تخريط أفكار العميل: -2-ب
أم فهم أفكار العميل  ،ستنباط أفكارهإفهم العمل غَت الواعي للعميل ك و كنقصد بتخريط أفكار العميل ى

ألف الطرؽ كاألساليب اؼبستخدمة  ،بتكاركار العميل من األنبية الكربل لئلختيار أفضلها. كتعترب خرطنة أفإك 
 للحصوؿ على ؿبصلة معلومات العميل ترتكز أساسا على إشباع اغباجات اليت يعرب عنها العميل.

 التهيئة المناخية للعميل: -3-ب
يساعد تنسيق التهيئة اؼبناخية )البيئة( للعميل منظمات اػبدمات يف بناء أساس متُت للتطور الثقايف، كىو 

بتكار، كما يسمح أيضا ضل يتجاكز التحسينات اإلضافية لئليتعلق دبواصلة فرض العمل التجارم بأسلوب أف
باإلضافة  ،ألطراؼ اؼبختلفة يف كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمللمنظمات اػبدمات بفهم اؼبزيد من حاجات ا

إذل كل ذلك فإنو يتيح فهما شامبل كموسعا للعمبلء. كتعترب كرش العمل شيئا ؿبوريا يف تنسيق التهيئة البيئية 
ير للعميل، كهبب أف تكوف نتيجة كرشة عمل التهيئة البيئية رسم خريطة أنشطة مفصلة جيدا يبكن لفريق التطو 

 ستخدامها فيما بعد للمفاضلة بُت الفرص.إ كاإلبتكار

 :(Innovation client) بتكار العميلإ -ج 

يت مت تطويرىا مع بتكار العميل ىو نظاـ اؼبنظمة لتفعيل كل احملصلة اؼبعلوماتية كاؼبكتبة كالعبلقة الودية الإ
األساسية يف بناء عملية منهجية كفيما يلي األساليب الثبلث  ،بتكار كتوفَت قيمة جديدة للعميلإالعميل من أجل 

 بتكار العميل كاليت مت الكشف عنها أخَتا:إل

 بتكار تنموية تغطي أربعة مراحل كىي:إإلدارة عملية  :عملية اإلبتكار -1-ج
ستكشاؼ األفكار ؼبلء الفراغات احملددة أكذل مراحل إحيث يبثل  ،بتكار األفكارإتتمثل يف  :المرحلة األولى-

بتكار األفكار اليت تفي حباجة معينة إعملية اإلبتكار كيتطلب جهدا متداخل الوظائف للعصف الذىٍت من أجل 
 بتكار األفكار يكوف عرب الدراسات اؼبسحية "لصوت العميل"؛إعبزء ؿبدد من اػبدمة، كما أف 

حيث تنقل األفكار إذل مفهـو اػبدمة الذم يشمل ضم ؾبموعة  ،حتضاف الفكرةإ كيتمثل يف :المرحلة الثانية-
 من العناصر اليت تضم خربة العميل كتشمل األفراد كالعمليات كاؼبنتجات كدعم التقنيات؛
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حيث تتطلب قبوؿ مفهـو اػبدمة من قبل صبيع األطراؼ اؼبشتغلُت  ،تتمثل يف قبوؿ الفكرة :المرحلة الثالثة-
؛بالتطو   ير اؼبستقبلي ؽبذا اؼبفهـو

بتكار كضع خطة قياس تشمل تقديرات إكتتطلب  ،كتتمثل يف إقباز مفهـو الفكرة أك اػبدمة :المرحلة الرابعة-
 التكلفة كؾبموعات التحكم اؼبطلوبة ؼبسايرة مفهـو اػبدمة.

 ستقطاب:فريق اإل -2-ج
منتدل متزامن لقبوؿ األفكار كيعمل كذلك  ستقطاب على زيادة فاعلية اإلبتكار من خبلؿ يعمل فريق اإل

ستقطاب عبارة عن ؾبموعة من اؼبديرين ؽبذا السبب هبب أف يكوف فريق اإل ،كمحور جذب لتبٍت ثقافة اإلبتكار
ذكم الثقافات اؼبتداخلة كيتمتعوف بسلطة التصديق على األفكار اؼبقبولة ؼبراجعة كقبوؿ األفكار اؼبطركحة عن 

 اػبدمات اعبديدة.

 منتديات الخدمات: -3-ج
يعترب أساسا حيويا  ،بتكار عرب منتديات تبادؿ اؼبعرفة ؼبديرم اإلنتاج كالتسويق كاؼببيعاتإف بناء حصيلة لئل

بتكارية. كفيما يلي بعض األىداؼ األساسية اليت هبب ربقيقها من خبلؿ إأجل توطيد ثقافة  للجهد اؼببذكؿ من
 منتديات اػبدمات:

  بالكامل على أف تصبح منظمة مبتكرة؛مساعدة اؼبنظمة 
  إقامة منتدل عبمع اؼبعرفة كحصيلة اؼبعلومات عن ركايات قباح اإلبتكار، كتعزيز النقل الناتج عرب

 األقساـ اؼبختلفة باؼبنظمة؛
 بتكار؛مة من منظور كوهنا منظمة معدة لئلتزكيد مديرم اإلنتاج بتشخيص متعمق ؼبكانة اؼبنظ 
 الة اليت يبكن بداعية لتزكيد اإلدارة باؼبقًتحات الفعكاإل ل اؼبمارسات اإلبتكاريةصبع اؼبعلومات عن أفض

 بتكارم أكثر قوة.إأف تؤدم إذل أداء 
 :(1)بتكار يساعد منظمات اػبدمية يفطار الثبلثي لئلاإلنستنتج أف  ،كمن خبلؿ ما سبق

  مصادر جديدة كسوؽ جديد ؼبعلومات تطوير قدراهتا يف إدارة متقدمة ؼبعرفة العميل، باإلضافة إذل توفَت
يتطلب مهارات ككفاءات جديدة كذلك  ،العميل، يف سياؽ اؼبقًتحات اؼبستقبلية لقيمة العميل كتطورات السوؽ

ختبار كربفيز العمبلء كدمج معرفة الزبوف كنشر اؼبعرفة يف كل أرجاء اؼبنظمة كتفعيل معرفة العميل لًتصبتها إذل إل
 عركض تنافسية جديدة؛

 بتكارية إيد ؼبعلومات العميل يف سياؽ فرص كتساب اؼبهارات إلدارة اؼبصادر اعبديدة كالسوؽ اعبدإ
 تبٌت على تلك اؼبعلومات؛

                                                           
 .263 -262ص ص.  ، مرجع سبق ذكره،برافُت جوتا (1)



 ي ــــــــــويقـــــــــــار التســـــإلبتكل االطار النظري...............................................ل األول ــــــــــالفص
 

 

110 

  تشخيص اإلبتكار كربديد حاجات السوؽ اليت يتم الوفاء هبا كبناء أدكات ترشد كتدعيم براؾبها
 اإلبتكارية اػباصة بأسلوب صحيح؛

 حبيث يبكنها من ربقيق قفزة أبعد من اؼبنظمات اؼبنافسة ؽبا؛ ،ة متينةبتكاريإكتساب كبناء كفاءة إ 
 ومات العميل معرفة العميل بصفة مستمرة ككذلك السوؽ من خبلؿ العمليات اؼبرتبطة دبحصلة معل

 .كالعبلقة الودية معو
 في الخدمات اإلتصالية: اإلبتكار-3

صاالت تدمية اليت تقدمها مؤسسة اإلكالفعاليات اػبتصالية أهنا ؾبموعة األنشطة يبكن تعريف اؼبنتجات اإل
بأف تصالية يبكن مبلحظة خبلؿ التعريف السابق للمنتجات اإللغرض تلبية حاجات الزبائن، كبالتارل من 

ليت تتمثل يف حزمة من ا ،كالفعاليات اؼبتنوعة كاؼبتعددة الية تتكوف من ؾبموعة من األنشطةتصاؼبنتجات اإل
تصاالت لغرض تقديبها للزبائن بالشكل الذم يليب ؽبم حاجاهتم مؤسسات اإلتصالية اليت تقدمها اػبدمات اإل

 كرغباهتم.

بتكار خدمات جديدة كتقديبها، أك إالية يتمثل يف قدرة اؼبنظمة على تصيف اػبدمات اإل اإلبتكاركإف 
اـ التكنولوجيا اغبديثة ستخدإاع حاجات العمبلء، كذلك من خبلؿ تطوير خدمات موجودة أصبل هبدؼ إشب

 كتكنولوجيا اؼبعلومات.

 تصالية ىي:يف اػبدمات اإل اإلبتكاركىناؾ ثبلث مداخيل أساسية من أجل 

تصاؿ بتقدًن خدمة حيث تقـو مؤسسة اإل يا،تصالية جديدة كلإالذم يتمثل يف إضافة خدمة المدخل األول: *
 سًتاتيجية التنويع.إماد تعإء كانت لؤلسواؽ اعبديدة، أم يتم تصالية جديدة سواإ

من خبلؿ إعادة تصميم اػبدمة  تصالية،ػبصائص الضمنية للخدمة اإلإجراء تعديبلت يف ا المدخل الثاني:*
خصائصها، كاؼبنافع اليت سوؼ وبصل عليها كجعل اؼبستفيد يدرؾ مكاف  للمستفيدين من اػبدمة من حيث

 اػبدمة اؼبقدمة، كتعترب خدمة مبتكرة جديدة كإف التعديل كالتحسُت كاضح عليها.

كذلك من خبلؿ إجراء تعديبلت تضمن  ،تصالية القائمة حاليا أك توسيعهاتعديل اػبدمة اإل المدخل الثالث:*
هبا على الطريقة اليت تقدـ  تصالية القائمة، أك إجراء تعديبلتائد جديدة للخدمة اإلص كمزايا كفو إضافة خصائ

سم اػبدمة ؼبعرفتها، إخطة للمنتج يتم ربديد  تصاؿ خدماهتا اؼبختلفة للزبائن، كذلك ضمن إعدادمؤسسة اإل
اؼببتكرة تتوافق مع متطلبات كربديد حجم اؼبنافسة اليت تواجهها اؼبؤسسة يف السوؽ، كالتأكد من أف اؼبنتجات 

 السوؽ، كقدرهتا على اؼبنافسة لتضمن ربقيق التميز يف األسواؽ، كربقيق مستول من الرحبية اؼبقبوؿ.
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تصالية اعبديدة، فإف عملية  اػبدمات اإلقدًنتماالت الفشل يف تحإتصاؿ ة اإلكمن أجل أف تقلل مؤسس
طور، كيدركوف اؼبزايا كالفوائد اعبديدة اليت سوؼ يستفيد منها جعل الزبائن يدركوف ىذا التاػبدمات تتطلب ضركرة 

 الزبائن من خبلؿ كسائل الًتكيج اؼبختلفة.

 تصالية:في الخدمات اإل اإلبتكارأىداف *
تصالية إذل تطوير ىذه اػبدمات، حيث أهنا عملية شاملة كمتكاملة، يف اػبدمات اإل اإلبتكارهتدؼ عملية 

دة اؼبنافسة اليت تدفع دبؤسسة تصاؿ، كىي ضركرية كحيوية يف ظل تزايد حمؤسسة اإل رتبط بنشاط التسويق لدلكت
طويرىا من أجل إشباع حاجات الزبائن اعبديدة، كجذب مزيد من تصالية كتيف خدماهتا اإل اإلبتكارتصاؿ إذل اإل

 تصاالت أخرل.إ كضماف عدـ ربويلهم إذل مؤسسات الزبائن اعبدد، كاحملافظة على الزبائن اغباليُت

كبالتارل زيادة رحبيتو  ،تصالية هتدؼ إذل تعزيز كضع اؼبؤسسة التنافسييف اػبدمات اإل اإلبتكارإف عملية 
 اؼبدل الطويل.على 

ة اؼبختلفة اليت تتبعها تصالية عامبل حيويا كأساسيا للقياـ باألنشطة التسويقياػبدمات اإلكتعد عملية تطوير 
حتفاظو إعلى اؼبدل البعيد، فبا يؤدم إذل ستمرار نشاطها كتعزيزه إللمحافظة على تصاؿ بشكل فعاؿ، مؤسسة اإل

بالزبائن اغباليُت كجذب زبائن ؿبتملُت، كزيادة قدرهتا على اؼبنافسة يف السوؽ اليت تعمل هبا، كهتدؼ عملية 
 تصاؿ:ربقيق الغايات التالية ؼبؤسسة اإلتصالية إذل كتطوير اػبدمات اإل اإلبتكار

 تشخيص الوضع الراىن؛ 

  تصاؿ؛ستمالة زبائن جدد ؼبؤسسة اإلإجذب ك 

 تصالية يف السوؽ اغبالية؛زيادة حجم التعامل من اػبدمات اإل 

 تصالية اؼبنافسة األخرل؛تشاهبة اليت تقدمها اؼبؤسسات اإلتصالية اؼبزبفيض تكلفة تقدًن اػبدمات اإل 

 اػبدمية يف ذىن الزبائن كالسوؽ؛تصاؿ كمنتجاهتا خلق صورة إهبابية عن مؤسسة اإل 

 تصاؿ من الصمود أماـ اؼبنافسُت داخل األسواؽ؛خلق قاعدة تنافسية سبكن مؤسسة اإل 

 .التنوع يف تقدًن حزمة اػبدمات اؼببتكرة 

ة اؼبقدمة من قبل تصاليالتشابو بُت اػبدمات اإلتصالية عندما يدرؾ يف اػبدمات اإل اإلبتكاركتتضح أنبية 
تم تصاالت، كلذلك تربز اغباجة لتمييز ىذه اػبدمة عن اػبدمات اؼبتشاهبة، كىذا التميز ياإلصبيع مؤسسات 

تصاؿ متميزة كفريدة من نوعها، لتميزىا إتصاؿ إقناع عمبلئها بأهنا مؤسسة ربقيقو عندما تستطيع مؤسسة اإل
 ككميتها.بنوعية اػبدمات اليت تقدمها 
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تصاالت سًتاتيجية اليت ربقق ؼبؤسسة اإلتصالية يعترب من الضركريات اإليف اػبدمات اإل اإلبتكاركعليو فإف 
ستمرار، عن طريق توفَت بعض الفرص كاؼبساعدة على تقوية مركزىا التنافسي باؼبقارنة مع اؼبيزة التنافسية كاإل

 اؼبنافسُت الرئيسيُت للسوؽ.

 : تصاليةي للخدمات اإلاإلبتكار عوامل نجاح عملية التسويق -4
 :(1)إلقباح عملية تسويق خدمات جديدة البد من توفر صبلة من اؼبتطلبات منها

تصالية كجودة حاليا كاليت اؼببتكرة متوافقة مع اػبدمات اإل كيقصد هبا أف تكوف اػبدمة اعبديدة الميزة النسبية:-أ
ستخداـ األسهل السريعة، اإلستجابة ديدة( من حيث الكلفة اؼبخفضة، اإلتعكس ميزهتا النسبية )أم اػبدمة اعب

 درجة التفوؽ اليت تتمتع هبا اػبدمة اعبديدة.... إخل كبالتارل تصبح اؼبيزة النسبية ىي دبثابة 
أم درجة تتوافق كالفكرة اعبديدة مع قيم كخربات األفراد كحاجاتو. إف قباح تسويق اػبدمة  :نسجاماإل-ب

اليت أطلقتها  (Estorm)ذباىاهتم مثل خدمة إالعمبلء اؼبستهدفُت ك ا يف عادات اعبديدة قد يتطلب أحيانا تغَت 
اػبدمة اعبديدة  هكىذ ،كاليت تتمثل يف تعبئة العميل رصيده مباشرة من رصيده البنكي بسهولة ،أوريدوشركة 

 سوؼ تغَت يف عادات العمبلء اؼبستهدفُت لكنها سوؼ ربتاج إذل كقت أطوؿ حىت يتعود عليها العمبلء.
تصالية اؼببتكرة بالسلطة كالوضوح لدل عامة اعبمهور إذل حد ما. يفًتض أف تتم اػبدمة اإل التعقيد: درجة-ج

كبالتارل فهم النتائج اؼبتوقعة منها كي يبكن أف  ،حبيث من اؼبمكن أف تتعرؼ على خصائصها كفوائدىا اؼبتحققة
 التعامل مع ىذه اػبدمة.ىناؾ تبٍت للخدمة بوقت مبكر كأف ال تطوؿ فًتة اإلقداـ على يكوف 

ذباه خلق الضماف كاألماف لدل اعبمهور يف تبٍت إاليت ذبرم على اػبدمة اؼببتكرة بختبارات عدد اإل التجربة:-د
 ىذه اػبدمة اعبديدة.

  التسويقي في مجال المنتجات والخدمات اإلبتكارأسباب نجاح عملية : الفرع الثالث
م يف ؾباؿ اؼبنتجات كاػبدمات كلعل اإلبتكار ىناؾ عدة أسباب كعوامل تؤدم إذل قباح عملية التسويق 

 :(2)أنبها ما يلي
  ليس بالضركرة أف يكوف اؼبنتج اؼببتكر معقدا أك متعدد اػبصائص الفنية أك ما شابو ذلك، كإمبا يبكن أف

 يكوف منتجا بسيطا جدا، كلكن كراءه فكرة مبتكرة كغَت مألوفة؛ 

  كإمبا يبكن أف يبتد إذل  ،على اؼبنتج يف شكلو األساسي )جوىره( اإلبتكارال هبب أف يقتصر التطوير ك
 ذات الصلة بو؛اإلضافية، بل كإذل العناصر اػبصائص 

                                                           
 .135 -134، ص ص. مرجع سبق ذكرهرائد سلماف، سحر أضبد كجي العزاكم،  -راجع كل من:  (1)

 .205 -204ص ص.  ،مرجع سبق ذكرهاين حامد الضمور، ى -
 .146 -141مرجع سبق ذكره، ص ص. بتكاري، لتسويق اإلنعيم حافظ أبو صبعة، ا (2)
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 نتج يف السوؽ اؼبستهدفة. ستخداـ اؼبإاجات العميل أك الظركؼ احمليطة بأف ىناؾ أنبية كبَتة لدراسة ح
عقد طويل األجل يضمن ؽبا  ليفي شترواس للمنتوجات أف توقع مع شركة ميلكين ستطاعت شركة إفمثبل 

من األنسجة، ليس ألهنا تنتج أفضل األنسجة بأرخص األسعار، بل ألف حباجتها  ليفي شتراوسحتكار تزكيد إ
تعبئ  ميلكينأف  كالسر  ،ا معبأة داخل صناديق ىائلة اغبجمبالكمية اليت ربتاجه ليفي شتراوستزكد  ميليكين

كىذا يعٍت أف عملية تفريغ الصناديق  ،ليفي شتراوسنستخداـ الذم يتم يف مصنع اؼبنتوجات بنفس ترتيب اإل
 ؛(1)يتزامن سباما مع عملية اإلنتاج يف اؼبصنع

  حبل مشكلة تواجو اؼبستهلك، خاصة إذا دل يكن اؼبستهلك إف قباح اؼبنتج اؼببتكر مرىوف إذل حد كبَت
 يعرؼ كيفية حلها؛

 وؽ على نطاؽ كاسع، كهبب ختباره قبل تقرير تقديبو إذل السإىتماـ بدراسة اؼبنتج اؼببتكر ك هبب اإل
 عتماد على نتائجها بدرجة كبَتة؛ن اإلختبارات، حبيث يبكؼبوضوعية يف مثل ىذه الدراسة كاإلمراعاة الدقة كا

  م على كجو اإلبتكار من األنبية دبكاف أف يقـو اؼبسؤكلوف عن التسويق عامة، كاؼبسؤكلوف عن التسويق
ستجابة ؽبا يف اليت ربيط دبنظماهتم، كؿباكلة اإلاػبصوص دببلحظة كرصد التغَتات اليت ربدث بالبيئة اػبارجية 

 الوقت اؼبناسب كلما أمكن ذلك؛

  يف ؾباؿ اؼبنتج )سلعة كاف أـ خدمة( يصعب تقليده أك ؾباراتو بواسطة اؼبنظمات  اإلبتكاركلما كاف
ك كلما تطلب القياـ بذلك كقتا طويبل من ىذه اؼبنظمات، سبكنت اؼبنظمة اؼببتكرة من اؼبنافسة لسبب أك آلخر، أ

 لفًتة طويلة كسبتعت بالتبعية دبيزة تنافسية تستمر لفًتة طويلة؛ اإلبتكارجٍت شبار ىذا 

  ما وبتاجو أك م، كبُتاإلبتكار هبب التفرقة بُت ما ىو منطقي من كجهة نظر اؼبسؤكلُت عن التسويق 
فقد ال يبدك منتج ما منطقيا من كجهة نظر اؼبسؤكلُت، كلكن يكو مطلوبا كمرغوبا فيو من قبل  ،فيو العمبلءيرغب 

بتكرت خدمة إيف الو.ـ.أ حيث كمثاؿ ذلك ما قامت بو إحدل البنوؾ  ،العمبلء كالعكس قد يكوف صحيحا
نبهم مشقة الذىاب إذل البنك من أجل أف ذب كجديدة كىي توصيل اؼبعاشات ألصحاهبا اؼبسنُت دبنازؽبم كذل

 الذريع؛ شلػبدمة اؼببتكرة ككاف مصَتىا الفزدحاـ غَت أف العمبلء رفضوا ىذه انتظار كاؼبعاناة من اإلكاإل

  بتكار.إتوقف جملرد ربقيق نتائج طيبة من عملية مستمرة كمتواصلة، كال ت اإلبتكارإف 

                                                           
، خبلصات كتب اؼبدير كرجل بتكار في الشركات األمريكية واألوروبية واليابانيةدد أو تبددا مقارنة بين أسرار اإلتججيمس أـ ىيجنز،  (1)

 .4، ص. 1992، نوفمرب 21إصدار الشركة العربية لئلعبلـ العلمي )شعاع(، القاىرة، العدد األعماؿ، 
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فقد مت إجراء عدد من الدراسات يف اػبارج للوقوؼ على العوامل اليت تؤدم إذل ىذا  ،باإلضافة إذل ما سبق
إذل عدد من العوامل اليت صلوا كالذين تو  ،(Langrish et al)النجاح كمن ىذه الدراسات تلك اليت قاـ هبا 

 :(1)عتبار منهاموضوع اإل اإلبتكارتقف كراء قباح 

  السلطة. كشخص آخر يتمتع بذكاء فٍت؛كجود شخص فبيز أك غَت عادم يف موقع 

 ربديد دقيق ككاضح غباجات السوؽ؛ 

  ؛اإلبتكارإدراؾ مدل الفائدة اؼبرتقبة من 

  التعاكف كالتنسيق بُت اإلدارات اؼبختلفة داخل اؼبنظمة؛مستول عاؿ من 

  اإلبتكاركجود اؼبوارد البلزمة لعملية. 

 إذل ربديد عدد من عوامل النجاح كىي: (Rothruell)كقد توصل 

 الفهم الذم يفوؽ اؼبتوسط غباجات اؼبستخدمُت؛ 

 ىتماـ بالتسويق بدرجة كبَتة؛اإل 

 من خارج اؼبنظمة؛ستعانة باػبرباء اإل 

 تكوين فرؽ عمل للمنتج أك اػبدمة اعبديدة؛ 

 تعهم بسلطة كبَتة.ختبلؿ األشخاص اؼبسؤكلُت عن عملية تطوير اؼبنتج اعبديد ؼبناصب عالية، كسبإ 

كعموما يبكن أف نستنتج أف عوامل النجاح تدكر بصفة أساسية حوؿ العنصر البشرم )إدارة أك أفراد من 
ستجابة لتلك ؽ بكل عناصرىا كخاصة العميل، كاإلغَت أعضاء اإلدارة(، كتفهم كرصد حاجات األسوا

حتياجات، كالعمل كفريق، كالتعاكف كالتضافر بُت اإلدارات اؼبختلفة باؼبنظمة، كالدراسة اؼبستمرة للبيئة اػبارجية اإل
يف اؼبنتج  اإلبتكاربواسطة اؼبنافسُت، كالذىاب إذل أبعد مدل من ؾبرد  اإلبتكاردبكوناهتا اؼبختلفة، كصعوبة تقليد 

 يف جوىره.

يف اؼبنتجات كاػبدمات يلعب دكرا أساسيا يف ربقيق األىداؼ التسويقية  اإلبتكارفإف  ،كفبا سبق
كما   ،يف حد ذاتو قد ال يعترب كافيايف ؾباؿ اؼبنتج  اإلبتكارللمنظمات، كإف كاف ؿبفوظا باؼبخاطرة. كالشك أف 

 كالًتكيج. أف بعض الشركات قد ذبد صعوبات يف ىذا اجملاؿ، كذلك باؼبقارنة دبجاالت تسويقية أخرل كالتسعَت
 يف ؾباؿ التسعَت يف النقطة اؼبوالية. اإلبتكاركسوؼ يتم عرض 

 

                                                           
 140 -142مرجع سبق ذكره، ص ص.  التسويق االبتكاري،نعيم حافظ أبو صبعة،  (1)
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 في مجال األسعار اإلبتكارالمطلب الثاني: 
سًتاتيجية اليت تؤثر يف قباح اؼبنظمة كرحبيتها، ي يف األسعار من أىم القرارات اإلالتسويق اإلبتكاريعترب 

من اؼبداخل اؼبهمة لتحقيق التميز التنافسي التسويقي كإهباد  كجذب اؼبستهلكُت لشراء منتجاهتا، كما يعترب أنو
سويق كعمليات البيع، نظرا لعبلقتو تكيشكل السعر أيضا أنبية خاصة يف ؾباؿ ال ،ميزة تنافسية بدرجة أك بأخرل

 بينما اؼبباشرة مع اإليرادات كاؼببيعات كالتكاليف، كىو الوحيد من عناصر اؼبزيج التسويقي الذم يولد إيرادات،
سًتاتيجيا أحد أىم القرارات اليت إمن حيث زبطيطو كتنفيذه كتعديلو  تؤثر باقي العناصر على التكاليف، كما يعد

 تنفذىا اؼبنظمة.

 في األسعار وأىميتو اإلبتكارمفهوم : الفرع األول
 مفهوم االبتكار في االسعار:-1

اليت تواجو رجاؿ التسويق نظرا لتأثَته على اؼبستهلك يعترب السعر كالقرارات اؼبتعلقة بو من أصعب القرارات 
 من جهة ككذا دكره يف ربقيق أىداؼ اؼبنظمة من جهة أخرل.

متبلؾ إؼبستهلك عن اؼبنافع اؼبتحققة من "ؾبموعة القيم اؼبتوقعة اليت يستند إليها ا :كيعرؼ السعر على أنو
 .(1)معينة"ستفادة من اؼبنتوج خبلؿ فًتة زمنية ستخداـ أك اإلإأك 

ستعماؿ إعلى اؼبزايا اؼبرتبطة حبيازة أك "ؾبموعة التضحيات اليت يقدمها العميل للحصوؿ  :كيعرؼ على أنو
 .(2)اؼبنتج أك اػبدمة"

اليت يدفعها اؼبستهلك مقابل حصولو على السلعة أك "القيمة النقدية أك العينة  :كيعرؼ على أنو
 .(3)اػبدمة"

"مبلغ من اؼباؿ البلـز لشراء كمية ؿبددة من السلع أك  :أنو كيف ىذا الصدد عرؼ كذلك على
 .(4)اػبدمات"

 :(5)كيبكن النظر إذل السعر من ثبلث كجهات

                                                           
 .48، ص. مرجع سبق ذكرهعطا اهلل فهد سرحاف،  (1)

(2) 
Philip Kother, Gary Armstrong, principes de marketing, Pearson éducation, 8

eme
 édition, 

France, 2007, p. 252. 
 .189ص. ،2008األردف ،، األكذلالطبعة ، دار إثراء للنشر كالتوزيع،ستراتيجي متكاملإإدارة التسويق مدخل تحليلي ناجي معبل،  (3)

(4) Claude demeur : Aide- mémoire marketing, Dunod, 6
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 édition, Paris, 2008, p. 155. 
 .49 -48ص.  .ص مرجع سبق ذكره،عطا اهلل فهد سرحاف،  (5)
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 :فهو ينظر إذل السعر على أنو ذلك اؼببلغ من اؼباؿ الذم يكوف مستعدا  من وجهة نظر المستهلك
 حاجاتو كرغباتو. لدفعو يف سبيل اغبصوؿ على السلعة أك اػبدمة اليت يتوقع أف تشبع

 :فإف السعر ىو الوسيلة اليت يسًتد هبا تكاليفها كربقق قدرا من الربح. من وجهة نظر المنظمة 

 :فإف السعر ىو مؤشر للقيمة اليت يوليها اجملتمع ؼبنتج معُت سلعة كانت أـ  من وجهة نظر المجتمع
 خدمة.

فعو اؼبشًتم طوعا للحصوؿ على سلعة أك أف السعر ىو اؼبقابل الذم يد ،كمن خبلؿ ما تقدـ يبكن القوؿ
 تتضمن منافع كفوائد مرغوبة للمستهلك.خدمة 

 .(1)بتكار طريقة تسعَت جديدة لتعزيز القيمة"إ" :يف األسعار على أنو اإلبتكاركيعرؼ 
تصاالت على تقدًن أسعار "قدرة مؤسسات اإل :تصالية على أهنايف األسعار للخدمات اإل اإلبتكاركيعرؼ 

 تكوف مرضية كمناسبة للعمبلء". مبتكرة
ىو عملية إهباد طرؽ جديدة مبتكرة يف تسعَت  يف األسعار اإلبتكارأف  ،كمن خبلؿ ما سبق يبكن القوؿ

م اإلبتكار كما أف التسعَت   اؼبنتوجات كاػبدمات تسمح للعميل بتفصيلها عن باقي اؼبنتجات كاػبدمات اؼبنافسة.
 .(2)على كجو التحديد يعتمد على فلسف اؼبركنة يف التسعَت

 في األسعار: اإلبتكارأىمية -2
كباألخص يف اؼبؤسسات ، يف األسعار زيادة ملموسة لدل مديرم التسويق اإلبتكارزدادت أنبية إلقد 

ا التسعَت أنبية خاصة نظرا لعدـ ملموسية ىذا اؼبنتج ككذا اؼبنافسة اليت يعرفها ىذا هكاليت يكتسي فياػبدمية 
القطاع باإلضافة أف السعر ىو اؼبتغَت الوحيد الذم يتضمن إيرادات للمنظمة، كما أف لو تأثَت كبَت على حجم 

األسعار يتفاكت من منظمة ألخرل يف  اإلبتكاراؼببيعات احملققة كبالتارل على رحبية اؼبنظمة، كما يبلحظ أف أنبية 
حيث ينبغي أف يسهم السعر احملدد للخدمة يف ربقيق أىداؼ اؼبنظمة  ،كيعد من اعبوانب اغبساسة يف اؼبنظمات
حيث قبد أف اؼبنظمات اليت تقدـ خدمة اؽباتف النقاؿ مثبل يف اعبزائر  ،التسويقية بإيصاؿ خدماهتا إذل العمبلء

ا من فًتة إذل أخرل كالتسعَت بالثانية أك التسعَت بعد الدقيقة اػبامسة يف ؿباكلة إلشباع تقـو بتغيَت تسعَتة خدماهت
كما تتداخل أنبية السعر مع أىدافو. كنظرا لتعلق السعر جبوانب التكاليف   ،حاجات عمبلئها كبأقل التكاليف

تسويق من تفهم كجهات النظر كظركؼ اؼبنافسة كإمكانيات اؼبستهلكُت. ؽبذا البد إلدارة الكمستول اإليرادات 
 النفسية للمستهلكُت ألهنم يعتمدكف على السعر كمؤشر عبودة اؼبنتج/ اػبدمة.

                                                           
 .04علي اعبياشي، مرجع سبق ذكره، ص.  (1)
 .126رائد سلماف كآخركف، مرجع سبق ذكره، ص.  (2)
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كما أف السعر يرتبط دبجموعة من اؼبتغَتات التسويقية مثل مواصفات اػبدمة العرض، خدمات 
زباذ قرار إؽبذا فعند  ،ويقياؼبستهلكُت، لذا هبب أف تتخذ القرارات بشأنو مقًتنة خبطط بقية عناصر اؼبزيج التس

 ربسُت جودة اػبدمة البد من مراعاة مدل تقبل السوؽ للسعر اعبديد.
جو اؼبنظمة، ؼبا لو من أثر مباشر يف واعار يعترب من أصعب اؼبهاـ اليت تيف ؾباؿ األس اإلبتكاركبالتارل فإف 

 (1)كربقيق اؼبيزة التنافسية. ،ألرباح كاألىداؼ اليت تسعى إليهارحبية اؼبنظمة كقدرهتا على ربقيق ا

 في مجال األسعار اإلبتكاراألىداف والعوامل المؤثرة في : الفرع الثاني
 :في مجال األسعار اإلبتكارأىداف  .1

يعترب من أكثر األدكات أك العناصر اؼبكونة للمزيج التسويقي التسعَت سياساتو كالقرارات اؼبتصلة بو 
من أنبها التأثَت على مدل ربقيق اؼبنظمة ألىدافها  ،إذل عدة أسبابحساسية بالنسبة لئلدارة، كيرجع ىذا 

كالعوائد اؼبتوقعة كاؼبزيج  رتبط أداؼ التسعَت حبجم اؼببيعاتكالقدرة على مواجهة اؼبنافسة كربقيق ميزة تنافسية. كت
 السلعي كباغبصوؿ على عبلمة جودة رفيعة.

 :(2)كيبكن إهباز أىم األىداؼ اؼبتوقعة من التسعَت يف

  ستفادة من نتائج التقدـ التكنولوجي؛يف اإلمشاركة اؼبستهلك 

 ستخداـ الكامل كالفعاؿ للموارد اؼبتاحة؛اإل 

 ستثمار من خبلؿ زيادة اؼببيعات؛على اإل ربقيق عائد 

 احملافظة على اغبصة السوقية كربسينها؛ 

 .إشباع حاجات اؼبستهلك دبراعاة دخلو 

خبلؿ تصاالت هتدؼ من تصالية، فإف مؤسسات اإليف األسعار للخدمات اإل اإلبتكارأما أىداؼ 
ستقرار كربقيق الربح، ة األساسية اؼبتمثلة بالبقاء كاإليف األسعار ربقيق أىداؼ اؼبؤسس اإلبتكارستخدامها سياسة إ

ػبدمات اؼبقدمة من كتعظيم اغبصة السوقية للمنظمة، كالتميز كاؼبنافسة كبناء ظبعة جيدة لدل عمبلئها كمستول ا
إذل منح العمبلء خدمات بتكلفة معقولة باإلضافة  اإلبتكارتصاالت من خبلؿ كتسعى مؤسسات اإلقبلها، 

 تصاؿ يف األسعار.بتكار مؤسسة اإلإالعميل على منفعة عالية من جراء غبصوؿ 

داؼ العامة يف ؾباؿ األسعار ال يبكن أف وبقق أىدافو ما دل تكن ىذه األىداؼ مطابقة لؤلى اإلبتكارإف 
 تصالية.كالرئيسية للمؤسسة اإل

                                                           
 .53، ص.مرجع سبق ذكرهعطا اهلل فهد سرحاف،  (1)
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يف األسعار،  اإلبتكارتصاؿ بتحديد األىداؼ اليت ينبغي ربقيقها من عملية كبعد أف تقـو مؤسسة اإل
عتبار العوامل اليت تؤثر على ية، كلكن بعد األخذ باإلصالتإذل قرار سليم لتسعَت اػبدمات اإلباإلمكاف الوصوؿ 

 قرارات التسعَت للخدمات االتصالية.

 في األسعار: اإلبتكارالعوامل المؤثرة في  .2
يف ربديد األسعار. كىي تنقسم إذل عوامل داخلية  اإلبتكارىنا ؾبموعة من العوامل اليت تؤثر على قرارات 

 كعوامل خارجية.

يف األسعار يف طبيعة السوؽ  اإلبتكارتتمثل العوامل اػبارجية اليت تؤثر على قرارات   العوامل الخارجية: -أ 
تصاالت ربتاج إذل معلومات عن اؼبنافسُت، بيئة أخرل. حيث قبد أف مؤسسات اإلكالطلب كاؼبنافسة كعناصر 

الوقت اغبالُت كهبب يف ستجابتهم يف اؼباضي لتغَتات األسعار، معرفة أسعارىم إكدرجة مغامرهتم السعرية، كمعرفة 
اػبدمة، كأثر تغَت السعر يف تصاؿ أيضا أف تعرؼ حجم الطلب على خدماهتا كربليل قيمة على مؤسسة اإل

 الطلب، كمعرفة سلوؾ اؼبستهلك ذباه اػبدمات.

 :(1)كىي تتمثل فيما يلي العوامل الداخلية:  -ب 

 األىداف التسويقية: .أ 

منتج ذك جودة عالية هبدؼ الصمود كالتميز على اؼبنافسُت يف إذا كاف اؽبدؼ السوقي احملدد ىو إنتاج 
فإف ذلك يتطلب كضع أسعار مرتفعة. أما إذا كانت اؼبنظمة هتدؼ إذل الوصوؿ إذل أكرب عدد فبكن من  ،السوؽ

سًتاتيجية إلب فرض أسعار منخفضة كبذلك تكوف فإف ىذا يتط ،اؼبستهلكُت باألخص ذكم الدخوؿ احملدكدة
 دة بشكل كاسع على أساس القرارات اػباصة باألىداؼ التسويقية.األسعار ؿبد

 ستراتيجية المزيج التسويقي:إ .ب 

حيث أف قرارات األسعار هبب تنسيقها مع تصميم اؼبنتج كالتوزيع كعمليات الًتكيج كي يتم تشكيل 
 برنامج تسويقي قوم كمتماسك.

 التكلفة: .ج 

ألف صبيع اؼبنتجات هتدؼ اليت تغطيو كل  ،األسعار تشكل التكاليف األساس الذم يعتمد عليو عند ربديد
تعمل لكي ة الداعمة. كالكثَت من اؼبنظمات تكاليف اإلنتاج كالتوزيع كالًتكيج لبيع اؼبنتجات كغَتىا من األنشط

                                                           
-215، ص ص. 2007، دار حامد للنشر كالتوزيع، األردف، ستراتيجيات التسويق مدخل كمي وتحليليإؿبمود حاسم ؿبمد الصعيدم،  (1)

219. 
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ا أف هنافإذا كانت تكاليفها منخفضة فإمك ،تكوف اؼبنتجات ذات تكلفة منخفضة أك مقبولة يف ؾباؿ نشاطها
 عتبار عدـ التضحية باعبودة.مبيعات أعلى على أف تأخذ بنظر اإلمنخفضة تؤدم بدكرىا إذل تضع أسعارا 

 عتبارات المنظمة:إ .د 

تعترب عملية ربديد األسعار من األنشطة اؼبهمة كاغبساسة داخل اؼبؤسسة، لذلك على اؼبنظمة أف تقرر من 
اإلدارة العليا يف اؼبنظمات أك من طرؼ الذم هبب أف يضع األسعار، حيث أف األسعار غالبا تقرر من قبل 

ميسرم اػبطوط اإلنتاجية، كما قد يسمح لرجاؿ البيع بالتفاكض مع الزبائن ضمن مدل سعرم معُت غالبا ما 
 توافق اإلدارة على األسعار اؼبقًتحة من قبل اؼبستويات األدىن يف اؼبنظمة أك رجاؿ البيع.

 في األسعار كاراإلبتخطوات وأساليب تحديد : الفرع الثالث
يف األسعار من أصعب اؼبهاـ اليت تقع على عاتق اؼبسؤكلُت يف أم منظمة، ألهنا  اإلبتكارتعد عملية ربديد 

يف  اإلبتكاركيكوف  ،زبضع للعديد من العوامل اليت تتغَت بسرعة كبَتة كاليت ىبرج معظمها عن سيطرة اؼبنظمة
 :(1)األسعار من خبلؿ الطرؽ التالية

 سعار على أساس الطلب:في األ اإلبتكار -أ 
لبفاض إعندما يزداد الطلب، كتنخفض عند  ترتكز ىذه الطريقة على مستول الطلب، حبيث ترتفع األسعار

يف  اإلبتكارالسعر بناء على الطلب، كذلك من أجل تغطية الربح رغم ثبات تكلفة الوحدة يف اغبالتُت كيتم ربديد 
 نوعية اؼبنتجات، أك على أساس قدرة اؼبستهلك الشرائية اليت سبكنو من شراء اؼبنتج يف أثناء عرضو يف السواؽ.

 التكلفة: على أساسفي األسعار  اإلبتكار -ب 
كيعرب عنو من خبلؿ اؼبعادلة  ،على أساس الربح اؼبضاؼإف التسعَت على أساس التكلفة يبكن أف يكوف 

 التالية:
 

 
ستخراج نصيب الوحدة ات دقيقة عن التكاليف اؼبتغَتة إلكبذلك فإف ىذه الطريقة تتطلب توفَت معلوم

كقد تقـو اؼبنظمة بتحديد أسعارىا هبدؼ الربح، من خبلؿ ربديد السعر الذم وبقق ؽبا عائدا  ،الواحدة منها
 لى إصبارل تكاليفها عند معدؿ تقديرم غبجم اؼببيعات.ـبططا ع

 في األسعار على أساس المنافسة: اإلبتكار -ج 
رتباط اؼبتبادؿ بُت األطراؼ د سعر السلعة، كتقـو على فكرة اإلتؤثر اؼبنافسة اؼبتوقعة بشكل كبَت يف ربدي

اؼبتبادلة، أم أف نتائج تصرؼ منظمة ما ال تعتمد على ىذا التصرؼ كإمبا أيضا على تصرفات اؼبنافسُت 

                                                           
 .61 -60، ص ص. مرجع سبق ذكرهعطا اهلل فهد سرحاف،  (1)

 + مصاريف إدارية + ىامش الربح + تكلفة التسويق السعر = تكلفة اإلنتاج
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يف أسعارىا يف ضوء سعر منافسيها كرباكؿ كضع متوسط  اإلبتكارحيث ربدد اؼبنظمة  ،اؼبتواجدين يف السوؽ.
 ؽ، كىذا النوع من التسعَت ىو األكثر شيوعا.يطابق سعر الصناعة اليت تنتمي ؽبا يف السو 

 سعار على أساس تشكيلة المنتوجات:في األ اإلبتكار -د 
كيتم ذلك من خبلؿ شراء ؾبموعة منتوجات كوحدة كاحدة بسعر كاحد يدفعو اؼبستهلك، كيفضل البائع 

 ىذه الطريقة ألهنا سبكنو من زبفيض السعر دكف ربديد اؼبنتج الذم يقع عليو التخفيض.
 :اإلبتكارمستوى  -ه 

متلك ىذا اؼبنتوج إ اإلبتكارالذم يتمتع بو اؼبنتوج اعبديد، فكلما زاد ىذا اؼبستول من  اإلبتكارمستول 
 ميزة تنافسية على األصناؼ البديلة، مث سبتلك اؼبنظمة ىامشا كؾباال أكرب للمناكرة يف ربديد سعر ىذا اؼبنتوج.

 في األسعار اإلبتكارستراتيجية إمراحل تخطيط : الفرع الرابع
سًتاتيجيات التسويق اليت تؤثر يف ربقيق األىداؼ إيف األسعار كاحدة من  اإلبتكارسًتاتيجية إتعترب 

زباذ القرارات السعرية إالقياـ بوضع السياسات كاػبطط ك  التسويقية كالتنظيمية. كعليو يتعُت على اإلدارة اؼبعنية
 خاص مع:اؼبنسجمة مع اؼبتغَتات البيئية بشكل 

 كدرجة مركنة الطلب؛ لطبيعة األسواؽ اليت تتعامل معها من حيث مستويات الدخ 

 قتصادية.قتصادية كالظركؼ اإلجتماعية اليت تعكسها السياسات اإلقتصادية كاإلاألىداؼ اإل 

م تتكوف من اإلبتكار سًتاتيجية التسعَت إكإف  :في األسعار اإلبتكارستراتيجية إخطيط مراحل ت -1
 :(1)مراحل ىيثبلث 

 فهم القيمة األولية للمنتج أو الخدمة المقدمة للمستهلك: -أ 
 قتصادم، الدخل كشركط الطلب(؛البيئة اػبارجية )الوضع اإليتحتم على اؼبنظمة ربليل  .1

 ستخداـ ذكم اػبربة؛إسعر اؼبعقوؿ، عن طريق البحث ك فهم سلوؾ اؼبستهلك كتصوره لل .2

 التوزيع؛التسعَت اؼببدئي يف صبيع قنوات  .3

مواؿ البلزمة األ -ربليل تكاليف اؼبستهلك اإلصبارل عند شراء اؼبنتج كاليت قد تشكل ربديات الشراء التالية:  .4
 التكاليف التنافسية؛ –تكاليف التدريب  –كتساب اؼبعرفة إ –الوقت اؼبطلوب  –

 جات؛ربليل اؼبنافسُت كاؼبنتجات اؼبنافسة كأسعارىم، كمقارنة اؼبستهلك لسمات اؼبنت .5

 هبب على اؼبنظمة ربديد أىدافها كأف تقـو بفهم ىيكل التكاليف مع مستويات اؼببيعات اؼبختلفة. .6

                                                           
 .26 -25، ص ص. مرجع سبق ذكرهطارؽ فيصل التميمي،  (1)
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 ستراتيجية رفع مستوى القيمة:إ -ب 
بتكار قيمة فريدة من نوعها لدل اؼبنتج، حبيث تؤدم إذل تقليل أنبية اؼبقارنة ما بُت البدائل كاؼبنتج، إحبث ك  -1

 اؼبنافسُت؛كحجب عيوف اؼبستهلكُت عن 

التواصل كالقياس، كيبكن مقارنة سعر اؼبنتج بالنسبة لدخل اؼبستهلك كؾبموع نفقاتو، كذلك من خبلؿ  -2
 ستخداـ اؼبنتج كعنصر مكمل مع منتجات أخرل ضركرية يستخدمها اؼبستهلك؛إللمنظمة 

السبلمة اليت عادة ال التواصل مع اؼبستهلكُت كشرح أنبية كظبات اؼبنتج ؽبم، كأنو من اػبطر ذباىل اعبودة ك  -3
 تذكر من خبلؿ اؼبنافسُت، كيبكن للمنظمة أف تقـو بتقدًن منتج وبل مشكلة ما لدل اؼبستهلك عبذبو؛

لبفاض التكاليف اإلنتاجية( إذا قاـ بشراء منتجات اؼبنظمة إ) :قتصادية للمستهلك مثلإظهار اؼبزايا اإل -4
 كذلك من خبلؿ رسائل ترسل إليو.

 ستراتيجي:حركات التسعير اإل -ج 
يف ىذه اؼبرحلة على اؼبنظمة مراقبة ربركات أسعار اؼبنافسُت، ككضع سياسات اػبصومات كالعركض الًتكهبية  .1

 كالتحليل اؼبوظبي كغَتىا من العوامل اؼبختلفة؛

 كجود خط إنتاج متكامل بأسعار تفاعلية؛ .2

 قتصادية الكربل؛اإليواجو السوؽ تغَتات يف البيئة القياـ بعمل تعديبلت على األسعار عندما  .3

 سًتاتيجية الشبكات العاؼبية كاغبلوؿ كاػبربات يف ؾباؿ التسعَت.إستخداـ إ .4

 Procter and)إذل ما قامت بو شركة  (Ailaruadic et al)كيف ىذا الصدد قد أشار 

compels) التسعَتم كذلك باستخداـ  اإلبتكارعتماد القيمة كجزء من إبتكار التسعَتم بلئل ستخدامهاإب
ستجابة الزبوف ؽبذا النوع من التسعَت. كقد إاؼببيعات كاغبصة السوقية كدرجة  الكوبوف كاألسعار الًتكهبية لزيادة

خًتاؽ السوؽ اؼبدعومة بالًتكيج أكثر فاعلية يف اغبصة إَت القيمة اليت قامت بو الشركة ك كجدت الدراسة بأف تسع
 السوقية من اإلعبلف.

يمة بتكار القإعتبار إما ىبص مبدأ التوجو كبو الزبوف بأنو في (,Kim &Mauborge)أكضح  كقد
قتصادية اليت سبتلكها اؼبنظمة ىي من العناصر األساسية ؽبذا اؼببدأ، كأكد بأف النمو كالربط بينو كبُت اؼبعرفة اإل

كالتوسع يف السوؽ نبا من األىداؼ السديدة ألم منظمة، كلكن ال يتم ذلك إال من خبلؿ تقدًن القيمة للزبوف، 
سًتاتيجي اؼبتصف اإللتسعَت إذ قد يكوف ا ،بتكار القيمة بالضركرةإالتكنولوجي ىو  اإلبتكاركىنا فقد ال يكوف 
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حتفاظ باؼبنافسة، ىذا عبلكة على أف اإل ىو اؼبسبب لزيادة حجم الطلب يف السوؽ الذم يتصف بدكره اإلبتكارب
 .(1)بتكار القيمةإبالزبوف كاحملافظة على الوضع الراىن يبكن أف يتم أيضا من خبلؿ 

رتباطا مباشرا باألىداؼ اليت إا بالنسبة للمنظمة، ألهنا ترتبط سًتاتيجية التسعَت تؤدم دكرا مهمإكعليو فإف 
 تسعى اؼبنظمة إذل ربقيقها.

 في األسعار: اإلبتكارستراتيجيات إ -2

سًتاتيجيات التسعَتية اعبديدة لتحقيق ىدؼ أك أكثر من أىدافها اإلتستخدـ اؼبنظمات الكثَت من 
ستعانة هبا يف اؿ التسعَت اليت يبكن للمنظمة اإلة يف ؾبالتسويقية، حيث أف ىناؾ العديد من األساليب اؼببتكر 

 :(2)سًتاتيجياتاهتا، كفيما يلي عرض ألىم ىذه اإلتسعَت خدم

سًتاتيجيات كتضم ؾبموعة من اإل ستراتيجيات السعرية للمنتجات أو الخدمات الجديدة:اإل-2-1
 نذكر منها ما يلي:

اؼبنظمات اػبدمية اؼبتخصصة بإثبات موقعها يف السوؽ  حيث تقـو بعض  ستراتيجية التسعير التفاخرية:إ-أ
كمنظمات فريدة من خبلؿ تقدًن خدمات فريدة كبنوعية جيدة كبأسعار عالية، حيث تسعى إذل جذب فئة 

 سوقية ؿبددة ذات نفوذ خاص ترغب يف التفاخر.
كوف السوؽ غَت حيث تقـو اؼبنظمة بتحديد أسعار عالية ػبدماهتا عندما ي ستراتيجية قشط السوق:إ-ب

فسُت مبلحظة ردكد ألف بإمكاف اؼبنا ،سًتاتيجية تتضمن بعض اػبطورةبالنسبة لؤلسعار، غَت أف ىذه اإل حساس
 طرح خدماهتا بسعر أقل مع ربقيق نفس اؼبنافع.كبالتارل إمكانية  ،ذباه األسعار العاليةإأفعاؿ الزبائن 

 ستراتيجية التغلغل السوقي:إ-ج
سًتاتيجية طرح خدماهتا يف السوؽ بأسعار منخفضة من أجل تباع ىذه اإلإبإمكاف اؼبنظمة من خبلؿ 

ظمة كبالتارل ربقيق حصة سوقية كبَتة مقارنة باؼبنافسُت كعلى اؼبن ،جذب فئات سوقية كبَتة ؼبنتجاهتا أك خدماهتا
لؤلسعار العالية كالقدرة على زبفيض التكاليف سًتاتيجية حساسية السوؽ بالنسبة أف تراعي عند التطبيق ىذه اإل

 لزيادة حجم اؼببيعات كاألسعار اؼبنخفضة هبب أف تساعد يف ذبنب اؼبنافسة.
 استراتيجية الحزمة:-د

حيث أف اؼبنظمات اليت تقـو باستخداـ ىذه االسًتاتيجية تقـو بتجميع ؾبموعة من اؼبنتجات أك اػبدمات 
ع خدمات اؽباتف النقاؿ حيث تقـو بطرح ىاتف نقاؿ + شروبة كبأسعار معقولة اؼبتكاملة كما ىو اغباؿ يف قطا 
يساعد يف تركيج اػبدمات اؼبطركحة يف السوؽ كبالتارل زيادة حجم  ،سًتاتيجياتكمنخفضة. كىذا النوع من اإل

 اؼببيعات عن طريق إقناع الزبائن باؼبنافع اؼبنخفضة من ىذه اغبزمة.
                                                           

 .127ص.  ذكره،مرجع سبق رائد سلماف كآخركف، ( 1)
 .187 -182، ص ص. 2009، دار اليازكردم للنشر كالتوزيع، األردف، مبادئ التسويق الحديثضبيد الطائي، بشَت العبلؽ،  (2)
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 سًتاتيجيات:كمن أبرز ىذه اإل بضبط السعر:ستراتيجيات الخاصة اإل-2-2
 ستراتيجيات ضبط السعر على أساس التخفيضات والسماحات:إ -أ 

حيث قبد مثبل ، حيث تقـو اؼبنظمات اػبدمية أك اإلنتاجية بطرح أسعار خاصة تتبلءـ كحجم اؼبشًتيات
 ؾبانية عن كل عملية تعبئة. (SMS)يف مؤسسات قطاع خدمات اؽباتف النقاؿ سبنح رصيد ؾباين أك رسائل 

 ستراتيجية قيادة السعر:إ -ب 
ىذه اؼبنظمة  ل من خبلؿ ربديد األسعار من قبل اؼبنظمة ما تعترب القائدة يف السوؽ من خبلؿ قياـتتمث

تباع على أف وبقق ىذا التغَت رحبا كافيا ، كتكوف باقي اؼبنظمات مستعدة لئليف تغيَت األسعار درالقائدة بأخذ اؼببا
 .(1)نظمةللم

 ستراتيجية التسعير التمييزية:إ -ج 
يبٌت السعر التمييزم على أساس أسلوب تركهبي تستخدمو اؼبنظمات للتأثَت على فئات سوقية ؿبددة من 

 خبلؿ اؼبركنة يف السياسة السعرية لبعض السلع أك اليت تقدـ منافع سبييزية للمستفيد.

 ستراتيجية التسعير النفسي:إ -د 
قتصادية أىم اؼبؤشرات اليت عتبارات اإلعتبارات النفسية أكثر من اإلسًتاتيجية أنبية كبَتة لئلإلتعطي ىذه ا

 تؤثر على قرارات الشراء للمستفيد:

 طبيعة العبلقة بُت جودة اػبدمة كسعرىا؛ 

 طبيعة العبلقة بُت اؼبنافع اليت وبصل عليها الزبوف كقيمة اػبدمة اؼبعرب عنها بالسعر اؼبدفوع؛ 

 السعر اغبارل الذم يدفعو الزبوف للخدمة مع السعر السابق الذم دفعو لنفس اػبدمة؛ مقارنة 

  يف ذىن الزبوف؛د مستويات األسعار لبعض اػبدمات حدك 

كىناؾ أكثر من شكل من أشكاؿ األسعار النفسية مثل: األسعار اغبكرية الفردية اليت توضع يف شكل 
ػػ ب العدد الصحيح كتحديد سعر السلعة رغم من قرهبا إذلعلى ال ،أعداد عشرية كليس يف شكل رقم صحيح

 دج.10دج بدال من  9.99

 ستراتيجية التسعير الترويجي:إ -ه 
سًتاتيجية فإهنا تطرح أسعارا ػبدماهتا أك منتجاهتا بأقل من السعار السائدة كيف ا تطبق اؼبنظمة ىذه اإلعندم

كاؽبدؼ من ذلك ىو التأثَت على الزبائن اعبدد كجذهبم بعض األحياف أقل من التكلفة، كلكن ؼبدة زمنية مؤقتة 
 زباذ قرار لصاحل اؼبنظمة.إذباه السلعة أك اػبدمة من أجل با

                                                           
 .64، ص. ، مرجع سبق ذكرهعطا اهلل فهد سرحاف (1)
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 ستراتيجية تسعير الذروة والتسعير خارج نطاق الذروة:إ -و 
سًتاتيجية على ربديد سعر مرتفع للخدمة يف الوقت الذم يكوف الطلب على اػبدمة كبَتا كتعتمد ىذه اإل

سًتاتيجية عادة ما تلجأ إليها اؼبنظمات اليت تقدـ كقبد أف ىذه اإل ،منخفض للخدمة يف غَت أكقات الذركةكسعر 
 9مساءا كأسعار منخفضة بعد الساعة  9صباحا حىت  8كأف تقدـ أسعار مرتفعة يف األكقات   ،اػبدمات اؽباتفية

 مساءا.

ديد سعر منخفض أك للتخفيض يف األسعار، السعرم بالضركرة بالبحث عن كسيلة لتح اإلبتكاركال يرتبط 
لكي تبدك األسعار مرتفعة إذا كاف يتوقع من ذلك أثرا إهبابيا على سلوؾ  اإلبتكارففي مواقف عديدة قد يتم 

عتبار خصائص اؼبستهلكُت اؼبستهدفُت، السعرم هبب األخذ يف اإل اإلبتكاراؼبستهلك. كعند التفكَت يف تطبيق 
بعض األساليب اؼببتكرة قد تصلح لقطاع أك قطاعات معينة دكف األخرل. كىناؾ  اإلبتكارفهناؾ أنواع من ىذا 

 :(1)ستدالؿ ببعض منهاتسمت كلها بالنجاح يبكن اإلإ استخدمت بواسطة أكثر من منظمة يف ؾباؿ التسعَت

 ،ىذا مع توضيح  اؼبستهلك يضع سعر اؼبنتوج بنفسو بدال من كضعو بواسطة اؼبسؤكلُت عن ىذه العملية باؼبتجر
 بالقرب من أرفق اؼبنتجات قائمة أسعار ىذه اؼبنتجات؛

 أسلوب رد اؼبنظمة للمشًتم بعد فًتة معينة من شراء جزء من الثمن نقدا بدال من اػبصم التقليدم؛ 

  أك إجراء زبفيضات يف أسعار بعض األصناؼ ىاقل من غَت أية عن طريق اإلعبلف بأف أسعارىا اؼبنافسة السعر ،
 من خبلؿ أياـ عطلة هناية األسبوع؛خاصة 

  حبيث يزيد إصبارل السعر بدرجة معقولة يف اغبالة األكذل عن إصبارل  ،تسعَت اجملموعة يف اؼبرة الواحدةأسلوب
 السعر يف اغبالة الثانية؛

 .البيع بالتجزئة بسعر البيع باعبملة 

يف ؾباؿ السعر يعترب من اؼبداخل اؽبامة لتحقيق التميز التنافسي كإهباد  اإلبتكارأف  ،كفبا سبق يبكن القوؿ
بتكارات أخرل مثل إباحثُت يف ؾباؿ التسويق مقارنة بىتماـ الدارسُت كالإنافسية للمنظمة. إال أنو دل يلق ميزة ت

 اؼبنتوج كالًتكيج.

 في مجال التوزيع اإلبتكارالمطلب الثالث: 
اؼبزيج التسويقي أنبية نظرا للدكر اغبيوم الذم يلعبو يف توفَت اؼبنتجات أك يعد التوزيع أحد عناصر 

ة ككفاءة أنشطة التوزيع من خبلؿ اػبدمات يف اؼبكاف كالزماف اؼبناسبُت، كيبكن للمنظمة أف تزيد من فعالي
 التسويقي للمنظمة ككل.كالذم قد يؤثر إهبابيا على األداء  ،اإلبتكارعتمادىا على إ

                                                           
 .181 -158مرجع سبق ذكره، ص ص.  بتكاري،التسويق اإلنعيم حافظ أبو صبعة،  (1)
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 في التوزيع اإلبتكار: مفهوم ولالفرع األ
ستهبلكها العنصر إجات من مصادر إنتاجها إذل أماكن التسويقي يف توزيع اؼبنتو  اإلبتكارتعد عملية 

األساسي يف التسويق، فاؼبنتجات مهما تباينت بساطتها أك تعقيدىا سبر بقنوات من اؼبنتج إذل اؼبستهلك لكي 
 اؼبناسبُت عرب منافع التوزيع.تصل إليو يف الزماف كاؼبكاف 

عتباره اعبسر الذم إى ميزة تنافسية فريدة من نوعها بكالتوزيع الكفؤ يعطي للمنظمة إمكانية اغبصوؿ عل
 يربط بُت التسويق كاؼبستهلك.

فيها كل من اؼبسوؽ كالعمبلء. فقد  اإلبتكاركىناؾ العديد من أنشطة كؾباالت التوزيع اليت يبكن أف يفيد 
يف طريقة جديدة غَت مألوفة يف توزيع اؼبنتجات، أك يف تصميم ك/أك شكل منافذ التوزيع نفسو.   اإلبتكاريكوف 

يف التصميم الداخلي ؼبنافذ التوزيع أك يف اعبو احمليط بعملية التوزيع كالذم يؤثر على  اإلبتكاركما قد يكوف 
 .(1)االتالعمبلء بدرجة أك بأخرل كغَت ذلك من األنشطة أك اجمل

 في التوزيعالتسويقي  اإلبتكار: أىمية الفرع الثاني
بتكار يف التوزيع أمر يف غاية األنبية ألم مؤسسة تسعى إذل توفَت أقصى خدمة لعمبلئها إف كجود نظاـ لئل

كباإلمكاف التأكيد على  ،من خبلؿ إتاحة منتجاهتا يف اؼبكاف كالزماف اؼبناسبُت كإشباع حاجات كرغبات عمبلئها
سًتاتيجية إذ أف لو دكرا تكامليا ضمن اإل ،يف ؾباؿ التوزيع دبقارنتو مع باقي عناصر اؼبزيج التسويقي اإلبتكارأنبية 

سًتاتيجياهتا التسويقية من خبلؿ ربديد كيفية إمة بالوسيلة اليت سبكن من تنفيذ التسويقية، فالتوزيع يزكد اؼبنظ
باإلضافة إذل دكره الكبَت يف ربط اؼبنظمة دبستهلكيها. كما أف الوصوؿ إذل األسواؽ اؼبستهدفة بطريقة مبتكرة، 

قباح عملية التوزيع يعٍت ربسن يف أرباح كمبيعات اؼبؤسسة، فنظاـ التوزيع يصبح بدكف فائدة إذا كاف ال يضمن 
 توصيل السلعة أك اػبدمة بكفاءة كفعالية كيف الوقت كاؼبكاف اليت وبتاجها فيو العميل.

ختيار الوسطاء كأعضاء القناة كالذم يلعب دكرا مهما يف إير يف ؾباؿ التوزيع يبدأ بعملية تطو كال اإلبتكارإف 
كيعترب نظاـ التوزيع من اؼبهمات الصعبة اليت تواجو اإلدارة نظرا للطبيعة اؼبيكانيكية ؽبيكل ، قباح عملية التوزيع

 :(2)توزيع من خبلؿ النقاط التاليةيف ؾباؿ ال اإلبتكارالتوزيع كميلو كبو التغَت. كيبكن ؼبس أنبية 
 تصاؿ الفعاؿ كالكفء بُت اؼبنظمة كاألسواؽ اليت تتعامل معها؛ربقيق اإل 
 بناء الوالء كالشهرة كالثقة بُت العمبلء كمنتجات أك خدمات اؼبنظمة؛ 
 تساىم قنوات التوزيع يف توفَت اؼبعلومات البلزمة عن السوؽ، اؼبنافسُت كالعمبلء؛ 
 يف تزكيد العمبلء باؼبعلومات الضركرية كالدقيقة حوؿ منتجات أك خدمات اؼبنظمة؛ تلعب دكرا مهما 

                                                           
(1) Marc Depuis, Innovation dans la distribution, Les paradoxes de la prospective, 

Document d’internet disponible sur le site : 

www.escp-eap.eu /conferences/marketing/pdf2002/dupuis pdf. 
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  مراقبة حركة األسواؽ كإجراء التعديبلت اؼبناسبة على اػبطط التوزيعية من أجل مواكبة التغَتات احمليطة
 باؼبنظمة؛

 لبفاض إعكس بدكره على لتسويقية كالذم ينكفاءة أداء قنوات التوزيع لو أثر فعاؿ يف تقليل التكاليف ا
 األسعار.

 في التوزيع اإلبتكارأىداف : الفرع الثالث
 :(1)التسويقي يف التوزيع إذل األمور التالية اإلبتكاريهدؼ 

  التوسع كالشمولية يف تقدًن اؼبنتجات بإيصاؽبا إذل أسواؽ جديدة كربسُت اؼبنظمة ألسواؽ منتوجاهتا أك
 التوزيع؛خدماهتا عن طريق زيادة عدد منافذ 

 تصاؿ الكفؤ كالفعاؿ بُت اؼبنظمة كأعضاء القناة التوزيعية كعمبلئها؛ربقيق اإل 

 تنمية البحث كالتطوير كزيادة فاعلية اؼبفاكضة من خبلؿ معرفة ما يريده اؼبستهلك؛ 

 توفَت اؼبنتوج أك اػبدمة يف اؼبكاف كالزماف اؼبناسبُت كباألسعار كاعبودة اؼبناسبة؛ 

 حتياجات األسواؽ ؼبنتوجات كعمليات جديدة.إهود العلمية كالتقنية لتلبية اعب 

يف  اإلبتكارىناؾ أىداؼ أخرل تسعى اؼبنظمة لتحقيقها من خبلؿ  ،باإلضافة إذل األىداؼ السابقة
 :(2)التوزيع كىي

  كالتجديد اؼبستمر يف طرؽ توزيع اؼبنتجات أك خدمات  اإلبتكارمواجهة اؼبنافسة كالصمود أمامها من خبلؿ
 اؼبنظمة كجودة سلسلة توزيعها؛

 عتماد على أفضل قنوات التوزيع اليت تتناسب مع طبيعة اؼبنتجات أك اػبدمات كمع األىداؼ التسويقية اإل
 اؼبتوخاة؛

 الدخوؿ ؽبذه جديدة تتناسب مع متطلبات ديدة من خبلؿ تصميم كإنشاء قنوات ذباه كبو دخوؿ أسواؽ جاإل
 األسواؽ؛

 حتياجات األسواؽ؛إ ظركؼ السوؽ كالقدرة على تلبية ستجابة للتغَتات اغباصلة يفاإل 

 ؛  تعزيز كدعم ثقة العميل خبدمات اؼبنظمة كبناء الوالء البلـز

 ة كمتطورة.عتماد على نظم توزيع حديثافسية على اؼبنظمات اؼبنافسة باإلؿباكلة ربقيق ميزة تن 
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 في التوزيع الخدميالجديدة ات اإلبتكار : الفرع الرابع
ىو التوصيل الفعلي للخدمة بكفاءة كفعالية كيف الوقت  ،سًتاتيجية التوزيعإمن إف اؽبدؼ األساسي 

 ىمبتكارات كأنواع جديدة للتوزيع كمن أإىذا اؽبدؼ كزيادة اؼبنافسة ظهرت كمع زيادة أنبية  ،كاؼبكاف اؼبناسبُت
 :(1)اتاإلبتكار ىذه 

 خدمة العميل: -1
خدمة إضافية ترافق اؼبنتج اعبوىرم، كحيث أف يف عادل اػبدمات تعد جزءا من مهمة تعترب خدمة العميل 

ىتماـ متوفرة، العميل طاؼبا أف السلعة موضوع اإلالتسليم كالنقل كالتوزيع، فخدمة العميل تدؼ إذل تلبية رغبات 
كما هبب التمييز بُت عناصر ما قبل الشراء ،عر ىي عناصر مهمة يف أداء اػبدمةكالسحيث أف النوعية كالتوفَت 

كحل مشاكل القدرة اإلنتاجية كإمكانية  ،كاليت تعمل على تكوين الصورة الذىنية على اؼبوردين كشركط التسليم
الوصوؿ عناصر أثناء الشراء كاليت تتضمن حداثة اؼبنتج كاؼبصداقية يف التسليم كتدريب العميل، أما عناصر ما بعد 

 الشراء فتتمثل يف معاعبة اؼبشاكل.
 نترنت:اإل -2

التوزيع، حيث أف تصاؿ ك حيث أحدث تغَت جذرم يف أمباط اإل تصاؿ كتوزيع،إكظيفة  لؤلنًتنتأصبح 
النقاؿ على التعبئة اإللكًتكنية دكف . حضور العميل أصبح غَت ضركرم للمحل أك اؼبكاف الذم تقدـ فيو اػبدمة

ستخداـ إيف التوزيع ب اإلبتكاركمن خصائص  ،كذلك من خبلؿ مواقع ىذه اؼبنظماتاللجوء إذل أحد نقاط البيع 
 : (2)نًتنت ما يلياإل
  للمستهلكُت قبل قيامهم بالشراء؛ربديد البائع 
 للمستهلكُت بالتعبَت عن حاجاهتم كرغباهتم بشكل مباشر للمنظمة؛ السماح 
  الدخوؿ إذل قواعد اؼبعلومات اليت ربتوم على معلومات عن الزبائن كل على حدة، كمشًتياهتم السابقة

 ستخداـ ىذه اؼبعلومات يف كقت قصَت لتصميم عرض يبلئمهم؛إك 
  نًتنت؛اؼبعلومات على اإلاغبصوؿ على 
 عرض كسبثيل اؼبنتج كبعض فوائده؛ 
  قدرة اؼبستهلكُت على إهباد اؼبنتجات اليت يبحثوف عنها بسهولة كاؼبقارنة بُت عدة مزكدين ؽبا، كىذه تعترب ميزة

 كفائدة للمستهلك بينما سبثل ربديا للبائع.
 مركز المكالمة: -3
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 .27، ص. ذكرهمرجع سبق طارؽ فيصل التميمي،  (2)
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تصاؿ اؼبباشر بُت اؼبكاؼبات كإرساؽبا باؽباتف كاإل بإستقباؿ يعٌت ،كىي عبارة عن قسم داخل اؼبنظمة
اؼبنظمة كعمبلئها بصورة جيدة حيث تقـو بتقدًن معلومات كحل مشاكل العمبلء، كما تعترب كسيلة للحفاظ على 

 عبلقات مع العمبلء.
 التفاعل )العالقة( التسويقي: -4

ورد كالعميل، كاليت تسمح اغبفاظ على العميل. إف التفاعل التسويقي يهدؼ إذل بناء عبلقة مستمرة بُت اؼب
ىتماـ لتحسُت نوعية اػبدمة كالتوزيع خبلؿ عملية الشكل ىو زيادة الوالء كإعادة اإلدؼ النهائي ؽبذا كإف اؽب

 التسليم.
م كاليت تًتاكح ما بُت أفكار بسيطة كمتعمقة، اإلبتكار باإلضافة إذل ما سبق فيما يلي بعض أساليب التوزيع 

بعضها قد يصلح يف بيئات معينة دكف أخرل، كما يبكن أف تساىم يف ربسُت األداء التسويقي كربقيق ميزة  كأف
 :(1)تنافسية أك أكثر

  ات الناجحة يف التوزيع ذلك الذم يتمثل يف كضع اإلبتكار مستول كضع األصناؼ على األرفف، فمن
 مستول نظر كمتناكؿ يدم الطفل. كبذلك يتم أصناؼ اؼبنتجات اليت يبكن أف ذبذب نظر األطفاؿ على أرفف يف

 الشراء ليس غباجة اؼبستهلك ؽبا إمبا بسبب اؼبوقف العاطفي للطفل؛

 ال توجد  ذمة تنافسية للمتجر باؼبقارنة بالبتكارات متنوعة يف متاجر السوبر ماركت، كاليت يبكن أف سبثل ميز إ
عب لتزكيد عربة التسوؽ بآلة حاسبة، كجود كافيًتيا ك ات: اإلبتكار بو مثل ىذه اػبدمات كالتسهيبلت. كمن ىذه 

 أطفاؿ كخبلفو يف اؼبتاجر، اؼبوسيقى اؼبانعة للسرقة؛

  ات اؼبهمة يف ؾباؿ التوزيع اؼبباشر؛اإلبتكار البيع اآلرل كيعترب أحد 

  تصاؿ ستخداـ أحد كسائل اإلإيف التسويق من خبلؿ التلفاز يف  اإلبتكارالتسويق من خبلؿ التلفاز، كيتمثل
تصاؿ يف تسويق اؼبنتجات بعناصره مكانيات عرض كمزايا متعددة يف اإلعبماىَتم اؼبهمة، كما تتمتع بو من إ

اؼبختلفة دبا فيها التوزيع، كبذلك يبكن أف يتم التوصل إذل األفكار اؼببتكرة يف ؾباؿ التسويق من خبلؿ متابعة 
 ستغبلؽبا ػبدمة التسويق.إلتفكَت يف كيفية اة اؼبختلفة، كاالتطورات التكنولوجية يف جوانب اغبي

 في مجال الترويج اإلبتكارالمطلب الرابع: 
 اإلبتكارإال أف  ،مثمر كىادؼ بالنسبة للمنظمةيعترب ربديا  اإلبتكارإف تقدًن عرض فبيز قائم على 

التسويقي ال يقف عند تطوير منتجات كخدمات تتوافق مع رغبات الزبائن كمتميزة عن اؼبنافسُت، بل يتعدل ذلك 
ا، لذلك ىإذل العمل على إيصاؿ تلك القيمة أك اؼبنفعة اليت يبكن أف يتحصل عليها الزبوف من اؼبنظمة دكف غَت 

 على ربقيق ذلك.على اؼبنظمة أف تبتكر طرؽ كأساليب تركهبية فعالة تساعدىا 

                                                           
 .254 -232، مرجع سبق ذكره، ص ص. بتكاريالتسويق اإلنعيم حافظ أبو صبعة،  (1)
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 وأىميتوفي الترويج  اإلبتكارمفهوم : الفرع األول
 مفهوم األبتكار في الترويج:-1

"ؾبموعة النشاطات اليت تساىم يف بناء كاغبفاظ على عبلقات إهبابية مع صبهور  :يعرؼ الًتكيج على أنو
 .(1)من خبلؿ إعبلمهم كإقناع كتنشيط الطلب لديهم على ما تعرضو اؼبنظمة من سلع كخدمات" ،اؼبستهلكُت

تصاؿ مباشرة أك غَت مباشرة باؼبستهلك لتعريفو دبنتوج اؼبنظمة كؿباكلة إ"عملية  :كيعرؼ كذلك على أنو
 .(2)ستغبلؿ"قق حاجاتو كرغباتو كضبايتو من اإلإقناعو بأنو وب

 أف الًتكيج ىو ؾبموعة من اعبهود التسويقية اليت هتدؼ إذل: ،القوؿ كمن خبلؿ ما سبق يبكن

 تزكيد اؼبستهلك بكافة اؼبعلومات عن مزايا اؼبنتوج أك اػبدمة؛ 

  زباذ قرار بشراء السلعة أك اػبدمة؛إع اؼبستهلك بإقنا 

 تسهيل عملية البيع كالزيادة يف حجم اؼببيعات؛ 
  أك اػبدمة.ستمرار اؼبستهلك يف شراء اؼبنتوج إضماف 

تصاؿ اؼبباشر كغَت يف اإل اإلبتكارنو قدرة اؼبنظمة على عملية :" أيف الًتكيج فيعرؼ على اإلبتكارأما 
تصاؿ الشخصي كتنشيط اؼببيعات كالنشر لتعريفو دبنتوج اؼبنظمة كؿباكلة خبلؿ اإلعبلف كاإلاؼبباشر باؼبستهلك من 

 .(3)ستخدامات جديدة مبتكرة يف عناصر اؼبزيج التسويقي"إقق حاجتو كيليب رغباتو من خبلؿ إقناعو بأنو وب
"إهباد أفكار جديدة، طرؽ جديدة ككسائل جديدة، لتعريف اعبمهور باؼبنتوج  أنو: كيعرؼ كذلك على

 .(4)كاػبدمة اؼبنظمة لغرض شرائها"
 الترويجي: اإلبتكارأىمية -2

كتظهر ىذ األنبية من خبلؿ النتائج اليت  ،يف ؾباؿ الًتكيج دبختلف عناصره أنبية بالغة اإلبتكاريكتسي 
إ   يثَت  ما بتقدًن إعبلفإكذلك  ،سواء يف ؾباؿ اإلعبلف أك تنشيط اؼببيعات أك العبلقات العامة اإلبتكاروبققها 

من شأهنا أف تؤدم إذل زيادة مبيعات اؼبنظمة مقارنة مع ما  ،ىتماـ اؼبستهلكُت أك تقدًن عركض تركهبية جديدةإ
بلؿ قدرهتا على إثارة الفضوؿ يف الًتكيج فعالة كىذا من خ اإلبتكار. كما أنو كلما كانت عملية اإلبتكارقبل 
ستقطاب كجذب عمبلء اؼبنافسُت، كتدعيم صورهتا الذىنية كظبعتها يف السوؽ، كبالتارل إىتماـ ؼبا ساعد على كاإل

 وبسن مركزىا التنافسي يف السوؽ.منحها مزايا تنافسية يف مواجهة اؼبنظمات األخرل األمر الذم 
                                                           

(1) Pride & Ferrell, Marketing, South- western engage learning, 16
th

 edition, USA,  2012, P. 

150. 
 .68ص.  مرجع سبق ذكره،عطا اهلل فهد سرحاف،  (2)
 .10، ص. سبق ذكرهمرجع علي فبلح الزغيب،  (3)
 .61، ص. مرجع سبق ذكرهناجحة ؿبمد الطاىر،  (4)



 ي ــــــــــويقـــــــــــار التســـــإلبتكل االطار النظري...............................................ل األول ــــــــــالفص
 

 

130 

ستخداـ ثبلث طرؽ لقياس فاعلية الًتكيج يبكن إجوىريا، كتستطيع اؼبنظمات  االًتكيج أمر يعترب تقييم نتائج 
 :(1)إهبازىا فيما يلي

  حتماالت كوف إبيعات ما بعد الًتكيج، حيث تربز يف الًتكيج مع بيانات م اإلبتكارمقارنة مبيعات ما قبل
ستقطب من حاكؿ إجتذاب عمبلئهم، كردبا يكوف قد إأخذ من حصص اؼبنافسُت يف السوؽ بالًتكيج ردبا قد 

 ذبريب اػبدمة فقط، كردبا يكوف الًتكيج قد غَت كقت الطلب فقط.
  َته يف ستفادكا منو كمدل تأثإيتذكركف الًتكيج كرأيهم فيو كىل إجراء مسوحات العمبلء لتقييم كمعرفة الذين

 سلوكهم كذبربة اؼبستهلك مع اؼبنتوج أك اػبدمة.
 ؼبغريات كاحملفزات أشخاص ستخداـ بيانات اؼبسح لتتبع فيما دفعت اإة تأثَت اغبوافز اؼبنشطة، كيبكن متابع

 ستفادة من اػبدمة.أكثر لئل
 المزيج الترويجيعناصر في  اإلبتكار: الفرع الثاني
اؼبكونات اليت تتفاعل كتتكامل، كاليت تتفاعل معها لتحقيق  ؾبموعة منح اؼبزيج الًتكهبي على صطبلإيطلق 

األىداؼ الًتكهبية للمنظمة يف إطار الفلسفة التسويقية السائدة، فاؼبزيج الًتكهبي شأنو شأف اؼبزيج التسويقي 
وصفها قناة ب ،يشتمل على ؾبموعة من اؼبكونات كالعناصر اليت تتوازف كتتناسق بطريقة فعالة لتحقيق األىداؼ

كبالتارل زيادة مبيعات اؼبنظمة  ،قناعا للمستهلك باؼبنتجإكالبيئة كأداة تعريفية كتذكَتا ك تصاؿ بُت اؼبنظمة اإل
 كأرباحها.

العامة كالدعاية، كيقع كيتكوف اؼبزيج الًتكهبي من العناصر التالية: اإلعبلف، كالبيع الشخصي، كالعبلقات 
مزجها بنسب تتفاكت من موقف آلخر الًتكيز على كل عنصر من ىذه العناصر، ك سًتاتيجية الًتكيج إعلى عاتق 

 ستنادا ؼبتغَتات تتعلق باؼبوقف من جهة، كباؼبنظمة اؼبركجة من جهة أخرل.إ

بتكار كردبا كقد كاف كال يزاؿ الًتكيج بعناصره اؼبختلفة كبصفة خاصة عنصر اإلعبلف يبثل ؾباال خصبا لبل
 م فيو.اإلبتكار شار تبٍت كتطبيق التسويق نتإيلي اؼبتوج من حيث 

 في اإلعالن: اإلبتكار-1
ؼبنتج  اإلبتكارسًتاتيجية إإف  (Peter Bennett)بتكار، إذ أكضح يعد اإلعبلف يف ؾباؿ خصبا لئل

 .(2)معُت أك خدمة معينة ىي عبارة عن فكرة أكلية البد من أف يتم نقلها عن طريق ضبلة اإلعبلف

                                                           
 .72، ص. مرجع سبق ذكرهعطا اهلل فهد سرحاف،  (1)
دراسة ميدانية في –بتكار التسويقي على األساليب المتبعة في ترويج الخدمات التسويقية الفندقية نعكاسات اإلإـ ـ مهابات نورم عبد اهلل،  (2)

. 264، ص. 2009 ،23عدد، ال6جمللدارة كاالقتصاد، جامعة أربيل، ا، احمللية العراقية للعلـو اإلدارية، كلية اإلدفي محافظة أربيلعدد من الفنادق 
 متوفر على اؼبوقع:

www.iasj.net. 
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تصاؿ صباىَتية تركج لسلعة أك إتصاؿ إقناعي ينفذ من خبلؿ كسيلة إ"عملية  :أنوكيعرؼ اإلعبلف على 
ستجابة إدؼ إحداث تأثَت ذىٍت بقصد ربقيق كتسته ،خدمة أك فكرة أك شخص أك مكاف أك مبط سلوكي معُت

عن منتوج . كاؽبدؼ من اإلعبلف ىو تزكيد متلقي الرسالة دبعلومات (1)ذباه الذم يبتغيو اؼبركج"سلوكية يف اإل
اؽ منافع اؼبنتوج، طربفزىم على شرائو، فتعزز إحاطتهم دبثل ىذه اؼبعلومات بتعريض اؼبستهلكُت على توسيع ن

 .(2)كالذم يتم من خبلؿ كجود حلقة ربط قوية بُت اؼبنتوج كاؼبنفعة

عبديد، بتكارم يقـو على كعود صادقة عن اؼبنتوج كأدائو اؼبتميز كاإق ما سبق بفضل إعبلف كيبكن ربقي
 م اؼبستخدـ.اإلبتكار كبفضل سبيز ىذا اؼبنتوج عن اؼبنتجات اؼبنافسة بداللة اؼبنفعة كمبط اإلقباز 

مة كمقبولة "اؼبقدرة على إهباد أفكار فريدة كمبلئ: يف اإلعبلف بأنو اإلبتكاركيبكن أف كبدد مفهـو 
تفاعل عمليات عقلية كنفسية متداخلة، كنتيجة لجتماعيا كقابلة للتطبيق كحلوؿ ؼبشكبلت إعبلنية، كىي ربدث  إ

 .(3)جتماعية كالسمات الشخصية كالقدرات العقلية للمبتكر اإلعبلين"تستند إذل ؾبموعة من اؼبتغَتات اإل

"ينبغي أف تنتهج قواعد وبكمها غرض ؿبدد  :يف اإلعبلف اإلبتكاريةأف  (Alferd Politz)يف حُت يرل 
 .(4)نتقاء األفضل من بينها فبا ىبدـ الغرض اؼبنشود"إاػبياؿ كالواقع ك ار اؼبتأتية من من خبلؿ ربليل األفك

يف اإلعبلف، كإف كانت تعتمد بدكف شك على مواىب كعبقرية كتصورات كاتب الرسالة  اإلبتكاريةكإف 
اإلعبلنية، فهي لكي تكوف فاعلة يف ربقيق أغراضها، ينبغي أف تكوف منضبطة فاإلعبلف الناجح يتطلب معرفة 

زباذ قرار الشراء لدل إستهلك كفهم متعمق أحيانا لعملية بيئة التسويقية الكلية، كإدراؾ لقدرات التعلم لدل اؼببال
بتكارية سائبة تعتمد على تصورات كـبيبلت إيف اإلعبلف ليست  اإلبتكاريةف ،اؼبستهلك. كعلى ىذا األساس

 الكاتب كإمبا ينبغي أف تكوف منضبطة.

اه اؼبستهلك إذل اإلعبلف نتبإكاإلبداع يف ؾباؿ اإلعبلف عبذب  اإلبتكاركذلك تقـو اؼبنظمة من خبلؿ 
ىتماـ نتباه كإثارة اإلة اؼبأىولة فيو، حيث يبثل جذب اإلىتمامو دبا يتضمنو، فبا يساىم يف ربقيق الفعاليإكإثارة 

تخدـ لقياس فعالية اإلعبلف. كىو الذم يس (AIDA)خطوتُت أساسيتُت أك عنصرين أساسيُت من عناصر مبوذج 

                                                           
، 2009األكذل، ، الشركة العربية اؼبتحدة للتسويق كالتوريبات بالتعاكف مع جامعة القدس اؼبفتوحة، الطبعة مبادئ التسويقناجي رائف، ناجي معبل،  (1)

 .71ص. 
، يف دكف أيا كوبوتشي، ترمة إبراىيم وبي لشهايب، كلية كيلوغ للدراسات اإلدارية العليا تبحث يف التسويق، دار ستراتيجية اإلعالنإبرياف ستَتنفاؿ،  (2)

 .387، ص. 2002، الرياض، العبيكاف
 .17ص.القاىرة، ، عادل الكتب للنشر كالتوزيع، الطبعة األكذل، بتكار األفكار اإلعالنيةإالسيد البهنسي،  (3)
 2007التجارم، أسس نظريات تطبيقات، مدخل متكامل، دار اليازكرم، عماف، األردف، الترويج واإلعالن بشَت العبلؽ، علي ؿبمد ربابعة، ( 4)

 .285ص. 
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، (Desire)، إهباد الرغبة (Interest)ىتماـ ، إثارة اإل(Attention)نتباه ختصار للكلمات: جذب اإلإ
 .(1)(Action)التصرؼ 

. كهبب أف يكوف كاتب (2)ماإلبتكار يف اإلعبلف جهودا مضنية كرغبة أكيدة يف العمل  اإلبتكاركيتطلب 
كإمبا وباكؿ ربط بعضها ببعض يف نسيج متجانس  ،يىالرسالة اإلعبلنية شخص مبدع ال يأخذ اغبقائق كما 

 :يف ىذا اجملاؿ أف (Tances Young)لتطوير عبلقة فريدة كمتميزة. حيث يقوؿ اػببَت اإلعبلين األمريكي 
. كاألىم أف زبدـ الرسالة اإلعبلنية (3)جديدة كغَت متوقعة" ىي عملية ربط العناصر القائمة بأساليب اإلبتكارية"

اؼببتكرة اؼبستهلك من حيث توفَت السلعة أك خدمة تساىم يف إهباد حلوؿ ؼبشاكل معينة. كعليو فإف نقطة البداية 
اليت تأخذ شكبل ـبطط أك  اإلبتكاريةسًتاتيجية سالة إعبلنية يرـك كتابتها ىي اإللكاتب الرسالة اإلعبلنية يف كل ر 

 برنامج عمل.

"سياسة أك مبادئ ربدد الطبيعة العامة أك  :اإلعبلنية بأهنا اإلبتكاريةسًتاتيجية اإل (Frazer)كيعرؼ 
اػبصائص اؼبميزة للرسائل اإلعبلنية اليت يتم تصميمها". كيقصد هبا ربديد ماذا يريد اؼبعلن أف ينقلو للمعلن إليو 

 .(4)حبيث وبدث األثر اؼبطلوب على اؼبستهلكُت احملتملُت ،ككيفية تقدًن ىذه األفكار يف شكل علمي مدركس
 :(5)اإلعبلنية ما يلي اإلبتكاريةسًتاتيجية ات كعناصر اإلكمن أىم مكون

 :إذا كانت كظيفة التسويق ىي بيع السلعة أك اػبدمة، فإف غرض اإلعبلف ىو اؼبساعدة يف  ىدف اإلعالن
 تصاؿ مع اؼبستهلكُت احملتملُت.خبلؿ اإلالعملية البيعية من 

 :كولوجية إذل كصف الًتكيبة الديبوغرافية كاؼبيكما وبتاج كاتب الرسالة اإلعبلنية  الجمهور المستهدف
 قتصادية كالدينية للجمهور الذم تستهدفو الرسالة اإلعبلنية قيد التكوين.جتماعية كاإلكالسلوكية كالثقافية كاإل

  إذ يتم  ،أم القيمة الفعلية للسلعة أك اػبدمة اليت تسعى اإلعبلف إذل إيصاؽبا إذل اؼبستهلكُت ي:اإلبتكار الوعد
كيف ضوء ىذه الوعود يتم  ،على شكل مزايا كمنافع تتمتع هبا ىذه السلعة اإلبتكاريةتقدًن جوىر الرسالة اإلعبلنية 

بتقدًن إعبلف كاف اؽبدؼ منو تثبيت  (Simplicity). كعلى سبيل اؼبثاؿ قامت اؼبنظمةاإلبتكاريةتكوين الرسالة 
م  اإلبتكار كهبذا كاف الوعد  ،اؼبوضة اليت تواجو اؼبرأة العصرية اليـو حالة باتركنات اؼبنظمة دبثابة اغبل ؼبشكبلت

"أف باتركنات اؼبنظمة تضع هناية للمعاناة اؼبًتتبة على البحث عن مبلبس ذات طراز مبلئم كبكافة  :كما يلي
 األحجاـ كبأسعار معتدلة".

                                                           
 .68، ص. مرجع سبق ذكره عطا اهلل فهد مرجاف، (1)

(2) Nicholas J. Webb, Chris thoen, the innovation play book : Arevolution in business 

excellence, publication Dato, USA, l’édition, 2010, p. 85.
 

 .265، ص. مرجع سبق ذكرهـ ـ مهابات نورم عبد اهلل، ( 3)
المتطلبات  –تصاالت الجزائر إللمستهلك باإلشارة إلى مؤسسة نتباه إيجية اإلعالنية وأىميتها في جذب ستراتبتكار في اإلاإلبارؾ نعيمة،  (4)

 .317، ص. 2011، ديسمرب 10قتصادية كالتسيَت، جامعة بسكرة، العدد قتصادية كإدارية، كلية العلـو اإلإ، ؾبلة أحباث والتوصيات
 .114 -109، ص ص. 2010، دار اليازكرم للنشر، األردف، اإلبداع واالبتكارية في اإلعالن، مدخل تطبيقيبلؽ، بشَت الع (5)
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 دعاء ىو دبثابة تأكيد ؼبصداقية الرسالة اإلعبلنية ففي اؼبثاؿ السابق لشركة اإلإف دعم  دعاء:اإل دعم
(Simplicity) إف باتركنات شركتنا مبسطة إذل درجة من يتبعها خطوة خبطوة  :دعاءكرد النص اآليت كدعم اإل"

يستطيع أف وبصل على بدلة ذات طراز حديث يف غضوف ساعات، بتكلفة أقل من مثيبلهتا يف اؼبتاجر، كإف من 
جرب طريقتنا يف التفصيل كاػبياطة ىو اليـو يف غاية السعادة. فالكتالوج اػباص بالشركة قد أصبح موضة حبد 

 .ذاتو"
 :لنربة مرحة، أك دراماتيكية، أك  هبب أف تتضمن كصفا اإلبتكارية سًتاتيجيةف اإلفإ  األسلوب اإلبداعي

فاغبركة كاإليقاع كاللوف اؼبميز ىي إضافات ضركرية دكف اؼببالغة  ،حًتافية سواء كاف اإلعبلف مسموعا أـ مقركءاإ
 فيها.

اإلعبلين كعملية متداخلة ؽبا ؿبددات أساسية تؤثر كتتأثر بالعديد من  اإلبتكارفإف  ،كعلى ضوء ما سبق
 :(1)اؼبتغَتات اليت ال تستطيع أف تتوقع إعبلنا مبتكرا دكف الوعي هبا. كتتمثل أنبها فيما يلي

 تصاؿ انب، كاإلجاإلعبلف اؼببتكر بُت اغبقائق كاألرقاـ كالسلوؾ اليت يبثلها البحث العلمي من  ال بد أف هبمع
م اإلبتكار الرمزم الذم يعتمد على عناصر مثل األلواف، الصور، اإلضاءة، التصميمات اؼببهرة كاليت يبثلها اجملاؿ 

فقط، كلكنو ينجح لكونو مبتكرا  من جانب آخر. لذا ال يبكن أف ينجح اإلعبلف اؼببتكر لكونو مبتكرا كجذابا
، كثقافتهم، كتقسيماهتم، كاألسواؽ اؼبستهدفة كـبتلف ستخدامو معلومات دقيقة خاصة بتفضيبلت اؼبستهلكُتإل

 اؼبعلومات التسويقية اليت سبثل أساسا لئلعبلف اؼبتميز؛

  م ليس مسؤكلية إدارة إعبلف أك ككالة اإلعبلف فقط، بل ىو فكر تسويقي عاـ يسيطر على  اإلبتكار إف التفكَت
ف فعاال كحده دبعزؿ عن عناصر اؼبزيج التسويقي اليت كافة العاملُت يف اؼبنظمة، كما أف اإلعبلف اؼببتكر لن يكو 

 يبكن أف يتفاعل معها من إنتاج، تسعَت، توزيع؛

  سًتاتيجياهتم اإلعبلنية، بل كفعل ألنبية طوير اؼبنافسُت إليف اإلعبلف كرد فعل لت اإلبتكارال هبب أف يكوف
 التابعُت.دمة السوؽ كليس يف صفوؼ التغَت كالرغبة يف أف تكوف اؼبنظمة يف مق

 :(2)م، أنبها ما يلياإلبتكار عتبار يف اإلعبلف بلحظات اليت هبب أف تؤخذ بعُت اإلكىناؾ بعض اؼب

 ستخداـ ركح الدعابة كاؼبرح بشكل مبتكر يف اإلعبلنات؛توجد فوائد إل 

 اإلهبايب ستخداـ اؼبفاجأة أك األحداث غَت اؼبتوقعة بشكل مبتكر يف حدكد معقولة دكرا مهما يف األثر إل
 لئلعبلف؛

  ستخدامو على نطاؽ كاسع؛إتبار اإلعبلف اؼببتكر قبل تقرير خإضركرة 
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  م الذم يسيء إذل اؼبنافسُت بشكل أك بآخر؛اإلبتكار ذبنب اإلعبلف 

 يف العنواف الرئيسي يف اإلعبلف البد أف يكوف قادرا على الداللة على جوىر الرسالة اإلعبلنية أك  اإلبتكار
 إلعبلف؛اؼبنتوج موضع ا

  ية السائدة يف اجملتمع الذم يتم جتماعية كاألخبلقعتبار القيم اإلم يف اإلاإلبتكار ضركرة أف يأخذ اإلعبلف
 ستخدامو فيو؛إ

م يف ربقيق اؼبزايا التنافسية كديبومتها، اإلبتكار فإنو على الرغم من الدكر الفعاؿ لئلعبلف  ،كخبلصة القوؿ
 ىذا اؽبدؼ بدكف مساعدة الوسائل األخرل للًتكيج.إال أنو ال يبكن أف ينجح يف ربقيق 

 في مجال البيع الشخصي: اإلبتكار-2
حتماالت قباح إفعيل كزيادة يف ؾباؿ البيع الشخصي بالشكل الذم يؤدم إذل ت اإلبتكاريتم اللجوء إذل 

كىي  ،اؼبرحلة األخَتة منها العملية البيعية من اؼبرحلة األكذل فيها، كاليت تتمثل يف البحث عن العمبلء مرتقبُت كحىت
 :(1)كإشباع حاجات كرغبات العمبلء كذلك من خبلؿ متابعة العمبلء

 الحصول على معلومات عن العمالء المرتقبين: .1
ستعانة بالغرؼ التجارية كالصناعية، عليهم، منها األدلة التجارية كاإلىناؾ مصادر تقليدية للحصوؿ 

 نًتنت.اإل ات الصحفية، أك من خبلؿ مواقعكاإلعبلن
 عتراضات:الرد على اإل .2

عًتاضات بطريقة مبتكرة كدقيقة من اػبطوات األساسية لضماف قباح العملية البيعية كاليت يعترب الرد على اإل
 عًتاضات كمنها:ؾ أساليب تقليدية يف الرد على اإلكىنا ،سباـ العملية البيعيةإقناع العميل ك إيسهل من خبلؽبا 

  (.البائع إذل حد ما مع العميل، كيعرض ميزاتو للوضع الذم يعًتض عليو العميلنعم كلكن )حيث يوافق 
 (.عًتاض غَت حقيقي أك مبٍت على معلومة ناقصةاؼبباشر )إذا كاف اإل اإلبتكار 
 كالتعويض )أم التسليم بأف ىناؾ نقص أك خلل معُت(، كيتم التعويض عنو بشكل أسعار أقل أك عًتاؼ اإل

 ا شابو ذلك.بشركط دفع أيسر، أك م
حيث  ،"القلب أو العكسكىو أسلوب " ،عًتاضاتيف الرد على اإل اإلبتكاركلكن ىناؾ أسلوب يتسم ب

عًتاض أك النقطة اليت يثار بشأهنا كميزة أك كسبب للشراء )نقطة قوة(. فعلى سبيل اؼبثاؿ، ستخداـ نفس اإلإيتم 
صبيع األلواف، كدل يتبقى إال  من سود كمت بيع السياراتاألإذا كردت شحنة سيارات ألحد الوكبلء أغلبها من اللوف 

عًتض إبيع كأقنعو بشراء السيارة، كلكن السيارات السوداء. كحضر إذل الوكالة أحد العمبلء، كقابلو مندكب ال
العميل ألف اللوف أسود، كبالتارل فإف الرد اؼببتكر الذم يستند إذل أسلوب القلب أك العكس يتمثل يف الرد بأف 
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عًتاض، ألف اللوف األسود يدؿ على الوقار، كما للوف األسود لعمبلئو، على عكس اإلالتوكيل ىو الذم طلب ا
 أنو يستخدـ من قبل كبار القـو كبالتارل يبكن أف يقتنع العميل هبذا الرد.

كهبب على مندكب البيع أف يدرس كوبلل العميل الذم يتعامل معو، لتحديد ما إذا كاف ىذا األسلوب 
 سيأيت بنتيجة أـ ال.

 مجال تنشيط المبيعات: في اإلبتكار-3
بتكار التسويقي، كذلك من خبلؿ قياـ اؼبنظمة بتقدًن عركض تركهبية رب تنشيط اؼببيعات ؾباال خصبا لئليعت

فسية عن غَتىا من ا يبكن اؼبنظمة من ربقيق ميزة تناجديدة سواء كانت بالنسبة للعمبلء أك اؼبوزعُت، فب
أدافها كاؼبتمثلة يف دفع زبائنها إذل شراء منتجاهتا أك خدماهتا بشكل متكرر، كحىت اؼبنظمات، ككذلك ربقق 

 جذب عمبلء اؼبنافسُت ؽبا.
نتباه العمبلء من خبلؿ القياـ باؼبعارض أك إلى جذب يف ؾباؿ تنشيط اؼببيعات يعمل ع اإلبتكارحيث أف 

ألسعار كمعرفة العميل الذم يكرر شراء خدماهتا كمكافأتو، فمثبل تقـو شركات خدمات يف ا اإلبتكارمن خبلؿ 
اؽباتف النقاؿ دبكافأة العميل الذم يكرر تعبئة رصيده عدة مرات دبنحو رصيد ؾباين، كـبتلف العركض األخرل  

شراء السلعة أك اػبدمة كاليت تعرب كلها عن دعوة صروبة للعميل لئلقباؿ على  ،كاؼبسابقات كاؽبدايا التحفيزية
يف تنشيط اؼببيعات  اإلبتكارعتبار أف إكب ،اكلة تنمية تعاملو مع اؼبؤسسةبشكل قوم كإقامة عبلقات طيبة معو كؿب

فإف الًتكيز ال يكوف على  ،ىو عبارة عن فكرة جديدة أك فبارسة جديدة أك تغَت جديد بالنسبة للفرد الذم يتبناىا
 .(1)يكوف على أنبية تبنيها تبلؼ الفكرة بقدر ماإخة جدر 

 في مجال الدعاية )النشر(: اإلبتكار-4
عادة عن نطاؽ اؼبنظمة نظرا لكوف النشر يأيت يف شكل خربم كوبتوم على حقائق بصفة أساسية كىبرج 

يف النشر ال يكوف عادة يف طريق صياغة اػبرب، كإمبا يكوف بالدرجة األكذل يف  اإلبتكاراليت يتم النشر عنها، فإف 
ؾباؿ ما يتم نشره كالوقت الذم يتم فيو النشر كالوسيلة اؼببلئمة للنشر. كبذلك فهو يرتبط بالدرجة األكذل 

منها، فبا وبدث  ختبار ما يتم نشرهإاـ كاليت قد تكوف مبتكرة مث يتم دبمارسات تسويقية ك/أك إدارية بشكل ع
كذلك يف الوسائل اليت يتم   اإلبتكارالتأثَت اؼبطلوب يف اعبماىَت اؼبختلفة اليت تتعامل مع اؼبنظمة، كيبكن أف يكوف 

نتشار كتكوين عبلقات طيبة مع اؼبسؤكلُت كالعاملُت هبا، حبيث ا يف كسب كسائل اإلعبلـ كاسعة اإلعتماد عليهاإل
 م كسيلة فعالة لتحقيق ميزة تنافسية.اإلبتكار بالتارل يصبح النشر يكوف النشر يف صاحل اؼبنظمة ك 

صورة الذىنية اعبيدة إف النشر قد يؤثر إهبابيا على التسويق بشكل مباشر أك غَت مباشر، كال شك أف ال
 ذباىات اإلهبابية للجمهور كبوىا ستؤثر يف سلوكهم اؼبتعلق هبا، دبا فيو السلوؾ الشرائي ؽبم.للمنظمة كاإل
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ن أف تسهم يف  يف ؾباؿ النشر كالذم ينصب على الوسائل اليت يبك اإلبتكاركىناؾ عدة أمثلة من أشكاؿ 
ذباىات إهبابية كبو اؼبنظمة حبيث يكوف النشر يف صفها كليس إتصاؿ اعبماىَتم، كتكوين كسب تأييد كسائل اإل

 ضدىا، كمن ىذه الوسائل:

 فتتاح فرع جديد للمنظمة، أك بدء تقدًن منتج جديد؛إ ؼبسؤكؿ كبَت بالدكلة غبضور حفل توجيو الدعوة 

 توجيو الدعوة لصحفي مشهور لزيارة اؼبنظمة أك القياـ جبولة فيها؛ 

 جتماعي؛ظمات اليت تعمل يف ؾباؿ العمل اإلالتربع للجمعيات اػبَتية كاؼبن 

 مثل إقامة حفل ىبصص إيراده للمسانبة يف بناء  ،جتماعيإة أحداث معينة ذات طابع خَتم أك رعاي
 مستشفى لعبلج السرطاف؛

 .اؼبسانبة يف التخفيف عن اؼبنكوبُت كأسر ضحايا أحداث معينة 

 في مجال العالقات العامة: اإلبتكار-5
يف ؾباؿ العبلقات العامة إذل تنمية عبلقات طيبة ككثيقة بُت اؼبنظمة كاعبماىَت اؼبختلفة يف  اإلبتكاريهدؼ 

ات البلزمة عن اؼبنظمة كاليت مت كمن خبلؿ أحداث التأثَت اؼبطلوب يف اعبماىَت كتزكيدىم باؼبعلوم ،اجملتمع
 لدل اؼبستهلكُت كاؼبسانبُت عن اؼبنظمة.نطباع جيد إشرىا يف الوقت اؼبناسب فبا ىبلق ختيارىا بطريقة مناسبة كنإ

نطباع إجية مع اؼبستهلكُت يستهدؼ إيصاؿ كالعبلقات العامة ىي نشاط تركهبي يتعلق بالعبلقات اػبار 
كىي  ،كاؼبسانبُت كالعاملُت يف اؼبنظمةجيد عن اؼبنظمة أك منتوجاهتا أك احملافظة على عبلقة جيدة مع اجملتمع 

جتماعية  اؼ التسويقية كالنشر كاألنشطة اإلكات يف أداء كظيفتها دبا ينسجم مع األىدتعتمد على الكثَت من األد
كبالتارل فإف  ،كما يبكن للمنظمة أف تعتمد على الربامج التلفزيونية كاإلذاعية كغَتىا،  ما كحماية البيئة كتبٍت قضية

منتوج أك اػبدمة اليت تقدمها اؼبنظمة "ؾبموعة الربامج الًتكهبية اؼبصممة لل و:يف العبلقات العامة ى اإلبتكار
تماـ اغبقيقي اغبارل أك احملتمل بذلك اؼبنتج أك ىاعة اؼبستهلكُت كاعبماىَت ذات اإلكاؼبوجهة أساسا إذل صب

 .(1)اػبدمة"

التسويقي ال يقف عند تطوير منتجات كخدمات تتوافق مع رغبات الزبائن كمتميزة عن  اإلبتكارإف فكعليو 
يتعدل ذلك إذل العمل على إيصاؿ تلك القيمة أك اؼبنفعة اليت يبكن أف يتحصل عليها الزبوف من اؼبنافسُت، بل 

الغوريال اؼبنظمة دكف غَتىا، لذلك على اؼبنظمة أف تبتكر طرؽ كأساليب عرض اؼبنظمة للسوؽ اؼبستهدفة. كيعترب 
اإلعالن "يف كتابو  (Conrad levinson)بتدعو إؼبصطلح الذم ا (Guerilla marketing) ماركتنغ

سًتاتيجية مبتكرة ترتكز على تكتيكات تسويقية منخفضة إكىي  ،من أحدث األساليب الًتكهبية "اإلبداعي
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ستخداـ طرؽ إسًتاتيجية على الطاقة كاػبياؿ ك اإل هالتكاليف كغَت مألوفة للحصوؿ على نتائج كبَتة. إذ تعتمد ىذ
نطباعا ذك قيمة إ (Guerilla marketing)غَت مسبوقة لئلعبلف من خبلؿ ميزانية ؿبدكدة. حبيث وبدث 

نطباعا إهبايب لدل اؼبستهلكُت كيظهر يف أماكن كأكقات ال يتوقعها إثَت من اإلعبلف التقليدم، كيسجل أعلى بك
 :(2)كتتمثل يفالتسويقي  اإلبتكار. كىناؾ ثبلث خصائص سبيز ىذا (1)الناس

 :وبمل  العالقة(Guerilla marketing) نتماء للمنظمة، كىي رسائل ذات رسائل يشعر هبا اعبمهور باإل
 الصلة إذل مستول توقعات حاجيات كرغبات اعبمهور اؼبستهدؼ.

 :يظهر  القيمة(Guerilla marketing)  بشكل دقيق القيمة اليت سيتحصل عليها الزبوف من خبلؿ
 تعاملو مع اؼبنظمة فبا وبفز قبولو لعرضها.

 :قتناء اؼبنتج إلحة للتعامل مع عرض اؼبنظمة أم كيعٍت بو خلق حالة من الشعور باغباجة اؼب حالة الطوارئ
تهدؼ )الزبائن اغباليُت كاؼبرتقُت( من ستفادة من اػبدمات، كذلك من خبلؿ الثقة اليت يكتسبها اعبمهور اؼبسكاإل

 .(Guerilla marketing)اغبدث الًتكهبي الذم يتلقاه من اؼبنظمة عن طريق 

حيث يبكن للعواطف أف ،كبالتارل رباكؿ اؼبنظمة اؼبنتهجة ؽبذا األسلوب أف تثَت عواطف اعبمهور اؼبشاىد 
ـ العديد من اؼبنظمات مؤخرا ؼبا لو من فبيزات ىتماإاؼبواقف. كلقد لقي ىذا األسلوب  تؤثر بشكل مباشر على

 كفوائد تدعم التموقع التنافسي للمنظمة كربقق التميز سواء للعبلمة التجارية أك عرض اؼبنظمة.

 في المحيط المادي وعملية تقديم الخدمة اإلبتكارالمطلب الخامس: 
كاحد أك عنصر كاحد على ربقيق م يقـو على فكرة أساسية مفادىا عدـ قدرة مكوف اإلبتكار إف التسويق 

األىداؼ كالغايات اؼبطلوبة بأفضل األشكاؿ كأحسن الصيغ، لذلك فإف مزيج صبيع ىذه العناصر معا يكوف أكثر 
ناصر أخرل كيضيف البعض ع ستخداـ عنصر كاحد فقطإمن  ،قدرة على تلبية األىداؼ اليت تسعى إليها اؼبنظمة

عمليات التسويقية ادم، العمليات، األفراد كىم الذين يلقى على عاتقهم أداء الكىي احمليط اؼب ،إضافية ؽبا مث تقدـ
 بتكاره كفيما يلي توضيح لذلك.إكتنفيذ ما يتم 

 في المحيط المادي اإلبتكار: ألولاالفرع 
ىتماـ باحمليط اؼبادم كجعلو جذابا كمروبا كؾبهزا بأحداث التكنولوجيا اليت تساىم إذل حد  على اؼبنظمة اإل

بتكارم كلو كاف بسيطا يف جزء منو إذل إالية، كما تسهم أم بصمة أك تغَت كبَت يف تسريع تقدًن اػبدمة كجبودة ع
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إعكاء نتائج إهبابية، سواء بالنسبة للعاملُت أك الزبائن، كما هبب أف يتم تصميم اعبو الداخلي من قبل أشخاص 
 .(1)لتذكقية بشكل يساعد على ربقيق اؽبدؼ اؼبرغوبمبدعُت يعرفوف كيفية مزج العناصر البصرية كالسمعية كا

 في عملية تقديم الخدمة اإلبتكار: الفرع الثاني
 :(2)اإلبتكار يف ىذا اجملاؿ يعٍت تقدًن مبتكر ػبدمة جديدة كىذا يبكن أف يكوف

 أف التسوؽ البلنقدم الذم يتم عرب البطاقات الذكية كالذم يبكن  ،تغيَتا مهما يف اػبدمة اؼبقدمة، كمثاؿ ذلك
 وبل ؿبل التسوؽ النقدم؛

  ربسُت تقدًن اػبدمة من زبوف إذل زبوف آخر، كىذا يكوف بتعلم عملية التفاعل مع الزبوف كالذم يعد مصدرا
 لقادمة.لفهم حاجاتو كمطالبو، كمن مث إدخاؿ التحسُت على اػبدمة لصاحل الزبوف يف اؼبرة ا

احات قًت إنظمة التفاعل السريع مع شكاكم ك فعلى اؼب ،كيف حاؿ تعرضت اػبدمة إذل الفشل أثناء تقديبها
وؽبم إذل عتذار ؽبم كتعويضهم من جراء ىذا اػبلل، كؿباكلة معرفة سبب فقداف عمبلء كربالزبائن كعدـ إنباؽبا، كاإل

 نبها مستقببل.ستفادة من ىذه األخطاء كؿباكلة ذبمؤسسات أخرل، كاإل
 ]تنمية القدرات اإلبتكارية لألفراد[ في األفراد اإلبتكار: الفرع الثالث 

تخلص من السياؽ العادم للتفكَت التفكَت اإلبتكارم يتمثل يف اؼببادرة اليت يبديها الفرد يف قدرتو على ال
ؼبهارة لدل اؼبوظفُت فبل يبكن كمستول اؼبعرفة أك اتباع مبط جديد من التفكَت، كمهما زادت ىذه القدرات إك 

 .(3)بتكارنها ما دل تعمل يف بيئة مشجعة لئلستفادة ماإل
 :(4)كتتصف ىذه البيئة اإلبتكارية بثبلث صفات أساسية كىي

 تجاه التجريبي:اإل 
كيعٍت التوجو إذل ذبربة اعبديد هبدؼ التأكد من مناسبتو للتطبيق بدال من التطبيق اغبارل، بالرغم من أنو 

 يتسم دبخاطر كبَتة.
 :اإلبتكار يحتاج إلى روح المرح 

حيث أف اإلبتكار ال ينمو يف البيئات الصارمة يف تنفيذ الربامج كالتعامل مع اؼبوظفُت، كالبيئة اليت يتوفر 
 فيها قدر من الفكاىة كاؼبرح تشجع الناس على أف يستمتعوا دبا يقوموف بو.

                                                           
، ــ دراسة تحليلية آلراء رواد الفنادق خمسة نجوم في بغدادــ  نعكاساتو على المكانة الذىنيةإ، المزيج التسويقي الخدمي و غساف فيصل عبد (1)

 . 14، ص. 2011، العدد األكؿ، السنة 1ؾبلة العلـو اإلدارية كاالقتصادية، جامعة كركوؾ، العراؽ، اجمللد 
 .286، ص. مرجع سبق ذكرهقبم عبود قبم،  (2)
اإلبتكار واإلبداع كعنصرين أساسيين في عملية التأىيل الملتقى الدولي حول متطلبات تأىيل المؤسسات فؤاد، منور أك سرير، سعيد منصور  (3)

 .15، ص. 2006أفريل  18ك 17جامعة الشلف، اعبزائر، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، ،  والمتوسطة في الدول العربية الصغيرة
 .20، ص. بق ذكرهمرجع سؿبمد عبد الغٍت حسن ىبلؿ،  (4)
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  :التلقائية 
 اؼبوظف ما يفكر فيو.كتتمثل يف العفوية يف قوؿ 

 كمن أجل تعزيز السلوؾ اإلبتكارم للموظفُت فعلى اؼبنظمة توفَت شركط ضركرية مثل:
  بيئة مفتوحة سبتاز باغبرية، كهتيئة اعبو التنظيمي الدافع لئلبتكار يف ؾباؿ تسويقي؛تطوير البيئة الداخلية كجعلها 
 العاملُت باؼبنظمة مبٍت على التسامح كالدعم كالتشجيع  على اإلدارة العليا أف يكوف أسلوب تعاملها مع األفراد

 كإتاحة الفرصة للحوار كاؼبناقشة؛
 تشجيع العاملُت يف ؾباؿ التسويق على اإلبتكار عن طريق التحفيز اؼبادم كاؼبعنوم؛ 

كىناؾ العديد من األساليب اليت تستخدمها اؼبنظمة من أجل تنمية مهارات التسويق اإلبتكارم كالتفكَت 
 :(1)اإلبتكارم للموظفُت بصفة عامة من أنبها ما يلي

 التعليم: -أ 
 كيكوف عن طريق برؾبة ؿباضرات كدكرات تكوينية للموظفُت، كما يلي:

 :الحاالت العملية في تعليم التسويق 
يكوف من خبلؿ عرض مواقف تسويقية تعرضت ؽبا بعض اؼبنظمات كيتم دراسة كربليل ىذه اغباالت 

على اؼبشاكل اليت تتضمنها، كالتفكَت يف بدائل مناسبة غبل مثل ىذه اؼبشاكل، كتقييم كل  بغرض ربديد كالتعرؼ
ىذه البدائل كإعطاء البديل األمثل، كتسمح ىذه الطريقة بالتفكَت بطبلقة كتوليد أكرب عدد فبكن من األفكار 

 اؼبفيدة للموقف.

  :معُت كخبَت يف اجملاؿ التسويقي، على أف كىي أف يطلب من الدارس التعامل مع موقف األسئلة التطبيقية
 يكوف التعامل مع اؼبوقف بشكل غَت تقليدم.

 التدريب: -ب 
 كيكوف عن طريق:            

  :يتم تكليف اؼبتدربُت بتنفيذ مهاـ معينة تتعلق بالتسويق، كعادة ما يتم تنفيذا يف شكل ؾبموعات ورش العمل
الفرصة لتفاعل اؼبشاركُت فيها كتبادؿ اآلراء كاػبربات بينهم، كما أهنا صغَتة من اؼبتمدرسُت، كىذه الطريقة تتيح 

 تؤدم إذل ذبنب اؼبلل لدل اؼبتدربُت، كتؤدم إذل إحساسهم بأهنم يسانبوف يف العملية التدريبية بشكل فعاؿ.

 :لق كيط تعترب األساليب التدريبية، كىي تستخدـ من أجل توليد األفكار اإلبتكارية، دورات العصف الذىني
ستخداـ فقط يف حل اؼبشكبلت بل تستخدـ أيضا للبحث عن األداء األفضل عليها طريقة حفز الذىن، كىي إل

 كاؼبتطور.
                                                           

 .102 -99، مرجع سبق ذكره، ص ص. ، التسويق اإلبتكارينعيم حافظ أبو صبعة (1)
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 :األول خالصة الفصل
بات اإلبتكار يف عادل األعماؿ اليـو حالة ملحة، تسعى إذل بلوغا العديد من اؼبنظمات، السيما يف بيئة 

يعد التسويق اإلبتكارم ك كربديات.  اء كما يرافقها من ضغوط كهتديداتكالبقتتصف بالصراع من أجل النمو 
يضمن  سًتاتيجيإمة ؼبواجهة تلك التحديات، كخيار كاحد من أىم السبل كالركائز األساسية اليت تعتمدىا اؼبنظ

يقي دبستول يوازم اإلبتكار التسو ؽبا مواجهة ـبتلف االضطرابات احملتملة يف ؿبيطها. كبالتارل البد من أف يكوف 
بتكارية تساىم يف خلق إمتكامل كالقياـ بأنشطة تسويقية  التحدم القائم من خبلؿ خلق مزيج تسويقي مبتكر

 .ميزة تنافسية للمنظمة كجعل أدائها التنافسي بأفضل ما يبكن، كىبلق قيمة مضافة للزبائن تساـ يف جذب كالئهم



 

 الفصل الثاني

دور االبتكار التسويقي في  
التنافسيةتحقيق الميزة    
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 تمهيد:
حغيفجفت اتزبفئن ساتعمالء تةعى اؼبؤرة  إذل اتغطويع انففة  سرعة  اتغييَت  ي ربافت سإففي ظل اؼب    

حدة اؼبانففة  اتيت كغةفب ميزات تانففةي  قوي  سدائم  تغواجه يق اتغميز ساتاقفء  ي األرواؽ، سإاؼبةغمع تغحق
  اتيت سبلكهف، سكذا بفعل تطايق ، ساتيت تزايدت معهف اتقدرات اتغانففةيعل زيفدة اتغحفتففت اإلرًتاتيجي تزايدت بف

فبف دفع اؼبؤرةفت إذل اتةعي كبو ربقيق ميزة  قغصفدي ،جفرة اتدستي ، سحغمي  اتعوؼب  اإلسربعيع اتغ "الجات"تففقي  إ
 رغدام ، ستعل من أبعز هذهاؼبزايف ستكةاهف صف  اتةيطعة ساإلد مصفدر تشكل دةفم  ؽبذه تانففةي  أس أكثع، سإهبف

 بغكفر اتذي أصاح أداه هفم  من أدسات اتغعفمل مع اتايئ  اؼبعفصعة. اؼبصفدر اإل
 سةلى هذا األرفس روؼ يغم  ي هذا اتفصل اتغطعؽ إذل:

  .رة اتغانففةي ساتقد : مدخل تلمانففة  ساؼبيزة اتغانففةي المبحث األول

 .: بانفء اؼبزايف اتغانففةي  سمؤشعات قيفرهفالمبحث الثاني

  .ؼبيزة اتغانففةي تغحقيق ا : اإلرًتاتيجي  اتغانففةي  كأرفسالمبحث الثالث

 .بفؼبيزة اتغانففةي  بغكفر اتغةويقياإلةالق  :المبحث الرابع
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 والقدرة التنافسيةالمبحث األول: مدخل للمنافسة والميزة التنافسية 
غه من آثفر ةلى اؼبؤرةفت، سنغيج  تثورة ات اتيت أحدثغهف اتعوؼب ، سمف خلف ي ظل اتغطورات ساتغيَت 

يز نفةهف ةن بَتهف من يتكانوتوجيف اؼبعلومفت سربعيع اتغجفرة اتعفؼبي ، أصاحت كل اؼبؤرةفت تةعى تغم
تطويع إرًتاتيجيفت تانففةي  تةفةدهف ةلى خلق  اؼبؤرةفت اؼبانففة  اتعفمل   ي اتةوؽ نفةه، سذتك من خالؿ

 ميزة تانففةي  ربقق ؽبف اتغفوؽ ساألداء اؼبغميز.

 والقدرة التنافسية المطلب األول: مفهوم المنافسة والتنافسية
رغحواذ ةن أكرب تغزاحم بُت اؼبؤرةفت  ي اتةوؽ تإلتعرب اؼبانففة  كظفهعة إرًتاتيجي  ةن درج  ا    

معكز تانففةي ؿبمي يغأرس ةلى اتوقوؼ  ي سجه اؼبانففةُت سؿبفست  اتغفوؽ ةليهم من خالؿ حص  مانه سبانفء 
 تطايق ؾبموة  من اإلرًتاتيجيفت.

بغكفر ستعغرب من قدرة خالق  تدفع دسمف إذل اإل تلمانففة  اتفضل  ي تقدـ اؼبؤرةفت ؼبف سبلكه كمف أف  
 ةفمال فعفال ةلى اإلبداع  ي اتورط اتصانفةي.

 (la concurrence )  : مفهوم المنافسةولالفرع األ

 تعريف المنافسة:-1  
ىبغلف اتغعاَت ةن اؼبانففة  من مانظور إذل آخع، فيمف يلي اتغععيففت اؼبوجه  ؼبصطلح اؼبانففة  من اتانفحي  

 اتغةويقي .س  اإلقغصفدي اتليوي ، 

 :من الناحية اللغوية*

 اؼبافراة  إذا ربب فيه ةلى سجهًة( سَ افنَ )م   ي اتشيء  (َفسَ ا) نَ اتشيء أي صفر معبوبف س  (سَ نَ ف  )يقفؿ  
 .(1)أي دل يعه أهال ته ًة(سَ انَ فَ عليو:  سَ ف  )نَ هو اؼبفؿ اتكثَت س س  (يف  ن  )الس

اتذي تعاه اؼبؤرةفت اؼبغانففة  من حقهف سال  )الربح(ففؼبانففة   ي اتغجفرة تاٌت ةلى اؼبافراة كبو اؼبفؿ اتكثَت 
 تعى رواهف أهال ؽبف.

سورة  66اآلية  « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون...» س ي قوته تعفذل: بةم اهلل اتعضبن اتعحيم 
، أي فلَتبب اتعاباوف إذل طفة  اهلل. سمن معٌت هذه اآلي  ةعؼ اجملمع اتععيب تلي  اتععبي  اتغانففس  ي المطففين

 األمور اؼبشعسة   ي اتةوؽ من بَت إغبفؽ اتضعر ساألذى بفآلخعين.صعه  ي ح

                                                           
، ص. 2002دار حفمد تلانشع ساتغوزيع، اتطاع  األسذل،ةمفف، المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية " دراسة مقارنة"، زيان  بفزل ةاد اعبافر، (1)

23 
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 ) التنافس(س ،أي تةفبقت ستافرت دسف أف يلحق بعضهف ضعر بفتاعض اآلخع () تنافست المؤسساتس
 .نزة  فطعي  تدةو إذل بذؿ اعبهد  ي رايل اتغشاه بفتعظمفء ساتلحفؽ هبم

 قتصادية: من الناحية اإل*
رةفت ) اتعفرضُت ( ساؼبةغهلكُت نوع من هيفكل اتةوؽ تةمح حبعي  تواجد ةدد كاَت من اؼبؤ ففؼبانففة  

 سةليه تععؼ اؼبانففة  ةلى أهنف:  ،(1)اتطفتاُت (  ي صبيع اجملفالت اػبفص  بفؼبانغجفت، اؼبواد األستي ، رؤسس األمواؿ)

اتذي يؤدي إذل زبفيض اتةعع حىت تغقفء اتعفرضُت ساتطفتاُت  ي روؽ معيان ، فبف يانغج ةانه اتغانففس " إ
 .2"يغةفسى مع اتغكلف  اؼبغورط 

فيمف ىبص اتغكفتيف ساعبودة  ي  بفؼبواجه  بُت اؼبؤرةفت قغصفديلق مفهـو اؼبانففة  من اؼبانظور اإلكمف يغع
 خلص من اتغععيف اإلقغصفدي تغةعَت سةملي  اتغافدؿ.سيبكن أف نةغإطفر شعسط اتةوؽ اتيت ربكم ةملي  ا

فة  أف هذه األخَتة تشمل ةلى مفهومُت: أهنف شكل من أشكفؿ اتةوؽ من جه ، سمن جه  أخعى فهي تلمانف
 كز ةليه اتغةويقيوف  ي تععيفهف.ُت اؼبؤرةفت سهو اؼبدخل  اتذي يع تعٍت درج  اتغداخل ساتغففةل ساؼبواجه  ب

 

 من الناحية التسويقية: *
ربدث  ي اتةوؽ بُت اؼبؤرةفت اؼبخغلف  تلوصوؿ إذل نفس يقصد بفؼبانففة : " تلك اتعملي  اؼبغففةل  اتيت 

 .)3(اتزبفئن سؿبفست  إقانفةهم هبدؼ زيفدة اؼبايعفت سمث زيفدة اغبص  اتةوقي  سربقيق مةغوى اتعبح اؼبانشود"

كمف مت اتغطعؽ إذل مفهـو اؼبانففة  ةلى أهنف: سبثل ـبغلف اتعمليفت ساتغحعكفت اتيت تقـو هبف اؼبؤرة   ي 
ساتيت هتدؼ هبف إذل زيفدة خيفراهتف اتةوقي   ي مقفبل ،فهف ةلى حةفب اؼبؤرةفت األخعى اهدأقيق إطفر رب

 .(4)تقليص ربعكفت اؼبؤرةفت اؼبزاضب "

ةغمفد ةلى أرفتيب ـبغلف   ةوقُت ستانففةهم تكةب اتعميل بفإل" تعدد اؼباؼبانففة  ةلى أهنف: ذتك تععؼك
 (5)ساػبدم  مف بعد اتايع .."س أرلوب اتغوزيع كفألرعفر ساعبودة ستوقيت اتايع 

 

                                                           
 .67، ص. 2005مؤرة  حورس اتدستي  تلانشع ساتغوزيع، اإلركاندري ، اتطاع  األسذل،  مبادئ التسويق،ؿبمد اتصَت ي،  (1)

(2) Bourachot. H, Dictionnaire de sciences économique et sociales, edition Bordas, paris, 

1992,p.39. 
(3) Jean. Marc pointet et Jean pierre Vergnaud, Vivre et comrendre le marketing, collection 

pratique d’entrepreise, édition EMS paris, 2005, p.120.  
(4) Ibid, p. 126. 

 .20، ص.2000، مؤرة  شافب اعبفمع ، اإلركاندري ، يقي، المنافسة والترويج التطبفعيد اتاخفر(5)
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اؼبزاضب  بُت ؾبموة  من درج  سبصف  أكثع تةويقي  فإنه يانظع إذل اؼبانففة  ةلى أهنف:" اتعملي  اتيت تقيس 
اؼبؤرةفت اؼبغصفرة  فيمف بيانهف ألخذ موقع معغرب من اتةوؽ ستانمي  حصغهف اتةوقي  ةن طعيق اتغوجه إذل ؾبموة  

 .(1)ؼبةغهلكُت ساتقيفـ بإشافع نفس اغبفجفت تديهم سذتك بإتافع إرًتاتيجيفت ستانظيمفت خفص  "ساحدة من ا

 من خالؿ اتغعفريف اػبفص  بفؼبانففة  يبكن إبعاز أهم مف جفء فيهف  ي اتعانفصع اتغفتي : 

 ؛اؼبانففة  ظفهعة هتدد بقفء اؼبؤرةفت  ي اتةوؽػػ 

 ؛تةغخدـ اؼبؤرة  ةددا من اتورفئل ساإلرًتاتيجيفت  ي رايل مواجه  اؼبؤرةفت اؼبانففة  ػػ 

علومفت اػبفص  يغميز اؼبانفخ اتذي سبفرس فيه اؼبؤرة  نشفطهف بفتغيَت، اتالإرغقعار سةدـ شفففي  سمغفح  اؼبػػ 
 .بفؼبانففةُت 

ربويل اتطلب ةلى ةعسض اؼبانففةُت  تقـو اؼبؤرة  بإنشفء ةعسض مغانوة  سطعحهف  ي اتةوؽ ؿبفست  هبف-
 غبةفهبف.

 العوامل المؤثرة في تطور المنافسة:-6
اتغيَتات  ي ؾبفؿ األةمفؿ بشكل كاَت  ي األداء اتغانففةي تلمؤرةفت ،سبفتغفرل  ي مقدرهتف اتغانففةي  أثعت        

 رواء  ي األرواؽ احمللي  أس  ي األرواؽ اتعفؼبي ،س ي مفيلي ةعض ألهم اتعوامل اؼبةفنب   ي مبو اؼبانففة  : 

 :(2)تضم هذه اجملموة  اتعانفصع اآلتي العوامل التكنولوجية: -أ

ةغمفد فر ساتغطويع اؼبةغمع ساتةعيع ساإلبغكديث  اتقفئم  ةلى اتفكع ساإلاتًتكيز ةلى ةمليفت سنظم اتغصانيع اغبػػ   
ايد معدالت ةلى تكانوتوجيف ةفتي  اؼبةغوى ساتغكيف إلنغفج مانغجفت مغانوة  بأحجفـ كاَتة فبف يؤدي إذل تز 

 ؛اإلنغفجي  بدرج  أكرب

اعبودة اتشفمل  سمف يانجع ةانهف من أحداث تغييَت ستطويع ةلى مةغوى اؼبؤرة  ككل اتًتكيز ةلى مففهيم إدارة ػػ   
إهبفد مكفف  ي اتايئ   هغمفـ حبفجفت سأستويفت اؼبةغهلك هبدؼلى مةغوى مانغج معُت، إذل جفنب اإلستيس ة
 ؛اتغانففةي 

 ؛فرل توريع دائعة اتغانففسي  سبفتغاتًتكيز ةلى اتقدرات ساتكففءات احملوري  سمف ربققه من مزايف تانففةػػ   

                                                           
، اؼبلغقى اتدسرل اتعبع حوؿ تحليل محددات ومكونات وىيكل وشكل المنافسة في النظريات اإلقتصادية وإستراتيجية المؤسسةطفتب معصل، ( 1)

اتععبي ، كلي  اتعلـو االقغصفدي  سةلـو اتغةيَت،جفمع  اتشلف، اؼبانففة  ساإلرًتاتيجيفت اتغانففةي  تلمؤرةفت اتصانفةي  خفرج قطف احملعسقفت  ي اتدسؿ 
 .2، اعبزائع، ص.2010نوفمرب  09ػػ  08أيفـ 

 .20، ص. 1998، معكز اإلركاندري  تلكغفب، اإلركاندري ، الميزة التنافسية في مجال األعمالنايل خليل معري، (2)
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تصفؿ اؼبؤرةفت بفؼبةغهلكُت خفص  فيمف يغعلق علومفت اتيت تةهل ةملي  إتصفالت ساؼبتكانوتوجيف اإلػػ   
 بفإلةالف ةن اؼبانغجفت سمف يغيحه من مانففة  بيانهف ةلى كةب اتزبفئن.

 :(1)اتغفتي قبد ضمن هذه اجملموة  من اتعوامل اتعانفصع  قتصادية والتجارية:العوامل اإل-ب

قبع ةانهف من ربعيك آلتيفت اتةوؽ، سإطالؽ غبعي  اؼبانففة  ستفعيل تقوى ةوؼب  اإلقغصفد ساتغجفرة سمف إػػ 
 ؛ساتطلب سةوؼب  األرواؽ ساؼبانففة اتععض 

قغصفدي فبف يةمح بعفع كففءة أداء اؼبؤرةفت ستوجيههف كبو م دسر اتقطفع اػبفص  ي اتانشفط اإلتعفظػػ 
 ؛اغبديث   ي اتغةويق ايق األرفتيبتط

قغصفدي  تعمل ةلى إررفء قواةد اتةوؽ ور تربامج إقغصفدي  سمف نغج ةانهف من ظهتةفرع اتغيَتات اإلػػ 
 ساؼبانففة .

 يبكن ذكع أنبهف  ي اتعانفصع اتغفتي :العوامل التسويقية: -ج

 ؛من اؼبةغهلكُت ؽبف حفجفت ـبغلف  اتغقةيم اتشديد تألرواؽ سمف تاعه من ظهور تفئفت جديدةػػ 

نضج اؼبةغهلكُت ستوفعهم ةلى درج  من اتوةي  ي ؿبفست  تغعظيم اؼبانففع ساتاحث ةن أفضل اتادائل بأقل ػػ 
 ؛اتغانففس ةلى خدمغهم بأفضل اتطعؽ اتغكفتيف فبف أتفح اجملفؿ تلمؤرةفت ةلى

 ؛ق اتغميز ساتغفوؽ اتغةويقي ربقيةغمفد اؼبغزايد ةلى تةويق اػبدمفت ساتعالقفت  ياإلػػ 

 اتوقت. إدارة  ربز  ي ضوء هذا احملور أنبي  اتغوجه كبو فلةف  اتوقت احملدد، حيث تػػ 

 اآلثار المترتبة عن المنافسة:-3
 يًتتب ةلى اؼبانففة  ؾبموة  من اآلثفر اتيت يبكن أف تكوف إهبفبي  أس رلاي  ساتيت يبكن إبعازهف فيمف يلي:     

 :(2)تاناع أنبي  اؼبانففة  من اؼبزايف اتيت ربققهف ساتيت يبكن توضيحهف  ي اتعانفصع اتغفتي اآلثار اإليجابية: -أ

خغصفر إتلغقدـ اتفٍت تلمغانففةُت دبف يةهم  ي  تقدـ اؼبانففة  حففزا قويف تكففءة اإلنغفج سهتيئ فعصف أكربػػ     
جديد، فبف يانغج ةانه زبفيض تكفتيف اإلنغفج ستقدصل أرعفر بغكفر ستقدصل مانغج اتوقت بُت كل من ةملييت اإل

 ؛ذساؽ اؼبةغهلكُتتانففةي  ستلاي  اتغانوع ساتغييَت اتةعيع  ي ربافت سأ

 ؛صيص ةوامل اإلنغفج ألنةب اتوظفئفقغصفدي  سحعي  زبق  إلرغخداـ اؼبوارد اإلإهبفد أفضل طعيػػ   
                                                           

 .3طفتب معصل، معجع راق ذكعه، ص.  (1)
 راجع: (2)

 .53، ص.2003اتطاع  األسذل، اتقفهعة،  ،دار اتانهض  اتععبي  تنظيم المنافسة،ػػ حةُت اؼبفحي، 
 .33، ص.1998دار اتانشع تلجفمعفت، اتطاع  اتثفتث ، اتقفهعة،  فقو إقتصاد السوق، النشاط الخاص،ػػ يورف كمفؿ ؿبمد،   
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 ؛ع ساألصانفؼ اؼبخغلف  من اؼبانغجفتاألنوا خغيفر ف اغبعي  اتوارع  تلمةغهلكُت  ي إضمفػػ   

 ؛قغصفدي تانففةي معفتةفهم  ي اإلرغقعار اإلقغصفدي  س ي بانفء نةيج إػػ   

 فض من تكلفغه.ات اعبديدة اتيت ربةن اإلنغفج سزببغكفر فت ساإلكغشفففغح أبواب اإلبغكفر بفتغانففس ةلى اإل ػػ   

 :(1)اتغفتي يبكن توضيحهف  ي اتعانفصع  اآلثار السلبية:-ب

ضمحالؿ لى اؼبؤرةفت اتصيَتة سمن مث إذل إتؤدي اؼبانففة  بُت اؼبؤرةفت اتغجفري  اتضخم  إذل اتقضفء ةػػ   
 ؛اتفعلي  ي اتورط اتغجفري سجودهف

تةوؽ اتذي يغواجد فيه احملغكع  سإرغخداـ رتففع أرعفر اؼبانغجفت  ي ا  سبفتغفرل إحغكفرات اتفعليظهور اإلػػ  
 ؛حغيفتي  تلغالةب بفألرعفراإلاألرفتيب 

قيفـ اؼبؤرةفت اؼبغانففة  بغخفيض أرعفر اؼبانغجفت أحيفنف إذل درج  تغجفسز حدسد اؼبانففة  اؼبشعسة ، إذ تقـو ػػ  
رةفت األخعى ساتغأثَت بكثَت من رعع اتغكلف  اغبقيق  بيعض جذب زبفئن اؼبؤ  بأٌقلبةعع هذه اؼبؤرةفت بفتايع 

 .ةلى نشفطهف

 أنواع المنافسة: -4
 :(2)تانقةم اؼبانففة  إذل ثالث تقةيمفت رئيةي  هي

 أربع  انواع سهي :تانقةم إذل المنافسة حسب ىيكل السوق:-أ

 :(Perfect Competitionالمنافسة الكاملة التامة ) -

 اؼبانغجُت تغميز بوجود ةدد كاَت من اتافئعُت ساؼبشًتين ستكوف اتةلع  أس اػبدم  مغمفثل  سبفمف، حعي  دخوؿ
 تففقيفت بُت اؼبانغجُت تغوحيد ريفرفهتم.إذل ميداف إنغفج اتةلع ، رهوت  إنغقفؿ ةوامل اإلنغفج، ةدـ سجود إ

 (: Monopolistic Copetitionحتكارية )المنافسة اإل-

خغالففت يغم ربقيقهف ةن طعيق ريفر  اؼبانغجُت، تشفبه اتةلع مع سجود إ تغميز بوجود ةدد كاَت نةايف من
مانغج ؽبف تأثَت قليل ةلى   ينغفج اتةلع ، اتةيفر  اتةععي  ألاتغميز اتةلعي، رهوت  نةاي   ي اتدخوؿ إذل روؽ إ

 اتةيفرفت اتةععي  تلمانغجُت اآلخعين.

 

                                                           
  .20زيان  بفزل ةاد اعبافر اتصففر، بغصعؼ، معجع راق ذكعه، ص. (1)

 .152، ص. 2006ػػ  005، دار اتفكع اتععيب، بحوث التسويق وتحديات المنافسة الدولية ؿبمد ةاد احملةن،توفيق   (2)
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تغميز بوجود ةدد قليل من اؼبانغجُت اتكافر، صعوب  دخوؿ مانغجُت  (: Oligopolyحتكار القلة )منافسة إ-
ؼبانغجفت من اؼبانظمفت ةلى اتقطفع اتذي تغمثل فيه، كمف تغميز اؿبدسد جدد إذل روؽ اتةلع ، سمانه ريطعة ةدد 

رغخداـ سرفئل ةديدة تلغانففس كفتةعع ساإلةالف، سيغم فعض ةوائق كثَتة ربد من بفتغشفبه سيًتتب ةن ذتك إ
 .(1)وؿ مؤرةفت جديدة آتي دخ

 :(  Monopolyحتكار الكامل )منافسة اإل -

غهلكُت، يغصف اؼبانغج  ي اتوضع يغميز بوجود مانغج ةفرض أس مؤرة  ساحدة أمفـ ةدد كاَت من اؼبة
ففؼبؤرة  زبدـ اتةوؽ كله ستةيطع ةلى ؾبموع اإلنغفج فيمكانهف ذتك  ،(2)حغكفري بييفب اتادائل اتقعيا  إتيهاإل

 اتغحكم  ي األرعفر، سجود ةوائق تلدخوؿ إذل روؽ اتةلع  تدى مانغج جديد.من 

 ستانقةم إذل مانففة  رععي  سبَت رععي  المنافسة حسب السعر: -ب

 المنافسة السعرية:-

رغخداـ اتةعع كةالح لق اتغحكم  ي اتغكفتيف، حيث يغم إستعٍت اتًتكيز ةلى خفض اتةعع من مانط
تةوؽ سأمفـ اؼبؤرة  ؾبموة  من اإلرًتاتيجيفت نةحفب اعبزئي من اه إذل اإلوجاتانففةي يضطع اؼبانففةوف دب

 رغخدامهف  ي هذه اغبفت  سهي:اتغانففةي  اتيت يبكن إ

 إستراتيجية تعطيل المنافسة:   1

تعغمد هذه اإلرًتاتيجي  ةلى ربديد رعع مانخفض تلمانغجفت، يعغرب من سجه  نظع اؼبانففةُت بَت مشجع 
رغخدامهف ةفدة  ي حفت  تقدصل مانغجفت جديدة بيعض تعطيل اؼبانففةُت احملغملُت تكي سيغم إتلدخوؿ إذل اتةوؽ، 

 .(3)حغالؿ معكز اتصدارةكفتيف س إ  اإلنغفجي ، سزبفيض اتغربصل اؼبؤرة  ةلى اتوقت اتكف ي إلتقفف اتعملي

 إستراتيجية القضاء على المنافسة: -6

ف تغيطي  تكفتيف اإلنغفج تلقضفء ةلى ربديد اتةعع اؼبانخفض اتذي ال يك تعغمد هذه اإلرًتاتيجي  ةلى
ةن  –خفص  اتصيفر اعبدد  -اؼبانففةُت س اتغخلص مانهم، فإذا رفد هذا اتةعع تفًتة طويل  ةجز اؼبانففةوف  

ؾبفراته فيانةحاوف ففرحُت اجملفؿ أمفـ اؼبؤرة  اتقفئم  هبذه اإلرًتاتيجي  فيمف بعد تلعفع من مةغويفت أرعفرهف 
 .(4)رغيالئهف ةلى حصصهم اتةوقي اتطايعي بعد إ فوؽ معدؽبف

 
                                                           

 .114، ص. 2006، ديواف اؼبطاوةفت اعبفمعي ، اعبزائع، مبادئ اإلقتصاد الجزئي الوحدويةمع صخعي،  (1)
  .72، ص. 2000تإلرغثمفرات اتثقففي ، اتطاع  األسذل،اتقفهعة،  ، اتدار اتدستي  أساسيات علم اإلقتصادرفدل توفيق اتانجفي،  (2)

 .352، دار اؼبعيخ، اتعيفض، ص. مبادئ التسويقنةيم حانف،  (3)
 .190، ص. 2011ػػ  2010مانشورات جفمع  دمشق،  أساسيات التسويق،ةلي اػبضع، بيفث اتًتصبفف، سآخعسف،  (4)
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 إستراتيجية حروب األسعار:  -3

سقد تكوف مقصودة  ي  ،مانغجفهتمتانشأ حعسب األرعفر نغيج  قيفـ اؼبانففةُت بفتغخفيض اؼبغغفرل ألرعفر 
رغخدامهف إمف تألجل اتطويل أس اتقصَت تكةب د إتيه من نغفئج رلاي ، كمف يغم إبعض األحيفف ربم مف تقو 

حصص روقي  أكرب. اؼبادأ اغبفكم  ي هذه اإلرًتاتيجي  هو تأكد اؼبؤرة  اؼبافدرة ذات اؼبيزة اتغانففةي   ي 
سبس هذه اإلرًتاتيجي  اؼبانغجفت اتاةيط  اتيت تانغج بأحجفـ كاَتة  ،(1) ذتكاتغكفتيف أف اؼبانففةُت ريغاعوهنف  ي

 : (2)سرفةد  ي تطايقهف اتعوامل اتغفتي 

 ؛لبففض األرعفر ف اغبدي   تإلنغفج فبف يؤدي إذل إتغكفتيالبففض إ 

 ؛رتففع اؼبعسن  اتةععي   إ  

  اتعبا  اتشديدة تلمؤرة   ي اتقضفء ةلى مانففةيهف سأخذ مكفهنم  ي اتةوؽ. 

 تةغخدـ اؼبؤرة  سرفئل خبالؼ اتةعع ؼبواجه  اؼبانففةُت ساؼبغمثل   ي: المنافسة غير السعرية:-

 مثل  ي اؼبانغج، اتًتسيج، اتغوزيعستغ :قي باقي عناصر المزيج التسوي   1

ففشله  ي تلاي  حفجفت  ،اتغةويق أف اؼبانغج هو قلب اإلرًتاتيجي  اتغانففةي يعى اتعديد من كغفب  المنتج:
اؼبةغهلك تن يعوضه جهد تةويقي آخع، تذا تعمل اؼبؤرة  ةلى سبييز مانغجهف ةن مانغجفت اؼبانففةُت ؿبفست  

 بذتك اتةيطعة ةلى اتةوؽ ساغبصوؿ ةلى أكرب نصيب من اتطلب اؼبغفح فيه.

حيث تةغخدـ  ي توتيد اتطلب ةلى اؼبانغج  ي  ،اتًتسيج دسرا بفرزا  ي حفالت اؼبانففة تلعب سرفئل  الترويج:-
اتةوؽ من خالؿ اإلةالف ةن خصفئصه سمزايفه، كمف يغيح تعكيز اتعرفت  كبو مانففعه، إنشفء تفضيالت تدى 

 .(3)اؼبةغهلك كبو اتعالم  اتغجفري  تلمانغج  اؼبعلن ةانه ستييَت إدراكه ةانهف
رب اتانففذ ةلى قانوات اتغوزيع اتيت تغةم بفتكففءة ساتفعفتي  أحد اتعوامل اغبفكم  تلانجفح اتغانففةي، يعغالتوزيع:-

وقع س اؼبةغافرات افر اتورطفء سمف ياندرج ضمانهف من إخغةلى أرفس اتغوزيع من خالؿ طعيق  إسيغم اتغانففس 
 .(4)ي  سمف يقدمه هؤالء من خدمفتعاتكففءة اإلداري  ساتاي

 

                                                           
 .15ػػػ  14طفتب معصل، معجع راق ذكعه، ص.  (1)

(2)
 Herman Simon et autres, La stategie prix « Agir sur le prix puor optimiser le resulta », 

Dunod, paris, 2000, p.119. 
(3)

 Jean – Marc Décaudin et dennis lacostes, publicité des services, publicité des 

produits « une analyse comparative fondée sur l’avantage concurrentiel », Revue francaise du 

marketing, N°2006, février 2006, p.63. 
 .388، ص.2000، دار اتزهعاء، ةمفف، مداخل التسويق المتقدمؿبمود جفرم اتصيدةي،  (4)
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 التي تستخدمها المؤسسات المعاصرة كسالح تنافسي:العناصر -6
 فيمف يلي اتعانفصع اتيت ؽبف صل  مافشعة بفؼبانففة : س تغعدد اتعوامل بَت اتةععي  خبالؼ ةانفصع اؼبزيج اتغةويقي     

 العالمة:-
اتطويل من حيث تعغرب اتعالم  من األصوؿ اإلرًتاتيجي  اتيت سبغلكهف اؼبؤرة  ساتيت يظهع أثعهف ةلى اؼبدى       

احملففظ  ةلى اتزبفئن سؿبفست  كةب سالئهم، فهي تشكل قفةدة قوي  تغمييز مانغجفهتف ةن مانغجفت اؼبانففةُت، األمع 
اتذي أدخل اؼبؤرةفت  ي مانففة  ةانيف  ةلى األصوؿ بَت اؼبلمور  اتيت يصعب نقلهف أس تقليدهف من طعؼ 

 .(1)اؼبانففةُت تأيت اتعالم   ي مقدمغهف
 ار:بتكاإل-
بغكفر إذل قدرة اؼبؤرة  ةلى إنغفج مانغجفت جديدة أس ذبديد اؼبانغجفت اتقفئم  سإةطفئهف تعود درج  اإل      

يد أفكفرهف ةلى ةةليهف  ي هذا اتةيفؽ أف تقـو بغجصورة تغمفشى ساتغيَتات اتيت ربدث  ي اتةوؽ، كمف يغعُت 
 سجه أرعع من مانففةيهف.

  الجودة:-
خغيفرهم ؼبانغجفهتف، حيث كل رك   ي نظع اؼبةغهلكُت، سمن أجل إاتغةويق إذل تعقي  اعبودة اؼبددارة هتدؼ إ     

  سبفتغفرل ،رب ةدد من اؼبةغهلكُتكمؤرة  تقدـ مانغجفت ذات جودة تغفوؽ ةلى مانففةيهف من خالؿ جلب أ
 :(2)اؼبزايف اتغفتي  ةغمفد ةلى اعبودة  كعانصع  ي اؼبانففة  وبقق تلمؤرة كةب سالئهم  ي اؼبةغقال سإف اإل

 ؛رغمعار ساتانمو أمفـ اؼبانففةُت ضمفف اإل 
  ؛اتغمكن من سبييز اؼبانغجفت 
   ؛اتعفع من اغبصص اتةوقي  كةب أفضل قدرة تانففةي 
  كةب أفضل قدرة تانففةي. 

 ستانقةم إذل ثالث أقةفـ سهي:: حسب ما يتم التنافس عليو-ج
 المنافسة الشاملة:-

مانغجفت ـبغلف  تشاع نفس اغبفجفت ستكانهف بديل  من حيث اؼبانفع  كفتغانففس بُت تعٍت اؼبانففة  من أجل 
 اتورفئل اتانقل اتربي، اتاحعي، اعبوي.

 

 
                                                           

(1)
 Adapté de Jean – Neol kopferer, FAQ « la marque en question », Dunod, paris, 2006, 

p.66 -67. 
(2)

 Catherine paris, 40 fiches marketing, Le génie des glacienrs, Editeur chambery, p. 146 

)sans année) 
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 المنافسة بين المنتجات:-
 تغعلق بفؼبانففة  بُت اؼبانغجفت اؼبغشفهب  من أظبفء سةالمفت ذبفري  تانفس اتانوع كفؼبانففة  اتانفشئ  بُت ةالميت 

General Motors)   و Ford). 

 المنافسة بين المؤسسات:-
تغعلق بفؼبانففة  بُت اؼبؤرةفت اتيت تانغج مانغجفت مغشفهب  كفتغانففس اتقفئم بُت مغعفملي اؽبفتف اتانقفؿ  ي 

 اعبزائع.

 :(1)من هذه األنواع يبكن ذكع اؼبالحظفت اتغفتي 

 ؛حغداـ اؼبانففة  ةاندمف تكوف اؼبانغجفت أكثع تشفهبف يشغد إػػ 

 .ةغافر اؼبانففة  اتقفئم  بُت اؼبانغجفت اتاديل  أهنف مانففة  بَت مافشعيبكن إػػ 

 (  Compétitivité) : مفهوم التنافسيةالفرع الثاني
 تعريف التنافسية: -1

دل يغفق اتافحثوف ةلى مفهـو ؿبدد س ساضح ؼبصطلح اتغانففةي ، فهانفؾ من يعى أف تلغانففةي  مفهـو سارع 
سيعى آخعسف مفهومف ـبغلفف يًتكز  قغصفدي،ةديدة كمةغويفت اؼبعيش  ساتانمو اإلت كلي  هبب أف يشمل مؤشعا

خغالؼ اتانظعة اتغانففةي   ي إلسيعود ةدـ اإلتففؽ ةلى هذا    مثل اتغكفتيف،اعبودة،...إخل،ةلى مؤشعات جزئي
 ؼبفهـو اتغانففةي .سرانحفسؿ اتغطعؽ تلعؤى اؼبخغلف   حد ذاهتف بفتانةا  تلمؤرة  ةانهف  ي اتقطفع أس اتدست ،

 :تعريف التنافسية على مستوى الدول -أ

 : ن هذا اؼبصطلح سهيةإزات  اتيموض ريغم ةعض بعض اتغعفريف اتيت حفستت     

ؿ تعظيم قغصفد ةلى توفَت مةغوى معيش  معتفع تلمواطانُت من خال: "قدرة اإلفقد ةعفت ةلى أهنف   
 اتغععيف إذل اتقدرة ةلى توتيد مةغويفت معتفع  من األداء ساإلنغفجي  .يشَت ،(2)بغكفر"اإلنغفجي  سدةم قدرات اإل

دست  ةلى إنغفج رلع سخدمفت تليب " قدرة ات :اتغانففةي  اتدستي  ةلى أهنف( Tyson)سقد ةعؼ ػػ 
رتففع  ي مغورط نصيب اتفعد من اتدخل ستةفةد  ي ذات اتوقت ةلى ربقيق إ حغيفجفت األرواؽ اتعفؼبي ،إ

 . (3)رتففع " ت  اؼبعاني ، ساتعمل ةلى اغبففظ سإرغمعاري  هذا اإلةفيف اتدس اتقومي تع 

                                                           
 .05معصل طفتب، معجع راق ذكعه، ص.  (1)
سرق  مقدم   ي ندسة " ربةُت  لمايير األداء اإلستراتيجي، تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصىة وفقاةطي  صالح رلطفف،  (2)

 .304، ص. 2007اتقدرات اتغانففةي  تلمؤرةفت اتعفم  ساػبفص  سفقف ؼبعفيَت األداء اإلرًتاتيجي"، اتقفهعة، جواف، 
 .22، ص. 2010فمعي، اإلركاندري ، دار اتغعليم اعب" التنافسية الدولية وتأثيرىا على التجارة العربية والعالمية"،  نيفُت حةُت مشت، (3)
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قغصفد اؼبععف ، اتذي : "ؾبفؿ من ؾبفالت إةلى أهنف  ( IMD)سقد ةعؼ اؼبعهد اتدسرل تلغةمي  اإلداري  ػػ 
ةلى خلق اؼبانفخ  اتذي يةفهم  ي إرغدام  اتقيم   وبلل اتواقع ساتةيفرفت اتيت من شأهنف أف تةفهم  ي قدرة اتالد

 (1)رغقعار أكرب تلمواطانُت"اؼبضفف  س إ

اتةيفرفت ساؼبؤرةفت  : "ؾبموع اتعوامل،تقد ةعفهف ةلى أهنف (WEF) قغصفدي اتعفؼبيػػ أمف اؼبانغدى اإل
تذي يبكن أف يصل رغقعار ادست  مف، سمن شب  ربقيق مةغوى اإلاتيت هتدؼ إذل ربديد مةغوى معتفع تإلنغفجي  ت

 )2(قغصفد دست  معيان ، ساتيت تانمو بةعة   ي األمدين اؼبغورط ساتقصَت"إتيه إ

"اتقدرة ةلى توتيد  :اتغانففةي  ةلى أهنف (OCDE)سقد ةعفت مانظم  اتغانمي  ساتغعفسف االقغصفدي  -
اؼبداخيل من ةوامل إنغفج تكوف معتفع  نةايف، بفإلضفف  إذل توتيد مةغويفت ةمفت  مةغدام  تعوامل اإلنغفج، س ي 

 (3)رة ةلى اتغععض تلمانففة  اتدستي  اتوقت نفةه اؼبقد

إنغفجي  اتدست ، إذل أف اؼبفهـو اتوحيد اتشفمل تلغانففةي  ةلى مةغوى اتدست  هو " (M.Porter )سيشَت  -
ف رفع مةغوى اؼبعيش  داخل اتدست  يغوقف ةلى قدرة شعكفت اتدست  ةلى ربقيق مةغوى معتفع من اإلنغفجي  سأ

 ربط اتغانففةي  بفإلنغفجي  سمةغوى اؼبعيش  .(M.Porter) قبد أف  (4)سزيفدهتف ةرب اتزمن "

لى إنغفج رلع سخدمفت يبكن تةويقهف س ي تععيف شفمل تغانففةي  اتدست  بأهنف "قدرة اتدست  تيس فقط ة -
جغمفةي  غةويقي  ساتةيفري  ساتثقففي  ساإلإمبف ةلى قدرة اتدست  اتغكانوتوجي  سات ،دستيف تزيفدة اتدخل اغبقيقي تلفعد

رغمعاري  هذا اتغواجد من أجل تعظيم اتانفتج األرواؽ اتدستي  ساحملففظ  ةلى إ اتيت سبكانهف من اتغواجد اؼبةغمع  ي
 .(5)سربقيق اتعففهي  ألفعاد اجملغمع سرفع مةغوى  اؼبعيش  بصف  مةغمعة سةلى اؼبدى اتطويل "اتقومي 

 : (6)تايئ  اتغانففةي  اؼبالئم  سذتكستاناع أنبي  دسر اتدست   ي كوهنف تعمل ةلى توفَت ا

 ؛رغخداـ األمثلفءة زبصيص اؼبوارد سارغخدامهف اإلغحقيق كفت -
                                                           

اؼبلغقى اتدسرل "مغطلافت رفع اتقدرة اتغانففةي   ي  ،" التنافسية العربية بين مشكالت الحاضر وآفاق المستقبل"،كمفؿ رزيق، حيدر أضبد ةافس( 1)
 . 02، ص.  2011جفنفي 10ػػ  9ومي كلي  االقغصفد، جفمع  دمشق ،روريف،  ياتدسؿ اتععبي "،  

 WEF : World Economic Forum 
(2) World Economic Forum, The global competitiveness, report 2005 – 2006, p.14. 
  OCDE : Organisation for Economic cooperation and Development 

اؼبلغقى اتدسرل حوؿ "األداء اؼبغميز تلمانظمفت ساغبكومفت"،كلي   تنافسية الجزائر ضمن مقتضيات التنافسية الدولية،كمفؿ رزيق، قفري يفرُت، ( 3)
 .2005مفرس  9ػػ 8اتعلـو االقغصفدي  سةلـو اتغةيَت،جفمع  سرقل  ،يومي 

 .24بانفُت حةُت مشت، معجع راق ذكعه، ص ( 4)
،ص. 1998، ديةمرب2، اتعدد 6، اجملل  اؼبصعي  تلغانمي  ساتغخطيط، معهد اتغخطيط اتقومي، اجمللد ، مصر وتحديات المستقبلؿبمود اتشعقفسي (5)

40. 
، اؼبلغقى اتدسرل " مغطلافت رفع اتقدرة اتغانففةي   ي إقغصفديفت معوقات ومحفزات القدرة التنافسية في اإلقتصاد المصريأرفم  ؿبمد بدر،  (6)

 .08،ص. 2011جفنفي  10ػػ  9ع  دمشق،روريف ،يومي اتدسؿ اتععبي ،كلي  االقغصفد ،جفم
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 ؛يؤدي إذل ربةُت اإلنغفجي بغكفر فبف تشجيع اإلبداع ساإل -

 .خفض تكفتيف اإلنغفج ساألرعفر فبف يؤدي إذل ربةُت مةغوى معيش  اؼبةغهلكُت -

فبف راق نةغطيع اتقوؿ بأف تانففةي  اتدست  هي: " رعي اتدست  تغحقيق معدؿ معتفع سمةغداـ تدخل اتفعد       
قغصفدي، فهي هتغم بعفع اؼبؤشعات اتكلي  اؼبغعلق  بفإلنغفج ساتانمو سنةب سربقيق معدالت أكرب من اتانمو اإل فيهف،

 بغكفر ساتغطور اتغكانوتوجي، سبَتهف مناتغانمي  اتاشعي ، سرفع معدالت اإلاتغشييل سمغورط دخل اتفعد، سمةغوى 
 قغصفد اتوطٍت ةلى مواجه  اؼبانففة  اتعفؼبي .اؼبؤشعات اتيت تثات مدى قدرة اإل

 افسية حسب القطاع:تعريف التن -ب
ةلى ربقيق قبفح مةغمع مف يعرب مفهـو تانففةي  اتقطفع ةن قدرة شعكفت قطفع صانفةي معُت  ي دست   

، سهذا يعٍت أف اتقطفع (1)ةغمفد ةلى اتدةم ساغبمفي خعين  ي األرواؽ اتدستي ، دسف اإلمقفرن  بفؼبانففةُت اآل
سؾبفهب  اؼبانففة  احمللي  ساتدستي ، من خالؿ احملففظ  ةلى اتغانففةي هو اتذي تكوف مؤرةفته قفدرة ةلى اتغصدي 

 حصصهف اتةوقي ، ساتعمل ةلى تانميغهف.

سيعغرب مفهـو اتغانففةي  ةلى مةغوى اتقطفع أكثع مشوال ةلى مةغوى اؼبؤرة ، إذ أنه يشمل ضمانيف مفهـو 
وؽ اؼبغيَتة ستلاي  حفجيفت اتة اتقفئم  ةلى اتعديد من اؼبؤشعات مثل اتقدرة ةلى اتغصديع،،تانففةي  اؼبؤرة  

رتافط ذتك بفتزمن، ساتقدرة ةلى اتغطويع  ي  ي اإلنغفج، سزيفدة اإلنغفجي  سإ رغخداـ اؼبواردساؼبغزايدة، سكففءة إ
 .(2)اتزمن

رغثمفر األجانيب طفع، سميزانه اتغجفري، سؿبصل  اإلستقفس تانففةي  صانفة  معيان  من خالؿ اتعحبي  اتكلي  تلق    
 ع اتداخل ساػبفرج، إضفف  إذل مقيفس مغعلق  بفتكلف  ساعبودة تلمانغجفت ةلى مةغوى اتصانفة .اؼبافش

 :تعريف تنافسية المؤسسة -ج

رغمعار  ي ظل بيئ  تانففةي  تغةم بفتغييَت طويع قدرة اؼبؤرة  ةلى اتانمو ساإلغانففةي  أداة رئيةي  تغاتتعد 
 بشىت اتورفئل. اؼبةغمع، فهي سبثل رهفف هبب ةلى كل مؤرة  كةاه 

نغفج اتةلع ساػبدمفت بفتانوةي  رة  بأهنف: " قدرة اؼبؤرة  ةلى إسيبكن تععيف اتغانففةي  ةلى مةغوى اؼبؤ  -
. سهذا يعٍت تلاي  حفجفت اؼبةغهلكُت بكففءة أكثع من اؼبانشآت (3)"اتةعع اؼبانفرب س ي اتوقت اؼبانفرباعبيدة س 
 األخعى.

                                                           
، اؼبلغقى اتدسرل " مغطلافت رفع اتقدرة اتغانففةي   ي إقغصفديفت اتدسؿ ، أثر الشراكة األوروجزائرية على تنافسية اإلقتصاد الجزائريفعيد كورتل (1)

 .7،ص. 2011جفنفي  10ػػػ  9اتععبي "، كلي  االقغصفد،جفمع  دمشق، روريف،يومي 
 .31نيفُت حةُت مشت، معجع راق ذكعه، ص.  (2)
 .2001جواف ،  21، تونس، "محددات القدرة التنافسية لألقطار العربية في األسواق الدولية، بحوث ومناقشات"سديع ؿبمد ةدنفف،  (3)



 .............. دور اإلبتكار التسويقي في تحقيق الميزة التنافسية..الفصل الثاني ........................
 

 

154 

أكثع سربقيق رحبي  كمف تععؼ ةلى أهنف: " سبيز اؼبؤرة  ةن مانففةيهف دبوقع فعيد، يبكانهف من تقدصل مانغج أس  -
غكانوتوجيف اؼبغطورة ساإلبداع مغالؾ اتغفح  سخلق ميزة تانففةي  ةن طعيق إرغيالؿ اؼبوارد اؼبأفضل من خالؿ إ

 .(1)" بغكفر سبشكل مةغمع سإةطفء اؼبوارد اتاشعي  اتدسر األهمساإل

كذتك تععؼ ةلى أهنف: " قدرة اؼبؤرة  ةلى زيفدة رحبيغهف من خالؿ رفع اإلنغفجي  أس خفض تكفتيف  -
 (2)اإلنغفج، أس ربةُت عبودة مانغجفهتف أس كل ذتك معف"

كذتك تععؼ ةلى أهنف: " اتقدرة ةلى تزسيد اؼبةغهلك دبانغجفت سخدمفت بشكل أكثع كففءة سفعفتي  من  -
 ي اتةوؽ اتدستي ، فبف يعٍت ربقيق قبفح مةغمع ةلى اتصعيد اتعفؼبي  ي ظل بيفب اتدةم اؼبانففةُت اآلخعين 

 .(3)ساغبمفي  من طعؼ اغبكوم  "

ي  بغكفرات ساتضيوط، سكفف  اتفعفتيفت اإلداري  ساتغةويقف: " تلك اعبهود ساإلجعاءات ساإلكمف تععؼ بأهن -
تةفةف  ي ل اغبصوؿ ةلى شعوب  سرقع   أكثع إاؼبؤرةفت من أجبغكفري  ساتغطويعي ، اتيت سبفررهف ساإلنغفجي  س اإل

 .(4)األرواؽ اتيت هتغم هبف "

كمف تعرب اتغانففةي  " ةن تلك اؼبوارد اتكفمان  ساتيت تةمح تلمؤرة  دبجفهب  اؼبانففةُت ساتغصدي ؽبم بانجفح،  -
يعٍت أف اتغانففةي  تعرب ةن قدرة هذا  .(5)بغكفر، اتانوةي ،  اؼبعسن  "تقـو ةلى ثالث ميزات أرفري : اإل سهي

بغكفر دبعانفه ُت، بيعض ربقيق اتعبح ساتانمو ساإلرغقعار ساتغورع من خالؿ اإلاؼبؤرة  ةلى اتصمود أمفـ اؼبانففة
 .(6)اتوارع "

 .(7)" إذا كفنت تديهف اتقدرة ةلى ربمل اؼبانففة  ةن طعيق خلق ميزة تانففةي  " :نقوؿ ةن اؼبؤرة  أهنف تانففةي  

"(7). 
فءا ةلى مف راق قبد أنه من اتصعب اتوصوؿ إذل تععيف ساضح سؿبدد تلغانففةي ، إال أنه يبكن تقدصل صورة بان    

 جغهفد مؤرةفيت  ي ربقيق مف يلي:فةي  ربم تعدد أبعفدهف ةلى أهنف إشفمل  تلغانف
                                                           

، ؾبل  اتعلـو اإلقغصفدي  سةلـو اتغةيَت ، كلي  ةالقدرة التنافسية لإلقتصاد الجزائري في ظل اإلنظمام إلى المنظمة العالمية للتجار بلع  جويدة،  (1)
 .231، ص.2010، اتةان  10اتعلـو االقغصفدي  سةلـو اتغةيَت، جفمع  رطيف، اتعدد: 

 9، ؾبل  اتعلـو اإلجغمفةي  ساإلنةفني ،جفمع  بةكعة، اتعدد، مرتكزات تطوير الميزة التنافسية لإلفتصاد الجزائريقويدر ؿبمد، سصفؼ رعيدي (2)
 .117ػػ  116، ص.2004نفي جف

 ، اؼبوقع:2اتغانففةي  سذبعب  األردف، اتغكغالت اإلقغصفدي  اتعفؼبي ، دخوؿ األردف  ي إتففقيفت دستي ، ص.  (3)
http: //www.did.net/net/management/ articles. Html. 

 .123ص.  ،2001، دار ةزيب، اتقفهعة، إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجيةةلي اتةلمي،  (4)
(5 )  Jean Pierre Paulet, La Mondialisation, Armand, Paris, 1998, p.92. 

 .11فعيد رابب اتانجفر، معجع راق ذكعه، ص.  (6)
(7) Jean claude tarondeau, christine huttim, Dictionnaire de stratigie d’entreprise, Edition 

vuiber, Paris, 2001, p.41. 
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 ؛بغكفراؼبةغمع  ي اؼبانغجفت من خالؿ اإلةغمفد ةلى اإل اتغحةُت -

  ؛اتغحكم  ي اتغكفتيفمانغجفت ذات جودة ةفتي  مع  -

تلاي  حفجفت اؼبةغهلكُت بشكل أكثع كففءة مقفرن  بفؼبانففةُت، أي اتغميز مقفرن  بفؼبانففةُت ستقدصل  -
  ؛األحةن

رغمعاري   ي اتةوؽ، سيدفع هبف إذل اتغفكَت  ي إهبفد طعؽ ذبعلهف حغالؽبف موقع تانففةي يضمن ؽبف اإلقصد إ -
 ف بقفئهف أطوؿ فًتة فبكان .ربففظ ستطور من موقعهف اتغانففةي تضمف

خغالؼ  ي سجهفت اتانظع تلغانففةي ، من تانففةي  ةلى مةغوى اتدست  إذل تانففةي  اتقطفع بفتعبم من هذا اإل
تغانففس  ي األرواؽ ستيس اتدسؿ  يعى أف اؼبؤرةفت هي اتيت (.Porter) Mربورتإذل تانففةي  اؼبؤرة ، إال أف

 .(1)ػبلق اؼبيزة اتغانففةي  تلمؤرة ةغرب اؼبانففة  اتدستي  أداة مةفةدة سإ
ألداء ةلى كل تزيد من اعبهد قصد ربةُت مغواصل سةليه تعغرب اتغانففةي  ؿبفز قوي يدفع كبو بذؿ اؼب

اؼبةغويفت، سهتدؼ اتغانففةي  إذل ربقيق درج  ةفتي  من اتكففءة، ساتغطور ساتغحةُت اؼبةغمع تألداء، ستةفةد ةلى 
 .(2)ربقيق األربفح

 العالقة بين المنافسة والتنافسية: -2
اؼبانففة  ظفهعة سبيز قطفةفت األةمفؿ خفص  اتصانفةي ، تغففست حدهتف من قطفع إذل آخع تاعف إذل ةدد 
اؼبانففةُت ستةغوجب تانففةي  أةلى تلصمود أمفـ اؼبانففةُت ألهنف تشَت إذل درج  اؼبزاضب  ساتغصفدـ بيانهم، أمف 

ستعٍت اتغةفبق  ،تصدره اؼبؤرةفت تغثات سجودهف  ي اتقطفع اتذي تغواجد فيه اتغانففةي  فغعرب ةن تصعؼ رلوكي
، كمف (3)مغالؾ اتقدرة ةلى ربمل اؼبانففة  سمف يانجع ةانهف من تاعفتاؼبعكز ةلى سجه اتغافري ةن طعيق إكبو نفس 

زبفذ ساتةعة   ي إبكففءة سفعفتي  قصوى تغطلب إهبفد أرفتيب سمهفرات خفص  ساتقدرة اتوارع  ةلى أداء اؼبهفـ 
 اتقعارات اتصفئا  ستانفيذ اػبطط ساإلرًتاتيجيفت.

ةغافر إيف هفمف بُت اؼبصطلحُت، إذ يبكن سةليه هبب اتغفعق  بُت اؼبانففة  ساتغانففةي ، حيث هانفؾ فعقف مففهيم
أمف اؼبانففة  كمفهـو توضيحي يةمح تانف بوصف اغبفت  اػبفص  بفألةمفؿ، سيغعلق األمع هانف هبيكل اتةوؽ،

 فغعٍت اتظعسؼ اتذاتي  سقدرات اؼبؤرة  اتيت تغيح ؽبف اجملفهب   ي اتةوؽ. اتغانففةي  
 التحديات التي أدت إلى حتمية التنافسية: -3

 :(4)تغمثل هذه اتغحديفت  ي

                                                           
 .77، ص. 2000، دار اؼبانشأة تلمعفرؼ، اإلركاندري ، اللوجيستيك كبديل للميزة التنافسية النسبيةةايد ةلي أضبد حجفري،  (1)
 .132ػػ  130،ص. 2000، معكز اإلركاندري  تلكغفب، اإلركاندري ، إقتصاديات األعمالصالح اتشانواشل،  (2)

(3 )  La petit Larousse, Grand format, Paris, 2003, p.241. 
 .102ةلي اتةلمي، معجع راق ذكعه، ص.  (4)
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 اتغمغع هبف فيمف قال ةغفدت اؼبؤرةفت تدةم اتيت إاتغعفمل  ي روؽ مفغوح ال تغوافع فيه أرافب اغبمفي  سا
 اتعوؼب ؛ةصع 

  ضعسرة اتغخلص من أرفتيب اتعمل اتانمطي  ساتغقليدي  اتيت دل تعد تغانفرب مع حعكي  األرواؽ سضيوط
 مغيَتات اتةوؽ ستةفبق اؼبانففةُت؛ اؼبانففة  ساتغحوؿ إذل أرفتيب معن ، ذبفري

   رغافؽ اؼبانففة  سإ س أنبي  اإلنطالؽ إذل اؼبةغقال،ساإلكغففء ةلى اتذات ضعسرة اتغحعر من أرع اػبربة اؼبفضي
 رعيف إذل كةب ثق  سسالء اتعمالء؛ بغطويع اتةلع ساػبدمفت سأرفتيب األداء

  اإلبداةي  تلموارد اتاشعي  أحد أهم اتعكفئز اإلهغمفـ بفتاحوث ساتغطويع سإرغثمفر اتطفقفت اتفكعي  س
 ةمليفهتف اتغانففةي ؛تلمؤرةفت اؼبعفصعة  ي 

 هفهتف من قعاءة ساةي  سإدراؾ صحيح غبفت  اتةوؽ سربافت اتعمالء نطالؽ  ي كل ةمليفت اؼبؤرة  ستوجاإل
ساتاحث ةن آتيفت ،سفبفررفت اؼبانففةُت اغبفتيُت ساحملغملُت ساتعمل ةلى رد اتفعص أمفـ هؤالء اؼبانففةُت 

 اتغميز ةليهم سراقهم إذل اتعمالء،سصيغ تغيح 
 ف يبيزهف ةن اؼبانففةُت من سجه  نظع اتعمالء رغثمفر اتقدرات اتغانففةي  تلمؤرة ، سهي كل مي  تانمي  سإأنب

 اغبفتيُت ساؼبعتقاُت.
 بفإلضفف  إذل:    

  ريطعة اتعميل بفعل زيفدة اتطفقفت اإلنغفجي  اتانفشئ  ةن اتغطور اتغكانوتوجي اؽبفئل ستعفظم اؼبانففة ، فبف يزيد
تضمفف بقفء اؼبؤرة ، من حدة اتغانففس بُت اؼبؤرةفت تلحصوؿ ةلى اتعمالء، سؿبفست  اغبففظ ةليهم، 

 ستقد رفنبت ثورة تكانوتوجيف اؼبعلومفت سظهور اإلنًتنت  ي ربويل اتعميل احمللي إذل ةميل ةفؼبي.
  اتاندرة ستكلف  اتطفق  اتاديل ، إذ هتدؼ صبيع اؼبؤرةفت إذل ربقيق اتغوازف بُت إشافع حفجفت اتعمالء

ل اإلنغفج اؼبخغلف  " سيعتاط مفهـو اتاندرة دبف يععؼ رغخداـ اتعشيد تلموارد احملدسدة نةايف " ندرة ةوامساإل
 بغكلف  اتفعص  اتاديل  أي تانمي  إرغخداـ اتاديل اؼبغفح ته؛

 رغثمفرات اتضخم   ي ةمليفت اتاحث ساتغطويع سنغيج  تةفرع ةمليفت اإلبداع ساإلبغكفر بفضل اإل
 اتغحفتففت مع اؼبؤرةفت اتكربى  ي هذا اجملفؿ.

 سية للتنافسية ومعوقاتها:المرتكزات األسا -4
تقد أثاغت اتدرارفت اتقفئم  ةلى اؼبؤرةفت اتانفجح  أف هذه األخَتة  المرتكزات األساسية للتنافسية: -أ

فةي  ديانفميكي  تةغهدؼ إلرًتاتيجي  تانفتزيد من تانففةيغهف، سبثل ـبعجفت تعغمد ةلى ؾبموة  من اؼبعتكزات 
 :(1)ةغافرهف كدةفئم تغانففةي  اؼبؤرة  سهيإحداث إضطعابفت  ي اتةوؽ، يبكن إ

  ؛حغيفجفت اغبفتي  ساؼبةغقالي  تلمةغهلك سمن مث تلايغهف بطعيق  أفضل من مانففةيهفربديد اإل -

                                                           
(1) D’oveni Richard, Hyper compétition, Edition Vuibert, Paris, 1995, p. 265. 
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 ؛قغانفص فعص  ربقيق مزايف تانففةي  سذتك قال أف يةاقهف إتيه اؼبانففةوفاتةعة   ي إ -

  ؛تانففةي  جديدةاتقدرة ةلى مففجأة سإهبفر اآلخعين من خالؿ ميزة  -
  ؛رغخداـ رلةل  من اتغكغيكفت ػبلق ميزة تانففةي  مؤقغ  فبف ييَت  ي قواةد تعا  اؼبانففة إ -
 ؛ةغافره سريل  تضمفف اتةعة   ي تانفيذ اتعمليفتةلى اتغاناؤ ساغبدس اإلرًتاتيجي بإاتقدرة  -
 .رغافؽ اتانوايف اإلرًتاتيجي ، ساإلشفرات اتصفدرة ةن اؼبانففةُتإ -
  (1):من بُت اؼبعوقفت اتيت تضعف من دسر اتغانففةي  التنافسية:معوقات  -ب
 ؛ضعف اؽبيفكل اتغانظيمي   ي اجملغمع -
  ؛تصفالت اإلداري فض مةغوى اؼبورد اتاشعي سزبلف اإللبفإ -
 ؛بيفب قفةدة اتايفنفت سمانظوم  اؼبعلومفت اإلداري  -
 ؛اتفعفؿ ساتةلوؾ اتغانظيمي بيفب حعي  اؼبديعين ساؼبةَتين، ستدهور اؼبانفخ اتغانظيمي -
 ؛بيفب رسح اتفعيق سحلقفت اعبودة -
 بيفب األداء األفضل  ي اتعمليفت، ساتفشل  ي قيفس اتفعص ساتغععؼ ةلى اتغهديدات اتايئي . -

  أنواع وأىداف التنافسية: -5
 ةي  ةدة أنواع سأهداؼ نذكع مانهف:تلغانفف

ةغمفد ةلى ؾبموة  من اؼبعفيَت نوجزهف اؼبخغلف  تلغانففةي ، سذتك بفإلاع يبكن اتغمييز بُت األنو  ة:يافستنأنواع ال -أ
 فيمف يلي:

 :(2)يبكن تقةيمهف حةب هذا اؼبعيفر إذلحسب المعيار الموضوعي: -1
 نافسية المنتج:ت-

  تعغرب تانففةي  اؼبانغج شعطف الزمف تغانففةي  اؼبؤرة ، ستكانه بَت كف ي فكثَتا مف يعغمد ةلى رعع اتغكلف        
ةغافر أف هانفؾ مؤشعات أخعى قد تكوف ج معُت، سيعد ذتك أمع بَت صحيح بإكمعيفر سحيد تغقوصل تانففةي  مانغ

 .ت  كفعبودة سخدمفت مف بعد اتايعأكثع دال
 تنافسية المؤسسة:-

ةغافر هوامش كل اؼبانغجفت من غعلق  بفؼبانغج، إذ تأخذ بعُت اإليغم تقويبهف ةلى مةغوى أمشل من تلك اؼب      
فإذا ففقت هذه األخَتة .جه ، ساألةافء اإلصبفتي  ) اتانفقفت اتعفم ، اتاحث ساتغطويع ساؼبصفريف اؼبفتي  ...( 

                                                           
، 1999مؤرة  شافب اعبفمع  تلانشع، اإلركاندري ،  إدارة األعمال اإلقتصادية والعالمية، مفاتيح التنافسية والتنمية المتواصلة،فعيد اتانجفر،  (1)

 .21ص. 
ملغقى دسرل حوؿ اؼبؤرة  اإلقغصفدي   اإلبتكار والتجديد التقني كأداة للتميز منظمات األعمال المعاصرة،مربسؾ ؿبمد اتاشَت، تواج مانَت،  (2)

 .249ػػػ  248، ص. ص. 2008نوفمرب 17-16مع  قفؼب ، اعبزائع، يومي ساإلبغكفر  ي ظل األتفي  اتثفتث ، كلي  اتعلـو االقغصفدي  سةلـو اتغةيَت، جف
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رغمع ذتك ؼبدة طويل ، فإف ذتك روؼ يلحق بفؼبؤرة  خةفئع كاَتة يصعب ةليهف ربملهف، ( اؽبوامش سإ)األةافء
 .ققت قيمف إضففي   ي كل اؼبةغويفتك إال إذا حسمن مث ففؼبؤرة  مطفتا  بغقدصل قيم  تزبفئانهف، سال يغم ذت

 

 :(1)يبكن تقةيم اؼبانففة  سفق هذا اؼبعيفر إذل سب المعيار الزمني:ح-6

  التنافسية الملحوظة:-

بشأف  أال نغففءؿاي  ساحدة، بَت أنه يبكن تعغمد هذه األخَتة ةلى اتانغفئج اإلهبفبي  احملقق  خالؿ دسرة ؿبفر       
حغكفري  تلةوؽ، إ ي سضعي  اتانغفئج، تكوهنف قد تانجم ةن فعص  ةفبعة  ي اتةوؽ أس ظعسؼ جعلت اؼبؤرة  هذه 

 إذ أف اتانغفئج اإلهبفبي  احملقق  ةلى اؼبدى اتقصَت قد ال تغحقق  ي اؼبدى اتطويل.

  القدرة التنافسية:-
ةالقفت مغداخل  فيمف بيانهف، فكل معيفر  هي تةغاند إذل ؾبموة  من اؼبعفيَت، حيث أف هذه األخَتة تعبطهف       

يعغرب ضعسريف ألنه يوضح جفناف من اتقدرة اتغانففةي  سياقي اؼبؤرة  صفمدة  ي ظل بيئ  مضطعب ، ستكانه ال يكفي 
دبفعده، سةلى خالؼ اتغانففةي  اؼبلحوظ  فإف اتقدرة اتغانففةي  زبغص بفتفعص اؼبةغقالي  سبانظعة طويل  اؼبدى من 

 ت ارغيالؿ.خالؿ ةدة دسرا

 :(2)سيبكن تقةيمه اتغانففةي  حةب هذا اؼبعيفر إذل حسب معيار السعر:-3

إف اتدست  اتيت تغميز بغكفتيف مانخفض  تةغطيع تصديع اتةلع إذل األرواؽ اػبفرجي  تنافسية التكلفة أو السعر:-
 بشكل أفضل سيدخل هانف أثع رعع اتصعؼ كمحدد رئيةي تلغانففةي .

 ستغمثل  ي: التنافسية غير السعرية: -

بغكفر إضفف  إذل اتانوةي  اؼبالءم  ستةهيالت اتغقدصل، ففتدست  اتيت ؽبف فهي تغضمن ةانصع اإلالتنافسية النوعية: *
تصديع اتةلع إذل  مؤرةفت ذات اؼبانغجفت اؼباغكعة ساغبفئزة ةلى اتانوةي  اعبيدة ساؼبالئم  تلمةغهلك تغمكن من

 ف كفنت ذات أرعفر أةلى من تلك اتيت يععضهف اؼبانففةُت.األرواؽ حىت سإ

 تانوةي   ي صانفةفت ةفتي  اتغقاني .تغانففس اؼبؤرةفت من خالؿ االتنافسية التقنية: *

 أىداف التنافسية: -ب

 :(1)هانفؾ ةدة  أهداؼ تلغانففةي  نذكع مانهف    
                                                           

ؾبل  اتعلـو اإلنةفني ، كلي  اتعلـو االقغصفدي  سةلـو  تعزيز تنافسية المؤسسة من خالل تحقيق النجاح اإلستراتيجي،اتطيب داسي، معاد ؿباوب،  (1)
 .39، ص. 2007اتغةيَت، جفمع  بةكعة، 

 .07،ص.2003، ديةمرب 24اؼبعهد اتععيب تلغخطيط، اتكويت، اتعدد:  وقياسها، سلسلة جسر التنمية، القدرة التنافسية موديع ؿبمد ةدنفف، (2)
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أةمفؽبف بأقل مةغوى فبكن من اتغكفتيف،  ربقيق درج  ةفتي  من اتكففءة، دبعٌت أف ربقق اؼبؤرة  نشفطهف أسػػ 
 ؛هم  ي بقفء اؼبؤرة  األكثع كففءةس ي ظل اتغطور اتغكانوتوجي اؼبةموح به، ففتغانففةي  تةف

بغكفرات ساتيت تكوف ربقيق اإلبداةفت اتغكانوتوجي  ساإلاتغطور ساتغحةُت اؼبةغمع تألداء من خالؿ اتًتكيز ةلى ػػ 
 ؛ل اؼبؤرةفت اؼبانففة ف صعا  احملفكفة من قاتكلفغهف معتفع  نةايف، إال أهن

ذات اتكففءة األةلى ساألكثع تطورا من تعظيم أربفحهف ، اغبصوؿ ةلى مبط  مفيد تألربفح إذ تغمكن اؼبؤرة  ػػ 
 ن سبييزهف ستفوقهف  ي أدائهف.ةففألربفح  تعد مكففأة اؼبؤرة  

 نتائج التنافسية: -ج

 :(2)تلغانففةي  ةدة نغفئج نذكع مانهف

 سزبفيض اتغكفتيف اتكلي  ساألرعفر؛تطويع اؼبانغجفت  -

 رة ، سربةُت اؼبعكز اتغانففةي ؽبف؛زيفدة اغبص  اتةوقي  تلمؤ  -

 لبففض فًتة ارًتداد رأس اؼبفؿ.ؤرة  من خالؿ زيفدة اؼبايعفت، س إربةُت رحبي  اؼب -

 لقدرة التنافسيةا مفهوم: الفرع الثالث
 تعريف القدرة التنافسية: -1

ع من رغعداد اؼبؤرة  إذل تكوين اؼبزايف اتغانففةي  اتيت تةغطي: " مدى قدرة إاتقدرة اتغانففةي  ةلى أهنف تععؼ      
 .(3)ذبفه اؼبانففةُت ستعزيز مكفنغهف "خالؽبف احملففظ  ةلى نفةهف إ

" اتكيفي  اتيت تةغطيع هبف اؼبؤرة  أف تةغخدـ تدابَت أس إجعاءات معيان  تؤدي  :ستععؼ بشكل ةفـ ةلى أهنف     
 (4)إذل سبيزهف ةن مانففةيهف سربقق تانفةهف اتغفوؽ ساتغميز ".

 :(1)سيعى اتاعض أف اتقدرة اتغانففةي  تلمؤرة  تغوقف ةلى شقُت أرفريُت نبف

                                                                                                                                                                                     
، ررفت  مقدم  تانيل شهفدة اؼبفجةغَت، بَت مانشورة، فعع إدارة أةمفؿ، كلي  اتعلـو دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسةفل  اتعيهفر،  (3)

 .107، ص.2005ةلـو  اتغةيَت ،جفمع  اعبزائع، االقغصفدي  س 
 .124، ص. 1997، مكغا  اإلشعفع تلانشع، اإلركاندري ، إدارة اإلنتاج والعمليات والتكتولوجيا: مدخل تكاملي تجربيبفعيد رابب اتانجفر،  (1)
، عن أىم القطاعات اإلقتصادية في الجزائر واقع الرفع من القدرة التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمنوذجاتععيب تيقفسي،  (2)

جفنفي  10ػػ  9اؼبلغقى اتدسرل حوؿ "مغطلافت رفع اتقدرة اتغانففةي   ي إقغصفديفت اتدسؿ اتععبي " ،كلي  إدارة االقغصفد ،جفمع  دمشق، روريف،يومي 
 .07، ص. 2011

اؼبلغقى اتدسرل "حوؿ اؼبانففة  ساإلرًتاتيجيفت اتغانففةي  تلمؤرة   ناعية،اإلبداع التكنولوجي كمدخل لتعزيز تنافسية المؤسسات الصزبَت ؿبمد، ( 3)
 .03، ص. 2010نوفمرب  09ػػ  08اتصانفةي  خلعج قطفع احملعسقفت  ي اتدسؿ اتععبي ، "كلي  اتعلـو االقغصفدي  سةلـو اتغةيَت جفمع  اتشلف ،يومي 
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اتغيَت اتةعيع، سهذا اتغميز  غكفر ساتقدرة ةلىاعبودة، اتةعع، اتوقت سكذا اإلب قدرة اتغميز ةلى اؼبانففةُت  ياألول: 
 ؛ريكوف  ي كل هذه اتعانفصع كمف قد يكوف  ي إحداهف

اتقدرة ةلى خدم  اتزبفئن من خالؿ ربقيق رضفهم سزيفدة سالئهم، سال شك أف اتانجفح  ي اتشق اتثفشل لثاني: ا
 يغوقف ةلى اتانجفح  ي اتشق األسؿ.

 :(2)قدرة اتغانففةي  مغطلافت كثَتة أنبهفستل

ثقفف  سقيم اؼبؤرة ، سيقصد بذتك توفع ؾبموة  اتقيم ساؼبعغقدات اتيت تيعرهف اإلدارة اتعليف  ي ـبغلف  -
سذتك من خالؿ شعفرات سرموز سكذا رلوكيفت اتقدسة من اتقفدة، سهكذا  ،مةغويفت اتعفملُت سيغشفركوف فيهف

عؽ تفكَتهم سقعاراهتم تغهيأ تلمانظم  ثقفف  ثعي  تؤثع إهبفبف ةلى إدراؾ اؼبديعين ساتعفملُت ؼبواقف اتعمل سةلى ط
 ؛سرلوكيفهتم

رغثمفرات اتكففي  تغعظيم ف أشبن أصوؿ اؼبؤرة  مع زبصيص اإلةغافرهاإلهغمفـ اتففئق بفؼبوارد اتاشعي  بإ -
سأصاحت اغبفج  تلمديع أس  إنغفجي  هذا اؼبورد، تقد أصاحت اؼبععف  أهم س أقيم من اػبفمفت سحىت رأظبفؿ،

رؤسرهم تغوتد  اتعفمل أس اؼبوظف اؼبغمكن فكعيف سمهفريف ةلى رأس قفئم  تعزيز اتغانففةي  تلمؤرة ، حيث  ي
  اؼ ساإلرًتاتيجيفت؛ات ستصفغ األهدبغكفر األفكفر ستغطور اإل

اتقدرة ةلى اتغعلم من اتغجفرب تلغكيف مع اؼبغيَتات اؼبغالحق   ي بيئ  تانففةي ، سهذا مف يةفهم  ي هتيئ   -
اؼبؤرة ، فايئ  األةمفؿ حففل  دبواقف قد ربةن اؼبؤرة  إدراكهف أس ال  توفق  ي ذتك، كمف أف اؼبانففةُت يبكن 

 اؽبداؼ ساإلرًتاتيجيفت؛لم ستطويع أف يكونوا مصدرا جيدا تلغع
يطي  ريفريف، تشعيعيف، ثقففيف، رغافؽ اؼبغيَتات اؼبغالحق   ي اتايئ  احملدرة ةلى اتغييَت سمواكا  أس حىت إاتق -
 عة أصاحت ديانفميكي  رعيع  اتغيَت؛قغصفديف، فايئ  األةمفؿ اؼبعفصإ

سيغضمن ذتك بعنفمج تلغحةُت تكفف   ربت بعنفمج اعبودة اتشفمل ، يه اتغةويقي تكفف  أنشط  اؼبؤرة اتغوج -
 ؛م  اتعميلمع مةغوى ةفرل تدرار  اتةوؽ ساؼبزيج اتغةويقي سػبدؾبفالت سسحدات األةمفؿ بفؼبؤرة ، 

سهو مف يةفةدهف ةلى ربةُت اعبودة سخفض اتغكفتيف ساتغانففس  ،كففءة سفعفتي  اتعمليفت اتعئيةي   ي اؼبانظم  -
 بفتوقت.

 عوامل القدرة التنافسية: -6
 :(1)تغكوف اتقدرة اتغانففةي  تلمؤرة  من ةوامل كثَتة مغففست  األنبي ، أنبهف

                                                                                                                                                                                     
، ص. 2001، معكز اإلرغشفرات ساتغطويع اإلداري، اتقفهعة، ية للمنظمات العربيةالتغيير كمدخل لتعزيز القدرة التنافسأضبد ريد مصطفى، ( 4)

336. 
 ) بغصعؼ( 144، ص. 2001شعك  اتانفس تلطافة ، اتطاع  األسذل،  التسويق العالمي وبناء القدرة التنافسية للتصدير،أضبد ريد مصطفى،  (1)
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فإهنف  ،طفؼبف أنه تيس بإمكفف اؼبانظم  تقدصل مانغوج يعضي صبيع اتعبافت س ي كل األسقفت القدرات اإلبداعية:-أ
أذساؽ اؼبةغهلكُت غمكن من مةفيعة تيَت  خصفئص سمواصففت مانغوجفهتف حىت تمضطعة إذل إحداث تيَتات  ي

 ساغبصوؿ ةلى حص  أكرب من اتةوؽ سهذه اتعملي  تعغمد أرفرف ةلى:
رغمفع إذل آراء اؼبةغهلكُت حوؿ مانغوج اؼبانظم  سهذا ال عف  اتطلب احمللي أس احملغمل ساإلدرار  اتةوؽ ؼبع -

 يكوف إال بوجود نظفـ معلومفت فعفؿ.
هو فبكن تكانوتوجيف سمف هو مقاوؿ إجغمفةيف ةغافر اإلبداع تقفطع بُت مف اػبربة اتغكانوتوجي  تلمؤرة  بإ -

بغكفر ةلى تقدصل مانغجفت جديدة بل يشمل ربةُت جودة اؼبانغوجفت، زيفدة صفديف، ال يقغصع دسر اإلبداع ساإلقغسإ
 اإلنغفجي .

 تظهع اتقدرة اإلنغفجي  من خالؿ ةانصعين أرفريُت نبف: القدرات اإلنتاجية:-ب

هي  ي نظع اؼبةغهلك تغمثل  ي قدرة اؼبانغوج ةلى تلاي  حفجفته سربافته، سجودة اؼبانغوج تعتاط خبصفئصه  ة:الجود*
 اتانفذب  من مكونفته سكذتك بفػبدمفت اؼبعفق  ته.

ةملي  رغخداـ مواردهف، فهي تةغخدـ  ي يفر تقيفس مدى كففءة اؼبانظم   ي إتعغرب اإلنغفجي  مع اإلنتاجية:*
ذبفه تطور إنغفجي  اؼبانظم  خالؿ رلةل  زماني  معيان ، س ي اؼبقفرن  اػبفرجي  مع اؼبانظمفت لي  ؼبععف  إاؼبقفرن  اتداخ

 اؼبشفهب  ؼبععف  مف إذا كفنت  ي اؼبةغوى اؼبطلوب أـ هبب ةليهف ربةُت إنغفجيغهف تغانمي  قدراهتف اتغانففةي .

رسافد قدرهتف اتغانففةي ، دبف توفعه ؽبف من  تشكل سظيف  اتغةويق  ي اؼبانظم  أحد أهم القدرات التسويقية:-ج
 معلومفت ةن حفجفت سربافت اؼبةغهلك ستيَتات احمليط اػبفرجي سذتك من خالؿ:

تعٍت صبع سربليل اتايفنفت اؼبغعلق  بفؼبشفكل اتغةويقي  تلةلع أس اػبدمفت، سيبكن أف تغعلق  بحوث التسويق:*
 قي.هذه اؼبشفكل بأي ةانصع من ةانفصع اؼبزيج اتغةوي

تعٌت جبمع سربليل اتايفنفت اػبفص  بكل من اؼبةغهلكُت اغبفتيُت ساؼبغوقعُت، اؼبانففةُت، اتقوانُت،  دراسة السوق:*
 جغمفةي .فط اؼبانظم  بصف  خفص ، اتايئ  اإلقغصفدي  ساتايئ  اإلساتغشعيعفت اتعفم  ساتيت تؤثع ةلى نش

بفهم دسافع اتشعاء  فص  بفؼبةغهلكُت اتيت تةمح ؽبميعٌت جبمع سربليل اتايفنفت اػب تحليل سلوك المستهلك:*
ةغافر أف اتقدرة ةلى تلعمل ةلى إشافةهف بأحةن اتطعؽ بإرغهالكي ، سهذا تديهم معاحل إزبفذ اتقعار سةفداهتم اإل

 إرضفء اؼبةغهلكُت تعد مصدر اؼبيزة اتغانففةي  دائم .

ظم  يغطلب مانهف اؼبغفبع  اؼبةغمعة ؼبف هبعي  ي ؿبيطهف، إف احملففظ  ةلى اتقدرة اتغانففةي  تلمان قدرات الترصيد:*
رغيالؽبف أس اتيت تشكل إمف فعصف تلانمو يانايي إسهذا من أجل مععف  سفهم طايع  اتغطورات ساتغيَتات اغبفدث  فيه س 

                                                                                                                                                                                     
اؼبلغقى اتدسرل " دسر اإلبغكفر اتغةويقي  ي  المؤسسات في تحقيق الميزة التنافسية، دور اإلبتكار التسويقي فينعموف سهفب، خبفخش  مورى،  (2)

 .7ػػػ  6، ص. ص. 2013نوفمرب  27ػػ  26تعقي  أداء اؼبؤرةفت"، كلي  اتعلـو االقغصفدي  سةلـو اتغةيَت،جفمع  ريدي بلعافس، 
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عبمع  رغعمفؿ صبيع اتورفئل ساألرفتيب اؼبمكان من آثفرهف اتةلاي  ةليهف، سذتك بإهتديدات يغعُت ذباناهف أس اغبد 
زبفذ اتقعارات اتغصحيحي  أس اإلرًتاتيجي ، سهبب  أف انهف سإررفؽبف إذل اؼبعانيُت هبف إلاؼبعلومفت سمعفعبغهف سزبزي

تكوف ةملي  اتًتصد مةفرا شفمال سصبفةيف، يقـو به صبيع من  ي اؼبانظم  سييطي صبيع ةانفصع احمليط اػبفرجي، سهو 
 سمةغمعا.  ةغافره ةمال دائمفف ةن درار  اتةوؽ بإىبغل

 المحددات الرئيسية للتنافسية الفرع الرابع:
 نغطعؽ إتيه من حيث:

تةغاند اتقدرة اتغانففةي  تلمؤرة  أس اتقطفع إذل ؾبموة  من اؼبعفيَت  على مستوى تنافسية المؤسسة والقطاع:-أ
 :(1)يبكن توضيحهف  ي مفيلي

اتكفيل  بغحقيق أهداؼ اؼبؤرة  مع قدرهتف ةلى يغم اتًتكيز  ي هذا اعبفنب ةلى اتطعؽ  الموقع في السوق:-1
ُت من خالؿ اغبصوؿ ةلى بعاءات ن اؼبانففةةرواؽ، بغميز مانغوجفهتف سطعؽ ةمل احملففظ  ةلى سبوقعهف  ي األ

خًتاع أس تقدصل خدمفت فعيدة فبف يعطيهف جفذبي  تانففةي   ي اتةوؽ مع اإلهغمفـ جبفنب اتغكفتيف سةدـ إبففؿ اإل
 دة  ي األداء.اتانوةي  ساعبو 

َت اتانظفـ اإلنغفجي دبف تعتكز ةلى اإلرغجفب  تلغيَتات  ي توقعفت سربافت اتزبفئن ساتقدرة ةلى تيي المرونة:-6
 تلك اتغوقعفت.يغانفرب س 

تعد مععف  كيفي  أداء اتعمل تلمؤرة  بإتقفف مانغجفت اؼبؤرة  مقفرن  بفؼبانففةُت،  معرفة كيفية أداء العمل:-3
كغةفب قدرة تانففةي  فعيدة، ستةغمد اتوصوؿ إذل إ  أس اتغةويقي، سمن شبرواء كفف ذتك  ي اؼبيداف اإلنغفجي 

  كيفي  اتعمل دسرهف مععف  كيفي  اتعمل مصدرهف من اتغجفرب ساعبهود اؼبكغةا  داخل اؼبؤرة ، سحىت تؤدي مععف
رغمعار، ساحملففظ  ةليهف كأف يغم تضمُت ةقود اتعمل بانود تانص تلمحففظ  ةلى بإاإلهبفيب، هبب إثعاء ؿبغواهف 

 معلومفت اؼبؤرة ، فكيفي  مععف  اتعمل موردا يبكن تةويقه تلمؤرةفت األخعى.
جودة اتةلع  أس اػبدم ، ففؼبةغوى  إف مةغوى رضف اؼبةغهلكُت سرحبي  اؼبؤرة  يعتاطفف بقوة مع الجودة:-4

هبب أف تكوف  ي  دم  جودة اػب ف مهفـ ربةُت اتةلع  سرفع أ ي اتانغيج  قاوال سرضف تفمُت، س  اتغفرل تلجودة يعطي
" اعبودة ضمفنانف اتوحيد  (  General Electricرلم أستويفت اتشعك ، سيقوؿ رئيس ؾبلس إدارة شعك  )

ساألفضل إلخالص سسالء اؼبةغهلكُت، سدففةانف األكثع قوة  ي سجه اؼبانففةُت ساتطعيق اتوحيد تغحقيق اتانجفح سجٍت 
 األربفح ".

إمبف أف تكوف بكلف  ذات ةالق  جفت أس اػبدمفت بغكفتيف مانخفض  س هي ال تعٍت إنغفج اؼبانغ التكاليف:-5
، سيبكن ربقيق ثالث أنواع من اتةلع ساػبدمفت جذاب   ي اتةوؽ سجٍت ةفئد مقاوال بفتانوةي  فبف هبعل من تلك

نفقفت اتغةويق،أس ربقيق مةغوى  اؼبيزة اتكلفوي ، من خالؿ ربقيق كلف  مغيَتة أقل، أس ربقيق مةغوى أقل من 

                                                           
 .9ػػػػ  7اتععيب تيقفسي، معجع راق ذكعه، ص. ( 1)
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ن تلمؤرة  من بانفء ة يبكاتانفقفت اتغشييلي  ساإلداري ، سكل ساحد من هذه األنواع يبكن أف ياٍت ميز أقل من 
 نطالقف من اتغحكم  ي اتغكفتيف.تانففةي  إ

إف هذه اؼبعفيَت تعبطهف ةالقفت مغداخل  فيمف بيانهف، فكل معيفر يعد ضعسري، ألنه يوضح جفناف من اتقدرة 
   اتغانففةي ، سوبففظ ةلى مكفن  اؼبؤرة   ي بيئ  مضطعب  سديانفميكي .

 قتصاد الوطني:على مستوى تنافسية اإل-ب
اتيت  ( M.Porterةغمفد  ي ربديد ؿبددات تانففةي  اتدست  ةلى نظعي  اؼبفر  اتوطاني  تاورتع )يغم اإل

أشفرت إذل ةدة ؿبددات تغدةيم اتقدرة اتغانففةي ، سيبكن تصانيفهف إذل نوةُت من احملددات تغمثل  ي احملددات 
ذه احملددات تصانف بفتغكفمل ساتغشفبك، فكل اتعئيةي  ساحملددات اؼبةفةدة ساؼبكمل ، سذبدر اإلشفرة إذل أف كل ه

 مؤشع يؤثع سيغأثع بفحملددات األخعى.
 :(1)سهي تشغمل ةلى أربع  ؿبددات تغمثل  ي المحددات الرئيسية:-1
أكثع مشوال من اؼبفهـو  ( Porter)بورتر يعد مفهـو ةوامل اإلنغفج من مانظور  ظروف عوامل اإلنتاج:-أ

اتغقليدي اؼبغداسؿ، ألنه يغضمن بفإلضفف  إذل اتعوامل اتغقليدي  اؼبغمثل   ي اؼبوارد اتاشعي  ساتطايعي  سرأظبفؿ، سةوامل 
ظم أخعى من شأهنف أف تشكل بدسرهف ةوامل مةفندة تورفئل اإلنغفج سيدخل  ي ذتك اؽبيفكل اتقفةدي  سن

 تصفالت سمعاكز اتاحث.اإل
سيقصد بظعسؼ ةوامل اإلنغفج مدى توفع ةوامل اإلنغفج سمالءمغهف سرهوت  سصوؿ اؼبؤرة  إتيهف، سكففءهتف 
سفعفتيغهف، فاقدر مف تغوفع هذه اتعوامل ستانخفض تكلفغهف ستزداد فعفتيغهف سمالءمغهف تلمؤرة  بقدر مف تكوف 

سردبف أدى  رغخدامهف، يكوف ؾبديف  ي حفت  روء إيغهف الؿبقق  تلميزة اتغانففةي . بَت أف سفعة هذه اتعوامل ربم أنب
تعوامل اإلنغفج بفؼبؤرة  إذل  بغكفر ساتغطويع  ي اؼبؤرة ،  ي حُت قد تدفع اتاندرة اتانةاي ذتك إذل فقداف رسح اإل

 بغكفر ساتغطويع دبف يدةم اتقدرة اتغانففةي .اإل
لق اتطلب اتفعفؿ خبقغصفد مف لب  ي إفإنه مف دل يغم تانشيط اتط حةب اتانظعي  اتكيانزي  ظروف الطلب:-ب

خفص   ي فًتات اتكةفد فإف اتوضع يزداد تعقيدا ةلى اؼبةغوى اتكلي ساعبزئي معف، ففؼبؤرة   ي ظل ركود اتطلب 
 روؼ تن يكوف دبقدسرهف تصعيف مانغجفهتف فبف يؤثع رلاف ةلى قدرهتف اتغانففةي .

ؼبخغلف ، اتطلب من حيث حجمه سأمبفطه ايغمثل  ي .porter) (Mبورترإف اتطلب اتذي يشَت إتيه 
رة  فبف ريفةح اجملفؿ تلجوء إذل كلمف أدى إذل إمكفني  تصعيف مانغجفت اؼبؤ رتفع،  إفكلمف ربقق مبو اتطلب س 

 قغصفديفت اغبجم سأثفر اتغعلم هبدؼ رفع سربةُت مةغوى اإلنغفجي ، سمانه رفع اتقدرة اتغانففةي .إ

                                                           
(1)

 Michal Porter, choisc strategique et concurrence,Technique d’analyse des secteurs et 

de la concurrence dans l’industrie , Edition Economic, Paris, 1986, p.104. 
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مث ربةُت  معدسدي  ستكمن أنبي  مبو حجم اتطلب أيضف  ي اتعفع من جفذبي  اتقطفع سمعدسديغه، سمن 
ؤرةفت تةم بفتغحةُت، سهو مف ريدفع بفؼبفف اتطلب مانصاف ةلى اعبودة كلمف إنه كلمف كاؼبؤرة ، كمف أ

 قيقف ػبفص  اتغميز  ي اؼبانغجفت.بغكفر ستفعيل اتغكانوتوجيف، رفعف ؼبةغوى اعبودة سرباؼبغانففة  إذل اإلبداع ساإل
يقصد بفتصانفةفت ذات اتعالق  تلك اتيت تشًتؾ مع  الصناعات ذات العالقة والصناعات الداعمة:-ج

اتصانفة  اتيت تانشط فيهف اؼبؤرة  رواء تعلق األمع بفؼبدخالت أس اتغكانوتوجيف اؼبةغخدم  أس قانوات اتغوزيع، سكذا 
ؽبذه اتصانفة ، بيانمف اتصانفةفت اتداةم  هي تلك اتيت تقدـ اتدةم تغلك تلك اتصانفةفت اؼبانغج  ؼبواد مكمل  

رغثمفر  ي هذا اتانوع من اتصانفةفت يةفةد إف اإل اتيت تغطلاهف اتعملي  اإلنغفجي .اؼبعاني  من حيث اؼبدخالت 
 اتدست  ةلى ربقيق معكز تانففةي ةفؼبي.

فهذا احملدد يدؿ ةلى األهداؼ ساإلرًتاتيجيفت سطعؽ اتغانظيم ساإلدارة  اإلستراتيجية، الهيكل، المنافسة:-د
اتيت تقـو ةليهف اؼبؤرةفت اؼبوجودة  ي األرواؽ احمللي ، فهذه اؼبؤرةفت تعكس اتايئ  احمللي  بكل فبيزاهتف من 

م  ستشجع ةلى أرفتيب سطعؽ سنظم اتغعليم ساتغدريب ساتثقفففت ساتعفدات، فهذه اتايئ  احمللي  إذا كفنت مالئ
اؼبانففة  فإهنف تلعب دسرا رئيةيف  ي تدةيم اتقدرة اتغانففةي  تلدست   ي صانفة  معيان  ةن طعيق مةفنبغهف  ي حث 

كغةفب أحدث اتغقانيفت اإلنغفجي  سربةُت كففءهتف اتقفئم  ةلى اتغطويع اؼبةغمع ساإلبغكفر سإهذه اؼبؤرةفت 
 سجودهتف.

فف  إذل احملددات اتعئيةي  توجد احملددات اؼبةفةدة ساؼبكمل  ساتيت إض المحددات المساعدة والمكملة: -6
 :(1)تغمثل

  دور الصدفة:-أ
سهي كل األمور اتيت ربدث تلقفئيف دسف ربكم اؼبؤرة  أس اتدست  فيهف، ساتيت يكوف ؽبف دسرا هفمف  ي          

تةمح حبدسث تييَتات  ي اتوضع تدةيم اتقدرة اتغانففةي ، ففتصدف  يبكن أف يانغج ةانهف فجوات أس ثيعات 
 اتغانففةي مثل:
 ؛بغكفرات اعبديدةاإلخًتاةفت ساإل  
 ؛اتغيَتات  ي أرعفر اؼبدخالت 
 ؛اتغطورات اتةيفري  اتعفؼبي  ساتكوارث ساغبعسب 
 اتغيَتات  ي أرواؽ اؼبفؿ سأرعفر صعؼ اتعمالت. 

  دور الحكومة:-ب
رتكفزي   اؼبةفندة تلقطفةفت اتةلعي  من خدمفت اتااني  اإلقدمه اغبكوم  سيغمثل هذا احملدد فيمف ت          

رغثمفرات، سةليه  سمالئم  اتغشعيعفت اؼبانظم   تإلساػبدمي ، سإتافع اتةيفرفت ساتغدابَت اإلداري  سشفففي  اتقوانُت
                                                           

اؼبانففة  ساإلرًتاتيجيفت تغانففةي  ، اؼبلغقى اتدسرل حوؿ " محددات وعوامل نجاح الميزة التنافسية في المؤسسة معموري صوري ، اتشيخ هجَتة، (1)
 .10، ص. 2010نوفمرب 9-8تلمؤرةفت اتصانفةي  خفرج قطفع احملعسقفت  ي اتدسؿ اتععبي "، كلي  اتعلـو االقغصفدي ةلـو اتغةيَت،جفمع  اتشلف، 
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ي يدةم األداء تقـو اغبكوم  بدسر فعفؿ  ي خلق اؼبيزة اتغانففةي  من خالؿ اتغأثَت ةلى احملددات اتةفبق ، األمع اتذ
 اتغانففةي تلمؤرةفت.

 ( اؼبوارل يوضح هذه احملدادت كانظفـ مغكفمل.14ساتشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يبثل اتعالق  بُت احملددات األربع  كانظفـ حعكي ديانفميكي يعمل بإةغمفد سمةفندة مغافدت .    الخط المتصل: 

يوضح تأثَت اتايئ  األمشل اتيت تغففةل من خالؽبف مع مغيَتات أخعى مثل أحداث اتصدف       الخط المتقطع:    
 ساتدسر اتذي تلعاه اغبكوم .

 لمطلب الثاني: تحليل البيئة التنافسيةا
 قغصفدي   ي بيئ  أةمفؿ حفتي  شديدة اتغانففس يعًتيهف اتيموض سةدـ اتغأكد،  ي هذهتانشط اؼبؤرةفت اإل

اتايئ  صفر اتغحدي اتكاَت تلمؤرة  يكمن  ي ضعسرة اتغحةُت اؼبةغمع ألدائهف ستعزيز قدراهتف اتغانففةي  بغقدصل 
رلع سخدمفت ستلاي  حفجفت اؼبةغهلكُت بشكل أكثع كففءة سفعفتي  من اؼبانففةُت، سمن مث كةب مزايف تانففةي  

كفف اؼبوقع اتغانففةي جد ديانفميكي سال يبكن اغبصوؿ ةليه بفؼبطلق كوف   فغدام  سربقيق سبيز  ي اتةوؽ. سؼبمة

 اإلرًتاتيجي ، اؽبيكل، اؼبانففة 

اتصانفةفت ذات اتعالق  
 ساتصانفةفت اتداةم 

 ظعسؼ اتطلب ظعسؼ سةوامل اإلنغفج

 اتدسر اغبكومي

أحداث 

 (Porterتػػػ ) التنافسية حسب نموذج الماسةمحددات القدرة  (:14شكل رقم )

Source: M. Porter, L’avantage concurentiel des nations, Inter édition, Paris, 

1993, p.127. 
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بصف  دائم  ةلى ميزة فإلمكفف اغبففظ س ب ةغقفد أنهري  جد مغيَتة، أصاح من اػبطأ اإلةوامل اتانجفح األرف
 تًتكيز ةلى نفس اتقوى  ي احمليط.ةغمفد ةلى نفس اؼبوارد ساتكففءات سبفتانففةي  بفإل

 

 خصائص البيئة التنافسية الجديدة: ولالفرع األ
دخلت اؼبؤرةفت اتيـو  ي قعف جديد، ىبغلف كثَتا ةن ذتك اتذي كفف رفئد  ي اتعبع األخَت من اتقعف 

 اتعشعين، هذا األخَت اتذي من أهم خصفئصه مف يلي:

خالؿ هذه األخَتة اتيت دفعت اتعديد من اؼبؤرةفت اتعفؼبي  إذل اتغعفسف من  تزايد حدة المنافسة:-1
فتشعكفت اتعفؼبي ، سهذا مف ندمفج، سهانف ظهع إذل حيز اتوجود مف يةمى بغحفتففت اإلرًتاتيجي  سةمليفت اإلات

قغصفر ةلى مانففة  األرواؽ احمللي  إذل األرواؽ اتعفؼبي  بدال من اإلذبفه يعٍت إتةفع حجم األرواؽ من جه ، ساإل
 .(1)من جه  أخعى

توقت بُت كل من خغصفر احيث ريغافرى اؼبغانففةوف  ي إ نصر الزمن:ظهور المنافسة المعتمدة على ع-6
إنغفج ستقدصل اؼبانغج، ستةليم اؼبانغجفت  ي اتغوقيت اؼبغفق ةليه دسف سقت خغزاؿ إبغكفر قدصل ؼبانغج جديد، سإ

 : (3)، سيبكن بلورة أبعفد اؼبانففة  ةلى أرفس اتزمن من خالؿ ةدة ةانفصع أنبهف(2)تأخَت

 رة حيفة اؼبانغج؛خغصفر زمن دس ذل األرواؽ، سيغحقق ذتك من خالؿ إاؼبانغجفت إ زبفيض زمن تقدصل -

زبفيض زمن دسرة اتغصانيع تلمانغجفت، سمف يًتتب ةلى ذتك من خالؿ زبفيض اؼبةفحفت اؼبخصص   -
 ؼبةفحفت اؼبخصص  تعمليفت اتغوزيع؛تلمخزسف سزبفيض تكفتيف اإلنغفج، سكذا ا

 طلب اتعميل تلمانغج ستةليمه إيفه؛ هبف اتفًتة اتيت تفصل بُتزبفيض زمن اتدسرة تلعميل، سيقصد  -

زبفيض زمن ربويل أس تييَت اتعمليفت، سيعد هذا اؼبانطق هو حجع األرفس ؼبف يععؼ بفإلنغفج ساتغخزين  ي  -
 ربقيق اؼبعسن   ي ةمليفت اتغصانيع؛اتوقت احملدد، مف يًتتب ةليه إمكفني  زبفيض حجم توطفت اإلنغفج، سمن مث 

 تغزاـ جبداسؿ زماني  جبداسؿ زماني  ؿبددة سثفبغ  تغةليم اؼبكونفت اتداخل   ي ةملي  اتغصانيع.اإل -

بغكفر اتغكانوتوجي إذل زبفيض زمن أدى تزايد معدالت اإل تزايد معدالت االبتكار والتغيير التكنولوجي:-3
اعبديدة إذل األرواؽ، تذا انغجفت دسرة حيفة اؼبانغج، سيعٍت ذتك ضعسرة قيفـ اؼبؤرة  بفإلرعاع من معدؿ تقدصل اؼب

                                                           
 . 93، ص. 2007ري ، اؼبكغب اعبفمعي اغبديث، اإلركاند اإلدارة اإلستارتيجية،أضبد ةاد اتةالـ، رليم، نايل ؿبمد معري،  (1)
،ص. 2008، مطفبع اتدار اؽباندري ، اتقفهعة، تحديات العولمة واإلدارة اإلستراتيجية    مهارات التفكير اإلستراتيجي     أضبد ريد مصطفى، (2)

138. 
 .19ػػ  18نايل معري خليل، معجع راق ذكعه، ص. ص.  (3)
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هغمفـ بعملي  اتغصميم، سفبف يؤكد ذتك هو قيفـ ةدد من اؼبؤرةفت اتكربى بوضع خططهف بيعض هبب اإل
إال أف  ؽ اتعمل اؼبكلف  بغصميم اؼبانغجاحملففظ  ةلى معدؿ حيفة أكرب ةدد فبكن من األفكفر اؼبقدم  من طعؼ فع 

حغففظ بفتغيَتات   تشجيع سزيفدة ضبفس اؼبصممُت تإلبغكفر اؼبةغمع، مع اإلياتغحدي اؽبفـ  ي هذا اجملفؿ هو كيف
 .(1)األرفري  تلمانغجفت  ي حدسد أقل

 –كيفي  تصانيع اؼبانغج   -خغيفر ةمليفت سنظم اتغصانيع يعغرب إ التركيز على عمليات ونظم التصنيع الحديثة:-4
قبفز معدالت ففي اؼبفضي كفف يغم اتًتكيز ةلى إسفعات اتغصانيع، س من أحد اتعوامل اؽبفم  ساؼبؤثعة  ي تكفتيف 

، معتفع  من اآلتي  ساتكففءة سدبف يبكن من زيفدة حجم اإلنغفج ؼبانغج معُت سمن مث زبفيض تكلف  إنغفج اتوحدة
نظم  ةغافرات اؼبعسن   ي ةمليفت اتغصانيع، أمف  ي ظل اتايئ  اغبفتي ، فإنه يغم اتًتكيز ةلىسذتك ةلى حةفب إ

ـبغلف   ي اتغصانيع مثل اتغكانوتوجيف اؼبغقدم ، سبذتك بعض اتغحوؿ من ةانصع اتكففءة كأرفس تلميزة اتغانففةي ، 
، ففؽبدؼ من اتغكانوتوجيف اؼبغقدم   ي اتغصانيع سنظم اإلنغفج (2)إذل ةانصع اتفعفتي   ي ربقيق ميزة تانففةي  مةغدام 

 :(3)اؼبعن  يكمن  ي
تلغيَت اتةعيع  ي حجم سخصفئص اؼبانغج اؼبطلوب، دسف أخطفء فاني  تؤثع رلاف رغجفب  معسن  سرعة  اإل -

رة هذا اتطلب ةلى اعبودة، إذ يبكن اتغحوؿ من مانغج يانخفض اتطلب ةليه إذل آخع يغزايد اتطلب ةليه دسف خةف
  ي روؽ حفد اتغانففس؛

غحوؿ من إنغفج صانف إذل لبففض جوهعي  ي تكلف  اإلنغفج، إذ يبكن توفَت اتوقت اتضفئع  ي اتربقيق إ -
إنغفج صانف آخع س ي إةداد اآلالت إلنغفج اتصانف اعبديد، هذا فضال من أف اآلالت ذات األداء اتغلقفئي زبفض  

 انغج سبذتك يبكن ربديد رعع تانففةي.كثَتا من اتعمفت  اتالزم  ستكلفغهف، سمن مث اتغكلف  اتكلي  تلم
وتت معفيَت اعبودة من معفيَت ؿبلي  يضعهف جهفز اؼبانففةفت فقد رب التركيز على مفاىيم الجودة الشاملة:-5

 .(4)تضعهف اؼبانظم  اتعفؼبي  تلمواصففت (  ISO)ساؼبقفييس احمللي بكل دست  إذل معفيَت ةفؼبي  
إذ يبكن من خالؿ فلةف  اتوقت احملدد، ربقيق قيم  مضفف   د:التوجو نحو فلسفة الوقت المحد-6

ساؼبكونفت، كلمف أمكن زبفيض ةانصع اتزمن، سنظعيف يبكن اتقوؿ بأنه تن يوجد ـبزسف نظعا تلمدخالت من اؼبوارد 
 .(5)ألف اؼبواد اػبفـ اتيت يغم اغبصوؿ ةليهف  ي حفت  اغبفج  إتيهف، كمف أف اؼبانغجفت اتانهفئي  يغم بيعهف فورا

و اتعفؼبي ، أصاح تزايد االذبفه كبمع  التركيز على وضع إستراتيجيات للتنافس تحقيقا للميزة التنافسية:-7
هغمفـ اتعمالء بفؼبانغجفت اؼباغكعة أي مكفف  ي اتعفدل، سمن مث زاد إ حغيفجفهتم منرغعدادا تشعاء إإء أكثع الماتع

                                                           
 .20ػػ 19نايل معري خليل، معجع راق ذكعه، ص. ص.  (1)
 .20نفس اؼبعجع اتةفبق، ص.  (2)
 .20،ً  .2003اتطاع  األسذل،اتقفهعة،  التنافسية في القرن الحادي والعشرين، مدخل إنتاجي،أضبد ريد مصطفى،  (3)
         .      136، معجع راق ذكعه، ص. تحديات العولمة واإلدارة اإلستراتيجية    مهارات التفكير اإلستراتيجي     أضبد ريد مصطفى،  (4)
 .23نايل معري خليل، معجع راق ذكعه، ص. ( 5)
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رغجفب  تغلك اتظعسؼ أصاحت اؼبؤرةفت اؼبغانففة  ملزم  بغييَت اؼبالئم، سإذات اعبودة اتعفتي  ساتةعع 
ةغافرهف ةانصعا أرفريف سجوهعيف يز ةلى مفهـو اؼبيزة اتغانففةي  بإعوامل احملعك  ؽبف، مع اتًتكديانفميكيفت اؼبانففة  سات

تلانجفح  ي خلق اتقيم  ؼبشًتي مانغجفهتف سخدمفهتف، من خالؿ إجعاء ربليالت إرًتاتيجي  تلصانفة  سدرار  األرواؽ 
وجودة حفتيف ساحملغمل دخوؽبف، اؼبوردسف ساتعمالء، اتعئيةي  اؼبشفرك  داخل اتصانفة  ساؼبغمثل   ي: اتشعكفت اؼبانففة  اؼب

 .(1)اؼبانغجفت اتاديل ، سمن خالؿ هذه اتغحليالت يغم سضع إرًتاتيجيفت تلمانففة  هبدؼ ربقيق اؼبيزة اتغانففةي 
 : التحليل التنافسي للبيئةثانيالفرع ال

اتقوة ساتضعف، ساتفعص ساتغهديدات إف اتغحليل اتغانففةي تلايئ  يعٍت ؿبفست  اؼبؤرة  اتغععؼ سربليل نواحي 
ساألهداؼ، ساإلرًتاتيجيفت اتغانففةي  تلمؤرة  مقفرن  دبانففةيهف، سهذا يغطلب ذبميع اؼبعلومفت ةن اؼبانففةُت، 
سربليلهف تغحقيق معاجع  دقيق  سفعفت  تلايئ  اتغانففةي  اتيت تواجههف اؼبؤرة ، ساتيت تةفةدهف ةلى سضع سصيفب  

 سإقبفزهف بفعفتي .إرًتاتيجيفت ؿبكم  

مبوذج أبعز من خالته اتعوامل اتيت .Porter ( M (بورترستيعض ربليل اتايئ  اتغانففةي  تلمؤرة  قدـ 
  اؼبوارل( 15تؤثع  ي اتايئ  اتغانففةي  كمف هو موضح  ي اتشكل رقم )

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .17نايل معري خليل، معجع راق ذكعه، ص.  (1)

 ( M.Poret( نموذج القوى الخمسة ل  )15الشكل )

 المنافسون المحتملون

 المتنافسون في القطاع الزبائن الموردون
شدة المزاحمة بين المؤسسات 

 المنتجات البديلة

 هتديد اتداخػػػػلُت اعبدد

 هتديد اؼبانغجػػػػفت اتاديػػػػل 
 قوة تفاوض لدى الزبائن قوة تففسض تدى اؼبوردسف 

Source : M.Poret, L’avantage concurrentiel, traduit par Myriam 

Shalok,  Dunod, Paris, 1999, p. 15. 
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يعغمد  ي ربليله تقوى اتغانففس ةلى طبة  قوى .Porter)  ( Mبورترمن خالؿ اتشكل قبد أف 
أرفري ، حيث يعغرب أف اؼبانففة   ي صانفة  مف، مفهي إال ؿبصل  اتقوى اػبمة  سهي: اؼبانففةوف اغبفتيوف 

 :)1(اتزبفئن، اؼبانغجفت اتاديل ، سهو مف نوضحه فيمف يليساحملغملوف، اؼبوردسف، 
 شدة المزاحمة بين المتنافسين في الصناعة:1-

 ي اتاداي  يبكن تععيف اؼبغانففةُت اغبفتيُت، ةلى أهنم ؾبموة  من اؼبؤرةفت اؼبغقفرب   ي اغبجم 
اتةلع، سزبدـ نفس قطفع اتعمالء ساإلمكفنيفت، ساتيت تعمل  ي نفس اتةوؽ اتذي تعمل فيه اؼبؤرة  ستقدـ نفس 

 .(2)اتذي تةغهدفه اؼبؤرة  من سراء نشفطهف اتغةويقي
تعغرب اؼبزاضب  بُت اؼبانففةُت ؿبور سمعكز اتقوى اتيت تةفهم  ي ربديد مدى جفذبي  اتصانفة ، كمف يبكن أف 

فدئ ، تغحدد ه توصف اؼبزاضب   ي بعض اتقطفةفت ةلى أهنف قوي ، بيانمف توصف  ي قطفةفت أخعى ةلى أهنف
 نطالقف من ةدة ةوامل نذكع أنبهف:اؼبزاضب   ي اتقطفع إ

تكوف هانفؾ فعص مغفح  تكل مؤرة  إلقغةفـ اتيانفئم إذا كفنت اتصانفةفت تانمو بشدة،  معدل نمو الصناعة:أ    
 ةغافرهف مصدرا تغحقيق قبفح ؿبغمل سبَت ؿبدسد.اتانفذب  بإ

قًتبت أحجفـ اؼبؤرةفت اتيت تعمل إذ تزداد حدة اؼبانففة  كلمف إ ين:درجة التمركز والتوازن بين المنافسب    
 ي اتصانفة  ستقفربت قوهتف اتانةاي ، تعدـ قدرة تلك اؼبؤرةفت فعض قوهتف ةلى اتصانفة ،  ي حُت أف سجود ةدد 

تقل ، حغكفر افة  سهبعل اتةوؽ أقعب إذل اتةوؽ إمن اؼبؤرةفت اتكاَتة اؼبةيطعة ةلى اتصانفة ، يقلل من اؼبانف
 حبيث تفعض اؼبؤرةفت اتقوي  أرعفرهف سشعسطهف  ي اتةوؽ كله.

يبكن تلغكفتيف اتثفبغ  أف تكوف ةفمل تأثَت ةلى طعيق  إدارة سحدات اتانشفط، فقد يؤدي  التكاليف الثابتة:ج   
 إرتففع اتغكفتيف اتثفبغ  تدى اؼبؤرة  إذل إرتففع إذل
قبفز هذا اؼبةغوى من اتغشييل فإف رد اتفعل اتطايعي كفمل ، سإذا دل يغم إمن اتطفق  اتنقط  تعفدؽبف إذل نةا  كاَتة  

 هو تقدصل تةهيالت ميعي  جدا تلمةغهلك حىت يغم اتعفع من حجم اتطلب.
تةغطيع اؼبؤرةفت أحيفنف ذبانب حعسب األرعفر، ةن طعيق سبيز مانغجفهتف ةن تلك  تميز المنتج أو الخدمة:د    

اؼبانففة ، تذا تكوف معدالت اتعحبي  معتفع   ي اتصانفةفت اتيت ؽبف فعص تلغميز مثل: اؼبقدم  من طعؼ اؼبؤرةفت 
 .(3)األدسي ، مانغجفت اتعةفي  اتصحي ،  ي حُت تكوف مانخفض   ي اتصانفةفت اتيت ال تغضمن سبيزا  ي مانغجفهتف

فت بكميفت تعاكمي    ي ؾبفؿ اتصانفةفت، يبكن أف تؤدي ةملي  إضفف  اتطفق زيادات الطاقة بشكل متقطع:ه    
كاَتة مثل صانفة  اغبديد، إذل معسر اتععض اتكلي تلصانفة  بدسرات معيان ، بدءا بفًتات اتزيفدة اتكاَتة  ي اتطفق ، 

                                                           
 .71ػػػ  66راجع كل من:  ػػػػػػ نايل معري خليل، معجع راق ذكعه، ص.ص.  (1)

_ M. Porter, L’avantage concurrentiel, op.cit.,p. 14 – 20. 
 .108، ص. 2000اتدار اعبفمعي ، اإلركاندري ،  اإلستراتيجية    األصول و األسس العلمية،ارة داإلؿبمد أضبد اتعوض،  (2)
دار اتفجع تلانشع ساتغوزيع، اتطاع  األسذل،اتقفهعة،  اإلدارة اإلستراتيجية بناء الميزة التنافسية،رسبعت. أ بغس ديفيد، تعصب  ةاد اغبكيم اػبزامي،  (3)

 .160، ص. 2008
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رتففع األرعفر ردسد فعل تدى اؼبانففةُت  ي إرتففع األرعفر، سىبلق حففز إجز اتععض س عمث فًتات أخعى تغميز ب
ق  أكرب، سبفتغفرل ظهور دسرة جديدة من اتغدهور اتغدرهبي تعحبي  اتصانفة   نفس اتوقت، فبف يؤدي إذل إضفف  طف

 ككل.
تعغرب اتعالم  ةفمال أرفريف سمهمف تغميز اؼبانغج  ي اتةوؽ، تذتك تعمل  تمركز العالمة في السوق:و    

اؼبةغهلكُت  ةًتاؼ سقاوؿففؽ ةليهف  بيعض اغبصوؿ ةلى إنيخ ةالمفهتف بقوة  ي اتةوؽ، ساإلراؼبؤرةفت ةلى تع 
تلعالم ، س ي اؼبقفبل تقـو مؤرةفت أخعى بغقدصل مانغجفت ةفم  تلةوؽ بيي  اؽبجـو ةلى مواقع اؼبؤرةفت ذات 

 اؼبانغجفت اؼبغميزة ساتقضفء ةلى قفةدة اتعحبي  تديهف.
حدة  ، زادت شدة س مؤرةفت أخعىانغجفت فكلمف زادت رهوت  ربوؿ اؼبةغهلكُت ؼب تكاليف التحول:ز    
 ، تذتك تغاع اؼبؤرةفت إرًتاتيجيفت هفدف  إلةفق  ةمليفت اتغحوؿ. فة اؼبانف

تكن تيس  ي كل اغبفالت تكوف  ، يبكن تلمؤرة  أف تقعر اػبعسج من اتقطفع مىت تشفء حواجز الخروج:ج    
 مغالؾانع خعسج اؼبؤرة  من اتقطفع مثل: إؽبف اتقدرة ةلى ربقيق ذتك، إذ أف هانفؾ بعض اتعوامل تؤخع أس سب

ة، كمف قد تكوف اؼبؤرة  تغقاني  ةفتي  اتغخصص، ساتيت يصعب ةليهف بيعهف بةعة  دسف أف تغحمل خةفئع كاَت 
، بفإلضفف  إذل مف راق (1)تففقيفت ةمل أس بضفة  قطع اتييفر تلمانغجفت اؼبوجودة  ي اؼبيدافاؼبؤرة  معتاط  بإ

 .(2)مانفصب اتعمل سربقيق اتعففهي اتقيود اغبكومي  اتيت تفعض ةلى اؼبؤرةفت بيي  احملففظ  ةلى 
 تهديد المنافسين الجدد:-6

انفة ، سيغوقف دخوؽبم اتفعلي ةلى اؼبانففةوف احملغملوف هم أستئك اتذين يودسف اتدخوؿ إذل نفس اتص
ةغافرات أنبهف حجم سطايع  ةوائق اتدخوؿ، تذتك فإف ربليل ةوائق اتدخوؿ تلقطفع يعغرب أمعا هفمف  ي ربليل إ

 :(3)ففة  احملغمل  سبفتغفرل اتعحبي   ي اؼبةغقال ستغضمن حواجز اتدخوؿ مفيليدرج  اؼبان
قغصفديفت اغبجم ةلى سضع اتداخلُت أمفـ أمعين، إمف اتغصعؼ اتفوري ةلى تعمل إ قتصاديات الحجم:إأ    

ةلى مةغوى حجم أسرع، س ي هذه اغبفت  يانغظع خطع رد فعل قوي من قال اؼبؤرةفت اؼبانففة ، سإمف اتعمل 
قغصفديفت اغبجم  ي ـبغلف ف تكوف إسيبكن أ ،أرفس مةغوى إنغفج ضعيف سبفتغفرل ربمل ةبء اتغكفتيف اتثفبغ 
 .(4)سظفئف اؼبؤرة  مثل: اإلنغفج، اتاحث ساتغطويع، اتغةويق .... اخل

اؼبوارد مكفنيفت كاَتة، ففغبجم اتكاَت ؽبذه تغطلب بعض اتصانفةفت إ حتياجات إلى رؤوس األموال: ب    اإل
قغصفر شكالف ةفئقف أمفـ دخوؽبف سإساؼبخفطع اتيت قد تغععض ؽبف اؼبؤرة  اتعابا   ي اتدخوؿ إذل اتصانفة ، قد ي

 اؼبانففة  ةلى اؼبؤرةفت اؼبوجودة فعال.
                                                           

 .145ػػ  144، ص. ص. 2001اعبزء األسؿ،دار اؼبعيخ تلانشع، اتعيفض،  اإلدارة اإلستراتيجية،جوتع، تعصب  رففةي ؿبمد رقفةي، شفرتز سجفريت  (1)
، اؼبلغقى اتدسرل " اؼبانففة  ساإلرًتاتيجيفت اتغانففةي  تلمؤرةفت تحليل التنافسية على مستوى القطاعرحانوف صبفؿ اتدين، ضبدي معمعي،  (2)

 .09، ص. 2010نوفمرب  9-8قطفع احملعسقفت  ي اتدسؿ اتععبي "،كلي  اتعلـو االقغصفدي  سةلـو اتغةيَت،جفمع  اتشلف،يومي اتصانفةي  خفرج 
 .10نفس اؼبعجع اتةفبق، ص.  (3)

(4)  
Djitli Mohamed Seghir, Marketing Stratégique, edition djili, Alger, 1998. 
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يفعض ةدـ توافع قانوات اتغوزيع بفتانةا  تلداخلُت اعبدد ةقا  أخعى مهم  أمفـ  الوصول إلى قنوات التوزيع:ج    
إقانفع اؼبوزةُت ةلى توزيع مانغجفهتف أمف بفإلضفف  إذل مف ةليهف صانفة ، ففؼبؤرة  اتيت تعبب دخوؿ اتصانفة   دخوؽبم

تديهم من مانغجفت زبص اؼبؤرةفت اتعفمل   ي اتصانفة ، سهذا يغطلب زبفيضفت  ي األرعفر أس تقدصل مؤسنفت 
 ديدة.تإلشهفر، سهذا مف يانعكس رلاف ةلى األربفح احملغمل  تلمؤرةفت اعب

قد سبغلك اؼبؤرة  اتقفئم  درج  ةفتي  من سالء اؼبةغهلك بةاب اتغانويع، سمةغويفت  التنويع في المنتجات:د    
نطافع ةن ةالمفهتف اتغجفري  ساػبدمفت اتغجفري  ساػبدمفت اتيت تقدمهف، فبف اعبودة  ي مانغجفهتف، سكذتك من اإل

مانهف إذل ةمالء تلك اؼبؤرةفت، سهو مف يزيد من ةوائق اتدخوؿ يصعب ةلى اؼبانغجُت اعبدد إهبفد ثيعات تلانففذ 
 .(1)أمفـ مثل هذه اؼبؤرةفت

نعكس ءات اتيت تقدـ تلزبفئن، سهذا مف إاؼبؤرة  اعبديدة تغحمل تكفتيف نفذب  ةن اإلبعا تكاليف التحول:ه    
 رلاف ةلى أربفحهف اؼبغوقع ، سبفتغفرل ةلى قعارهف بفتدخوؿ إذل اتصانفة .

تعغرب اتةيفرفت اتيت ربدد ةدد اؼبؤرةفت اتيت تعمل  ي اتصانفة  من أكرب اتعوائق  السياسات الحكومية:و    
اتيت ربد من دخوؿ مانففةُت جدد، ساتصورة األكثع تأثَتا تةيفرفت اغبكوم   ي خلق اتفعص ساتغهديدات تظهع 

 ففءات اعبمعكي . ي مانح اغبكوم  اتًتخيص سحصص اؼبواد ساؼبةفةدات اغبكومي  ساإلة
 تهديد المنتجات البديلة:-3

سبثل اؼبانغجفت اتاديل  تلك اتةلع اتيت تادس ـبغلف  ستكانهف تشاع نفس اغبفج ، سيعغرب هتديد اتةلع اتاديل  
قوة أرفري  تغحديد جفذبي  اتقطفع، فوجود مانغجفت بديل  ربل ؿبل مانغجفت اتقطفع إلشافع حفجفت اتعمالء  

رغثمفر  ي اتاحث اتعفمل   ي اتصانفة  إذل زيفدة اإلكل صانفة ، سهذا مف يدفع بفؼبؤرةفت ذاهتف أمع سارد  ي  
 : (2)ساتغطويع، تيعض خلق سبفيز ساضح ؼبانغجفهتف ةن اؼبانغجفت اتاديل   ي اغبفالت اتغفتي 

 ػػ درج  توفع بدائل قعيا ؛
 إذا مف قورنت بفؼبانغجفت األصلي ؛ لبففض أرعفر اؼبانغجفت اتاديل ػػػ إ

 ؛،سإلبففض تكفيف اتغحوؿ بفتانةا  تلزبفئن من اؼبانغجفت األصلي  اذل اؼبانغجفت اتاديل ػػ قوة مانغجي اتةلع  اتاديل 
 ةدـ سجود سبفيز ساضح بُت اتانوةُت.ػػ 
 قوة المساومة لدى الموردين:-4

اؼبافة . ستكوف يبكن تلموردين تطايق قوة مةفسمغهم ةن طعيق اتعفع من األرعفر أس زبفيض جودة اؼبانغجفت 
 ؾبموة  من اؼبوردين قفدرة ةلى اؼبةفسم   ي اغبفالت اتغفتي :

 اتغوريد، ةدد ؿبدسد من اؼبوردين؛ ةاندمف يةيطع ةلى مصفدرػػ 

                                                           
، ص.ص. 2008،دار اؼبانفهج تلانشع ساتغوزيع، ةمفف، ، اإلدارة اإلستراتيجية    مدخل تكاملي   صفحل ةاد اتعضف رشيد، إحةفف دهش جالب (1)

 .122ػػ  120
 .124نفس اؼبعجع اتةفبق، ص. ( 2)
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 اتيت يبكن أف تلجأ إتيهف اؼبؤرة ؛ةدـ سجود مانغجفت بديل  ػػ 
  األسذل يكوف نوع من اتغاعي  تدى اتزبوف، هبب أف يكوف مانغوج اؼبورد مغميزا، أس سجود تكلف  اتغاديل، ففي اغبفتػػ 

حيث ال يةغطيع هذا األخَت اتغخلي ةن اؼبانغج، س ي نفس اتوقت ال يبكن اتعثور ةليه ةاند بفئع آخع، س ي اغبفت  
قفت اتيت بانفهف مع اؼبورد اتثفني  يكوف اتزبوف ؾبربا ةلى ربمل تكفتيف اتغاديل ساؼبغمثل   ي خةفرة اتوقت ساتعال

 ؛األسؿ
  ي نشفط أةمفؿ اؼبؤرة  اؼبشًتي ؛ إذا كفف مانغوج اؼبورد يبثل أحد اؼبدخالت اؽبفم ػػ 
إذا كفف بإمكفف اؼبورد اتغكفمل األمفمي ساتغانففس مافشعة مع ةمالئهم اغبفتيُت، أي يبكن أف يغحوؿ مورد ةوامل ػػ 

 اتغففسض؛ه اغبفت  فإنه تكغةب قوة اإلنغفج إذل مانغج  ي قطفع نشفط زبفئانه، س ي هذ
هبب أف ال يبثل قطفع اؼبشًتي زبونف مهمف، حيث قبد أف اؼبوردين يايعوف تقطفةفت ـبغلف ، سةاندمف ال يبثل أي ػػ 

مانهف روى حص  بةيط  من رقم األةمفؿ تكوف قوة اؼبةفسم  تدى اؼبوردين كاَتة، أمف  ي اغبفت  اؼبعفكة  يكوف 
 عملوف من أجل ضبفي  أنفةهم ةن طعيق تقدصل أرعفر معقوت .مصَت اؼبوردين معتاطف أكثع بقطفع اؼبشًتي، سي

 
 قوة المساومة لدى الزبائن:-5

يبكن تلزبفئن تطايق قوة مةفسمغهم ةن طعيق اتعمل ةلى زبفيض األرعفر، ساتغففسض من أجل اغبصوؿ 
نفوذ إذا مف توفعت ةلى خدمفت رفيع  سمانغوج ذس جودة ةفتي ، سيعغرب اؼبشًتي أس ؾبموة  اؼبشًتين أقويفء سؽبم 

 فيهم بعضف من اتعانفصع اتغفتي :
نةا   ةاند شعاء حص  كاَتة من اؼبانغجفت ساػبدمفت اتيت تانغجهف اؼبؤرة ، أي أف قيم  مشًتيفت اتزبوف سبثل ػػ 

 من رقم أةمفؿ اؼبؤرة ؛ كاَتة 
 ؛بإنغفج اتةلع ةاندمف ال تغوفع تلمشًتي اتقدرة ةلى اتغكفمل اػبلفي من خالؿ قيفمه ػػ 
 مف تكوف اؼبانغجفت اؼبععسض  مبطي ،ةاندػػ 
 لبففض تكفتيف اتغحوؿ اتيت يغحملهف اؼبشًتي ةاند تييَت اؼبؤرة  اؼبغعفمل معهف رفبقف.ػػ إ

ةغافر أف مبوذجه كفف يغعلق تلقطفع بإ( M. Porterبورتر )نغقفدات تغحليل سقد سجهت اتعديد من اإل
تغحليل اتصانفة   ي مانظمفت اتدسؿ اتانفمي ،  (Austinوستن )أ إذل مبوذج دبانظمفت اتعفدل اؼبغقدـ، سهو مف أدى

 :(1)نبف ساتذي أضفؼ فيه تعديلُت
 :التعديل األول 

ةغافرهف قوة كربى، ففي اتدسؿ اتانفمي   تؤثع اغبكوم  ةلى ع آخع يغمثل  ي تصعففت اغبكوم  بإإضفف  ةانص
( .Porte M) ةغافرهف اتقوة اتةفدر  ساؼبطلوب إضففغهف إذل مبوذج يكل اتصانفة  سديانفميكيغهف سذتك بإه

                                                           
 .74نايل معري خليل، معجع راق ذكعه، ص.  (1)
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كمف أهنف اغبفكم اتذي وبدد   ،ففغبكوم  هي حفرس اؼبعمى اتذي وبدد من تديه حق اغبصوؿ ةلى اؼبوارد اتعئيةي 
 اتعديد من األرعفر ساتغكفتيف.

 :التعديل الثاني 
قغصفدي  انففة ، ففتعوامل اإلكل اتصانفة  سديانفميكيفت اؼبإضفف  اتعوامل اتايئي  ؼبف ؽبف من تأثَت  ي تشكيل هي

 اتةيفري ، اتثقففي  ساتديبيعافي ، تؤثع ةلى قوى اتغانففس اػبمة  سةالقفهتف.

نطالقف من هذا يغاُت تانف أنه من اتضعسري اتًتكيز ةلى اؼبةغوى اتقومي تلايئ  ستايفف تأثَته ةلى كل من إ       
 اؼبؤرة ، ففي ظل هذين اؼبةغويُت تعد اغبكوم  طعفف أرفريف  ي تشكيل بيئ  األةمفؿ.مةغوى اتصانفة  سمةغوى 

من أجل  (M. Porter)إذل مبوذج  (Austin) أوستنتلعفملُت اتذين أضففهمف بعد ةعضانف تلعفملُت       
ربليل اتصانفة  سقوى اتغانففس  ي اتدسؿ اتانفمي ، يبكانانف اتغطعؽ إذل تافين كيفي  تففةل اتقوى اػبمة  مع هذين 

 :( اتغفرل16)تصعؼ اغبكوم ، اتعوامل اتايئي ( سذتك حةب مف يوضحه اتشكل )اتعفملُت 
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 الموردون

 المنافسون المحتممون

 الزبائن

 المنتوجات البديمة

 المنافسون في الصناعة

 العوامل الديمغرافية العوامل الثقافية

 العوامل اإلقتصادية
السياسيةالعوامل   

 

 -الناميةإطار تحميل الصناعة لمدول –(: نموذج أوستن 16الشكل )

  75 .ص ،1998، معكز اإلركاندري  تلكغفب، اإلركاندري ، الميزة التنافسية في مجال األعمالنايل حعري خليل،المصدر: 

 تهديد الدخول

 الحكومة

 ـ تشريعات  السيطرة عمى الموارد

 تهديد اإلحالل

قوة المساومة 
 ضو والتفا

قوة المساومة 
 ضو والتفا
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يغضح اتدسر اتافرز تلحكوم   ي تشكيل بيئ  اتغانففس بفتدسؿ اتانفمي ، فيفتاف مف  (16الشكل )من خالؿ 
بفتغفرل تيَت بيئ  اتغانففس كلي . سةفدة مف تؤثع تصعففت س ربل تصعففهتف ؿبل ديانفميكيفت قوى اتةوؽ  ي اتصانفة ، 

من قال  ي مبوذج  اغبكوم   ي كل األطعاؼ اؼبشفرؾ  ي صانفة  مف سأيضف  ي قوى اتغانففس اػبمس اؼبذكورة
(Porter). 

س ي األخَت لبلص إذل أف اتدرار  اؼبعمق  تلعوامل اتةفتف  اتذكع، ربدد مف إذا كفنت اتصانفة  جذاب  
ساتيت من -بفتعديد من اػبصفئص تلمؤرةفت اتيت تعبب  ي اتدخل تلصانفة  أـ ال؟ تكوف اتصانفة  اعبذاب  تغمغع 

مانهف: أف تكوف ةوائق اتدخوؿ قوي ، قوة مةفسم  ضعيف   -تانففةي شأهنف أف ربقق تلمؤرةفت  ي ظلمهف ميزة 
أس مغورط ، بفإلضفف  ، ضعف مةغوى اتغهديدات اػبفص  بفؼبانغجفت اتاديل ، مانففة  ضعيف  تلموردين ساتعمالء

 إذل اتغأشَتات اإلهبفبي  تلعوامل اتايئي  ستصعففت اغبكوم  تكوف تصفحل اؼبؤرةفت.
 اليقظة التنافسية في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسةأىمية : الفرع الثالث

اؼبعلومفت بإةغافرهف نفغفح ةلى اتايئ  اػبفرجي  ساغبصوؿ ةلى ساتغفوؽ اتغانففةي يغطلب ضعسرة اإلإف اتانجفح 
 مغالؾيغحقق ذتك إال بإ. ستن  زبفذ اتقعارات اؼبانفرامن أهم ةوامل اإلنغفج سإرغيالؽبف  ي بانفء اإلرًتاتيجيفت سإ

اؼبؤرةفت نظفـ تليقظ  اتغانففةي  يةهع ةلى رصد احمليط اتغانففةي من مانففةُت حفتيُت سؿبغملُت، ساتوقوؼ ةلى 
ؽبف رغعالـ ةلى اؼبوردين سحفجفت سربافت اتزبفئن ستطورهف، مف يةمح ساإل إمكفنيفهتم سنقفط قوهتم سضعفهم،

طويع تبةعة  سبأقل اتغكفتيف س تصانفة ، اتغحعؾ رغشعاؼ اؼبةغقال سمغفبع  تطور ةوامل اتانجفح األرفري   ي ابإ
 معسنغهف، اتغحةُت اؼبةغمع عبودة مانغجفهتف.

 ماىية اليقظة التنافسية: -1
هغمفمف كاَتا من تقي إمانذ دخوؿ مصطلح اتيقظ  إذل ؾبفؿ إدارة األةمفؿ  ي اتةغيانفت من اتقعف اؼبفضي 

 نذكع اتاعض مانهف ةلى رايل اؼبثفؿ. قال اتافحثُت فغعددت اتغعفريف اؼبقدم  ته. سيبكانانف أف
ف من يكو رغافؽ اتغيَتات، فهي رَتسرة معلومفتي  انظيم يةعى ؼبععف  بيئ  األةمفؿ سإتععؼ اتيقظ  بأهنف: "ت

 .(1)زبفذ اتقعارات ساتغةيَت فيمف بعد"خالؿ اتغانظيم )اؼبؤرة (  ي إرغمفع تايئ  حىت يغمكن من إ
"اإلرغعالـ ةن رلوكفت اؼبانففةُت ساإلبغكفرات اتغكانوتوجي ، سمعاقا   :هيأف اتيقظ   (Reix)يعى 

 .(2)رًتاتيجيفت اتغجفري  سمععف  اتعبافت اعبديدة تلمةغهلكُت سبصف  ةفم  معاقا  اتايئ "اإل
احث، معفعب  سنشع اؼبعلوم  هبدؼ إرغيالؽبف من قال اؼبمثلُت تشَت اتيقظ  إذل ذتك "اتانشفط اؼبعتاط بفت

. فهي ةافرة ةن اتوظيف  اتيت تعتاط بغةيَت موارد اؼبعلومفت تغجعل قغصفديُت، اؼبدراء ساؼبصممُت ساؼبةَتيناإل
                                                           

اعبزء األسؿ، ، ستراتيجي لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الجزائرية، دراسة حالةإاليقظة التنافسية كمدخل جعييب اتةايت، بن خدهب  مانصف،  (1)
 27-26،يومي  كلي  اتعلـو االقغصفدي  سةلـو اتغةيَت،جفمع  قفؼب تةيَت اؼبؤرةفت، "اؼبؤرة  االقغصفدي  اعبزائعي  ساتغميز"،"اؼبلغقى اتوطٍت اتثفشل حوؿ 

 .108 .ص ،2007نوفمرب 
(2)

 Reix Robert, Systemes d’information et Management des Organisations, Vuibert 3
eme

, 

Paris, 2000, p.56. 
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سرة اتاحث فبف راق نةغانغج أف اتيقظ  اتغانففةي  تعرب ةن نشفط أس ةملي  تغضمن رَت  .(1)اؼبؤرة  أكثع تانففةي "
 عاقا  مةغمعة تلمحيط اتغانففةي اتيتحفت  حذر سم رغيالؽبف من أجل إبقفء اؼبؤرة   يةن اؼبعلومفت سصبعهف سإ

 تانشط فيه.
 خصائص اليقظة التنافسية: -6

 (2)اتغعفريف اتةفبق  تليقظ  يبكانانف إبعاز صبل  من اػبصفئص نذكع مانهف:من خالؿ 

 زامف قويف سحعكيف من قال اإلدارة سأةضفء اتغانظيم؛غإرادي  تغطلب إتاتيقظ  رَتسرة -

 تايئغهف؛ت اؼبةغقالي  غيَتارغافؽ اتةغقالي  تةمح تلمؤرة  بفهم جيد سإمعلومفت ممعلومفت اتيقظ  هي -

ذبفهفت اتايئي  فعلى اتعكس اؼبعلومفت إنطالقف من اإليععؼ كغطايق خالؽ حيث ال يبكن تعميم نشفط اتيقظ  -
 اتاانفء يكوف ةلى أرفس قفةدة اؼبعلومفت اؼبةغقالي  اجملمع ؛

رغعداد ؼبواجهغهف. سهي تعغرب كانظفـ اتدات  ةلى اتغيَتات اتايئي  ساإلنغقفء اإلشفرات تةمح تلمؤرة  بإاتيقظ  -
 معلومفيت مغفغح ةلى اتايئ  اػبفرجي  تلمؤرة .

 :أنواع اليقظة-3

 (3)إصبفع بُت اؼبؤتفُت حوؿ األنواع اتغفتي :من تعداد أنواع اتيقظ ، إال أف هانفؾ ةلى اتعبم 

تعرب اتيقظ  اتغانففةي  ةن اتانشفط اتذي من خالته تغععؼ اؼبؤرة  ةلى مانففةيهف اغبفتيُت  اليقظة التنافسية:أ    
رًتاتيجيفهتم سأهدافهم اعبديدة سقدراهتم، سهذا بيعض داءاهتم اؼبفتي  سإأنطالقف من مععف  رلوكهم إساحملغملُت سفهم 

اجملفالت مع قوى توقع أةمفؽبم اؼبةغقالي  سردسد أفعفؽبم. سيبكانهف بذتك اؼبقفرن  اؼبةغمعة تقوهتف سضعفهف  ي شىت 
 سضعف اؼبانففةُت، اتشيء اتذي يةمح ؽبف بإزبفذ اتقعارات اؼبالئم  قصد ربةُت مكفنغهف  ي اتةوؽ.

إلجعاءات ود اؼباذست  من طعؼ اؼبؤرة ، ساتورفئل اؼبةخعة ساساتيت تشَت إذل اعبه ظة التكنولوجية:اليق ب    
اؼبغخذة هبدؼ اتكشف ةن كل اؼبةغجدات اغبفصل   ي اؼبيفدين اتغقاني  ساتغكانوتوجي  ساتيت هتم اؼبؤرة  حفتيف 

 سمةغقاليف سهتدؼ اتيقظ  اتغكانوتوجي  إذل: 
 رغيالؽبف  ي اإلبداةفت اتغكانوتوجي ؛اتغكانوتوجي  إلاؼبعلومفت صبع  -

                                                           
كلي  اتعلـو االقغصفدي  سةلـو قغصفد ساتغةيَت ساتغجفرة،  ، ؾبل  ةلـو اإلاليقظة التنافسية ضرورة حتمية لتنافسية المؤسسةرتيا  حداد، ؿبمد بوتُت، ( 1)

 .40 .، ص2004، 10جفمع  اعبزائع، اتعدد اتغةيَت، 
 .109 .جعييب اتةايت، بن خدهب  مانصف، معجع راق ذكعه، ص( 2)
 راجع كل من: (3)

 .57 -40 .ص .بوتن، معجع راق ذكعه، ص مدرتيا  حداد، ؿب -               
 .111 -108ص.  .مانصف، معجع راق ذكعه، ص جعييب اتانةيب، بن خدهب  -               
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 ربديد اتغقانيفت اؼبغاع  من طعؼ اؼبانففةُت؛ -
 ساػبدمفت، ساتغطور  ي طعؽ سأرفتيبهغمفـ بفتغطور اتغكانوتوجي دبف فيه من إبداةفت  ي اتةلع اإل -

 اتصانع، ظهور مواد سمففهيم جديدة.
هتغم ةمومف بفتزبفئن ساؼبوردين، من خالؿ اتغععؼ ةلى تطور حفجفت اتيقظ  اتغجفري   التجارية: اليقظةج    

ةلى اتدفع، سقيفس ةدـ اتعضف، ساتعالق  بُت زبفئانهف سموزةيهف سكذا مغفبع  تطور سةعض اتزبفئن، قدرة اؼبةغهلكُت 
ؿ مععف  ؼبف ؽبم من دسر كاَت  ي ربديد مصَتهف. سذتك من خالاؼبانغجفت من جه ، سكذتك اتغععؼ ةلى اؼبوردين 

قدراهتم ةلى سبويانهف بأقل اتغكفتيف سأحةن جودة، إمكفنيفهتم اؼبفتي  سكذا تغاع اتعالقفت اتدائم  بيانهمف من جه  
 أخعى.

كل اتغطورات اػبفص  بفتعوامل اإلقغصفدي    اتيقظ  اتايئي  سهي هتغم دبجمع اؼبعلومفت سمععف  اليقظة البيئية:د    
 ي  ساتقفنوني .جغمفةي  ساتثقففاتةيفري  ساإل

يوجد اتعديد من اؼبصفدر اؼبعلومفتي  اتيت تيذي اتيقظ  اتغانففةي ، سيبكن ذكع ةلى رايل اؼبثفؿ مف يلي: 
ورتفجفت، اتغقفريع اتةانوي ، اإلطفرات اتةفبق  تلمؤرةفت سبرات مع اؼبوزةُت ساؼبوردين، اتع ااؼبقفالت ساجملالت، اغبو 

طفقفت )كفتفتوبفت( اؼبانففةُت، رغشفرة ساؽبيئفت اؼبغخصص ، بب اإلمكفتجفت اؼبانففةُت، اؼبانففة ، ربليل مانغو 
 ذبفهفتثالث  إذبفه أس رلوؾ اتيقظ  اتغانففةي  إذل سيبكن تصانيف إ ... إخل. نًتنت، درارفت اتةوؽ، اؼبعفرضاأل

 (1)تكل ساحد مانهف خصفئص ؿبددة سهي:
  اليقظة التنافسية السلبية:*

م جبمع اؼبعلومفت اؼبوجودة من قال ساؼبةغعمل  دسف اتقيفـ باحث أسرل ةن غسهي يقظ  دففةي  هت         
صبيع مصفدر اؼبعلومفت، تكوف بصف  دائم . سصبيع األفعاد  ي اؼبؤرة  معانيوف بعملي  اتيقظ ، ستعغمد ةلى 

 كغشفؼ اتغهديدات اغبفتي  ةلى نشفط اؼبؤرة .اؼبعلومفت، ستاحث ةن إ
  :النشطةاليقظة التنافسية نصف *

رغعمفالت مغكعرة، هانفؾ ثفنوي  أس أستي ، سؽبف إهتغم جبمع اؼبعلومفت اتيت هتم اؼبؤرة ، رواء من مصفدر          
نًتنت، سهذه اتيقظ  هتغم األأفعاد ؿبددين )اتكفشفوف( يقوموف بوظيف  اتيقظ  ستعغمد ةلى أحبفث مغطورة كأحبفث 

 بكشف اتفعص اؼبمكان .
  (:الفعالة)النشطة اليقظة التنافسية *

سهتغم دبواضيع معيان ، توكل مهم  اتيقظ  إذل تغعدى اتانوةُت اتةفبقُت بفتاحث ةن معلومفت خطَتة          
كغشفؼ من قال اؼبانففةُت، أس ربويل هتغم بكشف فعص مةغقالي  سصعا  اإل أخصفئي. سهي يقظ  هجومي  
 نغهفزهف.ساتعمل ةلى إاتغهديدات اؼبةغقالي  إذل فعص 

                                                           
 .109 .جعييب اتانةيب، بن خدهب  مانصف، معجع راق ذكعه، ص (1)
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 اليقظة وتنافسية المؤسسة: -4
 (1):تلعب اتيقظ  اتغانففةي  دسرا مهمف  ي تعزيز تانففةي  اؼبؤرة  سيغجلى ذتك من خالؿ

 ي اتصانفة  ساتيت هبب أف تغقانهف   كغشفؼ ةوامل اتانجفح األرفريبفضل اتيقظ  تغمكن اؼبؤرة  من إ -
 سإرغشعاؼاتيت سبكانهف من مغفبع  تطور ةوامل اتانجفح  اتساؼبغيَت ستغحكم فيهف، ستغععؼ ةلى صبيع اتظعسؼ 

رًتاتيجيغهف ستغخذ قعاراهتف بأقل درج  من ةدـ اتغأكد، فانشفط ةلى ذتك تقـو اؼبؤرة  بغشكيل إ اؼبةغقال، سبانفء
 رعاتيجي ؛غل اؼبعحل  األسذل  ي اتةَتسرة اإلاتيقظ  وب
ف من خالؿ نشع ستافدؿ ػبفرجي  سزيفدة اتوةي هبنفغفح ةلى اتايئ  اتغقليل من مقفسم  اتغيَت بفضل اإلا -

 بًتاب اتايئي؛ؼبؤرة  سمانه اتغيلب ةلى مشفكل اإلقظ  داخل امعلومفت اتي
رغجفبغهف رعة  إف يبكانهف من زيفدة رغافقهف ماتيقظ  تةمح تلمؤرة  من إكغشفؼ اتغيَتات سإ -

  حبيث تةغطيع اؼبؤرة  بفضل اتيقظ،غبفجفت اتزبفئن ستلغيَتات ساتغحوالت  ي األرواؽ، تعفع من درج  معسنغهف 
 رغعداد سربضَت دائم تغيَتات معتقا ؛أف تكوف  ي حفت  تعقب سإ

 ي ربدث سزبلق اتغيَت ستاحث ةن اتغأثَت اؼبةاق  تةمح اتيقظ  باانفء اإلرًتاتيجيفت اؼبافدرة اتيت -
بغكفري  ساتغجديدي  سرعة  تعلمهف، إثعاء  ع اؼبؤرة  أف تزيد  ي قدراهتف اإلاألرواؽ ساؼبانففةُت، حبيث تةغطي

 رغعمفؿ سنشع معلومفت اتيقظ ؛ععفغهف اتغانظيمي  ساتفعدي  بفضل إكففءاهتف سمهفراهتف، تطويع م

بُت مف تقـو به اؼبؤرة   سجود يقظ  يةمح بفتغحةُت اؼبةغمع تلجودة، من خالؿ ربديد فجوة األداء -
)تصورات اؼبؤرة  ةن حفجفت اتزبفئن( سمف يطلاه اتزبوف )اغبفجفت اتفعلي  تلزبوف( من جه ، سمقفرن  ةمليفت 

، سهو مف يبكن من سضع بعامج اؼبؤرة  سخصفئص مانغجفهتف مع أفضل اؼبانففةُت  ي اتصانفة  من جه  أخعى
 تغحةُت اعبودة؛

وقت اؼبانفرب، أكد  ي اتقعارات بغوفَت اؼبعلومفت اآلني  ساتدقيق   ي اتتعمل اتيقظ  ةلى خفض ةدـ اتغ -
 ذ اتقعارات اعبيدة ساغبل اتةعيع تلمشفكل؛زبفسهذا مف يةفةد ةلى إ

رغيالؿ األمثل ساتذكي ةي  يؤدي بفتضعسرة إذل اتذكفء اإلقغصفدي، اتذي مففده اإلإف فبفرر  اتيقظ  اتغانفف
ؤرة  سخفرجهف، سبفتغفرل اتغفطن اتدائم تكل مف من شأنه أف يبثل هتديدا، أس تلمعلومفت اتيت تانغج من قال اؼب

 (2)فعص  بفتانةا  تلمؤرة  ةلى اؼبدى اتقصَت ساتطويل.

                                                           
 .115 -114ص.  .نفس اؼبعجع اتةفبق، ص (1)
تلمؤرةفت اتصانفةي  رًتاتيجيفت اتغانففةي  ساإل اؼبانففة "، اؼبلغقى اتدسرل حوؿ قتصاديةوير الميزة التنافسية للمؤسسة اإلآليات تطهاني  خليف ،  (2)

 .09 .ص 2010نوفمرب  9-8 جفمع  اتشلف،يومي  كلي  اتعلـو االقغصفدي  سةلـو اتغةيَت،،"خفرج اتقطفع احملعسقفت  ي اتدسؿ اتععبي 
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نةغطيع اتقوؿ أف اتيقظ  اتغانففةي  أصاحت ةفمال مفغفحف سرافع  أرفري  تدةم اتقدرة اتغانففةي  سفبف راق 
 رغمعارسبانفء مزايف تانففةي  قفبل  تإلد، تلمؤرة   ي مواجه  اؼبانففة  اتشدي

 المطلب الثالث: ماىية الميزة التنافسية
، ساتغفوؽ ةلى رًتاتيجي اتذي يبانح ؼبانظمفت األةمفؿ فعصف ةظيم  تغحقيق رحبي  مغواصل إف اتعانصع اإل      

ؾبفؿ اإلدارة اإلرًتاتيجي  كفن  األسذل  ي اتغانففةي ، هذا اؼبفهـو اتذي أخذ يغانفمى تيحغل اؼباؼبانففةُت هو اؼبيزة 
اتذي يثَت اتغةفؤؿ حوؿ مفهيغه، سهو مف رانغطعؽ إتيه  ي هذا اؼبطلب بشيء من  سإقغصفديفت األةمفؿ، األمع

 اتغفصيل.

 الميزة التنافسية وأبعادىامفهوم الفرع األول: 
 مفهوم الميزة التنافسية: -1

ـبغصي  س ُتقغصفدين اتصانفةياتذي كفف رفئدا بُت اإلة اتانةاي  مفهـو اؼبيزة اتغانففةي  تيحل ؿبل اؼبيز  جفء
يانفت، س ي مانغصف اتةاعيانفت ظهع مفهـو جديد سهو اؼبيزة اتغانففةي  من خالؿ شعك  ةغاتغجفرة اتدستي  خالؿ ات

ةغمفدا ةلى اتانجفح اتذي حققه اتيفبفنيوف  ي بزس األرواؽ اتعفؼبي ، ةلى اتعبم من اتغيَت إ رغشفرات،تإل ماكينزي
 (1)خغيفر ميفدين اتغانففس.ذتك يفعل قدرهتم ةلى مععف  سإ ي اتظعسؼ اتايئي ، سكفف 

 اتكاَت  ينغشفر سةلى نطفؽ سارع، سيعود اتفضل دأت فكعة اؼبيزة اتغانففةي   ي اإلس ي أسائل اتثمفنيفت ب
سربليل اتذي كفف رائدا  ي ربديد  (M. Porter)رهفمفت اتافحث تطور سإنغشفر سهذا اؼبفهـو إذل إ

 رًتاتيجيفت اتغانففةي  سةالقغهف بفؼبيزة اتغانففةي .اإل

 ي ظل  هذاقغصفدي  يز اتقدرة اتغانففةي  تلمؤرةفت اإلستعغرب اؼبيزة اتغانففةي  اؼبانهفج األمثل تغحةُت ستعز 
اتيت يشهدهف ؿبيط اؼبؤرةفت  ي اتوقت اغبفرل. ستذتك فإف اؼبؤرةفت ربفسؿ اتغحوالت ساتغطورات اتكاَتة 

 ي مف يلي ريغم ةعض بعض  .انيدهف تكفف  اتورفئل ساإلمكفنيفتذبسهذا بعد  ،جفهدة اغبصوؿ ةلى هفته اؼبزايف
 يف اتيت تانفستت اؼبيزة اتغانففةي :ر اتغعف

"ؾبموة  اػبصفئص ساؼبميزات اتيت يبغلكهف مانغوج أس ةالم  ساتيت سبانحه نوع من اتغفوؽ  :ةلى أهنففقد ةعفت       
 .(2)األكيد ةلى مانففةيه اغبفتيُت"

                                                           
، اتطاع  األسذل، دار سائل تلانشع،ستراتيجية منظور منهجي متكاملاإلدارة اإلسائل ؿبمد صاحي إدريس، طفهع ؿبةن مانصور اتيفرل،  (1)

 .308، ص. 2007ةمفف،
(2)J. Lambin, Le Marketing stratégique , édition international,4

éme
 edition, Paris, 1998, p.8. 
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"تلك اؼبهفرة أس اتغقاني  أس اؼبورد اؼبغميز اتذي يغيح تلمانظم   :سةعؼ ةلي اتةلمي اؼبيزة اتغانففةي  ةلى أهنف       
خغالفهف ةن هؤالء اؼبانففةُت من سجه  فةوف، سيؤكد سبيزهف سإء تزيد ةمف يقدمه ؽبم اؼبانفإنغفج قيم سمانففع تلعمال

 .(1)خغالؼ ساتغميز"ظع اتعمالء اتذين يغقالوف هذا اإلن

رًتاتيجي  معيان  فوؽ تلمؤرة  يغم ربقيقه  ي حفت  إتافةهف اإل"ميزة أس ةانصع ت :كمف تععؼ أيضف ةلى أهنف -
 .(2)تلغانففس"

"كل مف زبغص به مؤرة  مف دسف بَتهف، سمف يعطي قيم  مضفف  تلعمالء بشكل يزيد  :ةلى أهنفستععؼ كذتك  -
رغطفة  اؼبؤرة  تقدصل ؾبموة  من اؼبانففع أكثع من مه اؼبانففةوف  ي اتةوؽ، إذ أنه بإأس ىبغلف ةمف يقد

 .(3)اؼبانففةُت، أس تقدصل نفس اؼبانففع سبةعع أقل"

 .(4)"قدرة اتغميز بشكل مقاوؿ ةن اؼبانففةُت من سجه  نظع اؼبةغهلكُت" :كذتك تععؼ ةلى أهنف -

جديدة كغشفؼ طعؽ "تانشأ دبجعد توصل اؼبؤرة  إذل إفَتى أف اؼبيزة اتغانففةي   (M. Porter)أمف حةب  -
كمف .(5)كغشفؼ ميدانيف"، حيث يكوف مقدرسهف ذبةيد هذا اإل أكثع فعفتي  من تلك اؼبقدم  من قال اؼبانففةُت

تزبفئانهف، إذ يبكن  قدمهف رغطفة  اؼبؤرة  أفإتغانففةي " تانشأ من اتقيم  اتيت ببأف اؼبيزة ا (M.Porter)أكد 
 .(6)مغميزة  ي اؼبانغج مقفرن  بفؼبانففةُت"أف يأخذ اتةعع اؼبانخفض أس تقدصل مانففع 

"تعرب اؼبيزة اتغانففةي  ةن اغبفت  اتيت تكوف فيهف اؼبؤرة   ي  :اتغانففةي اؼبيزة  (Stratégor)فيمف تععؼ ؾبموة   -
اؼبؤرة  تعوامل قبفح زبض مغالؾ ةانهف إ ءات معيان  يانجعمغالكهف تكففأفضل مقفرن  بفؼبانففةُت، سذتك إل سضعي 

 .(7)فط"قطفع اتانش

أكثع رحبي  ةن مانففةيهف، اؼبؤهالت اتيت تةمح ؽبف بأف تكوف س "اتعوامل بأهنف: ؼبؤرة  نقوؿ ةن ميزة تانففةي   -
 .(8)تلعبح  ي ؾبفؿ نشفطهف" مستضمن ؽبف سضعي  تانففةي   ي ميداف نشفطهف، أس تكوين ةفمل حفر

رًتاتيجي يعكس سضعف تانففةيف ؿ أف اؼبيزة اتغانففةي  هي مفهـو إمن خالؿ اتغعفريف اتةفبق  يبكن اتقو 
  .دبانففةيهفيزا تلمؤرة  مقفرن  فب

                                                           
 .104ةلي اتةلمي، معجع راق ذكعه، ص. ( 1)
 .37نايل معري خليل، معجع راق ذكعه، ص. (2)
 .190، ص. 2000دار اتانهض  اتععبي ، اتقفهعة،  ،61التسويق الفعال كيف تواجو القرن طلعت أرعد ةاد اغبميد،  (3)

(4)
Giorgio Pellicelli, Stratigie d’entreprise, adaptation par Kamel ben Youssef, didier 

chabaud, Fabrice bondoux, olivier germain, De Beock, , 2
émé

 édition, Bruxelles, 2007,p. 211. 
(5)

 Michel Porter, L’avantage concarrentiel des nations, Op. CIT, p. 48. 
(6)

 Michel Porter, L’avantage concarrentiel, Op. CIT,p. 08. 
(7)

 Strateger, Politique général des l’entreprise, Dunod, 3
eme

 édition, Paris, 2001, p. 529. 
(8)

 Jean Claude Tarondeau, Christine huttin, OP, CIT, p. 16. 
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 (1)اتغانففةي  اؼبفهـو األسضح فقد مت سصفهف دبف يأيت: سمن أجل إةطفء اؼبيزة

 تغحقق بفؼبقفرن  ستيةت مطلق ؛أهنف نةاي  أي  -

 تاناع من داخل اؼبؤرة  سربقق قيم  ؽبف؛ -

 تؤدي إذل ربقيق اتغفوؽ ساألفضلي  ةن اؼبانففةُت؛ -

 كليهمف؛تانعكس  ي كففءة أداء اؼبؤرة   ي أنشطغهف، أس  ي تقدصل قيم  مف تلمشًتين أس   -

 تؤدي إذل اتغأثَت  ي اتعمالء سإدراكهم تألفضلي  فيمف تقدـ اؼبؤرة  سربفزهم ةلى اتشعاء؛ -

 ربقق ؼبدة طويل  سال تزسؿ بةعة  ةاندمف يغم ذبديدهف. -

هف من س ي األخَت يبكن اتقوؿ أف اؼبيزة اتغانففةي  هي تلك اػبفصي  أس اؼبيزة اتيت سبغلكهف اؼبؤرة  دسف بَت 
رغيالؿ األمثل تكفف  مواردهف سنقفط قوهتف  ي رايل إنغفج رلع سخدمفت عى، سذتك من خالؿ اإلاؼبؤرةفت األخ

 ذات قيم  معتفع  بفتانةا  تلعميل مقفرن  مع بفقي اؼبانففةُت.

 رًتاتيجي، ذتك أهنف تعد أرفس تانجفح اؼبؤرة  سكففءهتف اإلسيعغرب مفهـو اؼبيزة اتغانففةي  جوهع اتغفكَت    
ز ةلى مانففةيهف دبف اؼبيزة اتغانففةي  ةن قدرة اؼبؤرة  ةلى اتغميستعرب  (2)رغمعاريغهف.سمصدر تاقفئهف سإإلقغصفدي  ا

 مغالؾ معكز تانففةي قوي  ي ظل بيئ  تانففةي  سديانفمكي .يةمح ؽبف من إ

 (3)ستوجد مقفربغفف تغحليل مفهـو اؼبيزة اتغانففةي  سبفتغفرل اتقيم  احملصل  من طعؼ اؼبؤرة  نبف:   

اتةوؽ ملمور  ةلى صل  من طعؼ اؼبؤرة  معدسدا هبعل قوة اتيت تعغرب اتقيم  احمل ستراتيجية:المقاربة اإل -
 رَتسرة إلنغفج اتقيم .رًتاتيجي، حيث تشكل ردسد األفعفؿ اؽبفدف  إذل مواجه  اؼبانففة  مةغوى اعبزء اإل

اتفعفؿ ساإلرغيالؿ األمثل تألصوؿ قيم  سقبفح اؼبؤرة  نغيجغفف تلغطور اتيت تعغرب ات قتصادية:المقاربة اإل -
 رًتاتيجي  تلمؤرة  من خالؿ اتفعفتي   ي تةيَت اؼبوارد.اإل

 

                                                           
 راجع: ( 1)
 .138، ص. 2005 ةمفف،، دار سائل تلانشع ساتغوزيع، اتطاع  األسذل،    ستراتيجيإمدخل     ستراتيجيةنظم المعلومات اإلحةن ةلي اتزبيب،  - 
  تلانشع ساتغوزيع،دار اتثقفف  ، ستراتيجيةستراتيجية متطورة الميزة اإلت اإلنظم المعلوماؿبمد ةاد حةُت اتطفئي، نعم  ةافس خضع اػبففجي،  - 

 .115، ص. 2009 ةمفف، اتطاع  األسذل،
(2) Jokung Octave et autres, Introduction au management de la valeur, Dunod, Paris, 2000, 

p. 23. 
(3)

 Ibid, p. 23. 
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 :أبعاد الميزة التنافسية-6

 من خالؿ اتغعفريف اتةفبق  نةغانغج أف ربقيق اؼبيزة اتغانففةي  يعتاط باعدين أرفريُت نبف:  

 المدركة لدى العميلالبعد األول: القيمة 
رغيالؿ إمكفنيفهتف اؼبخغلف   ي ربةُت اتقيم  اتيت يدركهف اتعميل تلمانغجفت أس اػبدمفت يبكن تلمؤرة  إ

اتيت تقدمهف فبف يةفهم  ي بانفء اؼبيزة اتغانففةي ، ستغحقق هذه األخَتة إذا أدرؾ اتعمالء أهنم وبصلوف من جعاء 
إلضفف  إذل اتةعع، اعبودة مدى انففةيهف، سيغضمن مفهـو اتقيم  بفتعفملهم مع اؼبؤرة  ةلى قيم  أكرب من م

 (1)ةغمفد ةليه، سخدمفت مف بعد اتايع.سمدى اإلقغانفع بفؼبانغج اإل

رغخداـ اؼبفهـو اغبديث تلغةويق اتذي   تدى اتعميل، تلجأ اؼبؤرة  إذل إسقصد ربةُت اتقيم  اؼبدرك
يف حيث يغم من خالؿ تعع (Le marketing relationnel) التسويق بالعالقات"يغجلى  ي تاٍت "

سمن شب  إشافع حفجفهتم سربافهتم سفق إمكفنيفهتف سإقفم  ةالقفت  ،رغقطفهبماتعمالء سربديدهم ساتعمل ةلى إ
 .(2)"العميل مدى الحياةحغففظ هبم تلوصوؿ إذل فكعة "اإلطويل  األجل معهم، فبف يعٍت 

 البعد الثاني: التميز
ربقق اؼبؤرة  اتغميز ةن مانففةيهف ةاندمف سبكن من كةب خفصي  فعيدة يعيدهف اؼبةغهلكوف سيصعب 

اؼبخغلف : موارد اؼبؤرة  ؿبفكفهتف ستقليدهف من قال اؼبانففةُت، سهانفؾ ةدة مصفدر تلوصوؿ إذل اتغميز من أنبهف 
ق  اتيت تؤدي إذل تانوع اؼبانغجفت سجودهتف، اتغقدـ اتغقٍت، صورة و اؼبفتي ، اتاشعي ، اتغانظيمي ، اؼبعلومفتي  سمهفراهتف اؼبغف

 (4). سهو مف يبكن اتغعاَت ةانه سفق اؼبعفدت  اتغفتي :(3)مقاوت  تدى اؼبةغهلكُت، تانوع اػبدمفت

 
 

رغجفب  ؼبعفدالت اتغيَت اتةعيع  فت ستغخذه ررفت  أرفري  ؽبف تإلرةففتغميز هو شعفر تعفعه اتعديد من اؼبؤ 
 .ساتطفعة  ي تكانوتوجيف اؼبعلومفت ي اتايئ  ساؼبانففة  بال حدسد ستانفمي اتشعور بفعبودة 

                                                           
جغمفةي  ساإلنةفني ، جفمع  ةانفب ،اتعدد اتعلـو اإل، ؾبل  إشكالية التنافس في ظل األوضاع الراىنةرجم نصيب، ففطم  اتزهعاء شفيب،  -راجع:  (1)

 .133، ص. 2007، ديةمرب 20
 .9 -8ص.  .، ص2002اتدار اعبفمعي ، اإلركاندري ،  نظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية،معفرل فهمي حيدر،  -
اتغةويق  ي اتوطن اتععب )اتفعص ساتغحديفت(، اؼبانظم  اتععبي  تلغانمي  "اؼبلغقى اتععيب اتثفشل حوؿ  التسويق بالعالقات،إؽبفـ فخعي أضبد حةن،  (2)

 .395 -393ص.  .، ص2003أكغوبع  08 -06، اتدسح ، قطع، "اإلداري 
(3)

 Michel Porter, La concurrence solon porter, édition village Mondiale, Paris, 1999,p.p. 

32- 37. 
، ص. 2003اتقفهعة،  الطريق إلى منظمة المستقبل بحوث ودراسات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،ةفدؿ زايد، األداء اتغانظيمي اؼبغميز،  (4)

18. 

= اتقيفدة + اؼبوارد اتاشعي  + اإلدارة اإلرًتاذبي  + اؼبةغهلك + اتةوؽالتميزمعادلة   
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ربقيق س  ألف اؼبؤرة  اتيت ال سبيز نفةهف ةن بَتهف من اؼبؤرةفت اؼبانففة  روؼ زبغفي  ي أقعب سقت.س 
يغطلب من اؼبؤرة  ةدـ إبففؿ هذين اتاعدين، ففتغميز دسف إدراؾ اتعمالء تقيم  اؼبانغج ال معٌت اؼبيزة اتغانففةي ، 

ةغافر تيس ته معٌت كذتك، سةاندمف اؼبؤرة  دل تأخذ اتغميز بعُت اإل ستكن ،ته، كمف أف إدراؾ اتعمالء تلقيم 
 تغةفسى اتقيم اؼبدرك  هبعل اتعمالء يغجهوف إذل أي مؤرة .

 أىمية وأىداف الميزة التنافسية :الفرع الثاني
 أىمية الميزة التنافسية:-1

 (1)تربز أنبي  اؼبيزة اتغانففةي  بفتانةا  تلمؤرة  من خالؿ اعبوانب اتغفتي :

 سصور اؼبؤرة   ي أذهفهنم؛حغيفجفهتم، ستضمن سالئهم، ستدةم سربةن ظبع  خلق قيم  تلعمالء تليب إ -
اتغميز  ي اؼبوارد رًتاتيجي ةن اؼبانففةُت  ي اتةلع ساػبدمفت اؼبقدم  إذل اتعمالء، مع إمكفني  ربقيق اتغميز اإل -

 رًتاتيجيفت اؼبانغهج   ي ظل بيئ  شديدة اؼبانففة ؛ساتكففءات ساإل
فضل سأكرب قيفرف بفؼبانففةُت إذا مف حققت اتعضف ساتقاوؿ اؼبطلوب تدى اغبصوؿ ةلى حص  روقي  أ -

 رًتاتيجي  اؼبخطط ؛غوافق مع أهدافهف اإللكُت، سدبف ياؼبةغه
 تعطي تلمؤرة  تفوقف نوةيف سكميف، سأفضلي  ةلى اؼبانففةُت سبفتغفرل تغيح ؽبف ربقيق نغفئج أداء ةفتي ؛ -
رغمعار ستطويع سربفيزهم إلتةفهم  ي اتغأثَت اإلهبفيب  ي مدركفت اتعمالء سبفقي اؼبغعفملُت مع اؼبؤرة   -

 اتغعفمل؛
اتغطور ساتغقدـ ةلى رغمعاري  ساتغجدد فإف هذا األمع يغيح تلمؤرة  مغفبع  انففةي  تةهم بفإلتكوف اؼبيزة اتغ -

 اؼبدى اتاعيد؛
هف سبثل أداة هفم  ؼبواجه  اتغحدي اتذي يانغظع اؼبؤرة ، سيأيت ذتك من خالؿ قيفـ اؼبؤرة  بغانمي  مععفغ -

عيب، ةن طعيق توحيد اتغقانيفت ساؼبهفرات اإلنغفجي  حغيفجفت اتزبفئن  ي اؼبةغقال اتقاتغانففةي  سقدرهتف ةلى تلاي  إ
 بصورة مقدرات سبكانهف من اتغكيف تلفعص اؼبغيَتة بشكل رعيع.

 أىداف الميزة التنافسية: -6
 (2)من بُت األهداؼ اتيت تةعى اؼبؤرة  تغحقيقهف من خالؿ خلق ميزة تانففةي  مف يلي:     

                                                           
 .193، ص. 2008، دار اتيفزسري تلانشع ساتغوزيع، ةمفف، ستراتيجيات التسويقإتفمع اتاكعي،  -راجع:  (1)

 .309ؿبةن مانصور اتيفتيب، معجع راق ذكعه، ص. سائل ؿبمد صاحي إدريس، طفهع  -
اتغةيَت اتفعفؿ  ي "، اؼبلغقى اتدسرل حوؿ الميزة التنافسية وفعالية التسيير االستراتيجي للموارد البشريةراليلي وبضي ، بالؿ أضبد،  -
 .2004 مفي 4 -3يومي جفمع  اؼبةيل ،  كلي  اتعلـو االقغصفدي  سةلـو اتغةيَت،قغصفدي ،اؼبؤرةفت اإل

 .105 -104ص.  .ةلي اتةلمي، معجع راق ذكعه، ص (2)
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بغكفر اؽبفتف اتيت تعد أسؿ من قفـ بإ (Motorola)خلق فعص تةويقي  جديدة: كمف هو اغبفؿ بفتانةا  تشعك   -
 اغبفرب اآلرل اتشخصي؛بغكفر اتيت كفنت أس من قفـ بإ (Appel)احملموؿ، سشعك  

جديدة دخوؿ ؾبفؿ تانففةي جديد: كدخوؿ روؽ جديدة، أس اتغعفمل مع نوةي  جديدة من اتعمالء، أس نوةي   -
 من اؼبانغجفت أس اػبدمفت؛

 قغانفصهف.هف ستلفعص اتكاَتة اتيت تعبب  ي إتكوين رؤي  مةغقالي  جديدة تألهداؼ اتيت تعيد اؼبؤرة  بلوب -
 خصائص وشروط فعالية الميزة التنافسية :الفرع الثالث

 خصائص الميزة التنافسية:-1
 (1)إف اؼبيزة اتغانففةي  تةهم دبجموة  من اػبصفئص سهي:

 تشغق من ربافت سحفجفت اتزبوف؛ -
 خغالؼ ستيس تشفبه؛تاٌت ةلى إ -
 تقدـ اؼبةفنب  األهم  ي قبفح األةمفؿ؛ -
 طويل  األمد سصعا  اتغقليد من قال اؼبانففةُت؛ -
 تقدـ قفةدة تلغحةيانفت اتالحق ، كذتك تقدـ اتغوجيه ساتغحفيز تكل مؤرة ؛ -
 تيةت ثفبغ ؛بغكفر ساتغطويع، كمف أهنف تشغق من جهود اإلدارة ساإل -
إف ربقيقهف يغطلب ضعسرة توافع مهفرات سقدرات من مةغوى معتفع، مثل األفعاد اؼبدربوف تدرياف خفصف،  -

 اتقدرات اتفاني  اتداخلي  ساتعالقفت اتوطيدة مع كافر اتعمالء؛
فرجي  من ستكوف مغجددة سفق معطيفت اتايئ  اػبتقدـ اؼبالئم  اتفعيدة بُت موارد اؼبؤرة  ساتفعص  ي اتايئ ،  -

 جه  سموارد اؼبؤرة  من جه  أخعى؛
رغخداـ هذه اؼبيزات مع األهداؼ ساتانغفئج اتيت تعى اؼبؤرة  ربقيقهف  ي األمدين اتقصَت أف يغانفرب إ -

 ساتطويل.
 شروط فعالية الميزة التنافسية:- 6

 (2)حىت تكوف اؼبيزة اتغانففةي  فعفت  هبب أف تكوف:

 ةلى اؼبانففةُت؛، أي تعطي األراقي  ساتغفوؽ حفظب  -
                                                           

 .27، ص.2001رة اتعفم ، األردف،د اإلداهمعاعبزء األسؿ ،، تجاىات الحديثةة العمليات، النظم واألساليب واإلإدار قبم قبم ةاود،  -راجع:  (1)
قغصفدي  اؼبلغقى اتدسرل حوؿ "اؼبؤرة  اإل ،للمؤسسة االقتصاديةدور إدارة الكفاءات في بناء الميزة التنافسية صوجل ظبفح، مةعود ربيع،   -

 .126، ص. 2008نوفمرب 17-16يومي  ، جفمع  قفؼب ،كلي  اتعلـو االقغصفدي  سةلـو اتغةيَت، بغكفر  ي ظل األتفي  اتثفتث "،  ساإل
، التسويق والمزايا التنافسية، دراسة مجمع صيدال لصناعة الدواءرفمي  غبوؿ،  (2) بَت مانشورة،كلي  ، أطعسح  مقدم  تانيل شهفدة دكغوراه ةلـو

 .50، ص. 2008/ 2007، اعبزائع، بفتان  جفمع  اتعلـو االقغصفدي  سةلـو اتغةيَت، 
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 رغمعارهف خالؿ اتزمن؛اإلرغمعاري ، دبعٌت إمكفني  إ -
 إمكفني  اتدففع ةانهف، دبعٌت صعوب  تقليدهف، أس ؿبفكفهتف، أس إتيفئهف من طعؼ اؼبانففةُت. -

ةلى حدا، بل يانايي أف يغم تفعيلهف تكي تضمن هذه اتشعسط فعفتي  اؼبيزة اتغانففةي  هبب أال يانظع إتيهف كل 
 إمكفني  اتدففع ةانهف دسف سجود رغمعاري  دسف حةم سالعهوف سمعتاط بفآلخع، دبعٌت أنه إلألف كل شعط مؾبغمع ، 

 رغمعاري .إ
 حفؼبف ربصل اؼبؤرة  ةلى ميزة تانففةي  فإهنف ربقق ؾبموة  من اؼبزايف ساتيت من أبعزهف:سبصف  ةفم  فإنه 

 خًتاؽ اؼبانففةُت ؽبف؛تك يصعب إاؼبؤرة ، سبذذبفه مانغجفت سالء سرضف اتزبفئن أكرب إ يكوف -
 ربصل اؼبانظم  ةلى حص  روقي  أكرب من خالؿ قدرهتف ةلى تقدصل قيم  أةلى تلزبفئن؛ -
 تانعكس زيفدة اغبص  اتةوقي  ةلى زيفدة حجم األربفح  ي اؼبانظم . -

 أنواع الميزة التنافسية-3
 (1)يبكن تقةيم اؼبزايف اؼبغانففةُت إذل نوةُت أرفريُت نبف:

 التنافسية الداخلية:الميزة  -
تكوف اؼبيزة اتغانففةي  داخلي ، ةاندمف تكغةب اؼبؤرة  األفضلي  فيمف ىبص ربكمهف  ي تكفتيف اتغصانيع،       

 إدارة أس تةيَت اؼبانغوج، هذه األفضلي  تكةب اؼبانغج إمكفني  ةعض رعع أقل مقفرن  بفؼبانففةُت اآلخعين.

ستزيد من ةن اإلنغفجي  اعبيدة، سهبذا تعطي تلمؤرة  معدسدي  حةان ، كمف أف اؼبيزة اتغانففةي  اتداخلي  تانغج 
 رًتاتيجي  اؼبغاانفة  يأس اؼبانففةُت ساإلطفقغهف ةلى مواجه  اتغخفيض  ي األرعفر اؼبفعسض  من طعؼ اتةوؽ 

 رًتاتيجي  اتةيطعة ةلى اتغكفتيف.ربقيق هذه اؼبيزة اتغانففةي  هي إ
 التنافسية الخارجية: الميزة -

 مفإًتي، قيم  تلمشوج ذس نوةي  مغميزة، ساتيت تانشئ تكوف اؼبيزة اتغانففةي  خفرجي ، ةاندمف يبكن تقدصل مانغ     
 ،أس ةن طعيق ربةُت أداء االرغعمفؿ.رغعمفؿةن طعيق زبفيض تكفتيف اإل

فر سيبكن تلميزة اتغانففةي  اػبفرجي  أف تعطي تلمؤرة  قوة أكرب  ي اتةوؽ، حبيث أهنف سبكن من فعض أرع 
رًتاتيجي  ف ذات نوةي  مغميزة، سقبد أف اإلتكوف مانغجفهتأةلى مقفرن  بفؼبانففةُت اآلخعين، تكن  ي اؼبقفبل 

 رًتاتيجي  اتغميز.اؼبيزة اتغانففةي  اػبفرجي  تكوف إاؼبغاع  ةلى أرفس 
 (2)هانفؾ نوةُت من اؼبيزة اتغانففةي  هي: (M. Porter)حةب 

 

 

                                                           
(1) Jean- Jacques Lambin, Le Marketing stratégique, Op.Cit, p. 330. 
(2)

 Jean –Piérre Détrie et al, Strategor, Dunod, Paris, 4
émé

éditon, 2005, p.p.. 124- 125. 
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 ميزة التكلفة األقل: -
ساتيت تعٍت قدرة اؼبؤرة  ةلى ةعض مانغجفت بغكلف  أقل من مانففةيهف، سهو مف يؤدي إذل ربقيق ةوائد       

أكرب، سهبب  ي هذه اغبفت  فهم سربديد األنشط  اغبعج   ي رلةل  اتقيم  ساتيت سبثل مصفدر هفم  ؼبيزة 
 .اتغكلف 

 يزة تميز المنتج:م -
خصفئص مغميزة سمغفعدة فبف هبعلهف ذات قيم  أكرب من ستعٍت قدرة اؼبؤرة  ةلى ةعض مانغجفت ذات   

رغعمفؿ، خدمفت مف بعد اتايع ...( س ي نظع اؼبةغهلك )اعبودة، خصفئص اإل ت من سجه نظَتاهتف من اؼبانغجف
هذه اغبفت  هبب فهم اؼبصفدر احملغمل  تغميز اؼبانغج من خالؿ أنشط  رلة  اتقيم ، ستوظيف قدرات سكففءات 

 (1)جوانب اتغميز، ستكي تانجح اؼبؤرة   ي سبيزهف ةليهف أف ربقق اتشعسط اتغفتي : اؼبؤرة  تغحقيق

 رغيالؿ كفف  مصفدر اتغفعد بَت اؼبكلف  تغقليص تكلف  اؼبانغج اتانهفئي؛ربويل تكفتيف اتغميز إذل ميزة بإ -
 خغيفر مانغوجفت اؼبؤرة ؛بفتدسافع اتالزم  تدةم قعارهم بإ إمداد مغخذي قعار اتشعاء -
رغيالؽبف  ي ةدد كاَت من األنشط  اؼبانغج  تلقيم ، فبف يةفهم  ي تعظيم اتقيم  مصفدر اتغفعد من خالؿ إ تعزيز -

 اؼبقدم  تلزبوف سمن مث ضمفف سالئه تلمؤرة .
 المبحث الثاني: بناء المزايا التنافسية ومؤشرات قياسها

مغالكهف ؼبيزة من اغبكم ةلى مدى إتغمكن اؼبؤرة  قصد اتزيفدة  ي توضيح مفهـو اؼبيزة اتغانففةي ، ستكي 
فء اؼبيزة اتغانففةي  بان  اؼبانففةُت ةلى مةغوى اتةوؽ، فالبد من اتغععؼ ةلى كيفيتانففةي  سبكانهف من مواجه  

سال تغم  ي تيل  سضحفهف، بل ربغفج إذل فحص دقيق اؼبةغمعة، سإف ةملي  بانفء اؼبيزة اتغانففةي  تيس بفألمع اتةهل 
 صفدر اؼبغفح   ي بانفئهف، ساتيت تةغيعؽ فًتة زماني  طويل . تكل اإلمكفنيفت ساؼب

 المطلب األول: مصادر ومحددات الميزة التنافسية
 مصادر الميزة التنافسية: لو الفرع األ

مزايف تانففةي   ي قطفع اتانشفط اتذي تزاسته األمع اتذي أسجب ةليهف كغةفب اؼبؤرةفت دائمف إذل إ تةعى
هذه اؼبزايف تدةم هبف اتاحث اؼبةغمع ةن مصفدر قوة ضعسرة إةفدة سهتيئ  اتقدرات ساإلمكفنيفت، من خالؿ 

 .(2)سكففءة أةلى  ي األداءسذبعلهف  ي معكز تانففةي جيد  ي اتةوؽ، تكوف نغيج  فعفت  

                                                           
(1)

 Michel Porter, L’avantage concurrentiel, Op. Cit., p.p. 191- 194. 
(2) Michel Bisac, Diagnostic strategeque, Evaleur la Conpetitivite de l’entrepris, Dunod, 

Paris, 2005, p.1. 
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ة تاقى دائمف  ي اؼبانففة  ةليهف إهبفد اؼبصفدر اؼبخغلف  ساتيت من شأهنف أف زبلق ؽبف ميز  كذتك ففؼبؤرة  تكي
ا ؼبف أصاحت سبليه ع أصاحت مغعددة سمعقدة نظةغافر أف مصفدر اؼبيزة اتغانففةي  تانففةي   ي بيئ  األةمفؿ، ةلى إ

 اؼبغيَتات اؼبغةفرة .

 نشوء اؼبيزة اتغانففةي .قال اتغطعؽ إذل تلك اؼبصفدر نغطعؽ أسال كيفي  

 ظهور الميزة التنافسية: -1

قد تةغمع توقت قصَت أس تدـس تعدة رانوات، سهي تانشأ نغيج  جملموة  من اتعوامل  اؼبيزة اتغانففةي إف 
 ( اؼبوارل:17 ي اتشكل )اتداخلي  ساػبفرجي  كمف هي موضح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)اتيت تانشأ اؼبيزة اتغانففةي  سهي:اتعوامل تغضح  (17الشكل )من خالؿ 

 :خارجيةالعوامل ال -

قغصفدي  أس اتقفنوني  قد زبلق ميزة تانففةي  تاعض اتغكانوتوجي  أس اإلحغيفجفت اتعميل أس اتغيَتات إ تيَت
اؼبطلوب   ي رغورد اتغكانوتوجيف اغبديث  س لى اتغيَتات. مثال: اتغفجع اتذي إاؼبؤرةفت نغيج  تةعة  رد فعلهم ة

حغيفجفت رد فعله ةلى تيَت اتغكانوتوجيف سإ رغطفع خلق ميزة تانففةي  ةن طعيق رعة اتةوؽ أرعع من بَته إ

                                                           
 .307 -306ص.  .ةطي  صالح رلطفف، معجع راق ذكعه، ص (1)

 (: ظهور الميزة التنافسية17الشكل ) 

 .306سلطان، مرجع سبق ذكره ص  المصدر: عطية صالح

 ظهور الميزة التنافسية

 عوامل خارجية عوامل داخلية

بغكفر  ي اإل سجود قدرات فبيزة سخفص 
 أساتغكانوتوجي  رًتاتيجي اؼبانغوجفت أس اإل

رغيالؿ إ رعة  رد فعل ساتقدرة ةلى
 .اتغيَتات اػبفرجي 
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سهذا يعغمد ةلى معسن   ،رغجفب  تلمغيَتات اػبفرجي أنبي  قدرة اؼبؤرة  ةلى رعة  اإل اتةوؽ. من هانف تظهع
 قع اتغيَتات.اؼبؤرة  سقدرهتف ةلى مغفبع  اتغيَتات ةن طعيق ربليل اؼبعلومفت ستو 

 :الداخلية العوامل -

غوفعة تدى اؼبانففةُت اآلخعين عاء( قدرات ال تكوف مشمغالؾ موارد سبانفء )أس اؼبؤرة  ةلى إ هي قدرة
اؼبانغج أس اػبدم  ستكانه  انف  ي تطويعهبغكفر انففةي . ال يانحصع اإلبغكفر ساإلبداع ؽبمف دسر كاَت  ي خلق اؼبيزة اتغساإل

بغكفر ساإلبداع  ي خلق مل أس اتغكانوتوجيف اؼبةغخدم  ساإلرًتاتيجي  س ي أرلوب اتعيشمل اإلبغكفر ساإلبداع  ي اإل
 قيم  جديدة تلعميل.

 الميزة التنافسيةمصادر -6
 (1)إذل سجود مصدرين تلميزة اتغانففةي  نبف: (Garvins)أشفر  1987 ي ةفـ        

اؼبوارد اتيت سبغلكهف اؼبؤرة  ستةفةدهف  ي ربقيق اتغميز ساتغفوؽ سزبفيض اتغكفتيف  سهي تلك الموارد الفريدة:-
 بشكل يصعب ةلى اؼبانففةُت تقليدهف، ستشمل كل اإلمكفنيفت، اتعمليفت اتغانظيمي ، اإلنغفجي ، اتغةويقي .

رغففدة من مواردهف بشكل  قدرة ةلى اإل غوفع تدى اؼبؤرة  منسهي مف ي المهارات والقدرات والعمليات:-
كفء، أي اتقدرة ةلى طعح مانغوج جديد بشكل أرعع من اؼبانففةُت، أمف اتعمليفت فهي تغمثل  ي كفف  األنشط  
اتيت تغم داخل اؼبؤرة  تغحويل اؼبدخالت إذل ـبعجفت رواء كفنت رلعف أس خدمفت سدبف وبقق اتغفوؽ بفتةوؽ 

 اتيت تعمل فيهف.

 ي اتواليفت اؼبغحدة ثالث مصفدر جديدة تلميزة  برانيتأرغفذ اإلدارة  ي كلي   (Hao Ma)دـ سحديثف ق  
 (2)اتغانففةي  سهي:

ستغضمن قدرة اؼبانظم  ةلى شعاء اؼبوجودات اتيت تةفهم  ي خدم  اؼبةغهلكُت بطعيق  أفضل من  الملكية:-1
حصوؽبف ةلى موارد فعيدة من نوةهف، سسبغعهف اؼبانففةُت سيًتتب ةلى ذتك سبغع اؼبانظم  دبعكز قوي  ي اتةوؽ، 

 بةمع  جيدة ةن أدائهف.
سيغضمن هذا اؼبصدر سبغع اؼبؤرة  دبيزة تانففةي  ألف ؽبف اتقدرة ةلى اتوصوؿ إذل روؽ  لوصول للموارد:ا-6

اؼبوارد ساتةلع بطعيق  أكفأ من اؼبانففةُت، سيغطلب هذا سبغع اؼبانظم  بفؼبهفرة، اؼبععف ، اػبربة، ساتقوة ساتةلط   ي 

                                                           
 .96، ص. 2009، دار اؼبانفهج ساتغوزيع، ةمفف، التسويق في المشاريع الصغيرةإؽبفـ فخعي طملي ،  -ارجع إذل: ( 1)

 .199، معجع راق ذكعه، ص. ستراتيجيات التسويقإتفمع يفرع اتاكعي،  -
، المنافسة على الميزة التنافسية لشركات إنتاج األدوية األردنيةستراتيجيات إستراتيجية و أثر العوامل اإلمهدي صالح اتدين صبيل ةثمفف،  (2)

 .46.45،ص ص.2003فؿ، جفمع  اتَتموؾ، األردف، إدارة األةمبَت مانشورة، تانيل شهفدة اؼبفجةغَت، ررفت  مقدم  
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من اؼبوردين، قانوات اتغوزيع، اؼبوجودة فيهف، سيغطلب أيضف سجود ةالقفت خفرجي  تلمانظم  مع كل اتايئ  
 اتشعكفء ساتةلطفت اغبكومي .

ستانةب اتكففءة إذل اؼبععف  ساتقدرات اتيت تغمغع هبف مانظم  األةمفؿ ساتيت تةفةدهف ةلى اتقيفـ  الكفاءة:-3
 من اؼبانففةُت.بأنشطغهف بطعيق  أكثع كففءة 

 طعيقغُت تلقيفـ بذتك:ذل سجود إ (Hoa Ma)رغيالؿ اؼبصفدر آنف  اتذكع فقد أشفر ستيعض إ

رغيالؿ تلك اؼبصفدر سذتك ػبلق قيم  أس مانفع  ةلى إستغضمن تعزيز قدرة اتشعك   الطريقة األولى:-
 .بتكار واإلبداعبالتوجو نحو اإل تلمةغهلك بطعيق  أفضل من اؼبانففةُت ستدةى هذه اتطعيق 

اؼبيزة اتغانففةي ، سذتك ؼبانعهم رغيالؿ مصفدر إتضييق اجملفؿ أمفـ اؼبانففةُت  ي تغضمن ؿبفست   الطريقة الثانية:-
تدةى هذه اتطعيق  س ،من ربقيق أي مانفع  أس قيم  تذكع تلمةغهلك بفؼبقفرن  مع اتقيم  احملقق  ته من اؼبؤرة  

 .ستغالل قبل اآلخرينبالتوجو نحو اإل

بغطايق هفتُت اتطعيقغُت ةلى مصفدر اؼبيزة اتغانففةي  اتثالث  يانغج تديانف رغ  مصفدر تلميزة  سةاند اتقيفـ     
 .( اتغفرل18اتغانففةي  كمف هو موضح  ي اتشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)ستغلخص هذه اؼبصفدر فيمف يلي:

                                                           
 .48 -47ص.  .نفس اؼبعجع اتةفبق، ص (1)

 

 (: مصادر الميزة التنافسية18الشكل )

Source : Hao Ma, Creation and Prcemption for competitive Advantage, 

Management Decision, 1999, p. 261. 

 اتغوجه كبو اإلبغكفر ساإلبداع رغيالؿ قال اآلخعيناتغوجه تإل

مغالؾ إتقييد خيفرات اؼبانففةُت  ي 
 اؼبوجودات اتقيم 

 مانع اؼبانففةُت من اتوصوؿ تلموارد

تثايط ةزيب  اؼبانففةُت  ي اتغعلم ستقليد 
 اؼبؤرة 

 أكربمغالؾ اؼبوجودات اتقيم  بففةلي  إ

 بانفء بواب  تةهوت  اتوصوؿ تلموارد

 تشجيع اتغعلم 

 الملكية
 

سهولة 
 الوصول
 

 

 اتكففءة
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 يمة بفاعلية أكبر:متالك الموجودات القإ-1

إف قيفـ اؼبؤرة  بإمغالؾ اؼبوارد ساؼبوجودات اتقيم  ساغبصوؿ ةلى معكز قوي  ي اتةوؽ بطعيق  ةلمي  
مغالؾ اؼبؤرة  تعالم  ذبفري  ساتيت تعد ففةي  اؼبعغمدة ةلى اؼبلكي  مثل إمانظم  يةفهم  ي حصوؽبف ةلى اؼبيزة اتغان

فبف  زبلق اتوالء تدى اؼبةغهلك تةلع  اؼبؤرة من أكثع اؼبوجودات قيم  بفتانةا  تلمؤرة ، حيث هذه اتعالم  
 اتغانففةي.يزيد من حصغهف اتةوقي  سيعزز من معكزهف 

 متالك الموجودات القيمة:تقييد خيارات المنافسين في إ-6

مغالؾ اؼبوجودات قدرة اؼبانففةُت ةلى إرغطفةت اغبد من ؼبانظم  ةلى ميزة تانففةي  إذا مف إقد ربصل ا
، سبفتغفرل مانع جفرهفرغئ، سذتك إمف بإمغالكهف أس إةلى اؼبواقع اغبةفر  داخل اتةوؽاتقيم ، مثل اتةيطعة 

 رغففدة من أنبي  ذتك اؼبوقع بفتانةا  تلمةغهلكُت.اؼبانففةُت من اإل

 بناء بوابة لسهولة الوصول للموارد:-3
 ساؼبةغهلكُت بطعيق  تةغطيع اؼبؤرة  أف تغمغع دبيزة تانففةي  إذا كفف ؽبف اتقدرة ةلى اتوصوؿ إذل اؼبوارد

ة اؼبؤرة  حبجز مةفحفت داخل اؼبعفرض ساحملالت اتغجفري  اتكاَت أكفأ سأكثع ففةلي  من اؼبانففةُت، مثل قيفـ 
 نغافه اؼبةغهلكُت تغلك اتةلع.سذتك تععض رلعهف فبف يزيد من إ

 منع المنافسين في الوصول للموارد:-4
بفتغكفمل اػبلفي من أجل  اتعئيةيُت تلمواد اػبفـ، أس اتقيفـتففقيفت مع اؼبوردين سذتك من خالؿ ةقد اإل

 مغالؾ مصفدر اتغوريد.من أجل إ
 تحفيز التعلم وتشجيعو:-5

ةلى هي مانظمفت تةغاند نغافه اؼبةغهلكُت هي اتقوة، ساؼبانظمفت اتيت ذبلب إ تعغرب اؼبععف   ي ةصعنف اغبفرل
تطويع اؼبانغجفت اعبديدة، سربةُت أدائهف  ي اتقيفـ بأنشطغهف  رغمعاري  اؼبؤرة   يستةفةد اؼبععف  ةلى إ،اؼبععف  

كغةفهبف تغفرل فإف ذتك ريانعكس ةلى تعزيز إاؼبخغلف  فبف يةفهم  ي ربةُت طعؽ اإلنغفج سزبفيض اتغكفتيف، سبف
 تلميزة اتغانففةي .

 كتساب القدرات الجديدة والتقليد:بيط عزيمة المنافسين في التعلم وإتث-6

تعطي اغبق تلمؤرة  بفتةيطعة ةلى خًتاع اع، فرباءة اإلخًت اؼبؤرة  ترباءات اإل مغالؾؿ إسيكوف من خال
خًتاع قفنونيف إذل اغبد من قدرة اؼبانففةُت ةلى طويل  من اتزمن، ستؤدي بعاءة اإل نوع اؼبانغوج سطعيق  تصانيعه تفًتة

 اؼبانغج.تقليد ذتك اؼبانغج سمن هانف تغمغع اؼبانظم  مانفعدة بأربفح تصانيع سبيع 
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سبانفء ةلى مف راق فإنانف نعى بأف اؼبانظم  تةغطيع اغبصوؿ ةلى اؼبيزة اتغانففةي  من ةدة مصفدر سأشكفؿ 
  معيان  من اتزمن سألرافب ـبغلف ، إال أنه كل ميزة تانففةي  تدى اؼبؤرة  تانشأ سفقف جملموة  من اتظعسؼ،  ي غبظ

 ؿبددة.
 محددات الميزة التنافسيةالفرع الثاني: 

 (1)يغم توضيح ؿبددات اؼبيزة اتغانففةي  من خالؿ بعدين أرفريُت نبف: حجم اؼبيزة اتغانففةي  سنطفؽ اتغانففس:      

 حجم الميزة التنافسية -1
فهي بذتك ربقق  ،اؼبانففةُتاؼبؤرة  احملففظ  ةلى ميزة اتغكلف  األدسل أس سبيز اؼبانغج ؼبواجه   رغطفةتإذا إ

انففةُت تلغفوؽ يزة أكرب كلمف تطلب ذتك جهودا أكرب من اؼباتغانففةي ، سكلمف كفنت اؼبرغمعاري  تلميزة ميزة اإل
ةغمفد ةلى دسرة حيفة اؼبيزة اتغانففةي ، ساتيت يبكن مععف  حجم ميزهتف اتغانففةي  بفإل ، ؽبذا هبب ةلى اؼبؤرة ةليهف 

 ( اؼبوارل:19توضيحهف من خالؿ اتشكل )
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .85نايل معري خليل، معجع راق ذكعه، ص.  ػراجع:  (1)

 .196تفمع اتاكعي، معجع راق ذكعه، ص. ػػ            
رغشفرات ساػبدمفت غصفدي ، معكز اتاصَتة تلاحوث ساإلؾبل  درارفت اق الميزة التنافسية لربح معركة التنافسية،فعحفت بوؿ،  -

 .99 -98، ص ص. 2009، 12اعبزائع، اتعدد  مي ،اتغعلي

 التنافسية (: دورة حياة الميزة19الشكل )

 .86ص. مرجع سبق ذكره،نايل معري خليل، : رالمصد
 

 (1) ميزة تانففةي  (2) ميزة تانففةي 

 حجم الميزة 

 المرحلة الضرورة التق ليد اتغاٍت اتغقدصل
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 يغضح تانف من اتشكل ـبغلف اؼبعاحل اتيت سبع هبف اؼبيزة اتغانففةي  سهي:

 مرحلة التقديم أو النمو السريع:-

اؼبفهعة ساؼبؤهل ، سهي بذتك تعغرب   ي هذه اؼبعحل  ربغفج اؼبيزة اتغانففةي  تكثَت من األمواؿ ساؼبوارد اتاشعي       
ظى به من نغشفرا سارعف مع معسر اتزمن نغيج  اتقاوؿ اتذي ربةا  تلمؤرة ، سنظعا تكوهنف تععؼ إمكلف  جدا بفتان

 فهي تعغرب من أطوؿ اؼبعاحل بفتانةا  تلمؤرة  اؼبانشئ  تلميزة اتغانففةي . ،ناؼبغزايديقال اتزبفئن 

 مرحلة التبني:-
م حصصهدى تأثَتهف ةلى اؼبةغهلك سةلى سمسبثل بداي  تععؼ اؼبانففةُت ةلى اؼبيزة اتغانففةي  تلمؤرة      

من  ربةيانهف، سهانف تععؼ اؼبيزة نوةف هذه اؼبيزة اتغانففةي  أس فستوف بشىت اتطعؽ اتعمل ةلى تاٍتاتةوقي ، فيح
 رغقعار ساتثافت ساتغشاع بفعل تزايد ةدد اؼبانففةُت.اإل

 :رحلة التقليدم -
بغقليد اؼبانففة   فتبةاب قيفـ اؼبؤرةهانف يًتاجع حجم اؼبيزة اتغانففةي  ستغجه شيئف فشيئف كبو اتعكود، سهذا 

اتغفوؽ ةليهف، سهذا اتوضع وبغم ةلى اؼبؤرة  تطويع ميزهتف اتغانففةي  سربةيانهف حىت تغمكن اؼبيزة اتغانففةي  سؿبفست  
 من اتاقفء  ي اتةوؽ.

 مرحلة الضرورة: -
اغبفتي  ستطويعهف بشكل رعيع، أس إنشفء ميزة تانففةي  ةلى أرس جديدة تأيت هانف ضعسرة ربةُت اؼبيزة اتغانففةي  

كوف اغبفج  اؼبلح  إذل تقدصل تكانوتوجيف جديدة من أجل زبفيض أرس اؼبيزة اغبفتي ، سهانف تزبغلف ةن 
 اتغكفتيف أس تدةيم ميزة سبيز اؼبانغج.

 نطاق التنافس: -6
تانففةي ، فانطفؽ اتانشفط ةلى اؼبؤرة  بيعض ربقيق مزايف سةمليفت تةفع أنشط  يعرب اتانطفؽ ةلى مدى إ     

س ي اؼبقفبل يبكن تلانطفؽ اتضيق أف وبقق ميزة تةفع يبكن أف وبقق سفعات  ي اتغكلف  ةن اؼبانففةُت، مدى إ
روقي معُت سخدمغه دبانغج مغميز، ستوجد أربع  أبعفد تانطفؽ اتغانففس، من تانففةي  من خالؿ اتًتكيز ةلى قطفع 
 شأهنف اتغأثَت ةلى اؼبيزة اتغانففةي  سهي: 

بُت خغيفر ء اتذين تغم خدمغهم، سهانف يغم اإلاؼبؤرة  ساتعمالـبعجفت تانوع مدى  يعكسالقطاع السوقي: -
 اتًتكيز ةلى قطفع معُت أس خدم  كل اتةوؽ.

يعرب ةن مدى أداء اؼبانظم  ألنشطغهف داخليف )كقعار اإلنغفج( أس  التكامل األمامي )النطاق الرأسي(:درجة  -
مقفرن  بفؼبانففةُت قد وبقق مزايف اتغكلف  األقل أس اتغميز،  ففتغكفمل اتعأري )األمفمي( خفرجيف )كقعار اتشعاء(،

 .معسن  أقل تلمانظم  من حيث تييَت مصفدر اتغوريد أس مانففذ اتغوزيعفهو يؤدي إذل س ي اؼبقفبل 
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يغعلق بعدد اؼبانفطق اعبيعافي  اتيت تانففس فيهف اؼبؤرة ، سيةمح هذا اتانطفؽ بغحقيق مزايف  النطاق الجغرافي: -
 من خالؿ اؼبشفرك   ي تقدصل نوةي  ساحدة من األنشط  ساتوظفئف ةرب ةدة مانفطق جيعافي .تانففةي  

يغعلق دبدى اتًتابط بُت اتصانفةفت اتيت تعمل اؼبؤرة   ي ظلهف، فوجود رسابط بُت األنشط   نطاق الصناعة: -
أس اتغكانوتوجيف أس رغخداـ اتغةهيالت إنغفج مزايف ةديدة، حيث يبكن إ هاؼبخغلف  ةرب ةدة صانفةفت من شأن

 اػبربات نفةهف ةرب اتصانفةفت اؼبخغلف  اتيت تانغمي إتيهف اؼبؤرة .
 : معايير الحكم على جودة الميزة التنافسيةالفرع الثالث

، ؽ مانففةيهف ةليهفو ستكانهف تففجأ حبقيق  تفأهنف سبغلك مزايف تانففةي  جيدة،  قد تعغقد اتعديد من اؼبانظمفت      
رغمعار اتغفوؽ سربقيق اؼبيزة اتغانففةي  اتيت تؤدي إذل إمن اؼبهم سجود معفيَت مالئم  تلحكم ةلى جودة تذتك فإنه 

 (1):ةوائد أةلى من معدؿ اتقطفع سهذه اؼبعفيَت هي

 مصدر الميزة التنافسية: -1

 تعتب اؼبيزة سفق درجغُت نبف:          
ساؼبواد اػبفـ، حيث يةهل نةايف ؿبفكفهتف من قال مثل اتغكلف  األقل تكل من قوة اتعمل  الدرجة المنخفضة: -

 اؼبانففةُت.
رغانفدا إذل جهود تةويقي  أس اؼبانغج، اتةمع  اتطيا  تلعالم  إ مثل تكانوتوجيف اإلنغفج، سبيز الدرجة المرتفعة: -

زايف ؿبكوم  بغكفتيف ربوؿ معتفع ، ستغطلب توافع مهفرات ةالقفت سقدرات سطيدة مع اتعمالء، سهذه اؼب
بفإلضفف  إذل ضعسرة سقدرات ةفتي  اؼبةغوى )من األفعاد، طفقفت اإلنغفج، اتعالقفت مع كافر اتعمالء ...(، 

 رغمعاري .ذا اتانوع من اؼبزايف بقفبليغه تإلرغثمفر اؼبةغمع، ساتاحث ساتغطويع، سيغميز هاإل
 تمتلكها المؤسسة:زة التي عدد مصادر المي   6

تلمانففةُت اتذين رعةفف مف يغمكانوف من ةغمفد اؼبؤرة  ةلى ميزة ساحدة هبعل مانهف مانفال رهال إف إ
 تذتك فإف تعدد مصفدر اؼبيزة اتغانففةي  يعغرب ةفئقف قويف أمفـ غبفؽ اؼبانففةُت ستقلاهم.اتلحفؽ هبف ساتغفوؽ ةليهف، 

 التطوير والتجديد المستمر في الميزة: -3
رغمعار تغففدي معحليت عؾ بإتلميزة اتغانففةي  دسرة حيفة، سهبب ةلى اؼبؤرة  أف تغحكمف رأيانف رفبقف فإف 

ساألمع  ،ساتغجديد اؼبةغمع سبشكل أرعع من اؼبانففةُتسذتك يكوف بفتغحةُت  ،اتغقليد ساتضعسرة من معاحل حيفهتف
 من اتدرج  اؼبعتفع .سإنغفج أخعى جديدة يغعلق خفص  بغييَت اؼبزايف اتقديب  

 

 

                                                           
 .100 -99ص.  .نايل معري خليل، معجع راق ذكعه، ص( 1)
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 المطلب الثاني: سلسلة القيمة كأساس لتحليل الميزة التنافسية
قبفح اؼبؤرة   ي األرواؽ سهذا مف يفعض ةلى اؼبؤرة  اتعمل اؼبيزة اتغانففةي  هي مفغفح تقد توصلانف إذل أف     

سطعؽ من شأهنف دةم هذه اؼبيزة  ي مواجه  مغيَتات احمليط، سهذا من خالؿ  اتاحث ةن مصفدرةغمع ةلى اؼب
اؼبععسف   ي هذا اتفحص اتدسري ساؼبانغظم تكل اتانشفطفت اؼبانجزة داخل اؼبؤرة  ساتعالقفت فيمف بيانهف ساتطعيق  

 "سلسلة القيمة".اتشأف هي مف يةمى 

 الميزة التنافسية: مدخل الموارد كأساس لبناء الفرع األول
رًتاتيجي  مهم ، سقفةدة تةغاند ةليهف خيفرات ةانفصع إ(  سبَت اؼبلمور  موارد اؼبؤرة  بشقيهف )اؼبلمور سبثل   

رغيالؽبف بشكل كفؤ، تغحقيق فبيزات سقدرات سبكن اؼبؤرة  من اتغعفمل مع هذه اؼبوارد سإسأدائهف إذا مف أحةانت 
 اتغفوؽ ةلى مانففةيهف.

 رد:تعريف الموا-1

 سمهفرات مفتي  سطايعي تشَت اؼبوارد إذل كل مف سبلكه اؼبؤرة  من موجودات سإمكفنيفت سةمليفت تانظيمي ،    
ه ضعسرة تغطلب مععف  دسر هذرًتاتيجي ، ففتانفيذ فعفؿ تلخيفرات اإلسمععفي ، ساتيت تعطي اؼبؤرة  اتقدرة ةلى ت

سبفتغفرل فإف اغبديث ةن ربليل اؼبزايف اتغانففةي  هو إرجفع هذه رًتاتيجي تلمؤرة ، اؼبوارد بشكل ةفـ  ي األداء اإل
تلمؤرة  إذا سبغع دبجموة  من سيكوف اؼبورد أرفريف  (1)اؼبزايف إذل اؼبوارد اتيت رفنبت  ي تشكيلهف تلمؤرة .

 (2)اػبصفئص ساتصففت:

 أف يكوف اؼبورد ذس قيم  تانففةي  تلمؤرة ؛ -

 قدرة اؼبانففةُت اآلخعين ةلى حيفزته؛أف يغصف اؼبورد بفتاندرة ستأيت  ي إطفر ةدـ  -

 ال يبكن تقليده من قال اؼبانففةُت، أس أف تكفتيف تقليده ةفتي  جدا؛ -

 رغيالؿ اتفعفؿ تلموارد.ات تانظيمي  سإداري  سبكانهف من اإلأف سبلك اؼبؤرة  قدر  -

 (3)سيبكن اتغمييز بُت اؼبوارد اتغفتي :       

 ستانقةم إذل ثالث أنواع: الموارد المادية )الملموسة(:-أ

                                                           
 .298 -297ص.  .سائل ؿبمد صاحي إدريس، طفهع ؿبةن مانصور اتيفتيب، معجع راق ذكعه، ص (1)
 .344، ص. 2007، دار اتيفزسري، ةمفف، ستراتيجيستراتيجية والتخطيط اإل، اإلضبداف، سائل ؿبمد صاحي إدريسخفتد ؿبمد بٍت  (2)
تةيَت اؼبؤرةفت، اؼبؤرة  "اؼبلغقى اتوطٍت حوؿ اعبزء اتثفشل، ، قتصادية الجزائراإل وارد البشرية والتميز للمؤسسةتسيير الممعاد مكفؾ، ( 3)

 .172 -171ص. . ،ص2007نوفمرب  27 -26جفمع  قفؼب ، يومي  كلي  اتعلـو االقغصفدي  سةلـو اتغةيَت،"،ػػ  قغصفدي  اعبزائعي  ساتغميزاإل
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خغيفر مورديهف ساتغففسض ت، تذا هبب ةلى اؼبؤرة  أف ربةن إؽبف تأثَت بفتغ ةلى جودة اؼبانغوجف المواد األولية:*
 سجودهتف، سحىت يكوف تةيَتهف ؿبكمف هبب:ةلى أرعفرهف 

أشخفص ذسي خربة سكففءة، يكوف دبقدسرهم ربديد نقط  اإلشعاؼ ةلى اؼبواد األستي  إذل أف تةاند مهم  -
 نقطفع  ي اؼبخزسف؛غم تففدي اإل، حىت ياتطلب إلةفدة اتغموين

 بشكل يةمح بفغبعك  داخلهف بةهوت ؛ تانظيم اؼبخفزف -
 اتقيفـ بعملي  اعبعد اؼبفدي ساحملفريب تلغأكد من أنه مت تصعيف اؼبواد سفقف تلقواةد اؼبوضوة . -

تعغرب من أهم أصوؿ اؼبؤرة  ساتيت ربقق اتقيم  اؼبضفف  اتانفذب  ةن ربويل اؼبواد األستي  إذل  :معدات اإلنتاج*
 مانغجفت، تذا هبب ةلى اؼبؤرة  ضمفف رالمغهف، تشييلهف سصيفنغهف، هبدؼ ربقيق فعفتيغهف ألطوؿ سقت فبكن.

سبكانهف من تعميق أنشطغهف ستوريعهف  تعغرب اؼبوارد اؼبفتي  مهم  جدا بفتانةا  تلمؤرة  حيث  الموارد المالية:*
رغمعار سربففظ ةليهف هبدؼ تعزيز رة  أف ربقق صحغهف اؼبفتي  بإكفغح قانوات توزيع جديدة، تذا هبب ةلى اؼبؤ 

 موقفهف اتغانففةي ستطويعه ةلى اؼبدى اتاعيد.
لافت اؼبانففة  اغبديث ، ةغمفد هذه اؼبوارد تةااُت نبف: تكوهنمف من مغطيغم إ غير ملموسة(:لموارد المعنوية )ا-ب

 سألهنف حعج  بفتانةا  تلمؤرة ، سهي تغمثل فيمف يلي:
درة اؼبانغج/ ةغمفد ةلى اعبودة، ساتيت تشَت إذل قت إذل ربقيق حصص روقي  ةفتي  بفإلتةعى اؼبؤرةف الجودة:*

 حغيفجفت اؼبةغهلك أس حىت تزيد من توقعفته.اػبدم  ةلى اتوففء بإ
يةغمد أنبيغه من يعغرب اتعفمل اتغكانوتوجي من أهم اتعوامل اتقفدرة ةلى إنشفء اؼبيزة اتغانففةي  حبيث  التكنولوجيا:*

خغيفر اتغكانوتوجيف اؼبانفرا  ؽبف ساتيت ذبعلهف  ي موضع أراقي  ةلى اؼبيزة اتغانففةي ، سةلى اؼبؤرة  إمدى تأثَته ةلى 
 مانففةيهف.

رغمفع سيقظ  دائمُت ؽبذه اتايئ  حبيث تلعب اؼبؤرة  أف تكوف  ي إي ، هبب ةلى  ي ظل بيئ  تانففة المعلومات:*
َتات األرواؽ فبف يةمح كغشفؼ خطط اؼبانففةُت سربعكفهتم سكذا مغيفت دسرا مهمف ألهنف تشكل مصدرا إل اؼبعلوم

فَت زبفذ اتقعارات اتصفئا   ي اتوقت اؼبانفرب سربغفج اؼبؤرة  إذل قفةدة معلومفتي  قفدرة ةلى تو تلمؤرة  بإ
صع اغبفرل يععؼ بعصع تكانوتوجيف اؼبعلومفت، عاتاؼبعلومفت بفعبودة ساتكمي  اتالزمُت س ي اتوقت اؼبانفرب، ألف 

 ففؼبعلومفت تعغرب كمورد من موارد اؼبؤرة  إذا مف سبكانت من اتغحكم فيهف ربكمت  ي اتقعارات اتةليم .
أشيفء ال يععفهف اؼبانففةُت، ساؼبععف  يبكن أف تكوف  يبكن أف ربقق اؼبؤرة  ميزة تانففةي ، ةاندمف تععؼ :المعرفة*

 سهي تغمثل  ي: (1) ي ةدة أمور.

                                                           
بَت مانشورة، تانيل شهفدة اؼبفجةغَت، مقدم  ، ررفت  الميزة التنافسية في شركة البوتاس ستراتيجية في، أثر الخيارات اإلؿبمد صبيل اتعضفيل ( 1)

 .41، ص. 2004جفمع  مؤت ، األردف، 
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أي اتفهم اتعميق ساؼبععف  اتكفمل  بفؼبانغج أس اػبدم  اؼبوجودة  ي اتةوؽ، سهذه اؼبععف  هبب أف  المعرفة بالمنتج: -
 بفؼبععف  بفتةوؽ.تةخع ػبلق ةعض يبكن أف هبذب اؼبةغهلك، سهبب أف تعتاط اؼبععف  بفؼبانغج 

ُت سطعؽ سةفدات كحغيفجفت اؼبةغهلت اتةوؽ ساؼبةغثمعين ساتافئعُت سإاؼبععف  اتكلي  بآتيف المعرفة بالسوق: -
 اتشعاء.

ستغضمن اؼبععف  بفتغقاني فت اتيت يغم ةن طعيقهف ةعض اؼبانغج تألرواؽ أس اؼبةغهلكُت ستقدصل مف  المعرفة التقنّية: -
 هو أفضل.

من فعاغ، بل هي نغفج جهود مغواصل  من اتاحث ساتغطويع، فهي بَت مغوفعة بطايعغهف سهبب ساؼبععف  ال تأيت 
مغالكهف ألي مصدر هفـ من مصفدر اؼبيزة لحصوؿ ةليهف، سأف تكوف حذرة ةاند إأف تكوف اؼبؤرة  مؤهل  ت

خبلق مزايف تانففةي  بغكفري  بشكل مةغمع، فبف يةمح ؼبععف  كذتك  ي إثعاء اتقدرات اإلااتغانففةي ، كمف تةفهم 
 حفظب .

، تقفف مقفرن  مع اؼبانففةُت  ي ؾبفالت اإلنغفج، اتغانظيم ساتغةويقأي اتدرج  اتعاقي  من اإل معرفة كيفية العمل:*
كغةفب ميزة تانففةي  فعيدة، ستةغمد هذه اؼبععف  من اتغجعب  اؼبكغةا  ساعبهود اؼبعكزة ساؼبوجه  إذل اؼبهن سبفتغفرل إ

سةليه هبب ةلى اؼبؤرة  احملففظ  ةليه سأف ربوؿ دسف تةعيب أس تةويق معلومفت ةانه اتعئيةي  تلمؤرة ، 
 تلمؤرةفت اؼبانففة .

 : سلسلة القيمةالفرع الثاني
أس رلةل  اتقيم  كفف  ي اػبمةيانيفت، حيث كفف تطايق  ي أنظم   ـو " ربليل اتقيم "ؼبفهإف أسؿ ظهور 

 (M. Porter)اعبيش اتعةكعي سذتك هبدؼ اتغقليل من اتغكلف  إذل أقصى حد فبكن، حيث قفـ بعدهف 
 (1)بغقديبهف  ي شكل مبوذج ساضح رهل اتغطايق.

سذتك هبدؼ ربديد مصفدر "تكغيك يةغخدـ تغحليل األنشط  اتعئيةي   ي اؼبؤرة   :ةلى أهنفستقد ةعفهف 
حيث تعغرب اؼبؤرة  من مانظور هذا  ،اؼبيزة اتغانففةي ، سبفتغفرل مععف  ةانفصع اتقوة ساتضعف اتداخلي  اؼبفتي  ساحملغمل 

 (2)اتانموذج ةافرة ةن رلةل  من األنشط  األرفري  اتيت تضيف قيم  إذل مانغجفهتف سخدمفهتف".

اتيت تضح تانف بأف رلةل  اتقيم  ؽبف ةالق  سطيدة بفؼبيزة اتغانففةي  سذتك من خالؿ األدسار هذا إمن خالؿ 
 سذتك ةلى اتانحو اتغفرل:تقـو هبف ساألهداؼ اتيت تطمح اتوصوؿ إتيهف 

 ساتيت يبكن من سرائهف خلق قيم  ؼبانغجفهتف سخدمفهتف؛ ،سبثل ؾبموة  من األنشط  اتعئية   ي اؼبؤرة  -

                                                           
(1) Hamadouche A, Methode D’analyse Strategique,  ــ Les indispensable de la Gestion ـــ   , 

Alger, 2000, P.85. 
(2)

 Michel Porter, L’aventage concurrentiel, OP., CIT., p.49. 
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 تةمح دبععف  نقفط اتقوة ساتضعف  ي اؼبؤرة  سبفتغفرل مععف  مصفدر اؼبيزة اتغانففةي ؛ -

 اخلي بُت األنشط ؛دكفمل ساتغعفمل اتربديد درج  اتغ -

 اتعسابط اتيت توضح تأثَت أرلوب أداء أحد األنشط  ةلى تكلف  نشفط آخع؛اتغععؼ ةلى  -

اتغوصل إذل ربةُت ستطويع األسضفع ساتغانفرق من خالؿ تيَت اتعالقفت ساألمبفط بُت األنشط  اؼبؤداة داخل  -
 اؼبؤرة .

 ( اتغفرل:20يغضح تانف مبوذج رلةل  اتقيم  بصف  ساضح  سماةط   ي اتشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتعئيةي  سأخعى اؼبالحظ من خالؿ اتشكل هو أف رلةل  اتقيم  تغشكل من ؾبموة  من األنشط       
ربليل قيم  اتانشفط يغطلب فهم داةم ، تعمل بفتغانةيق من أجل ربقيق مزايف تانففةي  تلمؤرة ، مع اتعلم أف 

رتافطفت بُت ـبغلف نشفطفت رلةل  اتقيم  رواء ع ربديد مصفدرهف. سهانفؾ ةالقفت سإسربليل سمغفبع  اتغكلف  م
 (1)اتعئيةي  مانهف أس اتداةم .

 

                                                           
 .206رسبعت بانس، معجع راق ذكعه، ص.  (1)
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 (M.Poeter)ل  سلسلة القيمةنموذج (: 20الشكل )

Source : M. Porter, L’avantage concuocentiel, OP. , CIT., p.53 

 الهيكلة القاعدية )اإلدارة العامة(
 إدارة الموارد البشرية

 جيو التطوير التكنول
 التموين

اإلمداد 
 اإلنتاج الداخلي

اإلمداد 
 الخارجي

التسويق 
 والمبيعان

 

 الخدم        ات

 األنشطة 
 الداعمة 

 الرئيسة                 األنشطة 
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 الرئيسية:األنشطة -1
 بغصانيفهف إذل  (M. Porter)تغمثل  ي األنشط  اتيت تكوف ؽبف ةالق  مافشعة خبلق اؼبانغوج اعبديد، سقد قفـ      

 (1)طبة  أنشط  هي:

ستغمثل سظيف  اإلمداد  ي توفَت مف يلـز تلمؤرة   ي اؼبكفف اؼبانفرب س ي اتوقت اؼبانفرب،  اإلمداد الداخلي:-أ
حيث أف اإلمداد ييطي أنشط : اتانقل، اتغخزين، اتغةليم، س ي اؼبانظمفت اإلنغفجي  يبغد خلفيف إذل ؾبفؿ اتغموين، 

 أمفميف إذل ؾبفؿ اتغةيَت اتغجفري ساتغوزيع.سيبغد 
اؼبفدي تلمانغج إذل اتعمالء، ستشمل اؼبعتاط  جبمع، زبزين، اتغوزيع  غمثل  ي كل األنشط في اإلمداد الخارجي:-ب

 دست  اتطلايفت.جزبزين اؼبانغجفت اتغفم ، مانفست  اؼبواد، اتعمليفت اػبفص  بفتانقل ساتغةليم تانفيذ س 
اتيت تليب اإلمداد اتداخلي مافشعة، سهتغم بغكوين نظفـ مانغج داخل اؼبانظم  من خالؿ سهي اتوظيف   اإلنتاج:-ج

اتانشفطفت اإلنغفجي   ي: اتغشييل، اتغيليف، اتغجميع،  (M. Porter)ربويل اؼبدخالت إذل ـبعجفت، سقد حدد 
 اتصيفن ، اؼبعاجع  ساتعقفب ، ساتعمليفت اؼبعتاط  بفتًتكيب اتقفةدي.

سيعتاط اتغةويق بكل األنشط  اؼبشًتك   ي توفَت اتورفئل اتيت سبكن اؼبشًتين من شعاء  والمبيعات:التسويق -د
خغيفر حلقفت اتغوزيع، م تلقيفـ بذتك، سهذه اتانشفطفت هي اإلشهفر، اتًتقي ، قوة اتايع،إمانغجفت اؼبؤرة  سربفيزه

 اتعالقفت مع اؼبوزةُت، ربديد األرعفر... 
شفطفت اؼبشًتك   ي توفَت اػبدمفت اؼبغعلق  بفغبففظ ةلى قيم  اؼبانغج مثل: اتًتكيب، سهي كل اتان الخدمات:-ه

 اإلصالح، اتغكوين، توفَت قطع اتييفر.
 األنشطة الداعمة:-6

ستغمثل  ي اتوظفئف اإلداري  اتيت تدةم األنشط  اتعئيةي ، تةفةد األنشط  اتداةم  ةلى ربةُت اتغانةيق 
 (M. Porter)سربقيق اتكففءة  ي ـبغلف ةمليفهتف سأنشطغهف اتعئيةي  هبدؼ إضفف  قيم  ربقيقي  ؽبف، سقد حدد 

 األنشط  اتداةم  فيمف يلي:
اتقفةدي  تلمؤرة  من ةدد من اتانشفطفت اتيت ربغوي: اإلدارة اتعفم ، ستغكوف اؽبيكل   الهيكلة القاعدية:-أ

 اتغخطيط، اؼبفتي ، احملفرا ، اؼبهفـ اتقفنوني ، اتعالقفت اػبفرجي .
تشغمل هذه اتةلةل  ةلى اتانشفطفت اؼبغعلق  بغوظيف اؼبةغخدمُت، ستكويانهم  إدارة الموارد البشرية:-ب

 تغحقق معه أهداؼ اؼبؤرة .ستانمي  مهفراهتم سربفيزهم بشكل 

                                                           
 .93 -92ص.  .نايل معري خليل: معجع راق ذكعه، ص -راجع:  (1)

- Yves Pimor, Logistique, Dunod, Paris, 4
éme

 édition, 2005, p. 3. 

- Michal Porter, L’avontage concurrentiet, Op., Cit., P. 57. 

- Jean- Jaques Lambn et Ruben Chumpitaz,Op.Cit, p.p. 3- 4. 
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أنشط  تغعلق بغصميم اؼبانغج سكذتك ربةُت طعيق  أداء األنشط  اؼبخغلف   ي حلق   التطوير التكنولوجي:-ج
 اتقيم  ستشمل: اؼبععف  اتفاني ، اإلجعاءات ساؼبدخالت اتغكانوتوجي  اؼبطلوب  تكل نشفط داخل رلةل  اتقيم .

اإلنغفج اؼبةغخدم   ي رلةل  اتقيم  اػبفص  بفؼبؤرة ، سهتدؼ  سيشمل كل سظفئف شعاء سرفئل التموين:-د
سظيف  اتغموين إذل سضع اؼبدخالت اتضعسري  ربت تصعؼ اؼبؤرة  سذتك  ي اتوقت احملدد سبأفضل اتشعسط، 
تذتك فإف هذه اتوظيف  زبغص بصورة أرفري  بثالث ؿبفسر هي: اغبصوؿ ةلى أفضل أرعفر تلشعاء، اغبصوؿ 

 (1)تلمشًتيفت، توفَت اؼبدخالت  ي اآلجفؿ احملددة. ةلى أفضل جودة
 (2)تلمؤرة  يكمن  ي:إف اؽبدؼ من مععف  رلةل  اتقيم  بفتانةا       

أهنف تعغرب أداة ربليلي  تغحديد اؼبقدرات اعبوهعي  تلمؤرة ، فضال ةن ربديد اتانشفطفت اتيت يبكن أف ربقق اؼبيزة  -
 ساتغمفيز؛اتغانففةي  الريمف مف يغصل بفتكلف  

رغاعفد تلك اتانشفطفت ذات اإلرهفـ اتضعيف طفت اتيت تةفهم  ي خلق اتقيم ، سإتةهم  ي اإلبقفء ةلى اتانشف -
  ي هذا اجملفؿ.

سةليه يبكن اتقوؿ أف رلةل  اتقيم  تعغرب أداة من أدسات اتغحليل اتداخلي تلمؤرة  اتذي يهدؼ إذل 
اتعيوب اتغانففةي  تغصحيحهف. سذتك من خالؿ ربديد األنشط  ر ربديد مصفدر تلمزايف اتغانففةي  تغقويبهف سمصفد

رواء كفنت أرفري  أس داةم  ساألنشط  اتفعةي  ؽبف، سربديد آتيفت تعاكم اتقيم  من خالؿ تةلةل ةمل هذه 
 رغدراكهف.ندثفر سهتدصل اتقيم  إلتانشفطفت، إضفف  إذل ربديد أرافب إا

 التنافسية: مؤشرات قياس الميزة الفرع الثالث
 (3)يوجد طعيقُت تغقييم اؼبيزة اتغانففةي  سهي:        

 ستغمثل هذه اتطعؽ  ي اآليت: الطرق التي تركز على المنافسين: -1
 تقييم مصادر الميزة التنافسية عن طريق الحكم الشخصي لإلدارة:-أ

ساتقدرات تديهم "ةدد اؼبانغجفت تكل من جوانب اتقوة ساتضعف تدى اؼبانففةُت، سمقفرن  مدى سفعة اؼبوارد 
اعبديدة أس اؼبطورة، سأستويفت اإلرغثمفر، ففئض اتطفق ، اتقدرة ةلى اتغكيف إرغيعفب اتغيَتات"، سمعاجع  

 اؼبهفرات اتغةويقي   ي ؾبفالت اإلبغكفر سمدى إرغمعاري  سدرج  رضف اتعميل.
 
 

                                                           
(1) Samuel Josien et sophoelandrieux- Kartochian, Organisation et managemenr de 

l’entreprise, Gualino édition, Paris, 2008, p. 110. 
 .153صفحل ةاد اتعضف رشيد، إحةفف دهش جالب، معجع راق ذكعه، ص.  (2)
 .280 -279ص.  .، ص2003، اتدار اعبفمعي ، اإلركاندري ، كيف تسيطر على األسواق؟ تعلم من التجربة اليابانيةةاد اتةالـ أبو قحف، ( 3)
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 مؤشرات المزايا التنافسية الحالية:-ب
اتغانففةي مقفرن  بفؼبانففةُت؟ مف هي تكلف  األنشط  اتغةويقي ، مف هو موقف مف هو موقف اؼبؤرة  

اتغكفتيف اتانةاي  تةلةل  نشفطفت خلق اتقيم  خفص  تلك اتيت تعغمد ةلى اؼبوقع ساألصوؿ ستكلف  إقبفز كل 
 نشفط معتاط هبذه اتةلةل  سمانحى اػبربة بفتانةا  تلغكلف  ساتعحبي  سنطفؽ اتانشفط.

 النجاح الرئيسية: تحديد عوامل-ج
حيث يغم مقفرن  اؼبانففةُت اتانفجحُت بانظفئعهم اتذين دل وبققوا أي قبفح تغحديد من اتذي ريغم إخغيفرهم 
ؼبقفرن  اؼبؤرة  هبم، سيبكن إرغخداـ مؤشعات مثل اغبص  اتةوقي  ساتعحبي ، اتانمو، سةدد األرواؽ اعبديدة 

 ساتعوامل اتيت تةفهم  ي رلةل  خلق اتقيم .
 قاييس األداء:م-د

 سيغمثل  ي اغبص  من اتةوؽ ساتعحبي  اتانةاي  "اتعفئد ةلى األصوؿ أس اؼبايعفت".
 الطرق التي تركز على العمالء:-2

 ي هذا اجملفؿ يبكن إرغخداـ بعض األرفتيب مثل: اؼبقفرن  اتيت يقـو هبف اتعمالء بُت خصفئص اؼبؤرة  
رغقصفء إتغفضيل ... إخل، أس اتقيفـ بعمل أداء اتةلع، اتوالء، اساؼبؤرةفت اؼبانففة  سذتك من خالؿ: اتغكلف ، 

تلغععؼ ةلى درج  رضف اتعمالء سسالئهم، فضال ةن حةفب اغبص  اتانةاي  تقطفةفت اتعمالء تلةلع  بشكل 
هنفئي ساغبصوؿ ةلى معلومفت معتدة مانهم تغالئم مع أس تةفهم  ي ربديد مف هي اتغصعففت اؼبمكن اتقيفـ هبف 

 األداء. تغحةُت
 تحقيق الميزة التنافسية ومداخل  ناءب لالمطلب الثالث: مراح

رغكشفؼ، هذا األخَت اتذي ييطي نشفطفت ساإل ؿاليكل من اإلرغإف اؼبيزة اتغانففةي  هي مةأت  تظففع         
اػبربة رغيالؿ اتذي يعٍت فر، حيث تغحقق نغفئجه من خالؿ اإلبغكحث، اإلكغشفؼ، اتغجعب  ساإلمعيان  مثل: اتا

كغشفؼ يؤدي إذل ةدـ اتغكيف إذا دل يغم إرغخداـ اتغكعار أس مف يععؼ بفتعتفب ، ففتغحةُت قد اجملمع ، إ
رغيالؿ تديهف، سأرفتيب اإلرغكشفؼ أرفتيب اإلتوجهفت جديدة، تذتك فإنه يغعُت ةلى اؼبؤرةفت اؼبوازن  بُت 

 تلحصوؿ ةلى مزايف تانففةي .
 زة التنافسيةل تحقيق المي: مداخالفرع األول

حصل ةلى اؼبيزة اتغانففةي  من خالؿ موقع اؼبؤرة   ي غأهم مداخيل ربقيق اؼبيزة اتغانففةي  هي مدخل ات   
 (1)نطالقف من حعكي  اؼبانففة ، سفيمف يلي تفصيل تغلك اؼبداخل:خل اغبصوؿ ةلى اؼبيزة اتغانففةي  إاتقطفع، سمد

 

                                                           
كلي  اتعلـو ، ؾبل  اتعلـو االقغصفدي  سةلـو اتغةيَت،  مدخل تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات األعمال في ظل محيط حركيةظيمي دالؿ،  (1)

 .208 -200ص.  .، ص2010، 10 :جفمع  رطيف، اتعدداالقغصفدي  سةلـو اتغةيَت ،
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 مدخل الميزة التنافسية الموقعية: -1
قف من اؼبوقع  ي اتقطفع، أنبهف نطال  بفغبصوؿ ةلى اؼبيزة اتغانففةي  إاتعديد من اتانظعيفت اؼبغعلق تقد سردت

هذا اؼبدخل أف تغحقق ةن طعيق ، كمف يبكن تلميزة اتغانففةي   ي ظل 1980ران   (M. Porter)رهفمفت إ
 اؼبوارد.

 الميزة التنافسية الناتجة عن الهياكل القطاعية: -أ 
يفت اتصانفةي ، إذل أف قغصفدرًتاتيجي قعياف من اتاحوث اإلاتثمفنيانفت، دل يكن اتغحليل اإل  حىت بداي

اتيت مكانت اؼبؤرةفت من خالؿ اتغحليل اتقطفةي من ربديد ربعكفهتف )اتدخوؿ،  (M. Porter)ظهعت أحبفث
ةوف( مع ربليل اعبفذبي  اتغطور، احملففظ  ةلى اتوضعي  داخل اتقطفع ...(. ستغكفمل درار  هيكل اتقطفع )اؼبانفف

اتكلي  تلصانفة ، حيث يوضح ربليل اعبفذبي  ةوامل اتصانفة  اتيت تؤثع إهبفبيف ساتيت تععؼ بفتفعص، ساتعوامل اتيت 
 .(Porter)سذتك من خالؿ مةفنب  كل قوة من اتقوى اتغانففةي  اػبمة  تػ  ،تؤثع رلايف ستععؼ بفتغهديدات

 الموارد:الميزة التنافسية الناتجة عن -ب
رًتاتيجي ، ساألمع ال يغعلق جوهعيف يبثل نقط  بداي  تطور أي إيعغرب ربليل اؼبوارد )أس ةوامل اإلنغفج( أمعا 

اؼبزايف  ءبغحعيع قفئم  من اؼبوارد اؼبفتي ، اتاشعي  ساتغكانوتوجي  اتيت سبغلكهف اؼبؤرة ، ستكانه يغعلق بفهم كيفي  بانف
 ةليهف   سبَت اؼبفدي  تلمؤرة  هو اتقفةدة األرفري  احملددة تلقدرات اتيت رَتتكزاتغانففةي ، فإحصفء اؼبوارد اؼبفدي

 فف ضمن مدخل اؼبوارد كأرفس تلميزة اتغانففةي  نبف.بانفء اؼبيزة، سيوجد مفهومفف ياندرج

  المورد:*
اتغانظيمي ، اػبصفئص اؼبغعلق  يشمل كل األصوؿ اؼبفدي  ساؼبعانوي ، اإلمكفنيفت اتاشعي  ساتعأظبفتي ، اتعمليفت       

بفؼبؤرة ، اؼبعلومفت ساؼبععف ، سهي تغميز بإمكفني  اتغحكم فيهف ساتةيطعة ةليهمف من جفنب اؼبؤرة ، سكذا 
 إمكفني  ربةُت كففءهتف سفعفتيغهف.

  الكفاءات المحورية:*
سهي ةافرة ةن األصوؿ بَت اؼبلمور  اتيت سبثل ؾبموع اؼبهفرات اتففرق  ذات اتطفبع اػبفص، إضفف       

اتغكانوتوجيف ففئق  اؼبةغوى ساتعتفب  اتغانظيمي  اتيت تشكل أرفرف جيدا تطفقفت اؼبؤرة  ةلى اتغانففس سربقيق اؼبزايف 
نغفج مانغجفت ذات أحجفـ صيَتة، أمف اتكففءة هي اتقدرة ةلى إ (Sony)اتغانففةي ، ففتكففءة احملوري  تشعك  

 فهي اتقدرة ةلى ربقيق دسرة إنغفج رعيع . (Motorola)احملوري  تشعك  
ستقـو اتكففءات احملوري  بغيذي  اؼبيزة اتغانففةي  ساغبففظ ةليهف ؼبدة طويل  دسف أف يغمكن اؼبانففةوف من 

حيث أهنف تؤدي إذل اغبففظ ةلى قدرات  ،ظيمي   ي تب اؼبةأت فت أس اتعتفب  اتغانانليدهف، سهانف يعغرب مفهـو اتعستيتق
اؼبؤرة  حىت سإف بفدر فعد من ذسي اتكففءات اػبفص . ففألفعاد يغيَتسف ستكن اتعتفب  تاقى، ستذتك هبب ةلى 
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 1991ران   (Grant)مصفدر اؼبيزة اتغانففةي  ساغبففظ ةليهف. سقد حدد اؼبانظم  اتقيفـ بغحليل اؼبوارد ؼبععف  
 ( اؼبوارل:21تافةهف إلجعاء ربليل موارد اؼبؤرة  نوضحهف  ي اتشكل )طوات هبب إؾبموة  خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخل الميزة التنافسية الحركية: -6
اتغانففةي  اغبعكي  مبوذج تلغشييل اعبيد آلتيفت اتةوؽ، فهي قد تانغج ةن مانففة  يومي  نشط ، أس إف اؼبيزة 

 ةن توتيف جديد تلعوامل.

 الميزة التنافسية الناتجة عن منافسة نشطة: -أ 

، اتلذاف قدمف مبوذجف 1992ةفـ  (Smith)س (Cannon)تطور هذا اؼبدخل نغيج  إرهفمفت 
اغبعكي  اتغانففةي  من خالؿ األفعفؿ سردسد األفعفؿ اؼبغافدت  بُت ـبغلف األطعاؼ اتففةل  داخل يوضحفف  ي رَتسرة 

اغبقل اتغانففةي. سيعتكز اتانموذج ةلى فكعة أف ردسد األفعفؿ اتغانففةي  مغأثعة خبصفئص اتفعل، س ي اؼبقفبل فإف 

 (: التحليل االستراتيجي حسب النظرية المرتكزة على الموارد21الشكل )

Source : Giorgio Pellicelle, Stratégie d’entreprése, OP., CIT., p.225. 

رًتاتيجيفت اتيت تةغيل موارد سقدرات اخغافر اإل -4
اؼبانظم  نةا  إذل اتفعص اؼبغفح  من طعؼ احمليط 

 اػبفرجي

تقييم قدرة اؼبوارد ساتكففءات ةلى ربقيق األربفح  -3
 ةن طعيق إنغفج سارغيالؿ اؼبزايف اتغانففةي 

ربديد اتقدرات اؼبميزة، مفذا ربةن ةمله أفضل من  -2
 اؼبانففةُت

ربديد ستعتيب موارد اؼبؤرة  من حيث نقفط اتقوة  -1
 ساتضعف نةا  تلمانففةُت

 
 اإلرًتاتيجي 

 
 اتغانففةي اؼبزايف 

 
 اتقدرات

 
 اؼبوارد

 
       ربديد اتفجوات  -5

مف بُت اؼبوارد اتضعسري  
ساؼبوارد اؼبغفح ، 

االرغثمفر، اتغكفمل 
 سربةُت قفةدة اؼبوارد
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رغجفبفت سال ىبغزؿ سقت اتعد، أمف زمن اتعد عل معُت ال يؤثع سال يعفع ةدد اإلت اؼبعاني  بفتانفمي ةدد اؼبؤرةف
 فيغانوع حةب اتقطفةفت.

 الناتجة عن توليف جديد للموارد: الميزة التنافسية-ب

يف اعبديد تلموارد فإف اؼبيزة اتغانففةي  نفذب  ةن اتغوت 1935ةفـ  (Schumpeter)حةب اتافحث 
بغكفر دبفهومه اتوارع: اإلداري ساتغكانوتوجي، سقد حددت مقفربغه طبة  أنواع من اتغوتيففت ساتذي يعٍت اإل

 (1)اعبديدة تلموارد هي:

 مانغج جديد أس جودة جديدة ته؛صانفة   -

 فغح ـبعج أي روؽ دل يهغم به اؼبانففةوف بعد؛ -

 مصدر جديد تلمواد األستي  أس تلمانغجفت نصف اؼبصانع ؛بزس  -

 مثل خلق اتثق  بفتانةا  تصانفة  تعمل ربت نظفـ اؼبانففة  اغبعة؛ربقيق تانظيم جديد  -

كغشفؼ ةلمي اتصانفة  ساتيت هبب أف تعتكز ةلى إتقدصل طعيق  إنغفج جديدة بَت مععسف  ةمليف  ي فعع  -
 جديد، سيبكانهف أف تغعلق بطعؽ بيع جديدة.

 :المدخل المقارن-3

ساغبعكي  اتغانففةي ، سبعد ربليل اؼبوارد اؼبغفح   اتغانففةياؼبغأتي  من اؼبوقع مصفدر اؼبيزة اتغانففةي  بعد ربليل 
 سربديد اتكففءات احملوري ، يصاح من اتضعسري إجعاء ربليل مقفرن  يعغمد ةلى ؾبموة  طعؽ هي:

 تاريخ المؤسسة: -أ 
اتيـو قد ربةانت، سيغعلق األمع بفحص اتوضعي  اؼبفتي  تلمؤرة  بفتانظع إذل مفضيهف، فإذا كفنت اتوضعي  

 رغجمفع نقفط اتقوة ساتعكس.يبكن اإلرغانغفج أف اؼبؤرة  قد إرغطفةت إ

 نمطية القطاع:-ب
مفهـو اؼبقفرن  اؼبعجعي  قفةدة أرفري  سيقصد هبف تشفبه األطعاؼ اتففةل  داخل قطفع اتصانفة ، سيبثل 

 اتقطفع.رغخدامهف إال  ي ظل مبطي  ن طعؼ خربة اتقطفع اتيت ال يبكن إمطورة م
 
 
 

                                                           
(1) Gérard Koenig, Management stratégique, Dunod, Paris, 2004, p.p. 171- 174. 
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 ستراتيجيات المنافسة:إ-ج
ةلى ربديد مانففةيهف ستضييق ؾبفؿ اتةيفرفت اؼبغةفسي ، فإف كفف أحد يغطلب قبفح اؼبؤرة  اتعمل 

طع تانفيذ ذتك سارع  من اؼبانغجفت، فإنه هبب ةلى اؼبؤرة  فعل ذتك، سإف دل تةغيععض تشكيل  اؼبانففةُت 
 اتقوؿ أهنف سبغلك نقفط ضعف.تةفةف فإنه يبكن سكفنت تشكيلهف أقل إ

 المقارنة المرجعية:-د
درار  أفضل طعؽ اإلنغفج ستعٍت مقفرن  اؼبؤرة  بفؼبانففس األفضل سبوقعف  ي اتقطفع، سيغطلب ذتك مانهف 

 هو اتغحةُت ساتغطويع. ساتغةويق اؼبةغعمل  من طعؼ اؼبانففةُت، حيث أف اؽبدؼ األرفري
 المصالح:نتظارات أصحاب إ-ه

ق اغبعج  اتيت هبب أف نغظفرات أصحفب اؼبصفحل بدق  سذتك هبدؼ ربديد اتعانفصع ساؼبانفطمععف  إسهبب 
 هغمفـ.تلقى أكرب إ

 تنوع وجهات النظر:-و
ل تيَت اتغطورات سفق سجه  نظع اؼبديع سسجهفت نظع ؿبللي ه ي كل اتغحليالت اتةفبق ، ال هبب ذبف

ستويفت تغحقيق اؼبيزة ب األيًتتسجهفت نظع اتفعيقُت فيمف يغعلق ب اتقطفع غبةفب اؼبةغثمعين، حيث زبغلف
 ( اؼبوارل:5اتغانففةي ، كمف يوضحه ذتك اعبدسؿ )
 (: ترتيب األولويات حسب المسيرين ومحللي القطاع5الجدول )

 محلل القطاع لحساب المستثمرين المدير )المسير(
 بتكار أثناء الرد على التغيراتاإل -1
 للعميلأفضل إشباع  -6
 المةصورة للع أفضل  -3
إحداث التوازن بين فوائد  -4

 المساىمين والعمالء

 بغكفر أثانفء اتعد ةلى اتغيَتاتاإل -1
                                                      ساتعمالءناتغوازف بُت فوائد اؼبةغثمعي -2
 رغخداـ تلغكانوتوجيفأفضل إ -3
 أفضل جودة -4
 أفضل إشافع غبفجفت اتعميل -5

Source : Giorgio Pellicelli, Op. Cit, P. 204 

 مراحل بناء الميزة التنافسيةالفرع الثاني: 
 (1)ةداد سبانفء أي ميزة تانففةي  سهي كفآليت:ثالث  معاحل إل (M. Porter)قًتح إ

 :تحليل بنية القطاع الذي تنتمي إليو المؤسسة- 1
اتغانففةي  اػبمة ، فمن خالؿ درار  هذه اتقوى  تغحدد باني  اتقطفع من خالؿ اتضيط اتذي سبفرره اتقوى

زديفد ضيط هذه اتقوى فإنه د اتوضعي  اتغانففةي  تلمؤرة . سبإيبكن ربديد جفذبي  اتةوؽ  ي ذتك اتقطفع سربدي

                                                           
 .143 -142ص.  .حةن ةلي اتزبيب، معجع راق ذكعه، ص (1)
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سصعوب  رغثمفر قاوؿ ةلى اإلسبفتغفرل صعوب  ربقيق ةفئد م ،ةلى هذه اتوضعي يصاح من اتصعوب  احملففظ  
 مواصل  اتانشفط.

 ستراتيجية التنافسية:إقرار اإل -2
اتغانففةي  بوارط   اؼبيزةرًتاتيجي  تانففةي  ؿبددة من أجل ربقيق هبب ةلى اؼبؤرة  أف تقـو بإخغيفر إ

اتيجي  اؼبانفرا  رًت ؼبؤرة  اتانفجح  هي اتيت زبغفر اإلرًتاتيجي  اتغميز سااؼبففضل  بُت إرًتاتيجي  قيفدة اتغكلف  أس إ
 نيفهتف.مكفسفقف تقدراهتف سإ

 ستراتيجية التنافسية:تطبيق اإل- 3
بل أهنف معحل  مةغمعة تقـو  ،هبب أف تانظع اؼبؤرة  إذل هذه اؼبعحل  بأهنف معحل  تانغهي بعد مدة معيان      

 اؼبؤرة  بإةفدة تقةيم اتقطفع اتذي تانشط فيه سسضعهف اتغانففةي بصف  دسري  سمانغظم .
 الميزة التنافسيةاإلستراتيجيات التنافسية كأساس لتحقيق  المبحث الثالث:

ؼبدى معكزهف اتغانففةي أكثع قوة من اؼبانففةُت، أس ةلى األقل احملففظ  ةليه  ي اكل مؤرة  إذل جعل   تطمع       
 .رًتاتيجيفت اتغانففس اتقصَت ةن طعيق تطايق إحدى إ

 عليو المطلب األول: مفهوم المركز التنافسي وأساليب الحفاظ
اؼبعكز اتغانففةي ةن قوة تواجد اؼبؤرة   ي اتةوؽ مقفرن  بفؼبانففةُت، سقد تةغعمل صبيع اتفعص اؼبغفح  يعرب       

 تلحففظ ةليه ستقويغه  ي اؼبةغقال تيعض اتاقفء اتدائم  ي اتةوؽ.
 : مفهوم المركز التنافسي وكيفية تقييموولالفرع األ

رغطفةت لمف كفنت هذه اتقدرة كاَتة كلمف إتلمؤرة  من قدرهتف اتغانففةي ، سكأنبي  اؼبعكز اتغانففةي تاناع      
 اغبففظ ةلى معكزهف اتغانففةي.

"ذتك اؼبوقع اتذي ربغله من اتةوؽ مقفرن  دبواقع اؼبانففةُت ستطمح  :ععؼ اؼبعكز اتغانففةي تلمؤرة  ةلى أنهيس     
 .(1)هذه األخَتة إذل توريع موقعهف ةلى حةفب هؤالء ؼبف يعكةه من قوة أمفـ اؼبانففةُت"

 تقييم المركز التنافسي للمؤسسة: -
اتيعض من إجعاء تقييم اؼبعكز اتغانففةي  ي مقفرن  اؼبؤرة  بأهم مانففةيهف  ي ةدة ؾبفالت تةمح بإبعاز سزهنف  يغمثل

خغالؼ، أروء[ مع مبوذج اؼبقفرن  ]أحةن، ال يوجد إ رغخداـمف يغم تقييم اؼبعكز اتغانففةي بإ إذ بفتاف ، ي اتةوؽ
 تلوزف اتانةيب تكل ةفمل من ةوامل قبفح اؼبؤرة  كبصل  ياؼبانففةُت. يقًتح هذا اتانموذج ةدة معفيَت تقييمي  

                                                           
 .9طفتب معصل، معجع راق ذكعه، ص.  (1)
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سمن األفضل ضمن هذا اتانموذج أف يكوف  ،هذا األخَت ةلى ةالم  هنفئي  معجح  تقيس اؼبعكز اتغانففةي تلمؤرة 
 .(1)(0( أس )-حفؿ ذتك يبكن اإلشفرة بػ: )+(، )رغةطفء ةالم  تكل معيفر، ستكن إذا إاتغقييم ةن طعيق إ

 أدوات الحفاظ على المركز التنافسي اني:الفرع الث
 ي يد اؼبؤرة  ذبعلهف ربففظ ةلى معكزهف اتغانففةي، هذه األرفتيب  ي حد ذاهتف تعد  توجد أرفتيب ةديدة       

رغمعار ستانقةم   سبكانهف من اتاقفء، اتانمو مث اإلي ربقيق أكرب حص  روقيهسريل  ال بفي  ألف اتيفي   ي ذتك 
 (2)إذل:

 األساليب الكالسيكية: -1
تغعلق هذه األرفتيب أرفرف بغقييد دخوؿ مانففةُت جدد إذل اتةوؽ ةن طعيق اتعفع من ةوائق اتدخوؿ، 

ةاندمف تدرؾ أف ميزهتف اتغانففةي  مععض  تلزساؿ، حيث تلجأ إذل سضع ةوائق تةغخدـ اؼبؤرة  هذا األرلوب 
صفرم  ةلى اؼبانففةُت احملغملُت، إذ كلمف قل ةددهم كلمف كفنت تلمؤرة  رلط  أكرب ةلى اؼبةغهلكُت، حيث 

دـ مانهم ستضمن ةيلغـز هؤالء بطلب مف هو مغفح من مانغجفت نغيج  قل  اتادائل اؼبععسض ، فغحغفظ حبصغهف 
 ربوؽبم إذل اؼبانففةُت اعبدد.

 األساليب الحديثة: -6
 كز اتغانففةي  ي اتعانفصع اتغفتي :تغمثل األرفتيب اغبديث  تلحففظ ةلى اؼبع 

تكي تكوف تلمؤرة  قدرة تانففةي ، البد من سبيز مانغجفهتف ةن مانغجفت اؼبانففةُت  تقديم أفضل المنتجات:-أ
 انغج بغكفتيف أقل من هؤالء.تأس 
رة ، ستقـو ةلى اؼبادأ نشيفالت اؼبؤ اتزبوف  ي قلب إ رًتاتيجي تضع هذه اإل أفضل الحلول للزبائن:تقديم -ب

رتافطفت قوي  ع مانففةيك"، كمف هتدؼ إذل تكوين إمجعل زبفئانك وباونك أكثع فأكثع سذبانب اؼبععك  اتقفئل: "إ
من نطافع حةن ةلى اؼبؤرة  مففده إشعفر اتزبوف بأف أيف ةليهم سربقيق سالئهم بغكوين إمع هؤالء تلحففظ 

 :رًتاتيجيفت فعةي مف زبدمه به هي ستقـو ةلى ثالث إ رغخدمه بانفساؼبؤرةفت اؼبغواجدة  ي اتةوؽ 
اؼبؤرة  ةلى هذا األرلوب كأفضل أرلوب تكةب حصص روقي  تعغمد  تنمية العالقات مع الزبون:*   

وف من خالؿ توقع حفجفته رًتاتيجي  ةلى تعزيز اتعالق  مع اتزبف. ستقـو هذه اإلفظ ةليهف ستانميغهإضففي  ساغبف
 قًتاح ةليه ةعسضف أكثع خصوصي   ي إطفر اتغةويق اتعالئقي من أجل كةب ثقغه ةلى اؼبدى اتطويل.اػبفص  سإ

                                                           
(1) Landrevie Lovy Lindon, Théorie et pratique de Marketing, Dalloz, 7

éme
 édition, Paris, 

2003, p. 141. 
 .11 -10معصل طفتب، معجع راق ذكعه، ص ص.  -راجع: ( 2)

- D’aveni Richard, OP., CIT., p. 124. 

- Jacques Bojin et Jean- Marc Schoettl, Les outils de la stratégie, Les éditions 

d’organisation, Paris, 2005, p. 123.  
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اتزبفئن من خالؿ هغمفـ دبطفتب هذه اإلرًتاتيجي  ةلى اإل تعتكزمن المنتجات: عرضالتوسيع األفقي لل*   
 رتافط معهم.إذل مانغجفت اؼبانففةُت تغقوي  اإل تلععض اتةفبق، ال ذبعلهم حبفج تكميلي   تقدصل مانغجفت

هف رًتاتيجي  بغأدي  بعض اتوظفئف اتيت كفف اتزبوف يؤديتقـو اؼبؤرة  ضمن هذه اإل التكامل مع الزبائن:*  
من اؼبةغحيل زبلي اتزبوف ةانهف فبف يكةاهف قوة أمفـ  رتافط معه حيث يصاحبانفةه، فبف يؤدي إذل تعميق اإل

 .مانففةيهف
هو اؼبفهـو األكثع أنبي  تكانه األصعب تطايقف، حيث يدفع اؼبؤرة  إذل إنشفء  :على المنافسين اإلغالق-ج

 نظفـ ةمل خفص سفقف تثالث مغيَتات هي:
ساتغأثَت ةلى اؼبوزةُت ساؼبوردين، تغحقيق ذتك بإقفم  ةوائق ةلى اؼبانففةُت  تقييد ومنع الدخول إلى السوق:*   

البد أف تغوفع ةالم  اؼبؤرة  ةلى درج  من اتشهعة سأف ربغل اؼبؤرة  موقعف معغربا من اتةوؽ سذتك بفتغمكن 
 من تقدصل مانغجفت مالئم  غبفجفت اؼبةغهلكُت تيعض اغبففظ ةليهم.

د أنبيغهف تدى اتزبفئن ستوريع دائعة اتغافدؿ معهم، بإنغفج مانغجفت تزدا توسيع محور التبادل مع الزبائن:*   
 سؿبفست  اغبففظ ةليهم بغوفَت مانغجفهتف سبأدسل اتشعسط.

رب اغبصص اتةوقي  سأكثع رًتاتيجي  اتغمعكز سبفتغفرل ربقيق أكتضمن هذه اإل إنشاء نمط عمل خاص:*    
 ةن طعيق طعيق  ةمل خفص .اؽبدؼ مانهف هو جذب اؼبةغهلكُت رتففةف ساتاقفء األطوؿ. اؽبوامش إ

 ات الخاصة ببناء المركز التنافسيستراتيجيالمطلب الثاني: اإل
سيكوف ذتك من خالؿ تطايق إحدى تةعى اؼبؤرة  ةلى تعزيز معكزهف اتغانففةي ساحملففظ  ةليه، 

 (1)رًتاتيجيفت اتغفتي :اإل

 :(La stratégie de leader) ستراتيجية القائدإ-1
ععؼ بأهنف اتقفئدة سهي اتيت ربغل اغبص  األكرب  ي اتةوؽ، فهي ت ي معظم قطفةفت اتانشفط توجد مؤرة  

األرعفر، سطعح مانغوجفت جديدة،  مواجه  تقلافتاؼبةيطعة ساؼبهيمان ، سهي تغفوؽ ةلى مانففةيهف من حيث 
واذ ةلى حصصهم رغحكل خطعا ةلى مانففةيهف من خالؿ اإلمغالؾ أكرب شاكفت اتغوزيع ...، فبف يغشسإ

 رًتاتيجيفهتم.خذه اؼبانففةوف معجعف تةيفرفهتم سإاؼبانففس اتقفئد، يغنغقفؿ اتزبفئن إذل اتةوقي ، ستغففدي إ
من تانمي  اتطلب سذتك  سهدؼ اؼبؤرة  اتقفئدة هو اتاقفء  ي اؼبعكز األسؿ ساألقوى ألطوؿ فًتة فبكان 

 فةي، توريع اغبص  اتةوقي .حغواء اؽبجـو اتغانفففظ ةلى اؼبعكز بإاغباألسذل، 

                                                           
 .دار ةالء اتدين، اتطاع  األسذل، روريف، ص اعبزء اتثفتث،، تعصب  مفزف نففع،، أساليب التسويق الرئيسيةفليب كوتلع، اتغةويق -راجع:  (1)

 .280 -269ص.
- Philip Kotler et autres, Marketing Management, Pearson éducation, 12

émé
 édition, Paris, 

2006, p.p. 401- 418. 
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 ي اتدففع ةن اؼبعكز اتغانففةي اؼبمثل بفغبص  اتةوقي  سذتك ةن رًتاتيجي  يغجلى اتدافع األرفري ؽبذه اإل
 طعيق:

هفف اتعمالء، سبفتغفرل تقوي  ذتلمؤرةفت  ي أتعغمد ةلى اتغمعكز اتذهٍت  ستراتيجية دفاع الموقع:إ -أ 
 اتزبفئن.معاكز اؼبانغجفت اتعالمفت تدى 

تعغمد ةلى تيطي  نقفط ضعفهف سؿبفست  تقويغهف ربةاف  الدفاع الجناحي )الدفاع عن الجهة األساسية(:-ب   
 ألي هجـو ةليهف.

ؼبانففةُت قال قيفمهم تعغمد ةلى فكعة اؽبجـو ةلى ا توجيو الضربات )الدفاع الوقائي(: الدفاع مع-ج   
   خَت من اتعالج".يقفو بفؽبجـو "ات

هجـو مضفد ستكن بشكل  ي حفت  قيفـ اؼبانففةُت دبهفصب  اتقفئد فإنه يقـو بشن  الدفاع مع ىجوم مضاد:-د 
 أةانف سأقوى.

سيقـو  ،ياةط اتقفئد هيمانغه ةلى أجزاء أخعى من اتةوؽ تيةغخدمهف الحقف تلدففع الدفاع المستقل:-ه
 بفؽبجـو من خالؿ توريع اتةوؽ ستانويع اؼبانغجفت.

ي  ستعكيز جهودهف ةلى اؼبواقع اتغخلي ةن اتقطفةفت األقل أنب ستراتيجي(:)التراجع اإل الدفاع المركز-و
 رًتاتيجي  ساتقوي .اإل

 :(La stratégie de challenger) ستراتيجية المتحديإ-6

ؼبؤرة  اتقفئدة اتيت تطمح دسمف خفص  بفؼبؤرةفت ذات اؼبعتا  اتثفني / اتثفتث / اتعابع  بعد ارًتاتيجي  هي إ
رغحواذ ةلى اؼبعكز مافشعة من أجل اإلنغزاع اؼبعتا  األسذل، تذا تقـو بغحدي اتقفئد ستشن ةليه هجمفت إل

 اتغانففةي األسؿ سأف تصاح هي اتقفئد.

رًتاتيجيفت ةلى اؼبعكز اتغانففةي هو ؿبفست  ربةيانه كبو األفضل سذتك بغوريع األثع اتعئيةي تغطايق هذه اإل
 انففس اتقفئد من خالؿ اؽبجـو ةليه  ي مواقع ضعفه بغطايق.حصغهف اتةوقي  ةلى حةفب اؼب

كغقليد مانغجفت اتقفئد ساتًتسيج ؽبف، سزبفيض األرعفر ستقـو دبهفصب  نقفط  الهجوم الجبهي )األمامي(: -أ 
 اتقوة تلقفئد ستيةت اتضعيف .

بأنه ريهجم من ةلى موقع ضعف اتقفئد، يغظفهع هبمع اؼبغحدي قوته سيهجم  األجنحة )الجانبي(: ىجوم-ب
األمفـ، ستكانه يهجم من اعبفنب، أي ةلى قطفع معُت، أين يهمل اتقفئد بعض اغبفجفت، فيقـو اؼبغحدي بغلايغهف 

 تلمةغهلكُت.
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شن هجـو كاَت ةلى ةدة جاهفت  ي نفس اتوقت فبف يلـز اتقفئد ضبفي   لتفاف )المطوق(:الهجوم بقصد اإل-ج
 مواقعه فغغحكم إرادته.

سذتك بفؽبجـو  مع اؼبانففةُت، تغجانب اؼبواجه  مع اتقفئد،ـو بَت مافشعة جرًتاتيجي  هإ :تفافيةإلالمناورات ا-د
 .د فيهف )زبدمهف مؤرةفت أخعى(ةلى أرواؽ ال يغواج

حيث تقـو اؼبؤرة  اؼبغحدي  ةلى إضعفؼ اػبصم  ،تًتكز ةلى حعب اتعصفبفت الحرب الفدائية )المباغتة(:-ه
 دبجموة  من اؽبجمفت اتصيَتة، سهتدؼ إذل هز كيفنه رواء حبعب األرعفر، تانشيط اؼبايعفت.

 :(La stratégie de suiveur) التابعستراتيجية إ-3
تافةهف تيعض انففة  اؼبؤرةفت اتكاَتة، فغقـو بإرًتاتيجي  خفص  بفؼبؤرةفت اتصيَتة اتيت ال تةغطيع مإ

 تقوي  معكزهف اتغانففةي سربقيق معدسي  أةلى.
 تافع مف يقـو به اتقفئد  ي اتةوؽ إمف ةن طعيق:تغفبع  بغحةُت معكزهف اتغانففةي بإاسربفسؿ اؼبؤرة  

 ؛د، تعديل مانغجفت اتقفئد سربعيعهفتقليد مانغجفت اتقفئ –
يغعلق  تافع اتقفئد ساتانقل ةانه خفص  فيمفإمن خالؿ ؿبفست  زيفدة حصغهف سبفتغفرل تقوي  اؼبعكز اتغانففةي  –

 فر.بغكبغكانوتوجيف، اتغجديد، اإل
 ( اؼبوارل: 22سيبكن توضيح ذتك من خالؿ اتشكل )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًتاتيجيفت، إذ هبب ةليهف اتةعي ر ررم خطط سسضع إاتغفبع  ال ربغفج إذلسال يعٍت ذتك أف اؼبؤرةفت 
إذل اغبصوؿ ةلى ةمالء يفضلوف مانغجفهتف ةن تلك اتيت يقدمهف اتقفئد، ساتعمل ةلى اغبففظ ةليهم رغمعار بإ

 

 (: االبتكار بين الرائد والتابع22الشكل )

 اإلبغكفر اتغانففةي

 اتغفبع قفئد ياغكعات
 يفدة بفتغكلف (ع اتانقل )ات

 بفتغكلف (يفدة اتانقل )ات

Sourse : Bouvier- Parton Paul, Entreprise et innovation : Vers L’inter- 

organisation innovante responsable ?, serie économie et innovation, 

collection L’esprit économique, Paris, L’harmattan, 2011, p. 174. 
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قيفـ هذه  سهذا يعٍت ضعسرةسكةب سالئهم، بفإلضفف  إذل اتةعي إذل اتفوز حبص  روقي  مقاوت  من اتعمالء اعبدد. 
كغةفب ةمالء جدد قدر اتذي يةمح بإبغحقيق اتغوازف اؼبانفرب بُت تغاع سمعاقا  اتقفئد ةن قعب بفت ؤرةفت اؼب

 اؼبؤرةفت اتصياني .ذتك  ةلى من سرائه، سذبانب اتوقوع  ي صداـ سمواجه  مافشعة معه، سأبعز مثفؿ

تذي تقـو خبدمغه رواء من خالؿ ا ستةغطيع اؼبؤرةفت اتغفبع  اغبصوؿ ةلى ميزة تانففةي   ي اتةوؽ
 خغالؼ ةن اؼبانففةُت، س ي أخذ موقع اؼبغميز، أس تقدصل خدمفت هفم ، سبانفء ةالقفت إرغخداـ ةانفصع اتغميز ساإل

 (2)ةغمفد ساحدة أس أكثع من االرًتاتيجيفت اتغفتي :إتلمؤرةفت اتغفبع  سيبكن  (1)قوي  مع اتعمالء.

 رغثمفر بكثفف   ي اتغوزيع ساتعالقفت اتعفم ؛ةلى اإلتةويقي  جد قوي  سفعفت : ستعتاط بفتقدرة  فتإمكفني -
 ؛ن  مع اتقفئدربةُت جودة اؼبانغج أكثع مقفر  -
 زبفيض اتغكفتيف األرعفر من خالؿ اتغحكم أكثع  ي تكفتيف. -

 :(La stratégie de specialiste) ستراتيجية المتخصصإ-4
من خالؿ تعكيز كل اتانشفطفت ساعبهود فيه بعيدا ةن  هصيَت من اتةوؽ ساتغخصص فياتًتكيز ةلى قطفع 

 األمفكن اتيت يغواجد اؼبانففةوف فيهف.
هف  ي مواجه  اؼبانففة ،  سةدـ تاديدرًتاتيجي  إذل تعكيز اعبهود ةلى اتقطفع اؼبخدـس يؤدي تطايق هذه اإل

سالئهم تغحقيق معدسدي  أكرب نغيج   غفئن ةن طعيق بلو رًتاتيجي  الئق  بفغبففظ ةلى اغبص  من اتزبكمف تعد إ
نغقفؿ اتزبفئن ةدـ إففتًتكيز ةلى قطفع صيَت سخدمغه بكففءة يضمن  ،اتقيم  اؼبقدم  ؽبم ساتيت يقفبلهف رعع أةلى

 إذل اؼبانففةُت.
اتذي زبصصت كغشفؼ  ي اجملفؿ اتقدرة اتكاَتة ةلى اإلبداع ساإل  رًتاتيجي  سبانح اؼبؤرة كمف أف هذه اإل

 فيه.
 ستراتيجيات العامة للتنافسالمطلب الثالث: اإل

ضوئهف اتغانففةي  األرفس أس اتفلةف  اتيت تةغمد اؼبؤرة  مانهف أهدافهف سربقق  ي رًتاتيجيفت تعغرب اإل
رًتاتيجي  اتيت تكوف ةليهف أف ربدد اإلرًتاتيجي  شفمل  سموحدة، فكل مؤرة  األداء األفضل، ستيس هانفؾ إ

ردهف. سةلى اتعمـو ةغافر موقعهف  ي اتةوؽ، أهدافهف، إمكفنيفهتف سمواؽبف هي األفضل. مع األخذ بعُت اإلبفتانةا  
"ةافرة ةن إطفر وبدد أهداؼ اؼبؤرة ،  ي ؾبفؿ ربديد األرعفر  :رًتاتيجي  اتغانففةي  بأهنفيبكن تععيف اإل

حبيث تغمكن اإلدارة من بانفء معكزهف اتغانففةي سمواجه   أس اؼبانغوجفت،ساتغكفتيف ساتغميز بفؼبوجودات أس اػبدمفت 
 .(3)قوى اؼبانففة "

                                                           
(1) Bouvoir- Porton Paul, OP., CIT., p. 171. 

(2) Philip Kotler et autres, OP., CIT., p. 416. 
 .182، ص. 2000، دار سائل تلانشع، اتطاع  األسذل، ةمفف، ستراتيجيةاإلاإلدارة فالح حةن اغبةيٍت،  (3)
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"ؾبموة  مغكفمل  من اتغصعففت تؤدي إذل ربقيق ميزة تانففةي  مغواصل  سمةغمعة  :كمف تععؼ ةلى أهنف
 .(1)ةلى اؼبانففةُت"

رًتاتيجي  اتيت تغخذهف  ي تغميز هبف اؼبؤرة  ساإلإف هانفؾ ةالق  سطيدة بُت طايع  اؼبيزة اتغانففةي  اتيت 
بصيفب  مصفوف  مكون  من بعدين نبف: اجملفؿ اتغانففةي  (M. Porter)اغبصوؿ ةلى قطفةفت روقي ، ستقد قفـ 

رًتاتيجيفت األرفري  ط ةعفت بفإلرًتاتيجيفت ةفم  تلانشفف ثالث إممن خالؽبساؼبيزة اتغانففةي ، تالورت 
 ( اؼبوارل:23)اتقفةدي ( كمف يوضح اتشكل )

 

 
 
 

 
 
 

 
Source :C.Marmuse, Politique Générale, Langage intelligence, Modéles 

et  choix  strategique, economica, 2
éme

 édition,Paris, 1996, P.67. 

 رًتاتيجي  خفض اتغكلف حظ أنه ةاندمف تغوفع تدى اؼبؤرة  إيال( 23بفتعجوع إذل اتشكل )   
ف: اتعيفدة  ي مرًتاتيجي  اتغمفيز  ي روؽ مةغهدؼ كاَت من حيث اتانطفؽ اتغانففةي، فإنه باةفط  تطلق ةليهسإ

ف مصيَت  ي اتةوؽ، فإنه يبكن أف تطلق ةليهرًتاتيجيغُت ةلى قطفع ساتغمفيز، سةاندمف تعكز هفتُت اإل اتغكلف 
 اتًتكيز ةلى اتغكلف  ساتًتكيز ةلى اتغمفيز.

 ستراتيجيات العامة للتنافساإلالفرع األول:
 سهي تغمثل فيمف يلي:

"قدرة اؼبؤرة  ةلى طعح رلع   :رًتاتيجي  بأهنفستععؼ هذه اإل ستراتيجية السيطرة على أساس التكاليف:إ -1
أس خدم   ي اتةوؽ بغكلف  أقل من تكفتيف اؼبانففةُت اآلخعين، ةلى أف ال يكوف ذتك ةلى حةفب جودة 

 .(2)اؼبانغوج، سمةغوى اؼبانفع  اتيت ياحث ةانهف اتزبوف أس اؼبةغهلك"
                                                           

 .79نايل معري خليل، معجع راق ذكعه، ص.  (1)
 .122، ص. 2000، دار زهعاف، ةمفف، بحوث التسويقرديان  ةثمفف يورف،  (2)

 (: االستراتيجيات العامة للتنافس23الشكل )

     السيطرة بالتكاليف  1                          اتغميز ػػ  2
 

 ػػ أ تعكيز اؼبؤرة  ةلى  3             تعكيز اؼبؤرة  -ب-3
 اتغكفتيف اؼبانخفض                               ةلى اتغميز 

 سبيز اؼبانغج تكلف  أقل

 اجملفؿ اتغانففةي 

 إرغهداؼ ضيق

ففةي ػػػػػػػػػزة اتغانػػػػػػػػػػػػاؼبي  

سارع  إرغهداؼ  
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بأف زبفض كل مف يبكن  رًتاتيجي  كإرًتاتيجي  أرفري ؤرة  اتيت تةعى إذل تطايق هذه اإلسةليه ربفسؿ اؼب
زبفيضه من أسجه اتغكلف  حىت تغمكن  ي اتانهفي  من بيع مانغوجفهتف سخدمفهتف بةعع أقل من اؼبانففةُت اتذي 

  (1)يقدموف نفس اػبدم  أس اتةلع  سبانفس اعبودة.
 (2)من بُت األرفتيب اتيت تلجأ إتيهف من أجل زبفيض اتغكفتيف قبد:: تحقيق التكلفة المنخفضةأساليب -أ
اؼبانغج  ةلى مدار حيفة اؼبانغوج، دبقدار يغمثل  ي: "ةملي  اتغخفيض اؼبانغظم تغكلف  اتوحدة  ساتذي أثر التجربة:*

 معُت  ي كل معة يغضفةف فيهف معدؿ تعاكم اؼبانغجفت". إف أرلوب أثع اتغجعب  يعتاط بعوامل أرفري  أنبهف:

ةن طعيق سيقصد هبف ةملي  خفض تكلف  اإلنغفج اتوحدسي  قتصادية(:إقتصاديات الحجم )الوفورات اإل-
نطفؽ سارع، رغعفن  بذتك  ي زبفيض اتغكفتيف اتثفبغ  بغوزيعهف ةلى حبجم كاَت، سةلى نطفؽ سارع، ساإل اإلنغفج

بذتك  ي زبفيض اتغكفتيف اتثفبغ  بغوزيعهف ةلى حجم كاَت من اتوحدات اؼبانغج ، سيعتاط هذا اتعفمل رغعفن  ساإل
 .غفجي  اتعمفؿ، ساتكمي  اؼبانغج إنب

سهي ةافرة ةن سفعات  ي اتغكلف  نفذب  ةن اتغعليم خالؿ اتغطايق اتعملي، أس دبعٌت آخع هي: زيفدة  أثر التعلم:-
اتوقت، نغيج  تكعار أدائه ؼبهم  معيان  سهذا مف ريةفهم  ي زيفدة حجم اإلنغفج، س ي إنغفجي  اتعفمل ةلى مدار 

 اتوحدسي  ته.اتغكفتيف زبفيض 

 ي بانفء سشعاء اتغكانوتوجيف أحد أهم سرفئل زبفيض اتغكلف ، ففتغكانوتوجيف  رغثمفراإل يعغرب :تكنولوجيا اإلنتاج*
تةفةد ةلى ربةُت كففءة اتعملي  اإلنغفجي  سبفتغفرل تقليل اتغكلف ، كمف تةفةد ةلى تقليل زمن إنغفج سحدة اؼبانغج 

 سمن مث تقليل تكلف  اتيد اتعفمل .
 :بأنه نظفـساتذي يععؼ : (Activity Based System) (ABS)التكلفة على أساس النشاط  نظام*

بغكفتيف اؼبفرل، ساتغشييلي ساتذي يغعقب أنشط  اؼبؤرة  اؼبهم  سصلغهف  "عبمع اؼبعلومفت اػبفص  بفألداء
 :(4) ةغمفد هذا اتانظفـ  يستغمثل مزايف إ (3)اإلنغفج".
تةفةد  ي ربةُت سظيف   اتغةيَت، حيث أف ةملي  ربليل األنشط  اتيت يعغمد ةليهفربةُت أداء سظفئف  -

 اتغخطيط، اتغانظيم، اتغوجيه اتعقفب ؛
تلقيفـ ساعبهد اتالزمُت  نشط  اتيت تةفهم  ي تقليص اتوقتزبفيض اتغكفتيف: نغيج  تعملي  ربليل األ -

 اتضعسري  مانهف؛هبذه األنشط  سإتيفء بَت 

                                                           
 .175ض، معجع راق ذكعه، ص. ؿبمد أضبد ةو  (1)
 .16-15، ص ص. مرجع سبق ذكرهبلقفرم رابح، سةيل ميلود،  (2)
األسؿ حوؿ "تانففةي  اؼبؤرةفت  ، اؼبلغقى اتدسرلط في تحسين تنافسية المؤسسةدور محاسبة الكلفة على أساس النشاقبوى ةاد اتصمد،  (3)

 .61ص. ، 2002أكغوبع 30س 29 "،كلي  اتعلـو االقغصفدي  سةلـو اتغةيَت،جفمع  بةكعة،قغصفدي  سربوالت احمليطاإل
 .67 -65نفس اؼبعجع اتةفبق، ص ص.  (4)
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كغةفب رضف أكرب ةدد فبكن من اتزبفئن ساؼبةغهلكُت ساغبصوؿ ةلى أكرب اؼبانغجفت، سإربةُت جودة  -
 حص  من اتةوؽ.

 اؼبةفنب   ي ةملي  إزبفذ اتقعارات سذتك بفإلةغمفدةلى اؼبعلومفت اؼبغعلق  بغكلف  اؼبانغوج.  -
ؤرة  ةلى زبفيض رًتاتيجي  اتةيطعة ةلى أرفس اتغكفتيف تعتاط دبدى قدرة اؼبفبف راق ذكعه نةغانغج أف إ
مغالؾ تقانيفت سمهفرات تكانوتوجي  ةفتي ، ى مةغوى اعبودة، سهذا مف يةغدةي إتكفتيف اإلنغفج دسف أف يؤثع ةل
 رًتاتيجيفت.قيود اتيت تعافق هذا اتانوع من اإلسقدرة ةلى مواجه  اتصعوبفت سات

 ستراتيجية التكلفة المنخفضة:مزايا إ-ب
 (1)جذاب  تلمؤرةفت اؼبانغج  بأقل تكلف  سهي:رًتاتيجي  ةدة مزايف هذه اإل ربقق

  ففؼبؤرة  اؼبانغج  بغكلف  أقل تكوف  ي موقع أفضل من حيث اؼبانففة  ةلى أرفس بالمنافسين: فيما يتعلق
 اتةعع.

 :أف تكوف  ي مأمن من  - ي بعض اغبفالت–ففؼبؤرة  اؼبانغج  بغكلف  أقل يبكانهف فيما يتعلق بالموردين
قيق هفمش ربح ةغافرات اتكففءة تةمح ؽبف بغحديد اتةعع سربسخفص   ي حفت  مف إذا كفنت إ، اؼبوردين األقويفء

 رتففع أرعفر اؼبدخالت اؽبفم  ساغبعج .معُت ؼبواجه  ضيوط إ
 :ففؼبؤرة  اؼبانغج  بغكلف  أقل روؼ تغمغع حبصفن  ضد اتعمالء األقويفء، حيث ال فيما يتعلق بالمشترين

 األرعفر. يبكانهم اؼبةفسم  ةلى زبفيض
 :ربغل موقعف تانففةيف فبغفزا يبكانهف من زبفيض اتةعع اؼبؤرة   فيما يتعلق بدخول المنافسين المحتملين

 ؼبواجه  أي هجـو من اؼبانففس اعبديد.
 :د اتةلع اتاديل  ضرغخداـ اتةعع كةالح هذه اإلرًتاتيجي  سبكن اؼبؤرة  من إفيما يتعلق بالسلع البديلة

 جذاب .ساتيت تغمغع بأرعفر 
 (2)رًتاتيجي  اتغكلف  اؼبانخفض   ي حفت  توافع ةدد من اتشعسط سهي:اؼبوجودة من إتغحقق اتانغفئج كذتك 

 سجود طلب معف تلةعع؛ -
 مبطي  اؼبانغوج؛ -
 اؼبانغوج؛ةدـ سجود طعؽ مغعددة تغمييز  -
 رغخداـ اتةلع ؛ساحدة تدى اتعمالء إلسجود طعيق   -
 إلجعاء اتغاديل.ةدـ سجود إمكفنيفت مفتي  تدى اتعمالء  -

                                                           
 .145نايل معري خليل، معجع راق ذكعه، ص. ( 1)
اتشعك  اتععبي  تلانشع ستراتيجي، نفيذ والرقابة، إدارة التغيير اإلستراتيجية التستراتيجية، البدائل اإلاإلدارة اإلبغهفج مصطفى ةاد اتعضبفف، إ (2)

 .79 .، ص. ص1995ساتغوزيع، مصع، 
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 :ستراتيجية التميزإ-6
قدرة اؼبؤرة  ةلى إنغفج رلع سخدمفت ذات قيم  أكرب من رلع " :رًتاتيجي  اتغميز بأهنفتععؼ إ

سخدمفت اؼبانففةُت اآلخعين، سربقيق اتغميز خبصفئص سمواصففت معيان  تلمانغوج مثل اعبودة، اتغصميم، شاك  
تقديعهف من طعؼ اتزبفئن ساؼبةغهلكُت سيةفةد هذا اتغميز ةلى جذب ةدد اتايع، صورة اتعالم  ... إخل، يغم 

 (1)فبكن من اتزبفئن ساؼبةغهلكُت، سكةب ثقغهم سسففئهم.
رًتاتيجي  اتغميز تةعى إذل تفعد اؼبؤرة   ي بعض اعبوانب اؼبغعلق  بفؼبانغوج اؼبقدـ تلزبفئن ساؼبةغهلكُت فإ

مغميز، ظبع  جيدة، ةالم  رائدة كمف أف قبفحهف يغوقف ةلى ؾبموة  مثل اعبودة، اتانوةي ، ضمفف خفص، تصميم 
 (2)من اتعوامل تصانف كمف يلي:

 مانهف: عنذكعوامل داخلية: *
 رغيالؿ اعبيد تقدراهتف سمهفراهتف؛شعي ، ستشجيعهف ةلى اإلبداع، ساإلرغخداـ األمثل تلموارد ساتكففءات اتااإل -
 رغخدامفته؛اؼبانغج، ستانويع إطويع تغحةُت جوة دةم جهود اتاحث ساتغ -
 ساتغكانوتوجي  ساتاشعي  اتكفؤة؛خغيفر اؼبواد األستي  إ -
 ساتزبفئن من خالؿ نظفـ اؼبعلومفت اتغةويقي .مةفيعة تيَت أذساؽ سربافت اؼبةغهلكُت  -
 نذكع مانهف:عوامل خارجية: *
 اؼبؤرةفت اؼبانففة ؛مدى إدراؾ اتزبفئن ساؼبةغهلكُت تقيم  مانغجفت اؼبؤرة  بفتانةا  ؼبانغجفت  -
 رغخدامفت اؼبانغوج، ستوافقهف مع ربافت اؼبةغهلكُت؛مدى تانوع إ -
 رًتاتيجي .اؼبانغهج  تانفس اإلمدى قل  اؼبؤرةفت اؼبانففة   -

يبكن تلمانففةُت كفنت اؼبؤرة  تغمغع دبهفرات ال    ي حفت  مف إذارًتاتيجي  اتغميز ستغزايد درجفت قبفح إ
 (3)ؾبفالت اتغميز اتيت ربقق تانففةي  أفضل ستفًتة زماني  أطوؿ.تقليدهف بةهوت ، سمن أهم 

 ةلى أرفس اتغفوؽ اتفٍت؛ اتغميز -
 اتغميز ةلى أرفس اعبودة؛ -
 اتغميز ةلى أرفس تقدصل خدمفت مةفةدة أكرب تلزبوف. -

 (4)رًتاتيجي  اتغميز إذل شكلُت أرفريُت نبف:إ داني ميلر"كمف قةم "

                                                           
 . 176ؿبمد أضبد ةوض، معجع راق ذكعه، ص.  (1)
 .119 -118ص.  .نايل معري خليل، معجع راق ذكعه، ص -راجع:  (2)

- Etienne Colignon et Michel Wisslr, Qualité et compétitivéte des Entreprises, Edition 

Economic, 2
eme

 édition, Paris, 1983, p.p. 161- 166. 
 .119نايل معري خليل، معجع رفبق، ص.  (3)
 .86بغهفج مصطفى ةاد اتعضبفف، معجع رفبق، ص. إ (4)
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 دائمف فعليهف تطور بإرغمعارحىت تةغطيع اؼبؤرة  أف تظل تألمفـ  والتطوير:التميز من خالل التجديد *      
حداث إستذتك هبب أف تكوف معن  سقد يةغلـز ذتك  ،مداخل جديدة. ستيطي  جديدة سنظمف جديدة ... إخل

 معدؿ دسراف إهبفيب تلعمفت  هبدؼ توفَت قوة اتعمل اتقفدرة ةلى ربقيق أحدث األفكفر ستقديبهف تلمؤرة .
تفحت اتفعص  أمفـ اؼبؤرة   ي تةعَت إ  ي كفف  اجملفالت اذلتةهم اعبهود اتغةويقي   :تميز التسويق*      

بغكفر ساتغجديد فوقهف. تذتك هبب أف ربففظ ةلى اإلرغانفدا إذل سبييزهف ستأةلى من اؼبانففةُت إمانغجفهتف بشكل 
 اؼبؤرة .سمشجع  ته، ساتاحث ةن هذه اؼبواهب اؼبادة  حىت خفرج 

 (1)رًتاتيجي  اتغميز اتعديد اؼبزايف مانهف:سربقق إ

 نغمفئه تلمؤرة ؛خلق ستعميق سالء اتعميل تلمانغج سإ -
 ؛اؼبانففةُت تلغفكَت  ي اتدخوؿ إذل ؾبفؿ اتانشفط سمانففة  اؼبانغج أس اؼبؤرة  قيود سهتديدات قوي  أمفـ إهبفد -
اتةعع اغبقيقي أس من رغعداد ةاند اؼبةغهلك بدفع أرعفر تلمانغج اؼبغميز أةلى من سبيز اؼبانغج ىبلق ربا  سإ -

 أرعفر اؼبانغجفت األخعى؛
 اؼبانففةُت اآلخعين؛تزداد اؼبؤرة  قوة من أجل تطويع مؤهالهتف سمهفراهتف اؼبغميزة اػبفص  تغمكانهف من مواجه   -
 عاهف سوبغفجهف.اؼبةغهلك  كمف يافع حفجفت سربافت تقدصل اؼبؤرة  مانغجف مغميزا قفدرا ةلى إش -

اتزبفئن بطعيق  دائم  تلقيم  اؼبميزة اتيت سنبف أف يدرؾ  ر سبيز اؼبؤرة  ةلى ةانصعين هفمُت:رغمعاسيغوقف دساـ سإ
رغمعاري   اتشعسط اتواجب توفَتهف تغحقيق إال يغمكن اؼبانففةوف ؿبفكفهتف. سمن بُت سبانحهف اؼبؤرة  إيفهم، سأف

 (2)سبيز اؼبؤرة  مف يلي:رغمعاري  تغحقيق إ

 نطالؽ  ي ؾبفؿ نشفطهف؛اتيت سبانحهف أراقي  اإلاتعسابط ساؼبميزات  اإلمغالؾ اػبفص تلمععف ، -
 مغالكهف ؼبيزة اتغميز؛تغكلف  األقل من خالؿ سبيزهف أس إكغةفب اؼبؤرة  ؼبيزة اإ -
 سؿبفكفهتف.رًتاتيجي  اتغميز ، فبف يصعب ةلى اؼبانففةُت تقليد إتعدد مصفدر اتغميز -

رًتاتيجي  اتغميز بأهنف تغيح تلمؤرة  ربقيق أربفح تغجفسز ستغالئم مع قوى اؼبانففة  اغبةان  سذتك من ةاندمف تانجح إ
 (3)خالؿ:

رًتاتيجي  اتغميز بوضع اؼبؤرة   ي مأمن من حدة تةمح إ بالمنافسين والداخلين الجدد: فيما يتعلق -
تغزامهم ؼبانغجفت اؼبؤرة ، حيث يةمح إخالص اتعمالء ؼبانغجفت انففة ، سذتك بةاب سففء اتعمالء سإاؼب

                                                           
، اتدار اعبفمعي ، ستراتيجية، وجودة التفكير والقرارات في المؤسسات المعاصرةاإلدارة اإلمصطفى ؿبمود أبو بكع، فهد بن ةاد اهلل اتغميم،  (1)

 .689، ص. 2008اإلركاندري ، 
(2) M .Porter, L’avantage concurrentiel, Op. Cit ,p.p. 196- 197. 

ص. ، 2005، دار اتعضف، دمشق، ستراتيجي، أساليبو ونماذجو وأدواتوستراتيجية للمنظمات، التحليل اإلإلدارة اإلاإبعاهيم يونس حيدر،  (3)
186. 
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اؼبؤرة  سربا  اؼبانففةُت  ي اتغيلب ةلى سبيز مانغجفت اؼبؤرة  إذل خلق مف يةمى بعوائق اتدخوؿ أس قل  
 رًتاتيجي  اتغميز.تذي تعمل فيه اؼبؤرة  اتيت تغاع إاتداخلُت اعبدد من اؼبانففةُت تقطفع األةمفؿ ا

رًتاتيجي  اتغميز من دسف شك رلطفت اتعمالء سذتك ألنه ال يغوفع تديهم تكاح إ العمالء:فيما يتعلق ب -
 مبفذج سمواد فبفثل ، فبف هبعلهم أقل حةفري  تلةعع.

 دبجفهب  رلط  اؼبوردين. ،رًتاتيجي  اتغميز ربقيق هفمش ربح ةفؿ فبف يةمحتضمن إ فيما يتعلق بالموردين: -
كي ربصل ةلى سففء اتعمالء سإتغزامفهتم تكوف اؼبؤرة  اتيت سبيز مانغوجفهتف   فيما يتعلق بالمنتجات البديلة: -

  ي سضع أفضل من مانففةيهف  ي مواجه  اؼبانغجفت اتاديل .
رًتاتيجي  اتغميز تعتاط دبدى قدرة اؼبؤرة  ةلى توفَت ستقدصل رلع سخدمفت تلةوؽ مغميزة فبف راق نةغانغج أف إ

 اتغميز معرب سىبلق قيم  إضففي  تلمؤرة  ستلةوؽ  ي نفس اتوقت.ةن مانففةيهف، ةلى أف يكوف هذا 
 :ستراتيجية التركيزإ-3

ن اتةوؽ، ساتغوجه إذل فئ  ؿبددة م"تعكيز اؼبؤرة  ةلى جزء معُت من  :رًتاتيجي  اتًتكيز بأهنفإ تععؼ            
هبدؼ تقدصل خدم  ؽبم أحةن اؼبةغهلكُت أس اتزبفئن، أس تقةم خط إنغفج معُت، أس روؽ جيعافي  ؿبدسدة 

 (1)من اؼبانففةُت".

خغيفر فئ  من اؼبةغهلكُت ساتزبفئن، رواء أفعاد أس مؤرةفت، حيث يغم اتًتكيز ةمليف ةلى إ" :بأهنف كمف تععؼ
 .(2)ساؼبةغهلكُت"اتوففء بإحغيفجفهتم أكثع من بَتهم من اتزبفئن 

 (3)رًتاتيجي  شكالف أس بعداف نبف:ستأخذ هذه اإل

اتغكلف  أس تقدصل مانغوج ةفرل اتانوةي  بفتقيفس إذل اؼبانففةُت، أس اتًتكيز ةلى اتغكلف  ساعبودة  ضاتًتكيز ةلى زبفي-
  ي نفس اتوقت، سهذا من أجل اتغميز  ي اتةوؽ.

اتزبفئن ساؼبةغهلكُت ؽبم حفجفت ـبغلف  ةن اؼبةغهلكُت ساتزبفئن اآلخعين، أس يعباوف من دة اتًتكيز ةلى فئ  ؿبد-
  ي خدمفت مغميزة.

ضػػػل  ي اتةػػػوؽ، سذتػػػك مػػػن خػػػالؿ رػػػًتاتيجي  إذل بانػػػفء ميػػػزة تانففةػػػي  ساتوصػػػوؿ إذل موقػػػع أفهتػػػدؼ هػػػذه اإل         
ؽ جيػػػعا ي ؿبػػػدسد، أس اتًتكيػػػز ةلػػػػى معيانػػػػ  مػػػن اتعمػػػالء أس بػػػفتًتكيز ةلػػػى رػػػػو حفجػػػفت خفصػػػ  جملموةػػػ   إشػػػافع

"إمكفنيػػػػ  خدمػػػػ  رػػػػوؽ  :فػػػػًتاض أرفرػػػػي هػػػػوةلػػػػى إستعغمػػػػد هػػػػذه اإلرػػػػًتاتيجي  رػػػػغخدامفت معيانػػػػ  تلمانػػػػغج، إ
 (4)مةغهدؼ سضيق بشكل أكثع فعفتي  سكففءة ةمف هو ةليه اغبفؿ ةاند قيفمهف خبدم  اتةوؽ ككل"

                                                           
(1) Etienne Collignon et Michel Wissler, Op. Cit., p. 161. 

 .184فالح اغبةُت، معجع رفبق، ص.  (2)
 .184نفس اؼبعجع اتةفبق، ص.  (3)
 .121نايل معري خليل، معجع راق ذكعه، ص.  (4)
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 فت سقطفةفت اتةوؽ اؼبةغهدف  ؽبمفع زبفئن سمةغهلكُت  ي فئتوا ىرًتاتيجي  يغوقف ةلستكن قبفح هذه اإل     
إنغفج سفعسع زبغلف ةن مثيالهتف  ي اؼبؤرةفت األخعى  ي نفس حغيفجفت بَت ةفدي ، تغطلب أجهزة إ

 (1)اتصانفة .

 (2)رًتاتيجي  اتًتكيز ةلى اتعديد من اؼبزايف سهي:سربقق إ

 اؼبؤرة  ةلى اتاحث ساتغطويع تغحةُت اعبودة ساػبدم  اتيت تقدمهف تلعمالء؛ فزرب -

تةفع ؾبفؿ  ي مانففةيهف تغخصصهف سإفت األخعى توفع قدر من اغبمفي  تلمؤرة  حبيث ال تفكع اؼبؤرة -
 خربهتف  ي اتًتكيز؛

من قال  حغيفجفهتم سربافهتم سإشافةهفالئهف سذتك من خالؿ صعوب  تلاي  إتعميق مكفن  اؼبؤرة  تدى ةم-
 اؼبانففةُت دبةغوى كففءة اؼبؤرة ؛

 حغيفجفهتم.ن مث رعة  اإلرغجفب  إلقًتاب أكثع من اتعمالء سماإل -

 (3)رغخداـ ارًتاذبي  اتًتكيز  ي اغبفالت اتغفتي :اتانفذب  ةن إستغحقق اؼبيزة 

 سجود ؾبموةفت ـبغلف  سمغميزة من اؼبشًتين فبن ؽبم حفجفت ـبغلف  أس يةغخدموف اؼبانغج بطعؽ ـبغلف ؛ -

 ةدـ ؿبفست  أي مانففس آخع اتغخصص  ي نفس اتقطفع اتةوقي اؼبةغهدؼ؛ -

 وقي معُت سؿبدسد؛ةدـ كففي  موارد اؼبؤرة  إال بغيطي  قطفع ر -

 تففست قطفةفت اتصانفة  بشكل كاَت من حيث اغبجم سمعدؿ اتانمو ساتعحبي . -
 (4)رًتاجي  اتًتكيز ةلى ؿبورين نبف:ستًتكز إ

 التركيز المؤسس على التكاليف:*
سيغعلق بفتاحث ةن اؼبيزة بغخفيض اتغكفتيف إذل مةغويفت أدسل من مةغويفت اؼبانففةُت  ي اتةوؽ 

رًتاتيجي  اتًتكيز اؼبااني  ةلى أرفس اتغكلف  اؼبانخفض   ي اتعوامل ستةغطيع صبع أهم ةوامل قبفح إدؼ. اؼبةغه
 (5)اتغفتي :
 إدمفج فكعة اتقيفدة بفتغكفتيف ضمن ثقفف  اؼبؤرة ؛ -
 رغثمفر  ي اغبفجيفت ساتعبافت اتصيَتة سبَت اؼبشاع .اإل -

                                                           
 .156توفيق ؿبمد ةاد احملةن، معجع راق ذكعه، ص.  (1)
 .687 -686مصطفى ؿبمود أبو بكع، فهد بن ةب اهلل اتغميم، معجع راق ذكعه، ص ص. (2)
 .122نايل معري خليل، معجع راق ذكعه، ص.  (3)

(4) Michel Porter, L'avantage concurrentiel, Op.Cit., p.p. 27- 28. 
 .113، ص. 2002، دار اتيفزسري اتعلمي  تلانشع ساتغوزيع، ةمفف، ستراتيجيةاإلدارة اإلرعد بفتب يفرُت،  (5)
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 التركيز المؤسس على التميز:*
 اتغميز ساتانفوذ داخل اتةوؽ اؼبةغهدف .أي تاحث اؼبؤرة  ةلى 

رًتاتيجي  اتةيطعة ى مزايف ستقانيفت سمغطلافت كل من إرًتاتيجي  اتًتكيز تعغمد ةلفبف راق نةغانغج أف إ
رًتاتيجي ؿبدد. من أجل تلاي  حفجفت سربافت فئ  ساتغميز، ستوجههف كبو ربقيق هدؼ إةلى أرفس اتغكفتيف 

 ؽبف حفجفت فبيزة سذتك بكففءة سفعفتي .ؿبددة من اتزبفئن ساؼبةغهلكُت 
 رًتاتيجي  اتًتكيز تةغلـز خطوتُت مهمغُت نبف:كمف أف إ

   ختيار وتحديد قطاع السوق:إ-1
سيعغمد ذتك  ي اتقدرة ةلى ربليل قطفةفت اتةوؽ سدرارغهف تغحديد مدى اعبفذبي  اتيت يغمغع هبف كل        

اتغحليل إذل ضعسرة مععف  حجم اتقطفع سمدى اؼبانففة  ساألنبي  اتانةاي  قطفع من سجه  نظع اؼبؤرة ، سيةغاند 
اتغوافق بُت إمكفنيفت  تلقطفةفت من سجه  اؼبانففةُت اتعئيةيُت، سمن مث مف هي اتعحبي  اؼبغوقع  تكل قطفع سمدى

 حغيفجفت اتقطفع. اؼبؤرة  سإ
 تحديد كيفية تحقيق ميزة تنافسية في القطاع المستهدف:-6

غم اؼبففضل  بُت ربقيق قيفدة  ي اتغكفتيف كإرًتاتيجي  تغاانفهف اؼبؤرة  ةاند اتغعفمل مع قطفع معُت دبف ت      
حغيفجفت اؼبوائم  بُت إمكفني  اؼبؤرة  سإ رًتاتيجي  اتغميز  ي ظلظعسؼ اؼبؤرة  ساتقطفع، أس تغاع إ يغانفرب مع

 اتقطفع اؼبةغهدؼ.
 التنافسيةستراتيجيات : متطلبات اإليثانالفرع ال

 رًتاتيجيفت اتعفم  تلغانففس.إرغخداـ اإل( ياُت مغطلافت 6سفيمف يلي جدسؿ )
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 (: متطلبات استخدام االستراتيجيات العامة للتنافس6جدول )
 المتطلبات التنظيمية المتطلبات من حيث المهارة والموارد االستراتيجية

 توفَت رأظبفؿ؛ارغثمفر رأظبفرل سإمكفني   - قيادة التكلفة
 مهفرات هاندري  فاني ؛ -
 إشعاؼ مكثف سكفء ةلى اتيد اتعفمل ؛ -
 تصميم اؼبانغوجفت بشكل يةهل ةملي  اتغصانع؛ -
 نظفـ توزيع ذس اتغكلف  مانخفض ؛ -
تقليص اتانفقفت اؼبغعلق  بفتاحث ساتغطويع  -

 ساػبدمفت اإلشهفري  ساتًتسيج؛
 اتقدرة ةلى ربمل اػبةفئع. -

 رقفب  شديدة ةلى اتغكلف ؛ -
 تقفريع دسري  ستفصيلي  تغعلق بفتعقفب ؛ -
 هيكل  تانظيمي  ذات مةؤستيفت ؿبددة؛ -
 حواجز تعغمد ةلى حجم اؼبايعفت. -

 قدرات تةويقي  سمهفرات ةفتي ؛ - التميز
 قدرات ةفتي   ي ؾبفؿ اتاحوث؛ -
 تديهف نزة   ي ؾبفؿ اتاحوث؛ -
 مواصففت مغميزة  ي اؼبانغوجفت؛ -
اعبودة أس شهعة اؼبؤرة   ي ؾبفؿ اتزيفدة  ي  -

 اتغكانوتوجي ؛
 تعفسف سثيق بُت قانوات اتغوزيع. -

تانةيق قوي بُت اتوظفئف سخفص  حبوث  -
 اتغطويع ساتغةويق؛

 مقفييس سحوافز ذاتي  أس بَت كمي ؛ -
جذب ةمفت  ذات مهفرات ةفتي  مادة   -

 إضفف  إذل اتافحثُت.

مزيج من اتةيفرفت اؼبشفرة إتيهف أةاله  - التركيز
 تةوؽ معُت.سموجه  إذل قطفع من ا

مزيج من اتةيفرفت اؼبشفر إتيهف أةاله سموجه   -
 إذل قطفع معُت من اتةوؽ.

، ص. 2002 ،1 معي ، اإلركاندري ، اتطاعثفبت ةاد اتعضبفف، اإلدارة االرًتاتيجي  مففهيم سمبفذج تطايقي "، اتدار اعبفالمصدر: 
265. 

 
 ستراتيجيات التنافسيةاإل: مخاطر الفرع الثالث

 رًتاتيجيفت اتيت قفـمثفتي  تضمن اتانجفح اتغفـ، فكل إرًتاتيجي  من اإل رًتاتيجي  تانففةي  ساحدةال توجد إ
وضح اؼبخفطع اؼبغعلق  بغطايق  ( اؼبوارل ي7بغحديدهف تانطوي ةلى بعض اؼبخفطع، ساعبدسؿ ) (M.Porter ) هبف

 رًتاتيجيفت اتغانففةي . من اإل رًتاتيجي كل إ
 
 
 
 
 



 .............. دور اإلبتكار التسويقي في تحقيق الميزة التنافسية..الفصل الثاني ........................
 

 

220 

 ستراتيجيات النشاطإالمرتبطة بمخاطر ال(: 7جدول )
 ستراتيجية التركيزإمخاطر  ستراتيجية التميزإمخاطر  ستراتيجية القيادة في التكلفةإمخاطر 
 رًتاتيجي  ال تدـس طويال بةاب:هذه اإل

 اتغقليد من جفنب اؼبانففةُت؛ -
 اتغطور اتغكانوتوجي؛ -
اخغففء بعض قواةد اتةيطعة  -

 بفتغكفتيف؛
 اؼبانففةُت اؼبغميزين؛بعد اؼبؤرة  ةن  -
معدات جديدة آتي  بإمكفهنف تعديل  -

 اتصانفةي ؛
تأثَت سالبففض مةغوى اعبودة،  -

نغيج  اتًتكيز ةلى اتغكفتيف، فبف يؤدي 
إذل تأثَت ظبع  اؼبؤرة  سفقداهنف تعدد من 

 اتزبفئن ساؼبةغهلكُت.

 اتغميز ال يدـس طويال؛ -
 تقليد اؼبانففةُت؛ -
 زساؿ ةوامل اتغمييز؛ -
تغميز تصاح أقل أنبي  أرفتيب ا -

 تلمشًتين بةاب تييَت رلوكهم؛
اتةعع اؼبعتفع اتذي ال يربر ةوامل  -

 سبيز اؼبانغوج بفتانةا  تلمةغهلك؛
اخغيفر سبيز اؼبانففةُت اآلخعين اتفعفت   -

 أكثع من ةوامل سبيز اؼبؤرة ؛
ال مافالت سةدـ حفج  اتزبفئن  -

 تلغميز؛
بعد اؼبؤرة  ةلى اؼبانففةُت  -

 بفتغكلف .

تيجي  قفبل  تلغقليد يصاح قطفع رًتاإ -
اتةوؽ اؼبةغهدؼ بَت جذاب هيكليف 

بةاب اتغالشي اتغدرهبي ؽبيكله أس 
 تالشي اتطلب؛

يدخل اؼبانففةوف اتكافر هذا اتقطفع  -
سةلى نطفؽ كاَت بةاب تضفءؿ اتفعسؽ 

بُت هذا اتقطفع سبَته من اتقطفةفت 
 األخعى.

ظهور مؤرةفت جديدة تعكز  -
نفس اتقطفع نشفطهف ةلى أجزاء من 

 اتةوقي اؼبةغهدؼ.

 .262ثفبت ةاد اتعضبفف، معجع راق ذكعه، ص. المصدر: 
- Mechel Porter, L'avantage concurrentiel, Op. Cit, P.35. 

 

هف. تكن رًتاتيجيفت اتعفم  تلغانففس  ي كةب اؼبؤرة  ؼبيزة تانففةي  ستعدؿ ةلى اغبففظ ةليستةفهم اإل
ارل ياُت اتفعسؽ اؼبخغلف  ( اؼبو 8رًتاتيجي  اؼبعغمدة من قال اؼبؤرة ، سيوضح اعبدسؿ )زبغلف هذه اؼبيزة حةب اإل

 رًتاتيجيفت اتغانففةي  اتثالث  ي ضوء اؼبيزة اتغانففةي  ساتةوؽ اؼبةغهدؼ تكل مانهمف.بُت اإل
 (: المقارنة بين االستراتيجيات الثالث والميزة التنافسية لكل منها8جدول )

 الميزة التنافسية استراتيجية التنافسية المستهدفةحجم السوق 
إدراؾ اتزبفئن اللبففض أرعفر مانغجفت  اتقيفدة  ي اتغكلف  صبيع قطفةفت اتةوؽ

 اؼبؤرة  ةن مانففةيهف.
إدراؾ اتزبفئن تلشيء اتفعيد اتذي تقدمه  اتغميز

 اؼبؤرة 
تلشيء اتفعيد إدراؾ اتزبفئن  ي قطفع اؼبؤرة   اتًتكيز قطفع معُت من اتةوؽ

 اتذي تقدمه اؼبؤرة .
، ص. 2002كمفؿ اتةيد بعاب، نظم اؼبعلومفت اإلداري ، مؤرة  شافب اعبفمع  تلانشع، اإلركاندري ،المصدر: 

120. 
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رًتاتيجي  يزة تانففةي  من كففءهتف  ي بانفء إسمن ؾبمل مف راق فإف اؼبؤرة  تةغمد قدرهتف ةلى إهبفد م     
يت تةود قطفع اتصانفة ، ستعتكز ستعزيز معكزهف اتغانففةي  ي ظل حدة اؼبانففة  اتتانففةي  تةفهم  ي خلق 

 رًتاتيجي  اتغانففةي  ةلى ةانصعين أرفريُت نبف:اإل
 خغيفر اتصانفة  اتواةدة بفألربفح اؼبةغمعة ةلى اؼبدى اتطويل؛إ -
 ز اتغانففةي اؼبغميز داخل اتصانفة .خغيفر اؼبعكإ -

 اتيت زبلقهف اؼبؤرة  تلزبوف ساتيت تصانف إذل: ستانشأ اؼبيزة اتغانففةي  من اتقيم 
 تكلف  أقل من تكلف  اتععض اتغةويقي تلمانففةُت؛ -
 مزايف سمانففع أكثع من تلك اتيت يقدمهف اؼبانففةوف سبانفس اتةعع. -

يغوقف ةلى ظعسفهف سإمكفنيفهتف  (M.Porter )رًتاتيجيفت إف إخغيفر اؼبؤرة  إلةغمفد إحدى إ
 (1)سقدراهتف، كمف أنه يغطلب درار  ؿبكم  سدقيق  تلةوؽ  ي اتوقت اؼبانفرب سذتك بإتافع اػبطوات اتغفتي :

ربديد نوع اتةوؽ اتيت تغواجد هبف اؼبؤرة  سؾبفؿ اإلنغفج اػبفص هبف من رلع سخدمفت، سأفكفر، -
 انجفح  ي اؼبةغقال؛سحجمهف، سمعدؿ اتانمو اؼبانغظع، سمغطلافت ات

 خغالؼ بيانهف سبُت اؼبانففةُت اآلخعين؛األداء اتكلي تلمؤرة ، سربديد اإلربديد اؼبانففةُت، سذتك تغقييم -
تقييم ريفرفت سبعامج اؼبؤرة  اإلنغفجي  ساتغةويقي  مقفرن  بفؼبؤرة  اؼبانففة  مع ربديد نقفط اتقوة -

 ساتضعف؛
 بفؼبؤرة . رًتاتيجي  اػبفص ربديد هيكل اػبط  اإل-

 بالميزة التنافسية بتكار التسويقياإلعالقة الرابع: المبحث 
ةغافر ، تاحث اؼبؤرة  ةن مةفر يأخذ بفإل ي ةفؼبانف اؼبعفصع اتةعيع بفتغحوالت ساؼبغشفبك اتعالقفت

إلجفب  ؟" سا رغحداثهفوؼ تةغمع اؼبزايف اتغانففةي  بعد إاإلجفب  ةلى اتةؤاؿ اعبوهعي اتغفرل: "كم من اتوقت ر
فظ فإنه من اتوهم أف نغوقع اغبف ،(D'aveni)ةًتاؼ بوقغي  اؼبيزة اتغانففةي ، فحةب هانف تكوف باةفط  ضعسرة اإل

نطالقف من نقص اؼبصفدر ساتكففءات أس بفإلةغمفد ةلى نفس قوى احمليط خفص  بصف  دائم  ةلى ميزة تانففةي  إ
 (2) ي ظل اؼبانففة  اتشديدة.

خالؿ تكن األمع ال يغوقف ةاند هذا اغبد، بل يغعداه إذل ضعسرة تانمي  ستطويع اؼبزايف اتغانففةي  اغبفتي  من 
كغشفؼ آتيفت جديدة تلمانففة  ستطايقهف ةلى اتةوؽ بيي  اإلةغمفد ةلى اإلبغكفر ساإلبداع اتذي يةفةد ةلى إ

 فهتف ةلى األقل  ي األجل اتطويل.سؿبفك اغبصوؿ ةلى ميزة تانففةي  مةغدام  يصعب ةلى اؼبانففةُت تقليدهف

                                                           
 .75، ص. 2002، دار اتكغفب اؼبصعي ، اتقفهعة، التسويق الفعالطلعت أرعد ةاد اغبميد،  (1)
، ندسة اتغجفرة اإلتكًتسني ، جفمع  اؼبلك خفتد، اؼبملك  كأداة للمتميز بمنظمات األعمالتوظيف التسويق اإللكتروني  ؾبدي ؿبمد ؿبمود طفيل،  (2)

 ةلى اؼبوقع اإلتكًتسشل: 06اتععبي  اتةعودي ، ص. 
http://www.nanagement forum.org.sa/manag forum/pappers/1-3/majdy.doc. 

http://www.nanagement/
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 المطلب األول: الميزة التنافسية المستدامة
تقد تعدى اتانظع حوؿ أف اؼبيزة اتغانففةي  هي ةافرة ةن شيء ربققه اؼبؤرة   ي فًتة معيان  سقطفع نشفط أس 

 ي اؼبيزة اتغانففةي  أال سهو  قغصفدي  أصاحت تعكز ةلى مادأ أرفريدد، فمخغلف األدبيفت ساألحبفث اإلروؽ ؿب
 ةغافر  ي تقييم مدى فعفتي  اؼبيزة اتغانففةي  ةلى اؼبدى اتطويل.م  كعانصع جوهعي هبب أخذه بعُت اإلرغدااإل

رغدام  أيضف إذ قبد اتاعض يعرب فب ساتافحثُت إذل ربديد مفهـو اإلمغد اتغافين  ي سجهفت نظع اتكغفلقد إ
أشفر إتيهف اتاعض اآلخع بفألداء فوؽ اؼبغورط  ي ؿبفست  مانهم تلغعاَت ةن كوف أداء ةانه بفتعحبي  طويل  األجل، كمف 

رغدام  يعتاط ؼبؤرة . سمن هانف قبد أف مفهـو اإلاؼبؤرة  مغفوؽ ةلى أداء اتصانفة  اتيت تانغمي إتيهف تلك ا
فةي  اتيت إرغمعت مصطلح اتزمن بوصفه مصدر إلرغدام  اؼبزايف اتغانف (Barney)رغخدـ فيمف إبفألجل اتطويل.

نقطفةهف، سبعد هذا كعار تلك اؼبزايف اتغانففةي  بعد إحغففظ هبف بعد أف ضفةفت جهودهف تغاؼبؤرة  حبفت  اإل
 (1)اؼبفهـو األكثع من اتانفحي  اتانظعي  ستكانه تيس فبكانف ستيس ذس معٌت  ي اتواقع اتعملي.

صعففت اتيت تقـو هبف اؼبؤرة  ساتيت من شأهنف رغدام  يبغد تيشمل كل اتغفيمف يشَت اتاعض إذل أف مفهـو اإل
  أس رًتاتيجي  اؼبانفعدة تلمؤرةـ بغقليد نقفط اتقوة ساتقدرات اإلأف تضيق أس تةد اتطعيق أمفـ اؼبانففةُت من اتقيف

 موارد أخعى. اي رغخداـ قيفمهم بفرغاداؽبف من خالؿ إ

تلحفت  اتغانففةي  اتيت سبفرس مانظمفت األةمفؿ  سيبكن اتانظع إذل اؼبيزة اتغانففةي  اؼبةغدام  بوصفهف ـبعجفت
رغدام  هذه د ذتك ربفسؿ اؼبؤرةفت جفهدة إذل إفيهف أةمفؽبف ساتيت يبكن أف تقود إذل ربقيق اؼبيزة اتغانففةي ، ةان

 (2)اؼبيزة اتغانففةي .

 : مفهوم الميزة التنافسية المستدامةالفرع األول
اؼبغطور تلميزة اتغانففةي  اتيت تةغهدفهف مانظم  األةمفؿ  ي موقع تعد اؼبيزة اتغانففةي  اؼبةغدام  اتانموذج 

 حغففظ هبذه اؼبيزة ألطوؿ فًتة فبكان .ف ربغوي ةلى اتعانفصع اتيت تضمن إرغمعاري  اإلاتةوؽ، ألهن

يغطلب بلورة مفهـو ساضح تلميزة اتغانففةي  اؼبةغدام  مععف  ثالث مصطلحفت يعتكز ةليهف هذا اؼبفهـو 
تععيف ؽبذه اؼبصطلحفت، إذ ةعؼ اؼبيزة  (Webster) اتغانففةي ، اؼبةغدام (، سقد تضمن قفموسهي )اؼبيزة، 

 :تافع ؾبموة  من األفعفؿ"، سةعؼ اتغانففةي  بأهنفأس حفت  أس اتفوائد اتانفذب  من إ بأهنف "اتغفوؽ  ي موقع

                                                           
اؼبلغقى اتدسرل حوؿ دور االبتكار واإلبداع في تحقيق القدرات والمزايا التنافسية في الشركات الصناعية األردنية، ةلي فالح اتزبيب،  (1)

 . 15ص.  ،2011جفنفي  10 -09يومي كلي  االقغصفد،جفمع  دمشق ،روريف، "مغطلافت رفع اتقدرة اتغانففةي   ي اقغصفديفت اتدسؿ اتععبي ،  
 .16معجع راق ذكعه، ص. ، دور االبتكار واإلبداع في تحقيق القدرات والمزايا التنافسية في الشركات الصناعية األردنيةفالح اتزبيب، ةلي  (2)
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حغففظ هبف : "اتيت يبكن اإلهنف"اػبصفئص اتيت تغصف هبف اؼبؤرة  بفؼبقفرن  مع مانففةيهف"، سةعؼ اؼبةغدام  بأ
 .(1)أطوؿ فًتة فبكان "

"اػبصفئص اتيت سبيز اؼبؤرة  ةن مانففةيهف اغبفتيُت  :سةليه يبكن تععيف اؼبيزة اتغانففةي  اؼبةغدام  بأهنف
رغمعار ؤرة  فبف هبعلهف  ي معكز مغقدـ بإ" اؼبيزات اعبديدة اتيت ربصل ةليهف اؼب :ساحملغملُت"، كمف يقصد هبف

"اؼبانففع أس اتفوائد اتيت ربصل ةليهف اؼبؤرة   :مع مانففةيهف"، كمف مت سصف اؼبيزة اتغانففةي  اؼبةغدام  بأهنف  بفتعالق
رغانةفخهف من قال اؼبؤرةفت اؼبانففة "، بل أف بعض اتافحثُت قد فبكن ساتيت ال يبكن تقليدهف أس إ ألبعد مدى

أةلى اتعوائد، أي قدرة اؼبؤرة  ةلى ربقيق أةلى اتعوائد  ي  ربط بُت اؼبيزة اتغانففةي  اؼبةغدام  سبُت ربقيق
 (2)رغمعار  ي احملففظ  ةلى هذا اتغقدـ.إلرغثمفر س ي اتصانفة  ساإلا

ؤرة ، ربقق من "ؿبصل  ؾبموة  أةمفؿ تقـو هبف اؼب :اؼبيزة اتغانففةي  اؼبةغدام  بأهنف  (Coyne)سيععؼ
تأريس موقع رحبي دائم سربقيق اتعضف ؼبخغلف األطعاؼ داخليف سخفرجيف" رًتاتيجي  اؼبغمثل   ي خالؽبف بفيفهتف اإل

 (3)ستغمحور حوؿ ثالث أبعفد هي:

زبفذ قعار عيفر اتذي يةغخدمه اؼبةغهلك ةاند إتشَت إذل قدرة اؼبيزة ةلى اتغأثَت ةلى اؼب المنافسة الديناميكية:*
 شعاء اؼبانغج؛

سمهفرات اؼبؤرة  اتيت بوارطغهف يبكن تقييم مانغجفت حةب سهي ؾبموع موارد سكففءات  القدرات الجوىرية:*
 اؼبواصففت ساؼبقفييس اؼبعبوب  من قال اؼبةغهلك  ي أي سقت.

تعٍت قدرة اؼبؤرة  ةلى نقل سربويل بعض أنشطغهف إذل معاكز تشييلي  جديدة هبدؼ خلق  المراكز التشغيلية:*
تافع أرلوب اتغانويع أس اتغعقد ساتغخصص  ي إ غهلك سيغم ذتك بوارط ةعض جديد يةغجيب إلحغيفجفت اؼبة

 اتعمليفت اؽبفدف  إذل بلوغ مةغوى أداء تشييلي أةلى من اؼبانففةُت.
 خصائص الميزة التنافسية المستدامة:*

 تغحقق ؼبدة أطوؿ سمةغدام  ةاندمف يغم تطويعهف سذبديدهف؛ -
 (4)رًتاتيجي  يعجز اؼبانففةوف ةلى تقليدهف.تغحقق من خالؿ تطايق إ -

                                                           
تصفالت إ، درار  ميداني  ةلى شعك  رأسمال الفكري كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية المستديمةزكعيف مطلك اتدسري، أبو بكع أضبد بورفدل،  (1)

كلي  اتعلـو االقغصفدي  سةلـو اتغةيَت، جفمع  قغصفديفت اغبديث "،   ي مانظمفت األةمفؿ اتععبي   ي اإلظبفؿ اتفكعي أ"ر  سع، اؼبلغقى اتدسرل اػبفماعبزائ
 ةلى اؼبوقع: 09،  ص. 2011 ديةمرب 14 -13يومي اتشلف، 

 نفس اؼبعجع اتةفبق. (2)
اتدسرل اتعابع حوؿ "اؼبانففة  ، اؼبلغقى قتصاديةعيل الميزة التنافسية للمؤسسة اإلمنتجات في تفدور تطوير الكفؿ سآخعسف، و ةاد اتكعصل ش (3)

يومي ، جفمع  اتشلف،  كلي  اتعلـو االقغصفدي  سةلـو اتغةيَترًتاتيجيفت اتغانففةي  تلمؤرةفت اتصانفةي  خفرج قطفع احملعسقفت  ي اتدسؿ اتععبي "،  ساإل
 .08ص. ، 2010نوفمرب8-9
 .15ؿبمد ةاد اغبةُت اتطفئي، نعم  ةافس خضَت اػبففجي، معجع راق ذكعه، ص.  (4)



 .............. دور اإلبتكار التسويقي في تحقيق الميزة التنافسية..الفصل الثاني ........................
 

 

224 

 : محددات الميزة التنافسية المستدامة ثانيالفرع ال
رغدام  اؼبيزة اتغانففةي  تيس بفألمع اتةهل، خفص   ي بيئ  األةمفؿ اغبفتي ، اتيت تغةم بفتغييَت اتةعيع إف إ

اتغدابَت ؼبؤرة  مععف  ساتغانففس اتشديد، األمع اتذي هبعل اؼبانففةُت قفدرين ةلى تقليد اؼبيزة اتغانففةي ، ستذا ةلى ا
سهي موضح   ي اتشكل  (1)رغدام  اؼبيزة اتغانففةي  ةلى أربع  ةانفصع.إغدام  اؼبيزة اتغانففةي ، سيغوقف راتالزم  إل

 وارل.( اؼب24)
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   
 أسس التنافس: -1

رغدامغهف  ي األرواؽ يغطلب توافع ؾبموة  من األصوؿ ساؼبوارد ساتقدرات اتغانففةي ، إف بانفء ميزة تانففةي  سإ
رم اتعالم ، أس اتوالء تلعالم  أس اؼبوقع سيغصف بفتغميز ةن ربوزه اؼبؤرة  مثل إ صل ةن شيء مفسيعرب األ

اؼبانففةُت، أمف اؼبهفرة فهي ةانصع مف تقـو اؼبؤرة  بأدائه بشكل أفضل من اؼبانففةُت مثل اإلةالف، أس اتغصانيع 
ألصوؿ ساؼبهفرات اتصحيح  خغيفر اؼبؤرة  ت. ساتفكعة األرفري  هانف تكوف  ي إبكففءة، أس اتغصانيع جبودة ةفتي 

رغمعارهف ةلى انهم تقليدهف أس مواجهغهف سمن مث إاتيت تعمل دبثفب  ةوائق أس حواجز أمفـ اؼبانففةُت حيث ال يبك
 مدار اتزمن.

                                                           
 .80 -79ص.  .نايل معري خليل، معجع راق ذكعه، ص ػػ   راجع: (1)

 .36رنف أضبد ديب ةيغفشل، معجع راق ذكعه، ص. ػػ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: مقومات الحصول على ميزة تنافسية مستدامة24الشكل )  

، والبيئة على القدرة التنافسية للصناعات الغذائية اللبنانيةتأثير بعض المتغيرات رنف أضبد ديب ةيغفشل،  :المصدر
 . 35، ص.2003 درار  ميداني ، ررفت  مقدم  تانيل شهفدة اؼبفجةغَت  ي إدارة األةمفؿ، جفمع  بَتست اتععبي ، بَتست،

 ميداف اتغانففس
خغيفرات اؼبؤرة  مانغج/روؽإ  

 اؼبانففةُت
خغيفرات اؼبؤرة  ؼبانففةيهفإ  

اتغانففسأرس   
 األصوؿ ساتقدرات اتغانففةي 

 طعؽ اتغانففس
 أرس اؼبانغج، اؼبعكز ...

الميزة التنافسية 
 المستدامة
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 ميدان التنافس:-6

 خغيفراهتف من اؼبانغجفت ساألرواؽ اؼبةغهدف  اتيت يغم اتغانففس هبف هو من مغطلافت اؼبيزةإف ربديد اؼبؤرة  إل
إال أهنف  ،رًتاتيجي  اؼبؤرة  بفألصوؿ ساؼبهفرات اتغانففةي  اتالزم غدام ، فعلى اتعبم من أنبي  دةم إاتغانففةي  اؼبة

 قد تغععض تلفشل  ي حفت  ةدـ توظيفهف  ي اؼبكفف اؼبانفرب.

 ختيار المؤسسة لمنافسيها:إ -3
اتانةاي   ي اتصانفة  من ةلى اؼبؤرة  أف تغععؼ ةلى هوي  مانففةيهف سربدد مواقعهم سإمكفنيفهتم سأنبيغهم 

رغمعاري  ميزهتف اتغانففةي ، فًتكز ةلى تصانيف اؼبانففةُت إذل ؾبموةفت قوي  سأخعى ضعيف ، سذتك أجل ضمفف إ
 ةغافر.ؤرة  سقدراهتف اتغانففةي  بعُت اإلاؼبخذ إمكفنيفت عتكز ةلى نقفط ضعف اؼبانففةُت مع أرًتاتيجي  تتاانفء إ

 طرق التنافس:-4
 رًتاتيجي  اؼبغاانفة من طعؼ اؼبؤرة .فاانفء ميزة تانففةي  ساتعمل ةلى إرغدامغهف يغوقف ةلى نوع اإل

 األسس العامة لبناء المزايا التنافسية الفرع الثالث:  
خلق قيم  مغفوق ، سطعيق  توتيد هذه اتقيم  يغجةد إف اؼبزايف اتغانففةي  تغوافع مع اؼبؤرةفت اتقفدرة ةلى 

من خالؿ خفض معدالت هيكل اتغكلف  أس سبيز اؼبانغج، ستكن اتةؤاؿ اؼبهم هو كيف تةغطيع اؼبؤرة  خفض 
معدالت هيكل اتغكلف  سسبيز مانغوجفهتف بفتانظع إذل مانغجفت اؼبانففةُت تغحقيق أهدافهف اإلرًتاتيجي ؟، قبد أف ذتك 

رغجفب  غبفجفت اتعميل، سهذه اتعانفصع : اتكففءة، اعبودة، اإلبغكفر ساإلؿ اتعانفصع األربع  اتغفتي يغحقق من خال
سبثل األرس اتعفم  تاانفء اؼبزايف اتغانففةي  اتيت يبكن ألي مانظم  أف تغاانفهف رواء كفنت صانفةي  أس خدمي ، ستععؼ 

غحقيقهف قصد اتغمكن من خلق ؾبموة  قيم هذه األرس بأهنف "ؾبموة  األدسات ساتةال اتيت تةعى اؼبؤرة  ت
 ( يوضح ذتك:25. ساتشكل )(1)ساتيت من خالؽبف يبكن ربقيق ميزة تانففةي " سفيمف يلي شعح ؽبذه اتعانفصع

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .196شفرتز سجفريث جونز، معجع راق ذكعه، ص.  (1)
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 من خالؿ اتشكل اتةفبق تغضح األرس اتعفم  تاانفء اؼبزايف اتغانففةي  كفآليت:
 الكفاءة المتفوقة: -1

أداة تغحويل اؼبدخالت إذل ـبعجفت، تذتك قبد أف أبةط قيفس تلكففءة هو نةا  إف اؼبؤرة  مف هي إال 
اؼبدخالت ةلى اؼبخعجفت، سكلمف كفنت اؼبؤرة  أكثع كففءة كلمف قل مقدار اؼبدخالت اؼبطلوب  إلنغفج ـبعجفت 

 ق مزايف تانففةي  مانخفض  اتغكلف .معيان ، سمن مث تقل ستانخفض اتغكفتيف األمع اتذي يةمح بغحقي
 الجودة:-6

تعمل اتعديد من اؼبؤرةفت ةلى ربقيق اعبودة اتعفتي  تكي تاقى  ي روؽ اؼبانففة ، سألف اعبودة تعٍت تقليل 
رغخداـ اعبودة كأداة ددة ؽبف  ي اتغصميم، تذتك فإف إمعدالت اتغلف أس مطفبق  اؼبانغج مع اؼبواصففت احمل

أهنف فعص  إلرضفء اؼبةغهلك ستيس فقط ةلى أهنف  تانففةي ، يغوجب ةلى اؼبؤرةفت أف تانظع إذل اعبودة ةلى
 طعيق  تعفجل هبف اؼبشفكل أس تقليل تكفتيف اتعمل.

 سيعغرب تأثَت اعبودة اتعفتي  تلمانغجفت ةلى اؼبزايف اتغانففةي  تأثَت مضفةفف حيث: 
م تلقيم  توفَت مانغجفت ةفتي  اعبودة، يزيد من قيم  هذه األخَتة تدى اؼبةغهلكُت، سهذا اؼبفهـو اؼبدة -

 يةمح تلمؤرة  بفعض رعع معتفع ؼبانغجفهتف؛
اتكففءة اتعفتي  تؤدي إذل زبفيض اتغكفتيف إذل حد كاَت، دبعٌت أف اؼبانغج ةفرل اعبودة يؤدي إذل خفض  -

 اتغكلف  زيفدة ةن فعض أرعفر ةفتي  ؼبانغجفهتف فبف يؤدي إذل خلق قيم  تلمانغج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: األسس العامة لبناء المزايا التنافسية 25الشكل )  

 .196شفرتز سجفريت جونز، معجع راق ذكعه، ص. المصدر:

عبودة اؼبغميزةا  

 اتكففءة اؼبغميزة

رغجفبفت غبفجفت اتعمالءاإل  

 اإلبغكفر
 الميزة التنافسية المستدامة

 التكلفة المنخفضة-
 التميز-
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 أربفح اؼبؤرة . ( يوضح تأثَت اعبودة ةلى26ساتشكل اؼبوارل )
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اتعئيةي  تغحقيق اعبودة اؼبغفوق  هي "إدارة اعبودة اتشفمل " اتفلةف  اتيت تؤدي اتغحةُت اؼبةغمع إف اتوريل  

 تلجودة ؼبانغجفت اؼبؤرة ، سهبب توجيه كل ةمليفت اؼبؤرة  صوب هذا اؽبدؼ
 اإلبتكار:-3

رًتاتيجيفت اتيت ساإلبغكفر ةلى كل تقدـ يطعأ ةلى اؼبانغجفت سأرفتيب اإلنغفج سنظم اتغةيَت يشغمل اإل
 تعغمدهف اؼبؤرة .

بغكفر يبثل أحد األرس اتاانفئي  تلمزايف اتغانففةي ، سةلى اؼبدى اتطويل يبكن تةغطيع اتقوؿ بأف اإلسبفتغفرل 
قق ؽبف اتانجفح، إال أف ةمليفت بغكفر ال يغحع إذل اؼبانففة  كعملي  موجه  بفإلبغكفر. سربم أف كل ةمليفت اإلاتانظ
ح اؼبؤرة  مانغجفت فعيدة من رئيةيف تلمزايف اتغانففةي ، ألهنف سبانز قبفحف يبكن أف تشكل مصدرا بغكفر اتيت ربو اإل

ةفتي  ؼبانغجفهتف أس سيةمح اإلنفعاد بغميز نفةهف، فضال ةن فعض أرعفر  إتيهف مانففةوهف ػػمانغجفت يفغقع نوةهف ػػ 
 خفض تكفتيف مانغجفهتف بانةا  كاَتة مقفرن  دبانففةيهف.

س ي كل حفت  يبكن  ،بانفء ستدةيم اؼبزايف اتغانففةي  تلمؤرةفتبغكفر ةلى اؼبانغجفت يةفهم  ي إف إدخفؿ اإل
 تلمؤرة  من خالؽبف أف تفعض رععا ةفتيف سذتك كوهنف اؼبورد اتوحيد ؼبانغج جديد سةاندمف وبُت سقت قبفح

تلمانغج ستلعالم ، سبفتغفرل  اؼبادة  قد قبحت  ي إررفء سالء جد قوي تكوف اؼبؤرة اؼبانففةُت س ي ؿبفكفة اؼبانغج 
من خالؿ تقدصل مانغج اؼبغفوؽ يغحقق بغكفر ساتغحديث سمن هانف قبد أف اإل يصعب ةلى اؼبانففةُت اتانيل مانهف.

 .بأرلوب جديد ـبغلف ةن اؼبانففةُتجديد أس اتعمل 

 المتفوقة للعميل:ستجابة تحقيق اإل-4

يعيدسف، سكلمف إرتفع مةغوى إرغجفب  اؼبؤرة  إةطفء اتعمالء مف تغحقيق ذتك يغعُت ةلى اؼبؤرة  
اتيت تطعحهف سبانفء ةلى ذتك تفعض أرعفر ةفتي  ؼبانغجفهتف، حغيفجفت اتعمالء، ارتفع مةغوى اتوالء تلعالم  إل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: تأثير الجودة على أرباح المؤسسة 26الشكل )  

 . 201شفرتز سجفريت جونز، معجع راق ذكعه، ص. المصدر:

رعفر أةلىأ  
 أربفح أةلى

 زيفدة اتثق   ي اتةلع 
 زيفدة اعبودة

 زيفدة اإلنغفجي  تكفتيف أقل
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رغحواذ ي  إلحغيفجفت اتعمالء سبكن من اإلهبفبرغجفب  اإلػبدمفت تلعمالء، سإف اإلستايع اؼبزيد من اتةلع أس ا
 اتغانففةي .ةلى اؼبزايف 

رغجفب  اؼبغفوق  تلعميل يعٍت مانح اتعمالء قيم  تانقودهم، سهي خطوة تغحةُت كففءة كمف أف ربقيق اإل
ةمليفت اإلنغفج إذل جفنب توافق جودة مانغجفهتف، كمف أف توفَت مف يعيده اتعمالء قد يغطلب تطويع مانغجفت 

فر اؼبغفوؽ يعد بغكاؼبغفوق ، ساإل اؼبغفوق ، ساعبودةاتكففءة جديدة ذات مواصففت جديدة أي إف ربقيق كل من 
 :انفؾ ثالث شعسط أرفري  تغحقيق ذتكرغجفب  اؼبغفوق  تلعميل. سهجزءا من ربقيق اإل

 التركيز على العميل: -أ 

د سهكذا تغجة ،حغيفجفتةعفت هذه اإلحغيفجفت ةمالئهف إال إذا ال تةغطيع اؼبؤرة  اإلرغجفب  إذل إ     
رغجفب  اؼبغفوق  تلعميل، سربقيق ذتك يغطلب ربفيز كل أةضفء فعيق اتعمل تلًتكيز  ي بانفء سدةم اإلاػبطوة األسذل 

 رغخداـ آتيفت عبذب ةمالء اؼبؤرة .دة دبةؤستيفهتف  ي هذا اجملفؿ، سإبقيفـ اتقيفةلى اتعميل سذتك 

 إشباع حاجات العمالء:-ب

حفجفت اتعميل سذتك من خالؿ قيفـ اؼبؤرة  بإنغفج إشافع  بعد ةملي  اتًتكيز ةلى اتعميل، يلي ذتك      
 انغج سفق طلب اتعميل كلمف أمكن ذتك.ستصميم اؼب

 ستجابة:وقت اإل-ج

كةب مزايف رغجفب  سذتك من أجل  ء  ي اتوقت اتذي يعباونه رعة  اإليغطلب توفَت مف وبغفجه اتعمال     
 رغجفب  إذل مف يلي:سقت اإلتانففةي ، حيث يغطلب تقليص 

 قةم اتغةويق ةلى توصيل مطفتب اتعمالء بةعة  إذل قةم اإلنغفج؛ يقـو -

 رغجفب  ؼبطفتب اتعمالء بَت اؼبةاوق ؛واد دبقدسرهف ضاط جداسؿ اإلنغفج إقةم اإلنغفج سإدارة اؼب -

شاكفت اؼبعلومفت يبكن أف تةفع ستدةم قةم اإلنغفج ساتغةويق  ي هذه اتعملي ، كمف أف ةملي  اؼبزاسج  بُت  -
، مطلوب  تغحقيق مةغوى ةفؿ من صانيع اؼبعف سنظفـ توفَت اؼبخزسف  ي اتوقت اؼبانفرب سشاكفت اؼبعلومفتنظفـ اتغ

 رغجفب  ؼبطفتب اتعميل.اإل

بغكفر، ةانفصع مهم   ي سإرغجفب  اتعميل ساإلأف كال من اتكففءة ساعبودة  ؛من خالؿ مف راق يبكن اتقوؿ
اؼبغفوق  تةمح ؽبف انح اؼبؤرة  اتفعص  تغخفيض تكفتيفهف، كمف أف اعبودة ربقيق اؼبزايف اتغانففةي ، ففتكففءة اؼبغفوق  سب

فوق  بفعض رعع ةفرل، كمف يبكن رغجفب  اؼبغن زبفيض تكلفغهف،  ي حُت تةمح اإلبفعض رعع ةفرل فضال ة
بغكفر أف يؤدي إذل فعض رعع أةلى، أس تكلف  أقل بفتانةا  تلوحدة، سيبكن سبثيل ذتك من خالؿ اتشكل تإل
 ( اؼبوارل:27)
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 اتغطعؽ تألرس اتةفبق  هبب اإلشفرة إذل أرس أخعى ال تقل أنبي  ةن رفبقفهتف: اؼبعسن  ساؼبععف . بعد
 :المرونة-5

دت اؼبعسن  أحد أهم األبعفد اتغانففةي  اتيت مع دخوؿ معحل  اتغةعيانفت ستزايد ديانفميكي  األرواؽ، ة  
تلغصعؼ إزاء حفدث بَت مغوقع ساتغكيف  رغعداد: "اإلتةغطيع اؼبؤرة  أف تغميز من خالؽبف، ستعٍت اؼبعسن 

إف اؼبعسن  سكمواجه  تغحديفت هذه اؼبعحل ، تغعلق دبدى تكيف اتانظم اتغشييلي  تلمؤرة  مع اتطلب ، س (1)معه"
 ساتغيَتات اغبفصل   ي بيئ  األةمفؿ.

تصميم رة ةلى مةفيعة اتغيَتات  ي حفجفت سربافت اتزبفئن ةن طعيق إف هذا اؼبفهـو يقغضي إذف اتقد
اعبوانب اؼبغعلق  دبواصففت اؼبانغوج من جه ، سةلى مةغوى مةفيعة حجم اتطلب من جه  أخعى، سةلى هذا 
األرفس يبكن اتقوؿ بأف اؼبعسن  اتيت يغم اتغميز ةلى أرفرهف تغحقق ةلى مةغوى جفناُت مهمُت من جوانب 

 (2)اتانظفـ اإلنغفجي نبف:

                                                           
(1) J.APter, Maitriser la flexibilit de l’entreprise -une méthode de gestion et ses 

applications -, Masson, 1985, p.63. 
   دراسة حالة مؤسسات قطاع الهاتفية النقالة في  قتصادية بين مواردىا الخاصة وبيئتها الخارجيةالميزة التنافسية للمؤسسة اإلأضبد بالرل،  (2)

 .14، ص. 2007جفمع  اعبزائع، اه، بَت مانشورة، كلي  اتعلـو االقغصفدي  سةلـو اتغةيَت، دكغور ات ررفت  مقدم  تانيل شهفدة الجزائر، 

 

تأثير الكفاءة، الجودة، اإلبتكار، االستجابة؛ للعمالء على تكلفة الوحدة  (:27الشكل )
 وسعرىا

 اتكففءة

 اتغكلف  األقل

 األرعفر األةلى

 رغجفب  تلعمالءاإل

 اإلبغكفر اعبودة

 205شفرتز سجفربث جونز، معجع راق ذكعه، ص. المصدر:
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اتغكيف مع حجم اتطلب ستقلافته من خالؿ اتغحكم  ي اإلنغفج بوارط  ةلى ستعٍت هبف اتقدرة  مرونة الحجم: -أ 
 تةعيع أس زبفيض معدالته  ي مواجه  ذتك.

مقدرة مزيج اؼبانغجفت مواكا  حفجفت سربافت سيعتاط هذا اتانوع من اؼبعسن  دبدى مرونة مزيج المنتجات: -ب
 تصفميم اؼبانغجفت سمواصففهتف اتفاني .اتزبفئن، سإشافةهف ساتغكيف مع اتغقلافت اغبفصل  فيهف ةن طعيق 

 المعرفة:-6

معُت  ي سقت معُت،  اؼبععف  بصفغهف حصيل  أس رصيد خربة سمعلومفت، ذبفرب سدرارفت صبفة  أس ؾبغمع
خلق اإلبداع سربفيز  اتغانففةي  من خالؿ اتكففءات،أصاحت تلعب دسرا بفرزا تففئدة اؼبؤرة   ي تعزيز قدرهتف 

سمف تكل ذتك من أثع ةلى تدني  تكفتيف اؼبؤرة  سسبيز مانغوجفهتف سبفتغفرل خلق اتقيم  تففئدة بغكفر، اتغجديد ساإل
 زبفئانهف.

من شأنه أف يقلل من تكفتيف  رغخداـ اؼبععف  اؼبغوتدة ساؼبغجددةةلى إ(Dyffy)يؤكد س ي هذا اإلطفر 
 (1)اؼبؤرة  سيعفع من رعة  طعح مانغجفهتف  ي األرواؽ.

بشكل مانةق اؼبععف ، تةغثمع فيمف تععفه، حبيث تانغقل تلك اؼبععف  ةرب  هي اتيت زبلقففؼبؤرةفت اتانفجح  
 قانواهتف اتغانظيمي  تإلرغففدة مانهف  ي ةمليفت إنغفج اتةلع ساػبدمفت أس  ي تطويع اؽبيفكل، اتوظفئف ساتعمليفت.

 سةليه أصاحت اؼبععف  اتدةفم  األرفري  ػبلق اؼبزايف اتغانففةي .

اتغانففةي  من خالؿ تاٍت ؾبموة  من األرس هتف أف اؼبؤرة  تةغطيع أف تعزز من قدر  غخلصس ي األخَت نة
 تغمثل  ي: اتكففءة، اعبودة، اإلبغكفر، رعة  اتيت تةمح ؽبف بإكغةفب ميزة تانففةي  أس ةدة مزايف تانففةي  ساتيت

 رغجفب  غبفجفت اتعميل، اؼبعسن  ساؼبععف .اإل

 لميزة التنافسية في ظل محيط حركيالمطلب الثاني: المحافظة على ا
رغمعاريغهف من حيث اتوقت اتذي شكل إماتيت حققت مزايف تانففةي  هو ف يصفدؼ اؼبؤرةفت مإف أسؿ 

  ن اؼبانففةُت تلغيلب ةلى اؼبؤرةرغدـس فيه خفص   ي ظل اؼبانففة  اتشعر ، اتغيَت اؼبغةفرع، ساتةعي اتكاَت م
أصاح من ساجب اؼبؤرة  اتةعي تلمحففظ  ةلى ميزهتف روقي  ةلى حةفهبف. سربديد ميزهتف ساغبصوؿ ةلى حص  

من خالؿ اتغحةُت اؼبةغمع سخلق مزايف تانففةي  جديدة سبشكل أرعع قال اتقيفـ اؼبانففةُت بغقليد اتقفئم  حفتيف 
 ساتغفوؽ ةليهف.

 
 

                                                           
دي اتغانففةي  تلمؤرةفت ح، اؼبلغقى اتدسرل اتثفتث حوؿ "اؼبععف  اتعكيزة اعبديدة ساتغتنافسية المؤسسة وتحديات اقتصاد المعرفةأضبد بالرل،  (1)

 .132، ص. 2005نوفمرب  13 -12 اعبزائع، قغصفدي ، جفمع  بةكعة،يفت"، كلي  اتعلـو اإلصفدقغساإل
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 : المحافظة على الميزة التنافسيةولالفرع األ
 (1)تةفةد  ي اغبففظ ةلى اؼبيزة اتغانففةي  سهي:هانفؾ ؾبموة  من اتعوامل اتيت 

إذا كفنت اؼبيزة اتغانففةي  مةغاندة ةلى تكانوتوجيف مغطورة سؿبمي  من اتغييَت برباءة اإلخًتاع  ي ؾبفالت مغعددة:  -1
 تصميم اؼبانغج، طعؽ اتغةويق، اإلنغفج أس اتغةليم، اػبدمفت اؼبقدم  تلزبوف؛

فت اغبفتي  ةن طعيق إضفف  خصفئص سمواصففت مغطورة تلمانغج، أس تقدصل مانغجفت جديدة أس تطويع اؼبانغج -2
األرفتيب اإلنغفجي  ساتغةويقي  اؼبةغخدم  سربةيانهف، أس إهبفد طعؽ جديدة تلوصوؿ إذل ؾبموةفت تييَت 

 جديدة من اؼبةغهلكُت؛
إذل صعوب  اتغقليد  ي فبف يؤدي رغثمفرا ضخمف  ي رأظبفؿ بفتانةا  تلمانففةُت، ذا كفنت اؼبيزة اتغانففةي  تغطلب إإ -3

 فت ؛هذه اغب
تغاع اتعديد من اؼبؤرةفت  ي رايل اغبصوؿ ةلى ميزة تانففةي  إحداث تيَتات جذري  تغخفيض اتغكفتيف  -4

تصفالت، ساتدةفي  ساإلةالف، أس ئل اتانقل، سقانوات اتغوزيع ساإلاتانفصب  ةن اتعدات ، ساؼبواد اػبفـ، ساتطفق ، سسرف
 اآلالت سبَتهف؛

بغكفر، غشففهف سبعد هذا اتغصعؼ حصيل  اإلكرال جديدة تغلمس إحغيفجفت اتزبفئن اؼبغجددة أس إدراؾ إ -5
 :(2)ساتذي يشمل بشكل سارع كل اتغحةيانفت ساتغطويعات اتغكانوتوجي  ستقدصل ميزهتف اتغانففةي  سهي

 رغجفب  تلعميل، اؼبعسن ، اؼبععف ؛اإلتكفر، اتغانففةي : اتكففءة، اعبودة، االإاتًتكيز ةلى تعريخ أركفف بانفء اؼبيزة  -
 اتكففءات اؼبغميزة؛اإلرغمعار اؼبانغظم تعملييت اتغحةُت ساتغعلم، ساتعمل ةلى تطويع  -
 اتغيلب ةلى مقفسم  اتغييَت سبانفء مانظم  معن ؛ -

  .تغاع األداء اتصانفةي اؼبغميز، سبانفء نظفـ تليقظ  يةهع ةلى رصد األطعاؼ اتايئي  اؼبؤثعة  ي ةمل اؼبؤرة -

 ستمرارية الميزة التنافسيةالعناصر األساسية لضمان إ: الفرع الثاني
رغحداثهف ستعغمد اتوقت روؼ تةغمع هذه اؼبيزة بعد إرغمعاري  اؼبيزة اتغانففةي  تلمؤرة ، كم من يقصد بإ

 (3)اؼبؤرة   ي ربقيق هذه اتيفي  ةلى ثالث ةانفصع هي:

 :عوائق التقليد -1
تانففةي  أربفحف أةلى من اؼبعدؿ اؼبغورط تلقطفع، سهو مف يثَت اتفضوؿ تدى ربقق اؼبؤرةفت اؼبمغلك  ؼبزايف 

ؽبف فعص إنغفج اتقيم  اؼبغفوق ، سمن اتطايعي أف اؼبانففةُت ؼبععف  اتكففءات اؼبغميزة ذات اتقيم اتعفتي  اتيت هتيء 

                                                           
ة تانيل شهفدمقدم  ، ررفت  قطاع الصناعات الدوائية األردني دور نظم المعلومات في تحقيق ميزة تنافسية، دراسة فيففدي ؿبمود بدر، ( 1)

 .30 -29ص.  ،، ص2003 ، األردف، اإلداري ، جفمع  اتَتموؾ، إربدقغصفد ساتعلـو اؼبفجةغَت بَت مانشورة، كلي  اإل
 .300 -228ص.  ،شفرتز سجفربث جونز، معجع راق ذكعه، ص (2)
 .222 -218ص.  .نفس اؼبعجع اتةفبق، ص (3)
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يق بفيفهتم، سردبف وبققوف أربفحف أةلى من أربف اؼبؤرة ، إذل ربقوبفستوا تقليدهف سقد يصلوف  ي هنفي  األمع 
ساإلشكفتي  بفتانةا  تلمؤرة  رغكوف: كم من اتوقت ريةغيعؽ اؼبانففةوف تلوصوؿ إذل تقليد ميزهتف، سكلمف كفف 

أف أي كففءة مغميزة يبكن تقليدهف مهمف كفنت رغمعارا، سذبدر اإلشفرة هانف إذل كفنت اؼبيزة أقل إ  ذتك أرعع،
و ةفمل اتوقت تيس إال، فكلمف هرم هانف طعؼ اؼبؤرة ، تذتك فإف اتعفمل اغبفعغهف سمهمف كفنت ؿبصان  من طاي

اؼبدة اتالزم  تلغقليد، زادت فعص اؼبؤرة   ي بانفء معكز قوي  ي اتةوؽ، فضال ةن اتةمع  اتطيا  تدى طفتت 
بفتانةا  تلمانففةُت سيبكن  فبف يزيد األمع صعوب  ؛ةُت ستطويع كففءاهتف اؼبغميزةاتعمالء، سزادت فعصهف  ي رب

 تلمانففةُت تقليد:
عغرب صعا  احملفكفة كفتعالم ، اؼبفدي  مغفعدة اتقيم  سهي رهل  اتغقليد، ساؼبعانوي  اتيت تموارد المؤسسة:  -أ 

 رم اتغجفري ...اإل
تعرب ةن أرفتيب ستقليدهف أكثع صعوب  من تقليد اؼبوارد سذتك تكوهنف بَت معئي ، سهي القدرات:  -ب 

أفعاد من اؼبؤرة  تلعمل  ي اؼبؤرةفت رغقطفب ف سبفتغفرل ؿبفكفهتف حىت ستو مت إسطعؽ يصعب فهمهف سربليله
اؼبانففة ، سذتك ألف قدرات اؼبؤرة  ةافرة ةن ؿبصل  تففةل ةدد كاَت من األفعاد ساػبربات داخل بيئ  تانظيمي  

 تغفم  بكل جزئيفت اتانظفـ اتداخلي تلمؤرة .خفص ، ساألكيد أنه ال يبكن تألفعاد اإلحفط  ا
 قدرة المنافسين:-6

 ي أستويفت اإلتغزامفت اإلرًتاتيجي ، إف احملدد اتعئيةي تقدرة اؼبانففةُت ةلى تقليد اؼبزايف اتغانففةي  يغجةد 
رغجفب  إذل ه ةقب إةالف اؼبؤرة  اإلتغزاـ اإلرًتاتيجي روؼ ذبد أنه من اتصعوب  اإلسيقصد من سراء ذتك أن

رًتاتيجيف طويل األجل حوؿ طعيق  معيان  ألداء اتعمل فقط إتغزامف إاؼبانففة  اعبديدة، ستذتك فعاندمف تعلن اؼبؤرة  
 رغمعاري  نةايف.فإف مزايفهف اتغانففةي  تغصف بفإل ؿبدث ، سبفتغفرليؤدي إذل بطء تقليد اؼبزايف اتغانففةي  ؼبؤرة  

 ديناميكية الصناعة:-3
 ي ؿبيط حعكي سبيل دائمف إذل  اغبعكي هو احمليط رعيع اتغيَت، تذتك فإف اؼبؤرةفت اتانفشط إف احمليط 

رغحواذ ةلى معدالت ةفتي  من ذبديد اؼبانغج مثل صانفة  اغبفرب اتشخصي، تذتك فإف اؼبؤرة  اتيت اإل
، قد تكوف  ي معكز ؿبفصعتةغحوذ   ُت. ي اتيد بةاب ربديدات اؼبانففة ةلى مزايف تانففةي  اتيـو

خغافر ةلى مدار اتةفة  كمف ذبعل فقدانه أمعا تإلتذتك فإف حعكي  اتصانفة  ذبعل مزايف اؼبؤرةفت ؿبال 
كل من ميزة اتغكلف  رغمعار  د إدوة  ؿبددات ربإذل ؾبم (M. Porter)ساردا  ي أي غبظ ، سقد أشفر اتافحث 

 :سميزة اتغميز
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 ستمرارية ميزة التكلفة:إ -أ 
رغطفةت اؼبؤرة  اغبففظ ةليهف تفًتة طويل  من أف تؤدي إذل أداء فبغفز إال إذ إ يبكنإف ميزة اتغكلف  ال 

ة ، ستوجد ةدة ةوامل مةفةدة ةلى اؼبانففةُت من تقليد اؼبؤرخالؿ إهبفد حواجز دخوؿ قوي  سةوائق سبانع 
 (1)رغمعار هذه اؼبيزة اتغانففةي  سهي:إ

مانففةُت جدد سربعؾ اؼبانففةُت اغبفتيُت ستعغرب تكلف  تقليد اتةل م حيث يعغرب اتةل م ةفئقف أمفـ دخوؿ السّلم: -
 ةفتي  جدا ألنه يغعُت ةلى اؼبانففةُت شعاء حصص إضففي .

  تلمؤرة  قد ذبع اؼبانففةُت إذل إتافع تصفالت اؼبغداخل  بُت اتوحدات اؼبغقفربإف اإل تصاالت المتداخلة:اإل -
رغمعاري  خوؿ  ي اتقطفةفت اؼبًتابط  زادت إ، سكلمف سجدت ةوائق درًتاتيجيفت اتغانويع تغحديد أثع هذ اؼبيزةإ

 اؼبيزة.

تلعسابط اتيت تغدةي تانةيقف كاَتا من خالؿ اؽبيكل ةديدة أثانفء ربديدهف تواجه اؼبؤرة  ةفدة صعوبفت  الروابط: -
 اتغانظيمي داخليف سمن خالؿ بانفء اتعالقفت مع اؼبوردين سحلقفت اتغوزيع ساتعمالء خفرجيف.

يعغرب اتغعلم ةملي  صعا ، تذتك فإف اؼبانففةُت قد يغحملوف أضعارا كاَتة إذا دل  ملكية الخاصة للتعلم:ال -
 يغمكانوا من اتلحفؽ بفؼبؤرة  خفص  إذا كفنت هذه األخَتة ؿبففظ  ةلى اؼبلكي  اػبفص  بفتغعلم تانفةهف.

دبانغج جديد أس بطعيق  تكانوتوجي  جديدة، حيث أف حقوؽ اؼبلكي   تغعلق المقاييس التقديرية لحقوق الملكية: -
إذا كفف ؿبميُت بشهفدات أس  ج جديد أس طعيق  إنغفج جديدةغهو إةفدة صانع ماناؼبانففةُت أصعب مف يواجه 

رغمعار مانهف  ي اؼبانغجفت، ألف رع اتغفم ، سةمومف فإف اإلبغكفرات  ي طعؽ اإلنغفج أكثع إبفتةعي   ؿبفطُت
 اتطعيق  أرهل تلحفظ.

 ميزة التميز: ستمرارإ-ب
 رغمعاري  ميزة اتغميز ةلى ةفملُت أرفريُت نبف:تغوقف إ

 هذه اؼبيزة من طعؼ اتعمالء؛اتدائم  تقيم  اتعؤي   -
 ةدـ قدرة اؼبانففةُت ةلى تقليدهف. -
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

  Michel Porter, L’avantage concurrentiel,Op.Cit., p. 143. 
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 ترسيخ المزايا التنافسية الفرع الثالث:
ن خالؿ اتعديد من اآلتيفت اؼبةغمع تغانميغهف ميغطلب تعريخ اؼبزايف اتغانففةي  من طعؼ اؼبؤرةفت اتةعي 

 أنبهف:
 التعلم التنظيمي:- 1

هغمفـ اؼبغزايد بفتكففءات احملوري  ساتقدرات اػبفص  بفؼبؤرةفت إذل ظهور مقفرب  جديدة أدى اإلتقد 
اؼبقفرب  ظهور هي اؼبصدر األرفري تلثعسة رواء بفتانةا  تلمؤرةفت أس اتدسؿ، سأهم نغفئج هذه تفًتض أف اؼبععف  

رغثمفر خربات سذبفرب اؼبؤرة  : "ةملي  إمفهـو جديد  ي ؾبفؿ اإلدارة يععؼ بفتغعلم اتغانظيمي، سيقصد به
إف هدؼ اؼبانظمفت اتةفةي  . (1)مانهف  ي حل اؼبشكالت اتيت تواجههف"ساألفعاد اتعفملُت هبف، سرصد اؼبعلومفت 

قليد من طعؼ اؼبانففةُت ألف األمع يغعلق بعانفصع معانوي  ستيس تلغعلم هو ربقيق مزايف تانففةي  مانفعدة سصعا  اتغ
 مفدي .

ي اتقدرة اعبمفةي  ألةضفئهف ةلى تغميز اؼبؤرة  اتةفةي  تلغعلم بفعفتيغهف ةلى مةغوى إدارة اؼبععف ، أ
ستقفرم اؼبعفؼ ساغبصوؿ ةلى معفرؼ أخعى جديدة سحل اؼبشفكل اتيت تواجههم، تذتك رغثمفر اػبربة احملصل  إ

تةيَت األبعفد اؼبخغلف  تلمزيج اتغعلمي ساؼبغمثل   ي: اتاعد اتغكانوتوجي )أنظم  ففألمع يغطلب من اإلدارة 
اتاعد اتغانظيمي رؼ(، رًتاتيجي )تةَت ؿبفظ  اؼبعف )تطويع هوي  مغعلم (، اتاعد اإلاؼبعلومفت(، اتاعد اتثقف ي

 (2))هيكل اؼبغعلم(.

 اإلبتكار: -6
يئ  رغكشفؼ اتفعص اعبديدة  ي اتازة اتغانففةي  من خالؿ قدرته ةلى إبغكفر بعدا رئيةيف تلمييعغرب اإل

رغجفب  ؽبف بإقبفز تطور معُت أس ةمل خالؽ، رواء  ي ؾبفؿ اإلنغفج ساتغكانوتوجيف اػبفرجي  سمعاقاغهف سرعة  اإل
قغصفدي تلمؤرة  زبغلف ةن تلك خلقف تلقيم   ي ؾبفالت اتانشفط اإلاؼبةغعمل ، أس إهبفد طعؽ جديدة أكثع 

 اتذي تكوف ؿبصلغه دةم قوي تلموقع اتغانففةي تلمؤرة . اتشيء (3)اتطعؽ اتقفئم .
 المرجعية:المقارنة -3

ال يبكن تلمؤرةفت ربليل مزايفهف اتغانففةي  دبعزؿ ةن مف وبدث  ي ؿبيطهف سبفتغحديد داخل اتقطفع، إذ 
سؿ، سأفضل سريل  مع اؼبانففس األأف أهم رَتسرة تعرخ اؼبزايف هو مععف  موقع اؼبؤرة  مقفرن  دبانففةيهف، سبفتغحديد 

سبثل ةملي  نظفمي  تةغهدؼ اتاحث ةن أفضل اؼبمفررفت اتيت  رغخداـ اؼبقفرن  اؼبعجعي  اتيتتلقيفـ بذتك هي إ

                                                           
، ص. 1999، أكفديبي  نفيف اتععبي  اآلماني  معكز اتاحوث ساتدرارفت، اتعيفض، اإلبداعي لحل المشكالت، المدخل ضبد هيجففأةاد اتعضبفف  (1)

271. 
 .57 -56ص.  ،، صمعجع راق ذكعه، مقاربة الحديثة للتسويق المصرفي اإلسالمي من منظور بناء المزايا التنافسيةدالؿ ةظيمي،  (2)
 .18نايل معري خليل، معجع راق ذكعه، ص.  (3)



 .............. دور اإلبتكار التسويقي في تحقيق الميزة التنافسية..الفصل الثاني ........................
 

 

235 

إذل ربقيق أداء مغميز من خالؿ ربديد معجع تغلك اؼبمفررفت سبفتاف مف يكوف ذتك اؼبعجع هو اؼبانففس تؤدي 
 (1)األفضل سبوقعف  ي اتةوؽ.

 بالميزة التنافسية التسويقي بتكار المطلب الثالث: عالقة اإل
األةمفؿ اغبفتي  بعدـ اتغأكد حيث أصاح اؼبؤكد اتوحيد هو ةدـ اتغأكد، ساؼبادأ اتثفبت تةفـ بيئ  نظعا إل

رًتاتيجيفهتف سمداخلهف سأرفتياهف، سمع تانمو ساتغطور هي اؼبانففة  ستانوع إهو اتغيَت، سحيث اتقفةدة اتوحيدة  ي ا
اؼبافدالت اػبفرجي  انهف من ربعيع تزايد اؼبؤرةفت بشكل دل يةاق ته مثيل، ستيَت األرواؽ، ساتعوؼب  سمف نغج ة

بغكفر األداة فت ساتعمليفت بشكل رعيع، أصاح اإلنفغفح األرواؽ، ستطور اتغكانوتوجيف، سبفتغفرل تقفدـ اؼبانغجسإ
  ي بيئ  مثل اتايئ  اغبفتي .سبفتغفرل اتوريل  اتوحيدة تضمفف اتاقفء  ،األرفري  تلمانففة 

 بالميزة التنافسية وكيفية تحقيقهابتكار التسويقي عالقة اإل: الفرع األول
غخداـ سإنغفج رظعا تةعة  اتغيَتات ساتغطورات اتيت ربصل  ي ظل إقغصفد اؼبععف ، نغيج  إلرتففع معدؿ إن

 بغكفرات ساألفكفر ساؼبزايف اتغانففةي .اؼبععف ، فإف رعة  إندثفر اإل

ي  ستطويعهف  ي ظل إقغصفد اؼبيزة اتغانففةتانفمت بشكل كاَت، سؽبذا فإف اتدةفم  األرفري  تلمحففظ  ةلى 
اتغةلةل من بغكفر إنشفء األفكفر اعبديدة سسضعهف  ي اؼبمفررفت، سهانف يظهع اؼبععف  هو اإلبغكفر، حيث يعغرب اإل

اتفكعة إذل اؼبانغج من مث إذل اتةوؽ أين تظهع اؼبيزة اتغانففةي  ؽبذا األخَت من خالؿ اتغفعد ساتغميز  ي اؼبانغج ةن بقي  
 (2)بغكفر هو مفغفح أي ميزة تانففةي   ي معفدت .أف اإل ميرىورن" تشيراؼبانففةُت. سبانفء ةلى ذتك يؤكد "مانغجفت 

 

 

 بغكفر  ي أرلوب اإلنغفج، ستكال اتانوةُت أثع كاَت ةلى اؼبيزة اتغانففةي . سبعدسيانايي أف تشَت إذل سجود اإل
بغكفر ةفتي  تدى خرباء خفص  إذا كفنت قدرة اإلبداع ساإل كغةفب مزايف تانففةي اإلبغكفر من أهم اتعوامل إل 

 اؼبؤرة .

ت اتقفئم بيانهف  ي قدرهتف ةلى اإلبغكفر س ي معدؿ تلمؤرةفت إذل اتغففس سيعجع اتفعؽ بُت اتقدرة اتغانففةي  
 بغكفر ساؼبيزة اتغانففةي .اإل ُت( اتغفرل يوضح اتعالق  ب28بغكفر، اتشكل )هذا اإل

 

                                                           
 .339ص.  فس اؼبعجع اتةفبق،ن (1)
كومفت"، كلي  اغبقوؽ اؼبلغقى اتدسرل حوؿ "األداء اؼبغميز تلمانظمفت ساغب اإلبداع كأسلوب لتحقيق الميزة التنافسية،ةمع ةزاسي سؿبمد ةجيل ،  (2)

 .478، ص. 2005مفرس  9 -8قغصفدي ، جفمع  سرقل ، ساتعلـو اإل

 اإلبتكار = الميزة التنافسية
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بغكفر سبُت اإلمن جه  بغكفر ُت اتقدرة ةلى إنغفج اؼبععف  ساإل( اتعالق  اؼبافشعة ب28من اتشكل )نالحظ 
بغكفر ساإلبداع إذل إهبفد أرفتيب سطعؽ إنغفج أس مانغجفت جدي  انففةي  من جه  أخعى، حيث يؤدي اإلساؼبيزة اتغ

بغكفر ةلى مةغوى اإلنغفج فقط بل يغعدى ذتك إذل أنبي  اإلذبعل اؼبؤرة  مغميزة  ي طعح مانغجفهتف، سال تكمن 
اتغانففةي   بغكفر أرفس خلق اؼبيزة. من خالؿ هذا يعغرب اإلساتغمويل ؾبفالت أخعى كطعؽ سأرفتيب اتغةويق

 قغصفد اؼبععف .ساغبففظ ةليهف  ي ظل إ

بغكفري   ي حفت  توفع اتعوامل ي  اؼبةغدام  من خالؿ األنشط  اإلمن ربقيق اؼبيزة اتغانففةستةغطيع اؼبؤرة  
 (1)األربع  اتغفتي :

رغففدة مانه، سبفتغفرل ث يصعب ةلى اؼبؤرةفت اؼبانففة  اإلحبيل اتغقليد هبغكفر ريانايي أف ال يكوف هذا اإل-1
 تضمن اؼبؤرة  تانفةهف اتغفعد ساتغميز اتدائمُت، ستكمن اتصعوب  هانف  ي مصدر اؼبيزة اتغانففةي  حبد ذاهتف.

رغمعاره ساقعي  تدى اؼبةغهلكُت فبف يضمن إرغجفب  غبفجفت يانايي أف يكوف هذا اإلبغكفر إنعكفرف أس إ-6
ؼبغطلافت غطلب اتدرار  اؼبغأني  ساتةليم  ينغيج  توفَته تلعوائد اؼبفتي  ساؼبفدي  اتالزم  تذتك، سهذا األمع  سبقفئه

 نففؽ ةلى أنشط  اتاحث ساتغطويع بشكل رليم أيضف.سحفجفت اؼبةغهلكُت، ساإل
                                                           

اتدسرل ، اؼبلغقى بتكار لتحقيق ميزة تنافسية لمنظمات األعمال الصناعية باإلشارة إلى المؤسسات الجزائريةواإل متطلبات اإلبداعبفرؾ نعيم ،  (1)
، جفمع  2010نوفمرب  9 -8رًتاتيجيفت اتغانففةي  تلمؤرةفت اتصانفةي  خفرج قطفع احملعسقفت  ي اتدسؿ اتععبي "، أيفـ اتعابع حوؿ "اؼبانففة  ساإل

 .07اتشلف، اعبزائع، ص. 

قتصادية حالة المؤسسة في تعزيز تنافسية المؤسسة اإل دور اإلبداع واإلبتكارنوري مانَت، قلش ةاد اهلل، المصدر: 
 ،بُت اؼبمفرر  ساتفكع اؼبانغج"، جفمع  بفجي ـبغفر –قغصفد اتغانمي  "كبو تانمي  ساقعي   ي اعبزائع إ، اؼبلغقى اتدسرل الجزائرية
 2006نوفمرب  5 -4ةانفب ، 

 

 

 (: العالقة بين اإلبتكار واإلبداع والميزة التنافسية28الشكل ) 

 الميزة التنافسية خلق المعرفة

 بتكار واإلبداعاإل
 المعرفة
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رغففدة من ةفمل اتغوقيت اؼبانفرب تلدخوؿ تلةوؽ أس تغطايق اتعمليفت أف يبكن اإلبغكفر اؼبؤرة  من اإل-3
األقل إذا سبهلت  ي دخوؿ اتةوؽ أس اتانظم اإلداري  اؼباغكعة، حىت تغمكن من اغبصوؿ ةلى ميزة إمف اتغكلف  

م  لبففض تكفتيف اتدخوؿ تلقطفع سكذتك ـبفطعة. سأمف ميزة اغبص  اتةوقي  األكرب ساتةمع  ساتعالسإنغظعت إ
تغزاـ بفقغانفء مانغجفهتف، أمف بفتانةا  فبف ىبلق تديهم نوةف من اإلاتغجفري  األقوى ساألكثع تأثَت تدى اؼبةغهلكُت 

تلعمليفت أس اتانظم اإلداري  اؼباغكعة فإف تطايقهف مغأخعة فبكن أف يةفهم اؼبؤرة  ةلى زبفيض اؼبخفطع اؼبمكان  
طايقهف بشكل فعفؿ م هذه اتانظم أكثع حىت تغمكن من تتطايق نظم جديدة، سيةفةدهف أيضف ةلى فهجعاء 

 بغكفر.سهو مف يبيز اإل
بغكفر قفئمف ةلى إمكفنفت سقدرات مفتي  أس تكانوتوجي  مغوفعة تدى اؼبؤرة  سبَت مغوفعة تدى يكوف اإلأف -4

اؼبانففةُت حىت تغمكن من اتغفعد هبف، سبفػبصوص يةغحةن أف تكوف هذه اإلمكفنفت مععفي  حىت تكوف اؼبيزة 
 .ةلى اؼبدى اتقصَتاتغانففةي  اتانفصب  ةانهف ميزة معتفع  سصعا  اتغقليد ةلى األقل 

ب  ي ربقيق مزايف تانففةي  مةغدام  اغبففظ ةلى أنه يانايي ةلى اؼبؤرةفت اتيت تعب سذبدر اإلشفرة هانف إذل
أنشط  اتاحث ساتغطويع فيهف تغغمكن من إبقفء نفةهف  ي صدارة اؼبععف  خبصوص ؾبفؿ سبيزهف سبفتغفرل ضمفف اتغميز 

 ؼبدة أطوؿ.
  الميزة التنافسيةوتنمية  التسويقيبتكار اإل :الفرع الثاني

يفعض مانطق اتاقفء  ي روؽ تانففةي  ةلى اؼبؤرةفت ضعسرة تانمي  مزايفهف اتغانففةي  ستعريخهف، خفص  إذا  
خدم  كفنت دسرة حيفة اؼبانغج طويل  نةايف سهو مف يؤدي إذل طوؿ دسرة حيفة اؼبانغج، ستعغرب كل األرفتيب اؼبةغ

  (1)أهم أرافهبف اؼبعتاط  بغانمي  اؼبيزة فيمف يلي: بغكفر اتيت تغمثلتذتك ؿبصل  حغمي  تعملي  اإل
اتغكانوتوجي إذل إنغفج فعص جديدة  ي ؾبفالت كثَتة أنبهف: حيث يؤدي اتغيَت  ظهور تكنولوجيا جديدة:-أ

 تصميم اؼبانغج، طعؽ اتغةويق، اإلنغفج أس اتغةليم، اػبدمفت اؼبقدم  تلعميل.
أف قيفـ اؼبةغهلكُت بغانمي  حفجفت جديدة ؽبم أس تيَت  حيث ظهور حاجات جديدة للمشتري أو تغيرىا:-ب

 أستويفت حفجفهتم هبع اؼبؤرة  إذل إحداث تيَتات  ي مانغجفهتف، سهو مف يؤدي إذل تطويع مزايفهف أس تييَتهف.
تربز فعص إنغفج مزايف تانففةي  جديدة إذا ظهع جزء روقي جديد  ي  ظهور قطاع جديد في الصناعة:-ج

اتصانفة ، أس ظهعت طعؽ جديدة ؽبيكل  األجزاء اتةوقي  اغبفتي ، ساؽبدؼ ال يقغصع ةلى اتوصوؿ ألجزاء روقي  
خفص   ي خطوط اإلنغفج أس طعؽ جديدة تلوصوؿ جديدة من اؼبانففةُت، سإمبف إهبفد طعؽ جديدة إلنغفج ةانفصع 

 ذل ذبزئ  روقي  فعفت  تغيح إمكفني  اتًتكيز ةلى شعوب  معيان  بانجفح.إ

                                                           
 .99-98ص.  .نايل معري خليل، معجع راق ذكعه، ص (1)
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رغمعار ةلى ةي  ةفدة بفؼبدخالت اتيت تغحعؾ بإتغأثع اؼبيزة اتغانفف تغير تكاليف المدخالت أو درجة توافرىا:-د
اػبفـ،  وادت ، اؼبؿبور اتوفعة/ اتاندرة، سهو مف يؤثع ةلى تكفتيفهف اؼبطلق  أس اتانةاي ، سمن هذه اؼبدخالت: اتعمف

 تصفؿ، اتدةفي  ساإلةالف، اآلالت.اتطفق ، سرفئل اتانقل، اإل
 حدوث تغيرات في القيود الحكومية:-ه

مثل طايع  اتقيود اغبكومي   ي  قد تؤثع  ي أس تيَت من اؼبيزة اتغانففةي هانفؾ ؾبموة  أخعى من اؼبؤثعات 
إذل األرواؽ، حواجز اتغجفرة، سهبب ةلى ؾبفالت مواصففت اؼبانغج، ضبل  ضبفي  اتايئ  من اتغلوث، قيود اتدخوؿ 

 اؼبؤرةفت أف تطور مزايفهف اتغانففةي  دبف ال يغعفرض مع هذه اتقيود.
 ستراتيجيات التنافسيةعلى كل من قوى التنافس واإل التسويقي: آثار اإلبتكار ثالثالفرع ال

قغصفد اؼبععف  ساؼبانففة  اغبفدة  ي األرواؽ، دفع بفؼبؤرةفت اإلقغصفد اعبديد اؼباٍت ةلى إإف طايع  
تلمانففة  تعغمد ةلى تقدصل كل مف هو جديد اتيت تاٍت أرفتيب بَت تقليدي  قغصفدي  رواء صانفةي  أس اػبدمي  اإل

ستطويع أرفتيب سطعؽ اإلنغفج اتغقليدي ، سهذا كله بيي  خلق حعك  نشيط   ي اجملغمع من أجل اتغطور من خالؿ 
خلق فعص تغحقيق اتعبح سزيفدة اتدخل، سإذا مف نظعنف تإلبغكفر بوصفه وبفسؿ اتغأثَت ةلى ةوامل اتانجفح ساتغميز 

ةن كل مف هو جديد من مانغجفت، طعؽ إنغفجي  ستانظيمي  سبَتهف، مةغهدفف تيَت اتانمط اغبفرل ةن طعيق اتاحث 
جفت اتقديب ، ظهور أرواؽ جديدة خغففء اؼبانغإدخفؿ اؼبانغجفت اعبديدة سإتألرواؽ اتذي يغجلى  ي رعة  

انففةي  سةوامل اؼبانففة  ضمحالؿ أرواؽ أخعى، ستيَت باني  اتصانفةفت اغبفتي  سبفتغفرل اتغأثَت ةلى اتايئ  اتغسإ
 اتقفئم   ي األرواؽ اتفعلي  أس احملغمل .

 :على قوى المنافسة السوقيةالتسويقي بتكار تأثير اإل-1
بغكفر ةلى إثفرة اؼبانففة  قوة اإل بغكفر ةلى تكثيف اتقوى اتغانففةي   ي روؽ اؼبانغجفت، ستاناثقيعمل اإل

 (1)اتةوقي  من خالؿ:

 على حدة المنافسة:التسويقي  بتكارتأثير اإل-أ
 ةلى حدة اؼبانففة  كفتغفرل:اتغةويقي بغكفر سيكوف تأثَت اإل

داء اتةلع، فإنه من يغاٌت هذه ساؼبزايف اؼبعتاط  بأبغكفر  ي تدةيم سربةُت جودة اؼبانغجفت إذا رفهم اإل -
؛كلمف مكن ماكعا بغكفرات ففةُت، سكلمف كفف اتغاٍت ؽبذه اإلبغكفرات يةغطيع كةب اتعمالء سجذهبم ةن اؼباناإل

 بغكفرات اؼبفثل ؛غانفيذ اتةعيع تإل ي حفت  مف إذا دل يغمكن اؼبانففةوف من اترغففدة من تلك اؼبيزة، سهذا ذتك من اإل

                                                           
ل  اتعلـو اإلنةفني ، جفمع  بةكعة، اتةان  اػبفمة ، ، ؾبقتصاديةكمدخل لتعزيز تنافسية المؤسسة اإلاإلبداع التكنولوجي  ؿبمد قعيشي،  -راجع:  (1)

 .http://www.ulum.nl. مغوفع ةلى اؼبوقع: 6، ص. 2008، 37 :اتعدد

- J.Broustail et F. Frery, Le Management stratégique de l’innovetion, édition dalloz, 1993, 
p.p. 78- 80. 

http://www.ulum.nl/
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بغكفر إذل زبفيض اتغكفتيف، هذا اتغخفيض اتذي بدسره يؤدي إذل تزايد اتضيط من أجل زبفيض يؤدي اإل -
أرفري عبذب اتعمالء بعيدا ةن رغخداـ األرعفر كعفمل تكلفغهف مانخفض  بإن اؼبؤرة  اتيت األرعفر، سهذا يبك

 اؼبانففةُت؛
بغكفر يؤثع ةلى حدة اؼبانففة  من خالؿ تعديل حواجز اتدخوؿ أس اػبعسج، سمن شب  اتغأثَت ةلى ةدد إف اإل -

 اؼبؤرةفت اؼبوجودة  ي اتةوؽ.
 على الداخلين المحتملين: التسويقيبتكار تأثير اإل-ب

بغكفر اؼبةغمع، فإف الم  ؼبانغجفهتف، سذتك من خالؿ اإلسبكانت اؼبؤرةفت اتقفئم  من بانفء اتوالء تلعإذا 
من مصلح  اؼبؤرةفت أف هذا يًتتب ةليه تقليص اؼبخفطع اؼبعتاط  بدخوؿ اؼبانففةُت اعبدد، سمن اتواضح أنه 

اؼبؤرةفت اتيت ربفسؿ دخوؿ ؾبفؿ  بغكفري  تغوافق مع ظهور سزيفدة اتعوائق  ي سجهتةعى سراء إرًتاتيجيفت إ
بغكفر اتغأثَت ةلى إمكفني  دخوؿ يع اإلصانفة ، سةلى اتعمـو هانفؾ اتعديد من اتطعؽ اتيت من خالؽبف يةغطات

 إذل اتةوؽ سنذكع مانهف:مؤرةفت جديدة 
ذا كفف من خًتاع(. أمف إواذ ةلى حقوؽ اؼبلكي  )بعاءات اإلرغحفتيب اإلنغفج اعبديدة من خالؿ اإلاإلنفعاد بأر -

 اعبيدة تلدخوؿ إذلؼبؤرةفت اةلى  اتةهل رغحواذ ةلى اؼبعفرؼ اتفاني  ساػبربات اتغكانوتوجي  يكوف مناإلاتةهل 
 بغكفر؛اتةوؽ  ي ذتك اعبزء اؼبغعلق بفإل

، سذتك إذل اتصانفة بغكفر  ي أرفتيب اإلنغفج اؼبؤرة  من تيَت اؼبغطلافت اتعأظبفتي  اتالزم  تلدخوؿ يبكن اإل -
بغكفرات اعبديدة، أس من حىت تغمكن اؼبؤرة  من مةفيعة اإل رغثمفر اؼبكثف  ي اتاحوث ساتغطويعؿ اإلمن خال
حغيفجفت اتعأظبفتي  معافق اإلنغفج اعبديدة، إذ كلمف إرتفعت اإل رغثمفر اتعأظبفرل اتالـز تغجهيزتغأثَت ةلى اإلخالؿ ا

 اتيت تعبب  ي اتدخوؿ إذل اتصانفة .رتفعت حواجز اتدخوؿ أمفـ اؼبؤرةفت إاتالزم  تذتك كلمف 
 على قوة الموردين:التسويقي بتكار اإلتأثير -ج

 يظهع األثع جليف  ي اغبفالت اتغفتي :
فإف تانقل اتزبفئن  ،ةدد كاَت من اؼبوردينمفـ مغفح أاإلنغفج بغكفر  ي ؾبفؿ اؼبانغوجفت أس  ي أرفتيب إذا كفف اإل -

بُت اؼبوردين، سيضعف اتقوة اتغففسضي  من مورد إذل آخع تكوف مانخفض  األمع اتذي يزيد من شدة اؼبانففة  
 أمفـ اتزبفئن؛تلموردين 

أف تعبم مغصل  بأداء رلع  أس خبصفئص ؿبددة هبف تةغطيع إذا كفف يغوفع تدى اؼبوردين تكانوتوجيفت معيان   -
اؼبوردين، فإف ذتك يضعهم  ي قم  اؼبانففة  سيبانحهم قوة تففسضي  كاَتة مع اتزبفئن ةلى اتشعاء من هؤالء 

 ةمالئهم.

 على قوة المشترين )الزبائن(: التسويقيبتكار تأثير اإل-د

 األثع جليف  ي اغبفالت اتغفتي : يظهع 
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بغكفر إذل تانميط ؾبغمع معُت، كلمف سبكن اتزبفئن من ربويل طلافهتم إذل مؤرةفت أخعى إذا أدى اإل -
 إذل زيفدة قوة اتغففسضي  تلزبفئن مع اتافئعُت؛بةهوت  سبغكلف  أقل، سهذا مف يؤدي 

بغكفر بإضفف  خصفئص جديدة تلمانغجفت، فةوؼ يؤدي ذتك إذل خلق تفضيل قوي من إذا رفهم اإل -
 يؤدي إذل تضييق نطفؽ اؼبففسض  بُت اؼبوردين ساتزبفئن.جفنب اتزبفئن فبف 

 على المنتجات البديلة:التسويقي بتكار تأثير اإل-ه

بغكفر اعبذري انغج، سنفدرا مف وبدث أال يؤدي اإلبغكفر جذري تلمغجفت اتاديل  تكوف ةمومف نغيج  إلاؼبان
يشكلوف إذل إحالؿ اؼبانغج اعبديد ؿبل اؼبانغج اتقدصل، سيكوف ذتك  ي حفت  مف إذا تدخل كل اؼبغعفملُت )اتذين 

بغكفر يةفهم  ي صانفةفت أخعى ، بَت أف اإلحيث يقفوف كلهم أمفـ اإلحالؿاتقوى اتغانففةي  األربع  األخعى(. 
حغيفجفهتف تلمةغهلكُت بأرلوب يشاه األرلوب ة ستفي بإانغجفت تقدمهف هذه األخَت سبشكل كاَت  ي إنغفج م

 به مانغجفت اتصانفة  اتقفئم .اتذي تفي 

بغكفر يبكن أف يةمح خبلق بدائل قوي  سدقيق  سبثل هتديدا تانففةيف كاَتا، اتقوؿ أف اإلسبفتغفرل يبكن 
 ه اؼبؤرة  سمن مث تغأخع رحبيغهف.ةلى اتةعع اتذي تفعضقيودا سيشكل 

 ستراتيجيات التنافسية:على اإل التسويقي اإلبتكارتأثير  -6
تلمانغجفت بغكفر اتانفجح يبانح اإلبغكفر أحد أهم أركفف بانفء اؼبيزة اتغانففةي  تلمؤرة ، حيث يعغرب اإل

ساتعمليفت اؼبؤرة  شيئف فعيدا سفبيزا يفغقع إتيه اؼبانففةوف، سهذا اتغميز قد يةمح ؽبف أيضف بفعض رعع ةفؿ أس 
ةمليفت اتغكلف  مانففةيهف، كمف أف ؿبفست  اؼبانففةُت تقليد سؿبفكفة  غكلف  اتيت مف ربت مةغوىخفض مةغوى ات

بغكفراهتف ةلى جزء فع اؼبؤرة  إذل اؼبزيد من تعكيز إروؼ يداتغطويع اتانفجح  ساتيت بفتاف مف يانجحوف  ي ذتك، 
رغجفب  اتغميز من أجل ربقيق اإلغكلف  أس معُت من اتصانفة  رواء كفف ذتك  ي شكل اتًتكيز ةلى أرفس ات

 اؼبغوقع  تلمةغهلك سخدمغه بكففءة.
 ستراتيجية خفض التكلفة:على إاإلبتكار التسويقي تأثير  -أ 

 رًتاتيجي  اتغكلف  األقل  ي حفتغُت:اتيجي  اإلبغكفر ةلى إرًت يظهع أثع إ
ات آثفر مًتاكم  تكانهف ذ ،إمف ةن طعيق اتغحةيانفت اؼبةغمعة ساؼبغواصل ، حبيث ال وبدث تيَتات كاَتة -

ةلى اؼبدى اتطويل، خفص   ي تةيَت اإلنغفج، نظفـ اتغموين ساتغةويق فبف يقلل من اتغكفتيف سيكةب اؼبؤرة  
 (1)ميزة ةلى مانففةيهف.

الؽ بفؽبدـ اػب يرتجوزيف شامببغكفر اعبذري من خالؿ مف يةميه انمف يربز األثع ةاند اغبديث ةن اإلبي -
اؼبؤرة  ؼبيزة، ستغوقف ةلى مانففةيهف اغبفتيُت، خفص  إذا حيث يؤدي مثال سضع طعيق  إنغفج جديدة إذل ربقيق 

                                                           
(1)

 Michel Marchesney, Management stratégique, adrec édition, Paris, 2004, p. 124. 
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ش، سهذا مف قد يشجع معغربة  ي اتغكفتيف، سمانه ربكم أكرب  ي األرعفر ساؽبوامزبفيضفت مف جلات هذه اتطعيق  
إنغفجي  سطعؽ إنغفج سمانغجفت جديدة تةفهم إذل ساتعمل ةلى إهبفد تكانوتوجيفت رغافؽ اؼبةغقال اؼبؤرة  ةلى إ

 (1)حد بعيد من تقليل تكفتيفهف ةفم  ساتغكلف  اإلنغفجي  بصف  خفص .
كغةفب اػبربة ةلى تدةيم ةملي  اتغعلم تديهف، سإبغكفر يةفةد اؼبؤرة  األثع اإلهبفيب  ي كوف اإل سيغمثل

 (2)اتغكفتيف. ي أقصع مدة، سكذا يوفع األدسات اتيت تةمح بغخفيض 
 ستراتيجية التميز:على إاإلبتكار التسويقي تأثير -ب

سيبكن أف وبميهف من  ،بغكفرةلع ساػبدمفت من جعاء قيفمهف بفإلإف اتغميز اتذي ربققه اؼبؤرة   ي ات
 سيبكانهف من فعض اتةعع اتذي   من قال اتزبفئن حيفؿ مانغجفهتف،مانففةيهف تدرج  قد تصل إذل خلق اتوالء تلعالم

رغعداد دسمف تلدفع مقفبل اؼبانغجفت ذات اعبودة اتعفتي ، سهو مف يشكل ةفئقف  ي سجه ، ألف اتزبفئن ةلى إتعيده
 (3)اتدخوؿ تلعمل  ي نفس اجملفؿ اتصانفةي.اؼبانففةُت احملغملُت اتذين يعيدسف 

ةُت ةلى إتافع رًتاتيجي  اتغمفيز قوة  ي حفت  ةجز اؼبانففسإبغكفر  إرًتاتيجي  اإلُتستزداد اتعالق  ب
كن تكانوتوجي  سجوانب كففءة ال يببغكفر اتيت تعغمدهف اؼبؤرة . سهذا يعٍت سبغعهف دبهفرات سقدرات إرًتاتيجي  اإل

رغيالؿ اتفعص  ي اتغحعؾ س ي إحداث نوع من اتغمفيز  ي تلمانففةُت تقليدهف بةهوت  أس إةغمفدهف ةلى اتوقت إل
 ك.مانغجفهتف قال أف يغوصل مانففةيهف إذل ذت

 ستراتيجية التركيز:اإلبتكار التسويقي على إ تأثير-ج

 رًتاتيجي  اتًتكيز ةن طعيق إحدى اتةال اتغفتي :يفيد اإلبغكفر اتغةويقي  ي إ

 خلق صورة أحةن سظبع  أفضل  ي اعبزء اؼبةغهدؼ من اتةوؽ؛ -

 تقليص اتغكلف ؛ -

 اؼبةغهدفُت(؛زيفدة اػبدم  اؼبقدم  تلشعوب  اتةوقي  اؼبعاني  )اتزبفئن  -

سبذتك يصاح  ساألدسات اتيت يغيحهف اتةوؽ )موارد تكانوتوجي ، كففءات ... إخل(رغخداـ اتورفئل إ -
رًتاتيجي  تعغمد ةلى من أف هذه اإلنطالقف يجي  اتًتكيز سدافع قوي تانجفحهف إرًتاتاإلبغكفر اتغةويقي مدةم إل

                                                           
اؼبلغقى اتدسرل حوؿ  ،دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية الجزائريةاعبيالرل هبفز، اتطفهع خفمعة،  (1)

 .18، ص. 2008نوفمرب  17 -16يومي  جفمع  قفؼب ،كلي  اتعلـو االقغصفدي  سةلـو اتغةيَت ،في  اتثفتث "،  تبغكفر  ي ظل األقغصفدي  ساإل"اؼبؤرة  اإل
(2) J.Broustail et F.Frery, Le management stratégique de l’imovation, ed. Dalloz, 1993, p.p. 

78- 90. 
 .12ؿبمد قعيشي، معجع راق ذكعه، ص.  -راجع: ( 3)

مقفؿ مانشور  ي موقع بوابفت كانفن  أستالين،  قتصادية.إلالمؤسسات ا اإلبداع التكنولوجي كمدخل لتعزيز تنافسيةأضبد اتةيد اتكعدي، ػػػػ            
 مغوفع ةلى اؼبوقع:  2011يوتيو  15يـو 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/292973. 
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ةاندمف تةغطيع اؼبانظم  اتعالق  تصاح أكثع سضوحف زبفئن ذسي حفجفت سأذساؽ مغيَتة سمقاوت  نةايف. تكن تلك 
فت جديدة، سمانه خلق حفجفت ستلاي  حفجفت رفبق ، سبفتغفرل تقدمهف بغكفر ربقيق أس خلق مانغجمن خالؿ اإل

 خطوة إذل األمفـ كبو تعزيز سبوقعهف اتغانففةي ةلى جزء من اتةوؽ.

 ي في تحقيق ميزة تنافسية بتكار التسويق: دور اإلالفرع الرابع
  اؼبةغمعة تلمانظم ، سيعد خيفرا بغكفري من اتعكفئز األرفري   ي بانفء اؼبزايف اتغانففةييعغرب اتغةويق اإل

 ي كثَت من يانظع إذل اؼبانففة  ؽبف مواجه  ـبغلف اإلضطعابفت اؼبخغلف   ي ؿبيطهف، تذتك رًتاتيجيف يضمن إ
تافدر دبانغجفت سةمليفت جديدة أس ف اؼبانظمفت اتيت اإلبغكفر، سأط  ةانصع اغبفالت ةلى أ هنف ةملي  موجه  بوار

 وضح ذتك.( اؼبوارل ي29)رًتاتيجيفت جديدة يبكانهف بفتاف من ربقيق أربفح ضخم . ساتشكل إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مصادر الميزة التنافسية عالقة االبتكار التسويقي ب-1
 مصفدر اؼبيزة اتغانففةي  اؼبةغدام  من خالؿ:بغكفر اتغةويقي ةلى تعزيز يعمل اإل

 

 

 (: العالقة بين االبتكار التسويقي والميزة التنافسية29الشكل )

 ميزة تانففةي 
 

 مغجددة سمغانوة  ةن اؼبانففةُت ةعسض تةويقي 

 مانغجفت جديدة سمغطورة سارغخدامفت مغجددة تلمانغجفت

 نظفـ مغطور سمةغمع تلاحوث ساتغطويع

 بغكفرات سربةيانفت تكانوتوجي إ

 قواةد اتايفنفت اتغةويقي  ساإلنغفجي  ساتغكانوتوهبي 

 .186، ص. 1998تلطافة  ساتانشع ساتغوزيع، ، دار قافء تطوير أداء وتجديد المنظماتةلي اتةلمى، المصدر: 
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 بتكار التسويقي في تحسين الجودة:مساىمة اإل -أ 
اتيت تكوف سقيم  اػبدم  من خالؿ اتغقليل من اتعيوب ساألةطفب يؤثع اإلبغكفر اتغةويقي  ي ربةُت جودة 

ساألرفتيب اتفاني  اعبديدة. بغكفري  تك من خالؿ اػبصفئص ساتغصفميم اإلسذمن خالؿ ةملي  إنغفجهف ستقديبهف، 
مغالؾ ميزة تانففةي  تفًتة اؼبانظم  ةلى إ اػبدمفت فبف يةفةد بغكفر اتغةويقي  ي تدةيم جودةيةفهم اإلسةليه 
 أطوؿ.

 التسويقي في زيادة كفاءة المنظمة:بتكار اإل مساىمة-ب
نغفج ـبعجفت معيان  سمن مث نقل كلمف كفنت اؼبانظم  أكثع كففءة كلمف قل مقدار اؼبدخالت اؼبطلوب  إل

سذتك من خالؿ مواد يبكن تلمانظم  من خالؿ اإلبغكفر أف زبفض اتغكلف  سزبفيض اتغكفتيف، س ي هذا اتةيفؽ 
بغكفر أس تقدصل اؼبانغج إذل س من خالؿ اتكففءة اتغةويقي   ي إأستي  أقل، أس ةملي  تكانوتوجي  أكثع إنغفجي  أ

 جديد بععض اؼبانغج أس تقدصل مانغجطعيق  تةويقي  جديدة تةمح ؽبف بغكفر اؼبانظم  من إفإذا سبكانت  ،اتةوؽ
اتيت تغاٌت اإلذبفه سهذا مف هبعل اؼبانظم   ،ستكن بغكلف  أقل قد يانعكس ذتك ةلى تقليل اتغكلف  اتانهفئي  تلمانغج

علهف قفدرة ةلى ةغيفدي  ي اتةوؽ فبف هباتةعع إذل مةغوى دسف اتةعع اإلبغكفري  ي اتغةويق قفدرة ةلى خفض اإل
 (1)حغكفر سبفتغفرل زيفدة هوامشهف.ربقيق نوع من اإل

بغكفري  تعود بففئدة كاَتة ةلى اؼبانظم  من خالؿ طعح اتعفملُت في  بفتعفملُت ستانمي  قدراهتم اإلكمف أف اتعان
ألفكفر جديدة دل يةاق أف طاقت من قال، سربويل األفكفر اعبديدة إذل ةمل ملموس ساتذي ريؤدي إذل زيفدة  

 اؼبغفح   ي ربقيق اؼبخعجفت اؼبطلوب  بأقل تكلف  فبكان .رغيالؿ مواردهف اؼبانظم  اإلبغكفري ، سبفتغفرل إكففءة 
 ستجابة لحاجات العميل:في سرعة اإلبتكار التسويقي مساىمة اإل-ج

سيعغرب ساتعبافت، إدارة اؼبانظم  ساةي  سمدرك  تلحفجفت تقضي اتطاع  اتديانفميكي  تألرواؽ أف تكوف 
حىت تكوف قعيا  من تطلعفت سربافت اتعمالء اؼبغيَتة  بغكفر اتغةويقي أهم أداة يبكن أف تةغخدمهف اؼبانظم اإل

بغكفري  تؤدي بفؼبانظم  إذل تقدصل مانغجفت سخدمفت مغانوة  ى سالئهم ؽبف. حيث أف اتعملي  اإلساؼبغطورة ستاقي ةل
خيلوهف من قال سبفتغفرل ربقيق مواكا  غبفجفت سربافت مةغهلكيهف  ي كل األسقفت. سحىت تطويع مانغجفت دل يغ

 مف يؤدي إذل إرضفء أكرب قدر من اؼبةغهلكُت.غهم سهذا رففهي
تلعمالء ستيَت من نظعهتم سأذساقهم، بغكفر اتغةويقي يةفةد اؼبانظم  ةلى تلاي  ربافت كفمان  سةليه فإف اإل

كمف زاد رضفه، سهذا مف يؤدي بدسره إذل زيفدة   بغكفر اعبديد تلزبوفاتيت يعطيهف اإلاتقيم  اؼبضفف  سكلمف زادت 
 سربقيق ظبع  طاي  تلمانظم .اتةوقي  تلمانظم  اؼبايعفت ساغبص  

 

                                                           
فتاليدة، ؾبل  ت اتيفزي  بدرار  حفت  مانشأة ريدي اتكاَت تلمشعسبف قتصادية،ودوره في ترقية أداء المنشأة اإل اإلبتكار التسويقيأضبد أؾبدؿ، ( 1)

 .347، ص. 2011، ديةمرب 10 :قغصفدي  سإداري ، كلي  اتعلـو االقغصفدي ، جفمع  بةكعة، اتعددإأحبفث 
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 بتكار التسويقي في تحقيق التمييز:مساىمة اإل-د
ديدة حيث تعغرب اػبصفئص ساتغصفميم اإلبداةي  ساألرفتيب اتفاني  اعب ،مصدرا أرفريف تلغميزبغكفر يبثل اإل

بغكفر مانغجفت ةفتي  أس تقدصل خدمفت رعيع  أس إ تغميز اؼبانغجفت، فإنغفج رلع أس خدمفت جبودة مصدرا هفمف
ز اتذي ربققه اؼبانظم  حىت سإف كفنت بأرعفر ةفتي ، سإف اتغميجديدة تعطي مربرا سدافعف إضففيف تلزبفئن تشعائهف 

قعف مغميزا سكففيف  ي أذهفف كغةفب ميزة تانففةي  قوي  تضمن ؽبف مو من خالؿ اإلبغكفر يةفةدهف ةلى إ
 اؼبةغهلكُت.

 مساىمة اإلبتكار التسويقي في تحقيق المرونة:-ه  
إف اإلبغكفر اتغةويقي خفص   ي ؾبفؿ اؼبانغجفت يةمح بغحقيق ميزة تانففةي  تلمانظم  من خالؿ اتقدرة 
ةلى ربقيق اؼبوائم . فهو يةمح بفتدخوؿ من اإلنغفج اتوارع تلمانغجفت اتانمطي  اتانمطي  إذل مانغجفت سفقف 

فةد  ي تقدصل مانغجفت مغميزة. كذتك ةغمفد ةلى نظم اإلنغفج ذات معسن  ةفتي  تةاتيت تغطلب اإلتطلافت اتزبفئن 
فهو يةمح بإدخفؿ ربةيانفت ةلى اؼبانغجفت اغبفتي  مصدرهف أفكفر تةويقي  ماغكعة، سهذا مف يةفةد اؼبانظم  ةلى 

 اتغكيف مع ـبغلف اتغطورات ساتغيَتات  ي األذساؽ ساؼبانففة  بةعة .
 بتكار التسويقي في تعزيز المعرفة:مساىمة اإل-ز 

قغصفدي  سظيفغُت أف تلمانظم  اإل بيتر دراكرقغصفدي ، سيعى ساتغطويع من أهم اتوظفئف اإل غكفربيعغرب اإل
هغمفـ بفتغطويع ؼبف ته من دسر فعفؿ  ي إثعاء اؼبعفرؼ  نبف: سظيف  اتغةويق، سسظيف  اإلبغكفر. سقد تزايد اإلأرفريغُت

فع اتقدرات اتغانففةي  تلمانظم ، حيث أف إنغفج بغكفر اتذي يهدؼ بدسره إذل ر ويعي  ساتغطايقي  اؼبؤدي  إذل اإلاتغط
 اؼبانغجفت اعبديدة أس ربيُت اؼبانغجفت اغبفتي  أس تطويع ةمليفت اإلنغفج تعتكز كلهف ةلى قفةدة ةلمي  مععفي .

ؼ فإف اإلبغكفر اتغةويقي يةفةد اؼبانظم  ةلى تعزيز قدراهتف اؼبععفي  ساتعلمي  من خالؿ تعاكم اؼبعفر  سةليه
 بغكفر ساتغطور اتغقٍت.انفذب  ةن ةمليفت اإلساػبربات ات

 بتكار التسويقي في تدعيم القدرة التنافسية للمنظمة:دور اإل-6
 بغكفر اتغةويقي  ي تدةيم اتقدرة اتغانففةي  تلمانظم  من خالؿ اتانقفط اتغفتي :تظهع أنبي  سدسر اإل

 تحسين أداء المنظمة:-1
بغكفر أس اإلبداع، اتذي يعتاط  ي األرفس دبف وبققه اإلٍت ةلى األداء اتذي روؼ وبققه إف كل شيء ما

 ةغافره خفصف سمغميزا سمصدر اتقيم  اإلضففي  بفتانةا  إتيهم، سبصيي انففةي  تلمانغج سجلب اؼبةغهلكُت بإمن ميزة ت
 بغكفر اتغةويقي  ي ربقيق اتكففءة ساتفعفتي   ي أداء اؼبانظم  من جفناُت نبف:أخعى يبكن أف نلمس دسر اإل
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 جانب متعلق بزيادة األرباح:*
رغجفب  غبفجفت سربافت اؼبةغهلكُت اؼبةغجدة بشكل ر اتغةويقي من خالؿ قدرته ةلى اإلبغكفيلعب اإل

بغكفرات ساتععسض ن شأنه زيفدة رحبي  اؼبانظم ، ففإلأفضل من اؼبانففةُت دسرا مهمف  ي قبفح اػبدم  سهذا م
اؼبانففةُت ساؼبغكيف  مع أذساؽ اؼبةغهلكُت ساؼبغيَتات اتايئي  األخعى تةمح اتغةويقي  اؼبغجددة ساؼبخغلف  ةن 

 فبف يةمح بفغبصوؿ ةلى أربفح أكثع سمانه اغبصوؿ ةلى حصص روقي  أكرب. ،تلمانظم  جبذب مةغهلكُت جدد

 جانب متعلق بالتكلفة:*
رغخداـ أرفتيب جديدة سمغطورة  ي ةملي  اإلنغفج فبف يانجم ةانه حبيث يؤدي اإلبغكفر اتغةويقي إذل إ

زبفيض تكفتيف إنغفج اؼبانغج ةرب كفف  معاحل دسرة حيفته، سبفتغفرل ففؼبزايف اتيت ربصل ةليهف اؼبانظم   ي ؾبفؿ 
اؼبةفنب  فرل زيفدة اؼبايعفت سبفتغبغكفري ته أنبي   ي خفض  ي اتةعع سمن مث جعاء اتقيفـ بفتغةويق اإلمن اتغكفتيف 

 زبفيض تكفتيف اػبطأ سزبصيص موارد أقل.ن خالؿ ميكوف غكفتيف ات ي إررفء ةوائق اتدخوؿ سزبفيض 
 التطور التكنولوجي:مواكبة -6

بغكفر اتغةويقي  ي زيفدة قدرة اؼبانظم  ةلى مواكا  اتغطور اتغكانوتوجي سذتك من خالؿ تكثيف يةفهم اإل
سمن خالؿ تطويع سرفئل سآتيفت سنظم اإلنغفج تغةم بفتةعة  ساؼبعسن  سسفعة اإلنغفج نشفطفت اتاحث ساتغطويع، 

خطوط اإلنغفج سمواصففت سربةُت اعبودة، فبف يانغج تلمانظم  فعصف سإمكفنيفت بَت مةاوق   ي تانويع ستطويع 
 اؼبانغج، سبفتغفرل اتغوريع  ي اغبص  اتةوقي .

 في المنظمة:تحسين التنظيم اإلداري -3
أفعاد اؼبانظم ، أي تانشيط اتعمل بفتفعيق، كمف بغكفر اتغةويقي ةلى تعريخ اتعمل اعبمفةي بُت إلا يعمل

 قعاطي  ساؼبشفرك  فبف يشكل حففزا تطعح اؼبافدرات سظهور اتقعات اإلبداةي .يبيعمل ةلى تشجيع اتد
 تحسين التموقع التنافسي للمنظمة:-4

اتعالم  اتغجفري  تلمانظم  ساؼبةغهلكُت )ربافهتم( سخصفئص اتععض إف اتغموقع اتغانففةي تلمانظم  يعبط بُت 
س ي هذا اإلطفر هتدؼ اؼبانظم   ،، سهو مف هبةد سبوضع اؼبانظم   ي اتةوؽ مقفبل مانففةيهف)اؼبانغجفت ساػبدمفت(

ربقيق إزاح  مواقع اؼبانففةُت. سيغم ةُت سبوقعهف  ي أذهفف اؼبةغهلكُت، ساتاحث ةن أرواؽ شفبعة سربفسؿ إذل رب
نطالقف من سبيز ةعض اؼبانظم  بفتةوؽ ستعظيم اؼبانفع  تلمةغهلك فبف يعكس قيم  اتعالم  اتغجفري . اؽبدؼ إ هذا

من خالؿ إهبفد ساتغفعد خبصفئص بغكفر اتغةويقي  ي ربقيق اتغميز اتدسر اتفعفؿ اتذي يلعاه اإلسمن هانف يربز 
يم  أكرب سإيصفؽبف تدى اؼبةغهلكُت، سبفتغفرل ربةُت اتغموقع رغثانفئي  سبثل أنبي  خفص  تلزبفئن، سبفتغفرل خلق قإ

 .(1)اتغانففةي تلمانظم  سرفع أدائهف.

 

                                                           
 هشفـ مكي، معجع راق ذكعه،  (1)
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 موارد جديدة للدخل: خلق-5
بغكفر موردا هفمف تغطويع نشفطهف، فعن طعيق خلق مانغجفت ؼبانظمفت دسمف ةلى اتغطور سيعد اإلتاحث ا

موارد جديدة جديدة، زيفدة اتععض، تلاي  اغبفجفت اعبديدة  ي اتةوؽ، ستانويع اتانشفط، تقـو اؼبانظم  خبلق 
بغكفر اتةفبق يدا، يبكن ؽبف أف تايع اإلبغكفرا تةويقيف جدف. أس ةاندمف ذبد اؼبانظم  تانفةهف إتلدخل سبوؿ هبف تطوره

 بغكفري  جديدة. ضمفف مورد مفرل جديد يبكن ؽبف إرغيالته  ي إرغثمفرات إتلمانظمفت اتيت ربغفجه سبفتغفرل
 تطوير العنصر البشري:-6

تغزاـ بفؼبواصففت اتدستي  تلجودة يغطلب تكوين يد ةفمل  غكانوتوجيف اغبديث  ساؼبغطورة ساإلرغعمفؿ اتإف إ
اتعفمل اتاشعي  ي ةمليفت اتغصميم ساإلبداع اتفكعي، اتغخطيط ساتربؾب ، اتغانةيق ساتغانظيم، مؤهل ، أي توفع 

اتغطويع ساتغحديث، سبَتهف من اتعمليفت اتيت هي من إنغفج اتعمل اإلنةفشل، سبدسهنف ال يغحقق أي قبفح مهمف  
فـ اتفعد تإلبداع ساتغطويع سسبكيانه من هبب تانمي  اتقدرات اتفكعي  سإطالؽ اتفعص  أمكفنت اؼبوارد اؼبغفح  تلمانظم  

بغكفر يكمن  ي تظففع جهود صبيع اؼبوظفُت  ي اؼبؤرة  من ، ألف اتةاب اتعئيةي  ي ةملي  اإلمافشعة مةؤستيفته
 (1)رًتاتيجيفت األكرب.ؿ إذل هدؼ ؿبدد مةاقف  ي بعامج سإأجل اتوصو 

 زيادة رضا ووالء المستهلكين: -7
بغكفر اتغةويقي يلعب دسرا هفمف  ي زيفدة رضف سسالء اؼبةغهلكُت، سذتك من خالؿ ؿبفست  اؼبانظم  إف اإل

ؼبععف  حفجفهتم سرربافهتم ستلايغهف ةن طعيق خلق مانغوجفت مغميزة سماغكعة  ي نوةهف. س ي كيفي  تقديبهف، س ي 
مانجُت آخعين، سبفتغفرل الء اؼبةغهلكُت إذل سصوؽبف إذل طفتايهف، س ي كيفي  جذهبف ؽبم فبف ىبلق صعوب   ي ربوؿ هؤ 

 اتغففسض بُت اؼبانظم  ساتزبفئن.بغكفر اتغةويقي أف يضيق من نطفؽ يةغطيع اإل

كغةفب مزايف تانففةي  قدرة اتغانففةي  تلمانظم  من خالؿ إسهبذا ففإلبغكفر اتغةويقي يعمل ةلى تدةيم ات
جودة اؼبانغجفت ستقليص اتغكفتيف أي زبفيض األرعفر، سهذا من خالؿ ربةُت  ، ي اتةوؽ تعزز معكزهف اتغانففةي

رغجفب  اتةعيع  غبفجفت سربافت ليفت اإلنغفجي ، بفإلضفف  إذل اإلسرعة  تقديبهف تلمانغجفت اعبديدة ستييَت اتعم
 اؼبةغهلكُت ساتذي يؤدي إذل ربةُت صورة اؼبؤرة  سمكفنغهف سإهبفد فعص جديدة تزيفدة مايعفهتف، فبف يعمل ةلى

 فع اغبص  اتةوقي .رتفإ

س ي األخَت لبلص إذل أف اإلبغكفر اتغةويقي أصاح من اتةمفت اؼبميزة ألداء اؼبانظمفت سخدمفهتف الريمف 
بغكفر اتغةويقي  ي مةغوى اتغحدي اتقفئم من اتاقفء ساتانمو، سالبد أف يكوف اإل ي بيئ  تغصف بفتصعاع من أجل 

ةن طعيق خلق مزيج تةويقي يةفهم  ي جعل اؼبانظمفت بأفضل مف  اتغةويقي خالؿ اإلبداع ساإلبغكفر  ي اعبهود 
 يبكن سذتك من أجل إرضفء اتعمالء سربقيق ميزة تانففةي .

                                                           
اتغانففةي  تلمؤرةفت رًتاتيجيفت فة  ساإل، اؼبلغقى اتدسرل اتعابع "اؼبانف، اإلبداع ودوره في رفع القدرات التنافسية للمؤسساتنصَتة قوريش (1)

 .13، جفمع  اتشلف، اعبزائع، ص. 2010نوفمرب  09 -08اتصانفةي  خفرج قطفع احملعسقفت  ي اتدسؿ اتععبي "، أيفـ 
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 :الفصل الثاني خاتمة
 تانف أف اتايئ  اتغانففةي  سبفرس ضيوطف مةغمعة ةلى اؼبانظم ، فغدفعهف ُتمن خالؿ مف تغم اتغطعؽ إتيه تا

قي  ةلى مانففةيهف رغمعاري  نشفطهف أسال ساألراتانففةي ، تؤهلهف إذل ضمفف إمزايف كغةفب ميزة أس ةلى إتلاحث 
كغةفب معاكز تانففةي  مهم  رواء بغخفيض تكفتيف اإلنغفج أس سبيز مانغجفهتف ةن اؼبانظمفت ثفنيف من خالؿ إ
 األخعى اؼبانففة .

سهي ي، اء اإلرًتاتيجدفد األإف اؼبيزة اتغانففةي  هي أف تكوف األفضل من اؼبانففةُت  ي ساحد أس أكثع من أبع
اتقيم  اؼبدرك  ٍت قدرة اؼبانظم  ةلى جذب اتزبفئن سبانفء اؼبكفن  اتذهاني  اعبديدة ؽبف كمانظم  أس ؼبانغجفهتف، سزيفدة تع

مغالؾ اؼبانظم  ؼبيزة تانففةي  يعٍت قدرهتف اؼبوضوةي  ةلى مواجه  مغيَتات انهف سربقيق رضفهم، سبفتغفرل فإف إمن زبفئ
رغمعار، سيغحقق ؽبف ذتك من خالؿ   اؼبانففةُت سإمكفني  اتاقفء ساإلةلى مواجهسبفتغفرل قدرهتف  ؛اتةوؽاتايئ   ي 

 رغثمفر اتصحيح تلفعص اؼبغفح   ي اتةوؽ.ه من قدرات سمهفرات سموارد  ي اإلتةخَت مف سبغلك

عوؼب  فال ضمفف ألي سمع تصفةد اؼبانففة  ستزايد اتداخلُت اعبدد بأرفتياهم سمانغجفهتم اعبديدة  ي ظل ات
رغدام  سأف إكةفب ميزة تانففةي  تغصف بفإلرغمعار. ةغثمع طويال مف دل يغم تطويعهف بإميزة تانففةي  أف ت

 أصاحت ضعسرة ملح  تلمانظمفت  ي ظل اتغحوالت ساتغيَتات اؼبغةفرة  اتيت تفوزهف بيئ  األةمفؿ اؼبعفصعة.

رًتاتيجي أصاح يعغرب ؿبعكف رئيةيف تكفف  أنشط  األداء اإلاتاعد اعبديد من أبعفد بغكفر بوصفه سدبف أف اإل
بغكفر اتغةويقي مفغفح أي ميزة تانففةي ، فهو غةويقي  مانهف. سةليه فقد أضحى اإلاؼبانظم  سةمليفهتف سخفص  ات

اتاقفء  اؼبانظم  من اتغكيف س ةلى تقدصل سريل  فعفت  طويل  األمد  ي ربقيق اؼبيزة اتغانففةي  اؼبةغدام  سسبكُت يعمل
 رًتاتيجي  بعيد اؼبدى.ساإلرغمعار  ي خالؿ ربقيق األهداؼ اإل
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: تمهيد  

ادلفاعلية اخلاصة دبختلف متغَتات الدراسة اليت أكدت لنا يف رلملها ستعراضنا ألىم ادلداخل النظرية و بعد إ     
و على مدى أعلية اإلبتكار التسويقي يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة من خالؿ الدور الكبَت الذي يلعب

متغَتة ظل بيئة تتميز بأهنا ديناميكية و ة تنافسية للمؤسسة سبكنها من البقاء يف يز اإلبتكار التسويقي يف ربقيق م
 بإستمرار .

األطوار النظرية على متعاملي اذلاتف النقاؿ انية ىذه أف نسقط ىذه ادلفاىيم و سنحاوؿ خالؿ دراستنا ادليد    
من وجهة نظر سوؼ تتم الدراسة ادليدانية وفق منظورين، األوذل ، و بوالية سطيف (موبيليس، أوريدو  )جيزي
 .اء عملية مقارنة بُت وجهيت النظرإجر الثانية من وجهة نظر ادلوظفُت، و ، العمالء

 : وؿ يف ىذا الفصل ادلباحث التاليةحيث سنتنا
 تطور قطاع خدمة اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر نشأة و  :ألولاالمبحث 

 املي اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر : متعالمبحث الثاني
 تشخيص قطاع اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر  :الثالثالمبحث 

 الدراسة التطبيقية  :المبحث الرابع
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 الهاتف النقال في الجزائر تطور قطاع خدمة لـــمبحــــــــث األول : نشأة و ا  

بإعتباره  ،النقاؿ يف اجلزائر يلزمنا الوقوؼ على تطوره يف العادلإف زلاولة التعرؼ على قطاع خدمة اذلاتف       
 يف يمي  ُتتطور أفاؽ توقعات ادلراقبُت اإلقتصادييعد بالكثَت يف ادلستقبل، إذ أنو يشهد ظلوا و يوي جدا و قطاع ح

 .وادلتقدـ أو الذي ىو يف طور النم أضلاء العادل سواء العادل
 المطلب األول : واقع قطاع خدمة الهاتف النقال و الثابت في العالم    
اإلتصاالت ماؿ خدمات تكنولوجيا ادلعلومات و رغم إنكماش اإلقتصاد يف السنوات األخَتة، الزاؿ إستع       
 .ن    ينمو يف يمي  أضلاء العادلنًت اإلاتف ادلتنقلة، اذلواتف الثابتة و اذلو )

، فإنو حدث ظلو كبَت يف 2015لسنة  اإلتحاد الدولي لإلتصاالتفحسب التقرير األخَت الصادر عن        
شبكة فيما يتعلق باخلدمات ادلتنقلة و  إستخدامها، السيمااإلتصاالت و نولوجيا ادلعلومات و مدى النفاذ إذل تك

بينما إرتف  ،  % 95  نم أكثراآلف  اليت تشملها الشبكات اخللوية ادلتنقلة بلغ  نسبة سكاف العادلنًتن ، و اإل
 فا، و ك2015ـ مليار يف عا 7,1إذل ما يقدر بػػ  2005يف عاـ  2,2عدد اإلشًتاكات اخللوية ادلتنقلة من 

مليار يف عاـ  1,25ثاب  يف عدد إشًتاكات اذلاتف الثاب  على مستوى العادل، من لكنو ىناؾ تراج  بطيء و 
د ذلك جزئيا را، وم%10,8، زلقق بذلك نسبة ظلو تقدر بػػ 2015يف عاـ  مليار 1,06إذل ما يقدر بػ  2005

 :  ادلوارل يوضح ذلك03الشكل )و   1) إستبداؿ اخلدمة الثابتة باخلدمة ادلتنقلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 :انظر ادلوق  ،2015. تصاالتاإلتحاد الدولي لإلتقرير اجملتم  قياس ادلعلومات،     1)

D/statistics/documents/publication/MISR2015-ES-A.PDF                    

http/www.itu.imt/on/IIU- 
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واعد نظرا لتطورات اليت شهدىا    السابق نالحظ أف قطاع خدمة اذلاتف النقاؿ قطاع30من الشكل )       
، ناتج عن جهود التنمية وإزباذ ادلزيد من اإلجراءات والتغَتا التنظيمية، وإذل ادلزيد 2015ػػ  2000خالؿ الفًتة 

من اإلستثمارات دبا يف ذلك الشركة بُت القطاعُت العاـ واخلاص، إذل جانب ادلزيد من التحسينات يف التكنولوجيا 
 التكاليف. والقدرة على ربمل

أما بالنسبة إلشًتكات اذلاتف الثاب ، نالحظ ىناؾ زيادة يف نسبة ظلوىا ولكن بوتَتة بطيئة، حيث وصل         
، وىذا راج  لقلة اإلىتماـ 2009خالؿ سنة  % 7.1بعد ما كان  تقدر بػػ  2015خالؿ سنة  % 10.8إذل 

 دـ إنفتاحها على اإلستثمارات األجنبية.هبذا القطاع واإلحتكارات اليت يشهدىا من طرؼ الدولة وع
كما أنو ما زال  ىناؾ فوارؽ كبَتة يف معدالت تغلغل ادلهاتفة الثابتة وادلتنقلة بُت البلداف يف سلتلف       

التجمعات حبسب مستوى التنمية، ومازل  البلداف النامية متخلفة عن البلداف ادلتقدمة يف النفاذ إذل تكنولوجيا 
 .يوضح ذلك  31بشكل خاص، والشكل )إلتصاالت، ومازال  أقل البلداف ظلو زلرومة ادلعلومات وا

 
 

100

0 

40

0 

50

0 

60

0 

70

0 

80

0 

90

0 

30

0 20

0 
10

0 

2010 2005 2006 2013 2012 2011 2004 2003 2002 2001 2008 2014 2009 2007 2000 2015 

كات الهاتف الخلوي ترا شإ

 إشتراكات الهاتف الثابت
10.8% 

%96.8 

كل 
ل

10
0

 
عنية

رة م
 أس

ة /
سم

ن
 

 التغَتات العادلية يف أىم رلاالت تكنولوجيا ادلعلومات واإلتصاالت :(30)لشكلا

 :انظر ادلوق  ،2015تصاالت .تقرير اجملتم  قياس ادلعلومات، اإلرباد الدورل لإل المصدر:

 D/statistics/documents/publication/MISR2015-ES-A.PDF                    
http/www.itu.imt/on/IIU- 



  واقع وممارسة االبتكار التسويقي في مؤسسات االتصاالت بوالية سطيف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثـــــــــــل الثالــــــــــــالفص
 

 252 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شارة اإلتصاالت من سكاف العادل تصلهم اآلف إ %95أف  اإلتحاد الدولي لإلتصاالتتشَت تقديرات و           
كاف العادل بُت عامي من س %69إذل  %45من  G3م  ذلك سب  التغطية بشبكة اجليل اخللوية ادلتنقلة، و 

دخل غائبة عن كثَت من ادلناطق الريفية يف البلداف ذات ال G3مازال  شبكات اجليل ، و 2015 ػػ 2011
 :  يوضح ذلك32الشكل )ما يف إفريقيا و يسادلنخفض ال
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 أقل البلدان نمو  

 البلدان المتقدمة 
 البلدان النامية 

 العالم

 .2015 تقرير رلتم  قياس ادلعلومات: اإلرباد الدورل لإلتصاالت، المصدر:
02ص. 

(: عدد اإلشتراكات في الهاتف النقال والثابت بالعالم حسب مستوى التنمية31الشكل )  
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بلد فيما يتعلق بالبنية  167الذي يصنف أداء  (IDI)اإلتصاالت كنولوجيا ادلعلومات و وفق مؤشر تنمية ت     

، صلد أف الدوؿ  2015عاـ  اإلتحاد الدولي لإلتصاالتالصادر من ادلعلومات ت و التحتية لتكنولوجيا اإلتصاال
كلها لدا األوذل يف التصنيف العادلي و إحتل  مراتبة مهمة من بُت اخلمسُت ب لمجلس التعاون الخليجياليت تنتمي 

فقد إحتل   ،. يف حُت أف اجلزائر أظهرت ربسنا طفيفا يف قيم ادلؤشرنقطة 50,6  بقيم يف ادلؤشر تفوؽ تتمت
بقيمة  114رتبة اليت إحتل  فيها ادل 2010مقارنة بسنة  .نقطة 3,71بقيمة تقدر بػػ  113ادلرتبة  2015سنة 

ىذا راج  إذل األعلية الكربى اليت نقطة و  0,72دار قيمة ادلؤشر دبق ، زلققة بذلك زيادة يفقطةن 2,99 تقدر بػػ
 يف رلاؿ وتوسي  مدى إستخدامها. اإلبتكار بيئة مواتية لإلستثمار و ة ذلذا القطاع من خالؿ توفَتلتوليها الدو 

يف يف حُت جاء ادلغرب  ،اإلتصاالت الزاؿ ضعيفا يف اجلزائرادلعلومات و  تكنولوجيابالرغم من ذلك فإف إساخداـ 
 113متبوعة باجلزائر يف ادلركز عادليا  93ادلركز الثاين على مستوى الدوؿ ادلغاربية بعد تونس اليت إحتل  ادلرتبة 

   ادلوارل يوضح ذلك .9اجلدوؿ )و 
 
 

 مليار 3.4سكان الريف في العالم 
 G 3 :29%تغطية سكان الريف 

 مليار 7.4سكان العالم 
   G 3 :69%تغطية السكان 

 3Gتغطية 

 3Gال تغطية 

 مليار 4سكان المدن في العالم 
 3G  :89%تغطية سكان العالم  

.07تقرير رلتم  قياس العلومات، مرج  سبق ذكره، ص.  المصدر:  

 ػػػ 2015ػػ ادلناطق احلضرية والريفية   (G)3تغطية السكاف بشبكات اجليل الثالث  (:32الشكل )
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 : تصنيف مؤشر تمية تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ــ منطقة الدول العربية ــ(9الجدول)

 اإلقتصاد
المرتبة 
 اإلقليمية

المرتبة 
العالمية 

(2015) 

مؤشر 
(2015) 

المرتبة 
العالمية 

(2010) 

مؤشر 
(2010) 

التغير في المرتبة 
 العالمية 

2010-2015 
 21 5.42 48 7.63 27 1 البحرين
 6 6.10 37 7.44 31 2 قطر

 17 5.38 49 7.32 32 3 اإلمارات العربية
 15 4.96 56 7.05 41 4 المملكة السعودية

 -1 5.64 45 6.83 46 5 الكويت
 14 4.41 68 6.33 54 6 عمان
 21 4.1 77 6.29 56 7 لبنان
 -8 3.82 84 4.75 92 8 األردن
 0 3.62 93 4.73 93 9 تونس

 -3 3.55 96 4.47 99 10 المغرب
 -2 3.48 98 4.40 100 11 مصر

 1 2.99 114 3.71 113 12 الجزائر
 -11 3.14 106 3.48 117 13 سوريا

 1 2.05 127 2.93 126 14 السودان
 -4 1.63 146 2.07 150 15 موريتانيا

 .22 .، صقياس ادلعلومات ، مرج  سبق ذكره رلتم  تقرير: المصدر 
 
 المطلب الثاني : قطاع اإلتصاالت في الجزائر   

متطلبات يعرؼ قطاع اإلتصاالت يف اجلزائر السيما يف رلاؿ خدمة اذلاتف النقاؿ منافسة تتالءـ م        
التفتح أيضا على ادلاؿ اخلاص و منذ فتح األبواب أماـ رأس ، و ـ واإلتصاؿاإلعال م على ثورةاإلقتصاد العادلي القائ

 الشركاء األجانب، دل يتوقف ىذا السوؽ عن التطور إذل يومنا ىذا .
  : نشأة قطاع اإلتصاالت الجزائري ولالفرع األ

حيث كاف قطاع الربيد وادلواصالت ،اإلستقالؿسبتد تارؼليا إذل ما قبل إف أصوؿ قطاع اإلتصاالت باجلزائر       
إسًتجاع السيادة الوطنية سارع  احلكومة ؿ الفرنسي، لكن غداة اإلستقالؿ و شلسوكا بأيدي إدارة اإلحتالمسَتا و 

اإلدارة من ضمو الذي مكن ، و 1962سبتمرب  27ػ ادلؤرخ بػ 01-62اجلزائرية إلسًتداد ىذا القطاع عرب ادلرسـو 
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النصوص القانونية ادلورثة عن اإلدارة اليت سبقتها إذل خَتة أبق  على معظم التشريعات و إحتوائو، إال أف ىذه األو 
" قانون وزارة البريد ادلتضمن و  1975سبتمرب  30ادلؤرخ بػػ  89-75، حُت أصدر األمر 1975غاية سنة 

جلمي  اخلدمات، ليتم تعديلو كار اع، فأعطى الوزارة حق اإلحتمهاـ القطالذي حدد صالحيات و  "المواصالتو 
 .1983جانفي  01ادلؤرخ بػػػ  65-83بواسطة ادلرسـو الحقا 
ادلواصالت عن طريق مؤسسة الربيد و  (*GSM)  مت فعال ربط اجلزائر ألوؿ مرة بشبكة 1999يف جانفي        

مت  شًتاؾ يف الشبكةم  تزايد الطلب على خطوط اإلو  ،التجارية لإلتصاالت الالسلكية قبل ربوذلا إذل الشركة
ـ عجز الدولة عن توسي  الشبكة، أمايث أف األوؿ كاف أقل من الثاين و الطلب، حتسجيل فارؽ كبَت بُت العرض و 

ادلصادؽ برنامج احلكومة التحكم يف التكنولوجيات الدقيقة، قام  الوزارة ادلعنية بإعالف برنامج إصالحات يف و 
الذي يعترب اإلصالح األبرز  2000أوت  05 ادلؤرخ يف 03-2000ىو القانوف ، و 2000جانفي 29 يو يفعل

محلو من تغَتات جذرية، حيث أصبح نقطة مرجعية ) فيقاؿ قطاع اإلتصاالت قبل يف تاريخ اإلصالحات دلا 
 .بعده   و  2000-03

 : اإلصالحات المتبعة في قطاع اإلتصاالت الفرع الثاني
 :  1)ا هاإلصالحات لعدد من األسباب أعل تجاء
َت اجلديدة اليت ظهرت يف السوؽ دلسايرة الركب احلضاري، بإعتبار ادلعاي ولة القطاع القياـ بنقلة نوعيةزلا -

 خلية واخلارجية من الباب الواس ؛العودلة اليت تتطلب الدخوؿ للمنافسة الداو 
جلب ل اجلزائر عن البلداف ادلتقدمة و التقليل من الفجوة الرقمية اليت تفصالتأخَت يف القطاع و  السعي لتدارؾ -

  ؛موفري اخلدمات ادلختلفةدلتدخلُت ادلمكنُت من متعاملُت ورلهزين و أفضل ا
 ؛ضعف التغطية اذلاتفيةا القطاع و قلة اإلستثمارات ادلادية يف ىذ -
 ووقوعها ،األورويبرباد للشراكة م  اإل يف مرحلة التفاوضظمة العادلية للتجارة، و ادلن سعي اجلزائر لإلنضماـ إذل -

 اإلتصاؿ.جيا اإلعالـ و طوير تكنولو ىذا األخَت الذي طلب منها ت رب  صندوؽ النقد الدورل والبنك الدورل،
 :  2)يف تتمثل أىداف اإلصالحات:*

 وبأسعار معقولة، ذات اجلودة والنوعية يف كامل الًتاب الوطٍت، والالسلكيةتطور خدمات اإلتصاالت السلكية ػػ 
 وذلك بتوفَت كل الظروؼ ادلناسبة للقياـ بإستثمارات مناخ تنافسي،يف  وبدوف سبييز يف ظروؼ موضوعية وشفافة،

                                                           

*GSM:GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION   النظاـ العادلي لإلتصاالت عن طريق اذلواتف
 النقالة.

 ، 2010، مذكرة ماجيستَت غَت منشورة،،جامعة بسكرة ،( 2008 -2003ىيكل صناعة قطاع الهاتف النقال في الجزائر ) قويف سعاد،    1)
 .71.ص

 .14ػػػػػ  11 .ص 03 -2000القانوف  ،1421وؿ يمادى األ 2000/5أوت  06 يفادلؤرخ  48 :العدد، دة الرمسية للجمهورية اجلزائريةاجلري  2)
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رأمساذلم وعائداهتم حرية ربويل  منح ادلستثمرين مزايا جبائية ويمركية، تثبي  النظاـ القانوين، )حرية اإلستثمارات،
 ؛الدورل والتحكم بلداهنم األصلية  وضماف ادلساواة إذل
زيهة وعادلة، تضمن خاصة من خالؿ إرساء قواعد منافسة ن ادلواصالت،الربيد و  وخدمات ترقية وتنوع عروضػػ 

 بأسعار تنافسية.جودة اخلدمة و 
ويعطي الضمانات الكافية لكل  احلاصلة،ويواكب التطورات  يشج  على اإلستثمار،ػػ وض  إطار قانوين 

 ادلتعاملُت.
  اإلصالحات على قطاع اإلتصاالتأثر  :الفرع الثالث 

 سبخض  اإلصالحات ادلنتهجة رلموعة من النتائج يتم تلخيصها فيما يلي:     
 ات؛التحكيم وتسوية النزاع ربديد إجراءات منح الرخص وإجراءػػ 

مت إنشاء سلطة ضبط مستقلة إداريا  وتطبيقا ذلذا ادلبدأ وإستغالؿ وتسيَت الشبكات،الفصل بُت نشاطي التنظيم ػػ 
ومنح  وظيفة  يف القطاع، وذلك للسهر على محاية ادلصلحة العامة وعلى وجود منافسة مشروعة وماليا،

 ستغالؿ للمتعاملُت.اإل
لتطور قطاع اإلتصاالت من  وذلك من خالؿ عرض ،وفيما يلي عرض ألثر اإلصالح على قطاع اإلتصاالتػػ 

  10ا نالحظو يف اجلدوؿ )، وىذا م2015-2005الثاب  للفًتة دد ادلشًتكُت يف اذلاتف النقاؿ و خالؿ ع
 :التارل

 2015ـــ  2005 تصاالت في الجزائر( تطور قطاع اإل10الجدول )
 نترنتع م اإل ع م ىاتف نقال ع م ىاتف ثابت السنوات
2005 2572000 13661355 1984656 
2006 2841297 20997954 2545247 
2007 3068409 27562721 3317088 
2008 3069140 27031472 3636843 
2009 2576165 32729824 4085845 
2010 2922731 32780165 4632853 
2011 3059336 35615926 5286815 
2012 3289363 37527703 586004 
2013 3130000 39517045 6469952 
2014 3987870 43298174 10110938 
2015 3267592 43227643 18583427 

  ARPTمن إعداد الطالبة بعد اإلستعانة بالتقارير السنوية لسلطة الضبط  المصدر:
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 :بالتمثيل البياين التارل ستعانةاإلؽلكننا  ،انوتبيو وبغية توضيح زلتوى اجلدوؿ      

 

  10)اجلدوؿ تعتماد على بياناعداد الطالبة باإلإمن : لمصدرا

يتجلى بكل وضوح أف  اإلتصاالت يف اجلزائر ومالحظة الشكل أعاله،من خالؿ قراءة جدوؿ تطور قطاع       
فمنح  القطاع نفسا جديدا بتحريره من  اإلصالحات ادلتبناة من قبل احلكومة قد أعط  نتائج جد مرضية،

 نًتن  أو اذلاتف الثاب .سلتلف أقسامو سواء بالنسبة لإل اشماساىم يف إنع القيود اليت طادلا كبحتو،
وسجل فيها   األوذل) السنوات الثالثة  بطيءيالحظ بالنسبة إلستخداـ اذلاتف الثاب  أنو عرؼ ظلو  وما      

 ،2003مليوف مشًتؾ سنة  2.079 إذل 2000مليوف مشًتؾ سنة  1.761من  ادلشًتكُتزيادة يف نسبة عدد 
مث عرؼ ىذا النمو ربسن ملحوظ إبتداءا من سنة  مشًتؾ جديد، ألف 100يادة سنوي يقارب وىذا دبعدؿ ز 

مليوف مشًتؾ بنسبة  3.068 إذل 2007حيث وصل عدد ادلشًتكُت خالؿ سنة  2007غاية سنة  إذل 2004
 2009نو يف سنة أ إال ،ستقرار نسيبعرؼ إ 2008ويف سنة  مشًتؾ جديد، ألفما يقارب   أي 8.74%
نو إستعاد بعض ادلشًتكُت مشًتؾ، غَت أ ألف 500خسر اذلاتف الثاب  ما يقارب اسة كبَتة حي  إلنتك تعرض

نو خالؿ سنة ؾ، غَت أمليوف مشًت  3.289ذل إ 2012خالؿ السنوات ادلوالية ليصل عدد ادلشًتكُت خالؿ سنة 
 .2012مشًتؾ نسبة لسنة  ألف 150خسر  2013
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مليوف  3.098ة إذل حيث وصل عدد ادلشًتكُت يف ىذه السن 2014ة غاية سنإذل طلفاض ىذا اإلإستمر و 
ىو مليوف مشًتؾ و  3.267 إذلعرؼ ربسن ملحوظا حيث وصل عدد ادلشًتكُت  2015 إال أنو يف سنة ،مشًتؾ

 .مقارنة بالسنة السابقة %5.45بنسبة ما ؽلثل تطور 
وؼ على عدة قيتطلب الو    2015-2000عموما إف زلاولة تفسَت تطور اذلاتف الثاب  على طوؿ الفًتة )     

 أف اذلاتف الثاب  دخل يف منافسة شرسة م  اذلاتف النقاؿ،تاب  لتطور قطاع اإلتصاالت يدرؾ فادل نقاط مهمة،
، ومن جهة لصاحل منافسو ىذا من جهةشًتكُت كما خسر الكثَت من ادل 2004 باجلزائر منذ األفضليةخسر فيها 

وراسكوم تيليكوم أادلتمثل يف يف ىذه الصناعة و  أجنيبالغياب التاـ للمنافسة بالرغم من دخوؿ مستثمر  أخرى
ىذا ادلستثمر خرج من  أف إال ليوف دوالر،م 65مقابل  2005"سنة تلكم بفرعيها"تصاالت لمصرية لإلاو 

 .ادلسجلةعة بسبب النتائج السلبية الصنا
 5.7 زة نوعية بالنسبة للهاتف النقاؿ بػاليت يقابلها قف 2009نتكاسة سنة وىذا ما يظهر جليا من خالؿ إ    

 أمانًتن  اليت وفرىا، خدمة اإل فهذا بفضل ف بقي يصارع يف السنوات ثالث التالية،إو  مليوف مشًتؾ جديد،
كتسح اذلاتف النقاؿ سوؽ حيث إ  تعد كافية،دل نًتن اإلحىت خدمة  وأنفيتبُت  2013نتكاسة سنة بالنسبة إل

خدمة  إطالؽستعاد انتعاشو وىذا بفضل إ 2015نو سنة أ إال، بقوة من خالؿ خدمات اجليل الثالثىذه اخلدمة 
 .ثاب ال   (LTE 4Gاالنًتن  اجليل الراب 

حيث بلغ عدد  أعداد ادلشًتكُت،فقد عرؼ ظلو جد سري  وقفزة نوعية يف  عن تطور اذلاتف النقاؿ، أما      
وىذا دبعدؿ ظلو  ،مليوف مشًتؾ 27.562ف مشًتؾ ليصل مليو  1.447ذل إ 2003ادلشًتكُت سنة 

مث يعاود الصعود  وف مشًتؾ،ملي 27.03 إذل 2008لينخفض سنة  %8.50مليوف مشًتؾ و 6.528يعادؿ
 البداية يف ستقرار نسيبشهد إ 2010. ويف سنة %89.96بنسبة  2002سنة مليوف مشًتؾ  32.730 إذل

 2015نو خالؿ سنة أغَت  ،مليوف مشًتؾ 43.289 إذل 2014مث ظلو سري  نسبيا، فوصل عدد ادلشًتكُت سنة 
 .2014مقارنة بسنة  %0.16 ػػألف مشًتؾ زلققا بذلك تراج  يف النمو يقدر ب 70531خسر 
يتطلب الوقوؼ على   2015-2005طوؿ الفًتة ) تفسَت تطور اذلاتف النقاؿ يفف زلاولة ربليل و عموما فإ    

نو مر بثالث أتطور اذلاتف النقاؿ يدرؾ  باألخصفادلتاب  لتطور قطاع اإلتصاالت و  ،مهمة عدة نقاط و زلاور
 مراحل :

إنفتاحها  ربرير سوؽ اإلتصاالت و  إذلاليت ىدف   األوذل اإلصالح: سبيزت بوض  لبنات األولىالمرحلة       
وعرف   (ATM) و(OTA)بدخوؿ متعاملُت يتنافساف يف ىذا السوؽ علا  األمرفسمح  يف بادئ  تدرغليا،

قتناء اذلاتف النقاؿ إضافة إذل كونو جديد نسبيا إ رتفاع تكاليف، أبرزىا إه ادلرحلة ظلو بطيء نسبيا لعدة أسبابىذ
 يف ادلرحلة الثانية. (WTA) ليلتحق ادلتعامل الثالث  على اجملتم ،
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ادلشًتكُت م  رواج كبَت خلدمة اذلاتف النقاؿ  أعدادتطور مذىل يف شهدت ظلو جد سري  و  :المرحلة الثانية     
العروض اليت وفرىا ادلتعاملُت، ولعل عليو دلا محلو من مزايا التنقل وسلتلف اخلدمات و اليت هتاف   ،اجملتم  أوساطيف 

شهارية ادلطبقة م  احلمالت اإلو  الثالثدلتعاملُت نافسة بُت احتداـ ادلإ إذلالسبب الرئيسي وراء ىذا الرواج يعود 
 رلانية أرصدةمنح  إذل األحيافطلفاض ملحوظ وصل  يف بعض إقتنائو حرب سعرية فعرف  تكاليف إضلو صلرارىم إ

 أفدل يستمر طويال قبل  مراأل أف إال التسهيالت اليت قدمها ادلتعاملوف للزبائن، إذل إضافة شًتاؾ،تفوؽ قيمة اإل
عملية تعريف بطاقة نفالت وتفرض على ادلتعاملُت لوقف ىذا اإل 2008تتدخل سلطة الضبط سنة 

(SIM 2.578.775توقيف ب ، فنتج عن ىذه العمليةألياويتها يتم توقيفها ىالبطاقات اليت دل ربدد  أف  .حيث 
 غَت معروفة.بطاقة 
حيث سجل  مبيعات  ،2008ادلشًتكُت سنة  أعدادكبح التطور السري  يف   إذل اإلجراءاتىذه  أدتكما       

تتعاىف يف العاـ  أفستطاع  إ أهنا إال، مليوف يف العاـ الذي سبقها 6.5  مليوف شرػلة بعد ما كان 2 ػػػقدرت ب
 إذلمليوف  1.447ادلشًتكُت من  أعدادوعرف  ىذه ادلرحلة ظلو  مليوف شرػلة، 5.7لتبلغ  2009ادلوارل 

 يف ادلرحلة الثالثة. 2010من سنة  بتداءاإليدخل النقاؿ  مليوف مشًتؾ، 32730
مليوف  2.245يف وتَتة النمو  تباطؤمث   األمرستقرارا يف بادئ : يف ىذه ادلرحلة عرف  إالمرحلة الثالثة     

التشب  الذي عرفو السوؽ ج و مستوى النضما ؽلز ىاتو الفًتة  أىمولعل  ،%4.11ظلو دبعدؿ  أيمشًتؾ سنويا 
  2015حيث سجل سنة  ،فأكثر أكثربائن ادلتعاملُت الثالثة تتباطئ نسبة ظلو الز  أصبح لذلك  ،2009 أواخر

يف سنة  %107 إذل %109.2نتقل  من إ إذ ،بادلقارنة بالسنة ادلاضية %2.62 ػػػطلفاضا يقدر بكثافة ىاتفية إ
 أفدوف  ،2013خدمة اجليل الثالث هناية  أخرى كإطالؽ أحداثذلك عرف  ىذه الفًتة  إذل إضافة، 2015

 . (OTA)ي يز اجلى ادلتعامل األثر علاليت كاف ذلا بالغ و  2010ىيلية لكأس العادل أننسى ادلباريات الت
مستمر على طوؿ الفًتة اليت ذا القطاع شهد  ظلو ثاب  نسبيا و ى أفنالحظ  ،نًتن بالنسبة إلستخداـ اإل أما     
 إذل 2000مشًتؾ سنة  155.966رتفاع ادلشًتكُت من حيث سجل فيها إ 03-2000قانوف  تل 

دبعدؿ  2013شًتؾ سنة م 6.469.352 مث يقفز ىذا الرقم تدرغليا إذل ،2003مشًتؾ سنة  724.544
 بسنةنًتن  زيادة كبَتة مقارنة شهدت سوؽ اإل 2015مشًتؾ، ويف سنة  ألف 600زيادة سنوية تقارب 

مليوف مشًتؾ  18.583 إذل 2014مليوف مشًتؾ سنة  10.111نتقل عدد ادلشًتكُت من ث إ، حي2014
) أي ما يعادؿ  %46نسبة  2015نًتن  يف سنة وبلغ  كثافة اإل ،%83.80دبعدؿ ظلو  أي، 2015سنة 
اجليل نًتن  النقاؿ من خدمات اإل إطالؽ إذله الزيادة بصورة رئيسة وترج  ىذ  نسمة 100مشًتؾ يف كل  46

 الثاب .  ALTE 4Gواجليل الراب   ، 3Gالثالث
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 المطلب الثالث:سوق خدمات الهاتف النقال في الجزائر   
ضمن تطور قطاع  اإلصالحاتخالؿ الفًتة اليت تل   إيماالتعرضنا سابقا لتطور خدمات اذلاتف النقاؿ         

 اإلتصاالت إيماال، و فيما يلي بعض التفصيل عن مالمح تطور ىذا السوؽ.
  Radio »فقط بتكلنوجيا  1994سنة  اؿ من القطاعات احلديثة ، نشأقطاع خدمة اذلاتف النق     

téléphone mobile Nokia analogique» NMY/NOKIA  و( أطلق  شبكةGSM)  يف جانفي
 . 2)ثالث مراحلب، وقد مر ىذا القطاع  1)1999

  15/02/2000-1994حتكار المطلق )اإل: األولىلة المرح     
ولقد كاف ىذا  ادلواصالت،نقاؿ ادلتعامل التارؼلي للربيد و ،كاف يسيطر على خدمات  اذلاتف الصالحاتقبل اإل

فئة الدخوؿ ادلرتفعة ادلعتمدة على حتياجات حيث كاف نشاطو منحصرا يف تغطية إ حتكار،القطاع يف مرحلة اإل
مشًتؾ فقط سنة  18000 إذلرتف  إ ،مشًتؾ 4961بػػػ 1996ولقد قدر عدد ادلشًتكُت سنة  الدف  ادلؤجل،

عرؼ قطاع  2001-07-11و ربديدا يف  03-2000، ودبوجب القانوف كليةصالحات اذليبعد اإل ،1999
"،حيث حصل على رخصة تصاالتأوراسكوم لإلنيب "ؿ أوؿ متعامل أجخدمة اذلاتف النقاؿ اجلزائري دخو 

 ستغالؿ شبكة اذلاتف النقاؿ.كوف ىذا األخَت مؤشرا على إهناء إحتكار الدولة على إلي الشبكة يف التاريخ السابق،
 ( 2004-2002حتكار الثاني )مرحلة اإلالمرحلة الثانية:      

ميزت ىذه ادلرحلة تواجد  ،2002-2-15يف  جيزيمن طرؼ  (GSM)مت اإلستغالؿ الفعلي ألوؿ مرة لشبكة 
و سبيزت ىذه ادلرحلة بإطالؽ ىذه األخَتة لعرضها ادلتمثل يف  ،وإتصاالت الجزائر م الجزائروراسكوم تيليكو أ

من احلصة  %70تفتك منصب الريادة بإستحواذىا على أكثر من  أفإستطاع   جيزيوبدخوؿ  الدف  ادلؤجل،
 كفرع  03/08/2003 بتاريخ موبليسكما سبيزت ىذه ادلرحلة بظهور  ن دخوذلا،السوقية خالؿ السنة األوذل م

ؼ أكرب دلواجهة ادلنافسة اليت فرض  عليها من طر  بغية منحها مرونة اجلزائر يتمت  بنوع من اإلستقاللية إلتصاالت
(OTA) ،حصل  على رخصتها ليتا الوطنية لإلتصاالتومن جهة أخرى ربضَتىا لدخوؿ  من جهة 

 ذلك:  ادلوارل يوضح 11و اجلدوؿ )  20/12/2003ػػب
 
 
 
 

                                                           
)1( 

ARPT, rapport annuel 2002, p.18. 
 .74ػػػػ  73عن ادلصدر بتصرؼ: ػػػػ قويف ميعاد، مرج  سبق ذكره، ص.ص.   2)
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 حتكار الثنائيعاملي الهاتف النقال في مرحلة اإلتطور عدد المشتركين لمت :( 11جدول )ال
مجموع مشتركي الجزائرية  

 (ATM)لإلتصاالت
مجموع مشتركي أوراسكوم 

 مجموع المشتركين (OTA)تيلكوم الجزائر

2002 135204 315040 450244 
2003 167662 1272265 1446927 

 : من إعداد الطالبة باإلعتماد علىالمصدر: 
www.amdi.dz/indesc.php/ar/tic16042015. 

 يعود التباين يف عدد ادلشًتكُت إذل العديد من األسباب نذكر منها :    
 (ATM)ت قابل ضعف إستثمارام  (OTA)اليت وضعتها اإلستثمارات الضخمة -
)إضلصارىا يف ) (ATMبالشراء ادلباشر مقابل صعوبتها وتعقيدىا عند ) (OTA تسهيالت اإلشًتاؾ عند -

 الواليات القطب فقط .
 حُت إضلصرت خدماتيف  من مشًتكيها، %89على بطاقات الدف  ادلسبق حيث مثل  ) (OTA إعتماد -

ATM) (  1)2004ادلؤجل لغاية على الدف . 
 إلى يومنا ىذا(  2004ــ  08ــ  25لثالثة :منافسة القلة )المرحلة ا

 ألىداؼ وفقا و،  ) ( ATMػػػل ةيالتسو  سبيلالثانية على و  OTA) (ػػل األوذلبعد منح الرخصة           
" الوطنية ذا ادلتعامل قاـ ىو  2003-12-20ة للمتعامل الكوييت يف ثخصة ثال  ر منحاإلصالحات 

دخل   وهبذا ،2004-08-25مرة يف  ألوؿبإستغالؿ شبكتو  "نجمة"رب  إمسو التجاري  "لإلتصاالت
تنويعها م  خلق عروض و  جودة اخلدمات، ربيُتعلى  قائماالتنافس  أصبحمرحلة منافسة القلة حيث  ادلنافسة
 شليزة.

 : كاأليتتتميز ادلنافسة حاليا بسوؽ اذلاتف النقاؿ اجلزائري بعدد من اخلصائص وىي  

 ،وريدوأ ،جيزي ،موبليسينشط يف سوؽ خدمات اذلاتف النقاؿ ثالث متعاملُت  :قلة عدد المتنافسين -
 ادلذىلة اليت ػلققها ىذا القطاع. األرقاـ أماـويف الواق  يبقى ىذا العدد زلدودا 

اع رتفربليل ادلؤشرات اخلاصة بقطاع اذلاتف النقاؿ يوضح اإل إف المستمر لدرجة نمو الصناعة:التزايد  -
وظلو  تزايد عدد ادلشًتكُت،زايد معدالت الكثافة  اذلاتفية و يف ت أساساادلتمثل ادلتسارع لدرجة ظلو الصناعة و 

 على خدماتو. بمعدالت الطل
مسح التزايد ادلستمر لدرجة ظلو الصناعة بتزايد مستمر  :المال المستثمر رأستزايد المردودية مقارنة بحجم  -

مقارنة بقيمة التكاليف الثابتة اليت يتطلبها  مستوياهتا إذلدلردودية  قطاع اذلاتف النقاؿ خصوصا عند النظر 
                                                           

)1 (
ARPT, rapport annuelle .2003.p.100.

 

http://www.amdi.dz/indesc.php/ar/tic16042015
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لبعض من او   BTSفشبكة النقاؿ ال تتطلب سوى رلموعة من احملطات القاعدية ) ستثمار يف ىذا اجملاؿ،اإل
  اليت تقـو دبهمة ربويل MSCتصاؿ )عدد زلدود من مراكز اإل إذل باإلضافة  BSCزلطات ادلراقبة )

 .البيٍت الربطضماف تصاالت و اإل
نو أمن ش اليت ػلققها ىذا القطاع، مقارنة دبستويات ادلردودية الثابتةطلفاض النسيب لقيمة التكاليف اإل إف      

 وأظلاطتناسبا م  حاجات  أكثرستثمارات يف تطوير عروضهم وجعلها يكوف زلفزا للمتعاملُت على زيادة اإل أف
للمتعاملُت  اإليماليةستثمارات   يوضح حجم اإل12اجلدوؿ )و  أعلى،معيشة اجلزائريُت شلا يضمن تنافسية 

 . 2014 -2010احملقق من سنة  األعماؿرقم الثالث و 
 (2014-2010لقطاع الهاتف النقال )  اإلجماليةستثمارات ( حجم اإل12)جدول              

 الوحدة :مليار دج
 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 713.724 591.771 515.822 473.860 450.749 حجم اإلستثمارت
 324.276 299.788 274.324 246.066 222.576 حجم رقم األعمال

 (ARPT )من إعداد الطالبة باإلعتماد على التقارير السنوية لسلطة الضبط :المصدر 

صلد ىناؾ نسبة حيث  ،2014حجم اإلستثمار يف تزايد مستمر سنة  أفنالحظ من خالؿ اجلدوؿ أعاله         
 ،2013وىذا مقارنة بسنة  يف حجم األرباح، %8 ػػػب والذي صاحبها زيادة نسبة ظلو تقدر % 21ػػػػب ظلو تقدر

 .كرب تغطية للًتاب الوطٍتكل من ادلتعاملُت الثالث لتحقيق أونفسر ىذه الزيادة يف زلاولة  
  إدخاؿ منتجات جديدة إذلاسا بالعروض الًتوغلية و : تتعلق أسدينامكية المنافسة في قطاع الهاتف النقالــ 

العالقة وإدارة  خطى التوجو بالزبوفاألحداث وادلبٍت على ادلشاركة يف  إذل باإلضافة عالنية،حلمالت اإلوا السوؽ
جل احلصوؿ على مركز شكل ادلناورة من أ تأخذاليت  األساليبرامج الوالء وغَتىا من الوسائل و من سلتلف ب معو

 مناسب.
  المطلب الرابع : السياسات الصناعية لسلطة الضبط في قطاع خدمة الهاتف النقال بالجزائر

 2000إنفتاحها  التدرغلي وفق رزنامة زلددة من سنة لتحرير سوؽ اإلتصاالت و  03-2000 قانوفسعى     
طريق فصل وظائف  ادلؤسسايت ادلناسب عنقيق ذلك توفَت اإلطار التنظيمي و فكان  أوؿ خطوة لتح ،2005إذل 

للبريد  سلطة الضبط" ػػػػب نفتاح مسيإنشاء جهاز ضبط وتنظيم لعملية اإلحيث مت  اإلستغالؿ،الضبط و التشري  و 
  من القانوف  10طبقا دلا جاء يف ادلادة  2001يف ماي (ARPT) "والمواصالت السلكية والالسلكية

2000-03(1 . 
 

                                                           
 1 (

ARPT, rapport annuel de l’autorité de régulation , 2014, p.9  . /www.Arpt.dz.
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 (ARPT): تعريف سلطة الضبطالفرع األول

الربيد سوؽ مت إنشاؤىا يف إطار ربرير  ادلالية،السلطة ة تتمت  بالشخصية ادلعنوية و ة مستقلىي منشأ      
وتتمثل  ،03-2000  من القانوف 22اذل 10الالسلكية دبقتضى الفصل الثالث )ادلادة وادلواصالت السلكية و 

 :)1(فيما يليمهامها 

دلعايَت اليت الالسلكية ووض  ادلواصفات واو وإعتماد معدات الربيد واإلتصاالت السلكية  تشغيلمنح تصرػلات ال -
 غليب أف تستجيب ذلا؛

 ة للجمهور؛سهيل اخلدمات ادلقدمت قواعد دلتعاملي شبكات اإلتصاالت العامة هبدؼربديد  -
 دفاتر شروط ادلتعاملُت؛لقياـ بادلراقبة دبوجب القانوف و ا -
 م  ادلستخدمُت؛ أوبُت ادلتعاملُت فيما بينهم  أالتحكم يف ادلنازعات اليت تنش -
 ادلواصالت؛الربيد و  طار وكيفية ضبط نشاطاتحًتاـ اإلإالسهر على كيفية  -
 ؛إستعادة ادلنافسة على مستوى أسراهتا أوزباذ يمي  التدابَت لتعزيز إو  ة،عالسهر على وجود منافسة فعلية ومشرو  -
ضماف التساوي بينهم م  إمكانية بالطريقة نفسها سباما على كل ادلتعاملُت و  السهر على تطبيق دفاتر الشروط -

 دفاتر الشروط اخلاصة بادلتعاملُت؛و إجراء أي مراقبة وفقا للقانوف 
للمواصالت  ستغالؿ شبكات عموميةإو  إقامةادلناقصة اخلاصة دبنح رخص ادلزايدة و  إجراءاتنفراد بقيادة اإل -

 اخلاضعة لنظاـ الرخصة؛
 زبصيصها للمتعاملُت؛رقاـ و تصاؿ ىاتفي ومراجعة طلبات األإوض  خطة -
متعاملي الشبكات العمومية للمواصالت لتحديد تعريفة اخلدمات لتطبيق من طرؼ ذبديد قواعد القابلة ل -
 دمة للمواطنُت؛ادلق
 تصاالت.اإلفاوضات الدولية يف رلاؿ الربيد و ادلوقف اجلزائري يف ادل إعداديف  ادلشاركة -
 على حد سواء؛ األجنبيةاحمللية و  األخرى األجهزة أوم  السلطات  امهامه إطارالتعاوف يف  -
 إضافة لتقرير سنوي شامل يتضمن وصف نشاطاهتا وملخصا لقراراهتا، اإلحصائيات العمومية،التقارير و إعداد  -

 أرائها وتوصياهتا.
عضاء  و مدير عاـ أ 7ف سلطة الضبط تتمت  بأجهزة تتشكل من رللس)إبغية ربقيق مهامها بكل إستقاللية ف    

ف اجمللس يتمت  بكل فإ وعليو رئيس اجمللس، أيضايعُت  ينصبهما رئيس اجلمهورية على التوارل،كما يعينهما أو
ستقالليتها إجل ضماف أومن  ،األغلبية برأيمهامو حيث تتخذ القرارات فيو  ألداءالصالحيات الالزمة السلطات و 

مئوية من الربح ادلارل لكل رخصة  نسبة األتاوى اخلدمات، أتعاب :أساساف ذلا موارد مالية خاصة تتضمن إف
                                                           

(1 ) 
ARPT.Ibid.
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عتمادات وعالوة على ذلك تقيد عند احلاجة اإل ادلواصالت،للربيد و  شلنوحة،  مساعلات متعاملي ادلصلحة الشاملة 
 سنة يف ادليزانية العامة للدولة. مشروع قانوف ادلالية لكل إعدادمهامها عند  أداءو الضرورية لتمكينها من  اإلضافية

الضبط ودعم المنافسة في قطاع الهاتف النقال في السياسات الصناعية لسلطة  الفرع الثاني: 
 الجزائر
الالسلكية يف تعظيم مساعلة و ة تصاالت السلكيتتمثل ادلبادئ العامة للسياسة الصناعية الوطنية يف قطاع اإل      

زليط و الًتكيز على توفَت  زيادة فرص العمل ادلتاحة فيو،و  قتصاديةاإل اذلاتف النقاؿ يف التنمية القطاع خدمة
ثة حدي آليةالًتكيز على تطهَت اليت زبدـ ىذا القطاع بشكل عاـ و احلوافز وتقدًن الدعم و  ات،جاذب لإلستثمار 

 جل زليط تنافسي.للشراكة بُت القطاعُت العاـ واخلاص من أ
ي  وتشج ،اإلبداعلدعم الفٍت وادلارل من أجل التطوير و حيث تركز السياسة الصناعية على زلاور تقدًن ا      

 اإلجراءات احلكومية للتعامل م  فشل األسواؽووض  السياسات والتشريعات و  وادلواصفات وادلقاييس، اإلستثمار،
 ومن قتصادية حبيث زبدـ قطاع خدمة اذلاتف النقاؿ،ـ قوة السوؽ ولتحسُت الفاعلية اإلستخداوللحد من سوء إ

  من السياسات.ىذه السياسات الصناعية اليت ؽلكن مالحظتها تتمثل يف نوعُت
 السياسات الصناعية الهيكلية ـــ  1

ثنُت من ادلثاؿ قد تتدخل احلكومات دلن  إندماج إ على سبيل يؤثر ىذا التدخل يف تركيبة السوؽ بالنسبة للصناعة،
يفصل  أفف مورد مهيمن قد يطلب منو فإ بصورة مشاهبة،اتف النقاؿ الرئيسيُت يف السوؽ و مشغلي شبكات اذل

اليت مت  كاإلصالحات غلرد نفسو بالكامل من بعض النشاطات التجارية، أف أو مؤسسات منفصلة إذلعملياتو 
نفتاحو على السوؽ احلرة وكذا ىناؾ رلموعة من تطبيقها يف ىذا القطاع من خالؿ إ سابقا، اليت متإليها التطرؽ 

 السياسات تدعم هبا ىيكل صناعة خدمة اذلاتف النقاؿ من بينها:
  الذي ػلدد شروط توصيل الشبكات وخدمات  2001ي ما 9ادلؤرخ يف  02-156التنفيذي رقم ادلرسـو

ربديد األسعار البينية وذلك لُت هبذا القرار بإيصاؿ البيٍت و ادلتعام بإلزاـالالسلكية ادلبنية اإلتصاالت السلكية و 
 . 1)يف كل سنة مالية

 د مستوى اخلدمة الشاملة والذي ػلد 2003وافج 24ادلؤرخ يف  03-232م وطبقا للمرسـو التنفيذي رق
وهتدؼ ىذه  األسعار ادلطبقة عليها وكذا تسيَتىا يف كل سنة مالية،للربيد واإلتصاالت السلكية والالسلكية و 

 :) 2(إذلاخلدمة 
 ضماف نفاذ إذل الشبكة اذلاتفية وإستمرارية تقدًن اخلدمة اذلاتفية. -

                                                           
  :. متوفرة على ادلوق24ص. ،2006سبتمرب 6 و 5رقم   ARPTنشرة فصلية لسلطة الضبط )( 1) 

 www.Arpt.dz/AR/doc/pub/ butt/arpt-bulletin N-1Ar pdf
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 إستمرارية اخلدمة.الربط بالشبكات العمومية من أجل ضماف  -
 اجلودة التقنية والتجارية للخدمة. و  تسعَتة ذات أسعار معقولة، -
 احملددة للقواعد العامة ادلتعلقة 64ادلادة  2000 أوت 5ادلؤرخ يف  03-2000ادلرسـو التنفيذي من القانوف 

معنوي يلتـز  أوطبيعي  شخص"منح ترخيص لكل :اليت تنص علىة و الالسلكيبالربيد واإلتصاالت السلكية و 
الضبط واليت ؽلكن وفقها إنشاء أو إستغالؿ أو تقدًن اخلدمات اخلاصة  حًتاـ الشروط اليت ربددىا سلطةإب

ودبوجب ىذا القانوف ؽلكن لسلطة الضبط أف سبنح رخص جديدة وبذلك ؽلكن ذلا أف   1)لنظاـ الًتخيص..."
 تغَت من ىيكل القطاع ككل بدخوؿ منافسُت جدد.

 السياسات الصناعية السلوكية ــــ  2
ادلتمثلة يف سلطة الضبط العامة سياساهتا الصناعية و  من خالؿ ىذا النوع من التدخل رباوؿ السلطة      
(ARPT ) أف تعدؿ من سلوكيات ادلؤسسة أو رلموعة من ادلؤسسات ادلعنية من خالؿ تنظيم لسلوكياهتا

 اإلسًتاتيجية. 

ادلتعلقة دبن   األوامر األخرى األمثلةوتشمل  ىي مثاؿ للتدخل السلوكي، باألسعارالتنظيمات ادلتعلقة     
ادلؤسسة يف  أسهممثال يتم بي  أو ادللزمة بربط شبكات ادلنافسُت  واألوامرتفاقيات بالتواطؤ اإل أوادلمارسات 

 أوراسكوم لإلتصاالتكما فعل ادلتعامل   ادلخولة لذلك لظروؼ معينة ةسلطال إذلعادلية دوف الرجوع  أسواؽ
ومن بُت أىم  ،ظرفية أي أهنا مؤقتة وجاءت نتيجة لظروؼ معينة سياسات ادلصرية، حيث تعرب ىذه السياسات

 ىذه السياسات الصناعية:
ية اليت ربكم قطاعات الربيد قرارىا دبوجب القانوف ونصوصو التطبيق (ARPT)زبذت سلطة الضبطػػ إ
عرضو سحب  إذلجلزائر ا أوراسكوم إلتصاالتالسلكية والالسلكية والذي دع  من خاللو ادلتعامل اإلتصاالت و 

 رللس الدولة طبقا للقانوف، أماـقرار قابل للطعن  وىو ،"ألو أوتيا" على منتوجوالتعريفي األخَت الذي طبقو 
 اإلتصاالت حسب وضعية السوؽ،من مهامها ىو السهر على وجود منافسة فعالة ونزيهة يف سوؽ أنو السيما 

 إذا كما بين  انو يف حالة ما دلنافسة،وجود خطر يهدد ا إذلحيث أفض  دراستها للوضعية احلالية للسوؽ 
ادلرجوة  األىداؼحتكار الذي يتناىف و عهد اإل إذلالعودة  إذلاستمر الوض  على حالو فاف ذلك سيؤدي ال زلالة 

 . 2)فسةالقطاع وفتحو للمنا إصالحمن عملية 
                                                           

 :ادلوق . متوفرة على 3ص.، 2005ديسمرب 3رقم  ،arptطة الضبط ) لنشرة فصلية لس  1)
 www.arpt.dz.consultee le 3 0.9.2015 
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نفتاح قطاع خدمة اذلاتف السوؽ احلرة وإ آلياتقتصاد من أجل تبٍت ا تتدخل احلكومة اجلزائرية يف اإلعموم      
سياستها  واذلدؼ من قتصادية للقطاع،رأس ادلاؿ األجنيب يف احلياة اإل ستثمارات األجنبية ومشاركةالنقاؿ على اإل

ة قطاع خدمة ولتحسُت فعالي واحلد من سوء إستخداـ قوة السوؽ،لتعامل م  فشل األسواؽ ىذه ا الصناعية
فتك بو واليت ومن جهة أخرى محاية القطاع من ادلنافسة الشرسة اليت ت قتصاد ىذا من جهة،اذلاتف النقاؿ يف اإل
لها يف ىذا وكذا يتطلب تدخ وينتج عنو بطبيعة احلاؿ فشل السوؽ، حتكار ىذا القطاع،تؤدي بالضرورة إذل إ

على تنافسية القطاع  ال يؤثر على قوى السوؽ و القدرة على تصميم سياستها الصناعية لكي لقطاع مرونة كبَتة و ا
 ككل.

 المبحث الثاني : متعاملي قطاع الهاتف النقال في الجزائر   
 ػػػ موبيليس ػػ"،  اجلزائر لإلتصاالت النقالة"  :ػلتوي قطاع اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر على ثالث متعاملُت ىم       

 ػػأوريدو"والوطنية إلتصاالت اجلزائر ػػ  ،ػػ " جيزياجلزائر ػػ أوتيمـو إلتصاالت "
  إتصاالت الجزائر للهاتف المحمول موبليس المطلب األول:  

( Algérie télécom mobile-mobilis) 
ادلوروثة  (GSM) ستعماؿ شبكة بإ خدمة اذلاتف احملموؿ لشركة إتصاالت اجلزائر،مهمة توفَت  أوكل         

 (GSM)ستغالؿ شبكة وإاء إليها إلنشعلما أف الرخصة ادلمنوحة  تصاؿ،اإلو  اإلعالـوجيا نولتكعن وزارة الربيد و 
 . 1)مت منحها على سبيل التسوية 2002ماي  26مث بتاريخ 

يف  ،2003 أوتيف  (ATM) إنشاءو  تصاالت اجلزائر،إشركة   عن طريق تفري موبليسمؤسسة  إنشاء مت      
زباذ إستقاللية تامة يف إتتمت  ب موبليس أفعلما  مؤسسة إتصاالت اجلزائر، سبتلكها كلها أسهمشكل شركة ذات 

كما تتمت  هبيكل تنظيمي مستقل عن إتصاالت  ،األـاخلاصة هبا دوف العودة للشركة  اإلسًتاتيجيةالقرارات 
 أهناعلما   لف لكل سهم،أ 100سهم بقيمة  1000موزعة على  دج، مليوف 100ػػػ ب ماذلا يقدر رأس اجلزائر،

 . 2)أصوذلامن  30% للتنازؿ عن 2006يف  رأمساذلاالسوؽ ادلستندي وعمدت لفتح  2005 أكتوبردخل  يف 
لف أ 150كما ورث   تصاالت اجلزائر،كان  تابعة دلؤسسة إ مادية وبشرية عملها بوسائلموبليس باشرت  

 .األـمشًتؾ عن مؤسستها 
 
 
 
 

                                                           
 .167 .ص مرج  سبق ذكره، بالرل،محد أ   1)
 .78 .ص ذكره،مرج  سبق  قريف سعاد،   2)
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  قومات التنظيمية: الماألول الفرع  

 : 1) يف العناصر التالية (ATM) ػػقومات التنظيمية لؽلكن تقدًن ادل         

عدة صلاحات وربديات للتسابق ضلو القيادة بفعل التطبيق  (ATM) محل واق  نشاط: (ATM) رسالةــ 
 حوؿ وض  يف متناوؿ ادلشًتكُت شبكة ذات جودة عالية، أساسااليت تتمحور  ،إليهاادلنهجي للرسالة ادلوكلة 

 حديثة جيالو نو ذات تك شفافة،و  قًتاح عروض بسيطةالظروؼ من خالؿ إ أحسنتضمن وصوؿ ادلكادلات يف 
 إسًتاتيجيةتوجه  ىذه الرسالة يف شكل  اخلدمات ادلقًتحة م  حاجات اجملتم  من معلومات،تكييف الشبكة و و 

من  أكثرالذي حقق ذلا النجاح على  األمر مبنية على رؤى واقعية ومستقبلية لتطورات قطاع اذلاتف النقاؿ،
 صعيد.

سب بغية ك األىداؼرلموعة من  (ATM) وضع  ،جل التجسيد الفعلي لرسالتهاأمن :(ATM ) أىدافــ 
 يف: األىداؼالتسويقي تتمثل ىذه  األداءمثل من رىاف ادلنافسة و ربقيق مستوى أ

يف العروض  اإلبداعالتوزي  و  إذل باإلضافةوخدمة للمشًتكُت جد ناجحة  ذات جودة عالية شبكةتوفَت  -
 دمات ادلقًتحة؛اخلو 

 تجيالو نو وتصدر قمة السوؽ بواسطة أحدث التك جية،لو نو التطورات التكتقدًن اجلديد دبا يتماشى و  -
 ادلستخدمة؛

 ة فعالة م  الزبائن لضماف والئهم؛تصاليسياسة إ إرساءيف اجملاؿ التجاري و  اإلبداعربقيق  -
 كسب زبائن جدد للمكن من اسًتجاع مكانتها من خالؿ زيادة حصتها السوقية. -

 أصبح حيث  رلموعة من ادلعتقدات اجلماعية تعكس ثقافتها، إرساء إذل (ATM  )هتدؼ :(ATM) ثقافةــ 
 الفاعل م  بيئتها التنافسية كما يلي:نسجاـ بنود تضمن ذلا اإل إرساءزلكومة بضرورة 

 الطاقات لبلوغ مركز القيادة؛التحدي من خالؿ ذبنيد الوسائل و  ثقافة إرساء -
ح منتجات بتكار من خالؿ طر اجلودة والتحسُت ادلستمر والقياـ بالتجديد واإل إدارةادلشي على خطى ثقافة  -

 العروض ادلقدمة ضمانا لتنافسيتها؛جديدة وتنوي  
 النوعية ".تحيطو الجودة و  ىتمام،"الزبون في مركز اإل مبدأالعمل وفق  -

                                                           
كلية العلـو   ،،غَت منشورة َتماجسترسالة مقدمة لنيل شهادة  ،واقع وتحديات سوق خدمات الهاتف النقال في الجزائر ،شالرل زلمد البشَت   1)

 .182 .ص ، 2016-2015، جامعة تلمسافاالقتصادية وعلـو التسيَت ، 
 www.mobilis.dz :ادلوق  الرمسي دلوبليس -
 

http://www.mobilis.dz/
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ا من قرب أكثرالتموق  كمتعامل  أرادتحيث  توجها بالزبوف، أكثرجعلتها ذات  ( ATM) ثقافة إف      
ودليال  الدائم، باإلصغاءىذا الشعار يعد تعهدا  ،"كنتم  أينمازاد ذلك قوة شعارىا اجلديد " شركائها وزبائنها، وما

 .واإلبداع الوفاء، احليوية، ،لشفافيةا قيمها، إذلا بالرجوع عهدو  لتزامها،على إ
 : المقومات التنافسية الفرع الثاني

ادلقومات التنافسية اليت يعتمد عليها يبقى مرىونا بصالبة  التنافسي، األداءضماف مستوى مقبوؿ من  إف       
، لذلك تسعى التنافسي بينهمحيث تشكل ىذه ادلقومات قطب الصراع  التنافسية،ادلتعاملوف يف بناء مزاياىم 

(ATM  ذلذه ادلقومات كما يلي: األمثلستغالؿ نافسيتها من خالؿ الًتكيز على اإلتقوية ت إذل 
 :(ATM) مواردــ 1

  :من ادلوارد أنواع أربعة (ATM )سبتلكو  ،أعلىغلايب للموارد تنافسية يضمن التفاعل اإل       
دي الذي كوهنا متعامال وطنيا مكنها من تنوي  مواردىا وتعدد مصادر سبويلها كالقرض السن :الموارد الماليةأ ــ 

تعزيز ستثماراهتا و منو لتمويل إ % 80من لوحدىا  ( ATM) ستفادتالذي إتصاالت اجلزائر و طرحتو إ
 .تنافسيتها

فيما قام  ورثتو من ذبهيزات خاصة بشبكتها و فيما   ATM)  لػػػ ادلاليةتتمثل ادلوارد الموارد المادية: ب ــ 
 20من  أكثر زلطة تغطية، 5000من  أكثر: أعلهاربصي عددا كبَتا من ادلوارد ادلادية  أصبح بتطويره حيث 
 وىراف، الشلف، عنابة، قسنطينة، سطيف، ،ورقلة ر مديريات جهوية ) اجلزائر،مديرية عامة، وعش مركز ربويل،

 نقطة بي  غَت مباشرة. 60.000من  أكثر وكالة ذبارية، 120ن أكثر ماألغواط   تلمساف، بشار،
اليـو  (ATM)  تستخدـ ادلادية،طرؼ لتفعيل ادلوارد ادلالية و  أىميعترب العنصر البشري  :الموارد البشريةج ــ 

ونظرا للدور احملوري الذي تلعبو ادلوارد البشرية كرس   عدد كبَت من ادلستخدمُت يسهروف على ربقيق صلاحها،
(ATM) تنمية  قـو على مبدأين:كما قام  بوض  مشروع يتسيَت حديثة،   أنظمةتقوًن على  إجراءات

ادلؤىالت الفردية للعنصر البشري وترقية أساليب اإلدارة بادلشاركة وضماف سَت األعماؿ الكفاءات احملورية و 
 نة.والوظائف بوتَتة حس

 :نولوجيات احلديثة أعلا بإغلازموارد وفَتة من التك  ATM): سبتلك جيةالموارد التكنولو د ــ 
(GPRS):  150الصور على شبكة حـز من سبكن من نقل األصوات وkb/s  التمكُت إذل جانب قدرهتا على

 بعث وإستقباؿ الرسائل متعددة الوسائط.نًتن  و من الولوج يف اإل
WAP) ): ستقباؿ الصور الصغَتة رتو على إوقد نًتن  بإستخداـ اذلاتف النقاؿ،تقنية سبكن من الولوج إذل اإل

 السرعة النسبية.و 
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(UNTS): الصور وادلعطيات يف و  األصواتستقباؿ إتسمح ب خاصة بشبكة اذلاتف اخللوي من اجليل الثالث
 GPRS)مرات سرعة  10و  (GSM)مرة سرعة 200على شكل حـز تفوؽ سرعتها  Mb/s5قناة من 

 .نًتن يف اإلما يتيح الولوج السري   

 )سوؼ يتم التطرؽ إليها الحقا . على زلفظة متنوعة من األعماؿ (ATM)ربوز  :محفظة أعمالها -2
 . المزيج التسويقي :الفرع الثالث

 .  متزايدا دلزغلها  التسويقي كونو زلور أدائها التسويقيىتماما إ ((ATMتورل      
لى ثالثة أقساـ حسب صيغة الدف  ربوز على تشكيلة متنوعة من ادلنتجات تتوزع ع) (ATMإف  :المنتج-1
سنتطرؽ إليها  -حزمة من اخلدمات التكميلية تسندىا الفئة ادلوجو إليها دبا يوافق سلتلف قطاعات السوؽ،و 

اخلدمات ادلقدمة اليت تتميز بإتساع رلاؿ ( ATM)عموما سبيزت منتجات  -يف العنصر الالحق بالتفصيل
 .األداء الفعليو  ادلصداقية باجلودة،

 عن أسعار منافسيها، أحياناىي أسعار تنافسية تقل أخر و  إذلمن عرض ATM )) أسعارتتفاوت  :السعر-2
 ي السياسة اليت إنتهجتها قصد إستقطاب أكرب عدد من ادلشًتكُت.ىو 

ل مباشرة فضمن اإلسًتاتيجية األوذل يتم التعام ادلباشر والغَت مباشر، تتب  كال من إسًتاتيجييت التوزي  التوزيع:-3
إذ تؤدي الوكاالت العشر ادلوزعة عرب الوطن رلموعة من الوظائف كتحصيل  ادلشًتكُت،بُت الوكالة التجارية و 
أما  م،اإلستماع إذل شكواىإرشاد ادلشًتكُت و  بطاقات التعبئة،  اخلطوط اذلاتفية و بي مستحقات الفواتَت،

وكما سب  اإلشارة إليو تتعامل  اإلسًتاتيجية الثانية تتطلب وساطة ادلوزعُت بُت كل من الوكالة التجارية وادلشًتكُت،
 نقطة بي . 60.0000م  موزعُت تعتمد عليهم يف توزي  منتجاهتا على أكثر من 

نسبة تغطية اجلغرافية الواسعة سواء نتيجة  ATM ) (عالف صدارة عناصر مزيج اإلتصاؿ لػػػػ: ػلتل اإلاإلتصال4-
نًتن  ففضال عن إستخداـ الرسائل القصَتة ادللصقات وشبكة اإل الالفتات، اجملالت، الصحف، الراديو، التلفزة،

 لإلعالف عن العروض اجلديدة.

 األرصدة سباقة يف تطبيق ىذا العنصر من خالؿ مضاعفة الرصيد،) (ATMأما تنشيط ادلبيعات فتعترب        
قات والعديد من العروض الًتقوية األخرى، أخَتا فاف العال أجهزة اذلاتف النقاؿ احلديثة ادلرافقة للشرائح، اجملانية،

اإلتصارل  فالغرض تقوية صورهتا وتعزيز مكانتها يف السوؽ قام   ATM) (نشاطالعامة ربل جزءا معتربا من 
 حيث قام  برعاية الصالوف الدورل لإلتصاالت، ىرات الثقافية،التظاالفعاليات و  بتمويل العديد من األحداث،

 ورعاية البطولة الوطنية األوذل لكرة القدـ ... اخل. رعاية رمسية للصالوف الدورل للكتاب،
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 الخدمات: أىم العروض و الرابع الفرع
 : 1)إذل مايلي  ATM)خدمات تنقسم عروض و         

أىم عروضها من أبرز و  النوع يقـو الزبوف بدف  قيمة اخلدمات ادلقدمة مسبقا،:يف ىذا المسبقعروض الدفع أػػ 
 مايلي

رلانياف كل يـو  ث يستفيد مشًتكو مبتسم من إتصاالفحي ،ويضم أغلب زبائنها لموبليسأصلح عرض  :* مبتسم
دج ضلو يمي   5مغرية  بأسعارالرسائل  إرساؿ ثا، 30دج/ 3.98تصاؿ جبمي  عَتة واحدة لإلست دقائق، 3دلدة 

ولدى مشًتكي مبتسم اخليار يف التمت  دبزايا ثرية وىذا من خالؿ قائمة  دج ضلو اخلارج، 15الشبكات الوطنية و
 اليت ربتوي على ثالث برامج.  600#*

 أىم عروض مبتسم: (13جدول )ال
 برنامج صوت ورسائل

 دج فقط 90موبليس ب دلكادلات ضلو دقيقة من ا 90االستفادة من  :90مبتسم 
 دج 150نًتن  بميقا أوكيت إ 50+ رسالة قصَتة 50دقيقة مكادلات و 100ستفادة من إل: ا150مبتسم 

 % 400اذل % 100:رصيد إضايف يًتاوح من أول نحو موبليس
   250 إذل  150يًتاوح من  إضايف:رصيد ول نحو جميع الشبكاتأ

غَت زلدودة ضلو قصَتة رلانية و  إرساؿ رسائلو  مكادلاتأياـ إلجراء  7الصاحل دلدة  ادلسبق،:عرض مفتوح على مشًتكي الدف  باطل
 دج 500بعد كل تعبئة تزيد قيمتها على  24/24شبكة موبليس 
 ثا ضلوىا 30دج/1  أرقاـ مفضلة موبليس واإلستفادة من تسعَتة 03إمكانية ضبط) :قوسطو مبتسم

 نترنتبرنامج اإل
 دج 100ليـو واحد بػػميقا أوكيت  50

 دج 50يـو بػػ  30ميقا اوكيت لػػ  250
 دج 1000يـو بػػ  30جيقا أوكيت لػ  1

 دج 1900يـو بػػ  30جيقا أوكيت لػػ  2
 دج 4000يـو بػػ  30أوكيت لػػ  جيقا 5

 (WHAT`S UP )برنامج
 دج ضلو الفيسبوؾ 30 ػػػميقا أوكيت  ليـو واحد ب  50

 www.mobilis.dzطالع على ادلوق  الرمسي  دلوبليس الطالبة بعد اإل إعدادمن : المصدر

دقيقة من  30دج/1 ػػتصاؿ دائم م  اجلماعة توفيق لإعلى من البقاء  اعرض موجو للطلبة ليتمكنو  توفيق:  *
 يستفيد مشًتكو توفيق من ثالث برامج :  # 600*خالؿ قائمة 

 
                                                           

 www.mobilis.dz :عند اإلطالع على ادلوق  الرمسي دلوبليس    1)

http://www.mobilis.dz/
http://www.mobilis.dz/
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 أىم عروض توفيق :(14جدول )ال
 برنامج صوت ورسائل

 دج فقط 20ػػػدقيقة من ادلكاالمات ضلو موبليس ب 20: اإلستفادة من 20توفيق 
 دج فقط 20 ػػػدقيقة مكادلات ضلو يمي  الشبكات ب 20ستفادة من : اإل5توفيق
 دج فقط 20 ػػػػرسائل قصَتة ب 50

 شلاثل دلبتسم  (WHAT`SUPنترنت و برنامج  برنامج اإل
 www.mobilis.dzطالع على ادلوق  الرمسي  دلوبليس من إعداد الطالبة بعد اإل المصدر:

أحاسيسها مع شريحة "عيشوا مع الكرة و وطٍت رب  شعار : عرض موجو دلشجعي وأنصار الفريق ال*الخضرا
دج من  100اة لكل ىدؼ للفريق الوطٍت ورسائل قصَتة مهد 10 الخضرا"، تقدـ شرػلة للمناصرين سيم

ثالث تشكيالت  الخضرادج، لعرض  500لكل تعبئة  لغاية  إضايفرصيد  % 50الرصيد ادلهدى لكل فوز و +
 ىي:

 عروض الخضرا أىم:( 15جدول )ال

ONE TWO THREE 

اجملانية ادلكادلات  ساعة من 13غاية إذل  
 13:00 إذل 00:00من 

د من ادلكادلات 30ساو19غاية  إذل
 18:00 إذل 22:30اجملانية من 

من ادلكادلات اجملانية  ساعة20إذل غاية 
 17:00 إذل 21:00من الساعة 

 50رسالة قصَتة ضلو موبليس أو  100
 رسالة قصَت ضلو يمي  الشبكات

رسالة قصَتة ضلو موبليس أو  200
 رسالة قصَتة ضلو يمي  الشبكات 100

قصَتة ضلو موبليس أو رسالة  300
 رسالة قصَت ضلو يمي  الشبكات 150

 ++G3نًتن كيت من اإلأجيقا  1 
دج/  1000نًتن  غَت زلدودة ؿ +اإل

 للشهر

 +G3 نًتن +جيقا أوكيت من اإل 2
دج/  2000نًتن  غَت زلدودة ؿ + اإل
 للشهر

 ++G3نًتن  جيقا أوكيت من اإل 3
دج/  3000نًتن  غَت زلدودة ؿ اإل

 للشهر
 

 www.mobilis.dzطالع على ادلوق  الرمسي  دلوبليس من إعداد الطالبة بعد اإل المصدر:

ميقا  1إضافية بقيمة  أرصدةأنًتن + مفتاحسيم نافيقي +  ةدوف إلتزاـ يستفيد ادلشًتؾ من شرػلب*باك نافيقي :
 العارل دلستخدمي األنًتن  عرب اذلاتف. التدفقأنًتن  ذات  باك نافيقييضمن  دج، 1000 ػػأوكيت ب

نًتن  ذات التدفق العارل بكل باإللبموبليس للمشًتؾ وعائالتو باإلستمتاع   Dary net)يتيح  *داري نات:
إذل  داري ناتؼلض  عرض  وذلك بإختيار إشًتاؾ الشهري من بُت الصيغ الثالث صيغ ادلتوفرة، راحة ورفاىية،

 وىذا العرض دائم يعاد ذبديد اإلشًتاؾ شهريا أو مقدما. شهر، 12و إلتزاـ مدت
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 صيغ داري نات:( 16جدول )ال

 www.mobilis.dz :طالع على ادلوق  الرمسي  دلوبليسمن إعداد الطالبة بعد اإل المصدر:    

بتعديلها عرب ضمها يف  موبليس كاف يضم عدة عروض قام   أفبعد  )المؤجل(:عروض الدفع البعدي  -ب
إحتياجاتو اصفات شرػلتو دبا يوافق رغباتو و حيث يقـو ادلشًتؾ بإختيار مو  عرض واحد يضم عدة خيارات،

حيث يوفر ىذا العرض للمشًتؾ إمكانية  يتمثل ىذا العرض يف الصيغة عرب ادلقاس، وميزانيتو اليت ؼلصصها،
فيقـو  ،"عند موبليس يمكنكم بأنفسكم تشكيل عرضكمحيث تروج لو بالشعار " تشكيل العرض بنفسو،

اخليارات ادلمنوحة تدخل تياجاتو وميزانيتو اليت ؼلصصها و إحو اصفات شرػلتو دبا يوافق رغباتو ادلشًتؾ بإختيار مو 
ضلة وعدد الرسائل ادلف األرقاـعدد  الفيديو،مدة مكادلة  حجم األنًتن  للتدفق العارل، : مدة ادلكادلة،ضمن رلاؿ

  .النصية الشهرية

دج/للشهر  8650وأقصى إشًتاؾ دج/ للشهر دبكادلات لساعتُت، 900يبلغ اإلشًتاؾ األدىن حيث      
 رسالة نصية، 100أرقاـ مفضلة و 4 ساعتاف من مكادلات الفيديو، أنًتن ، 5G  ساعات،85دبكادلات صوتية 

 بقية صيغ اإلشًتاكات بينها حسب خيارات الزبوف للًتكيبة.بينما تًتاوح 

شًتاكات إالذي يتميز دبزايا عديدة و   LA win)جديدة مسي  عروض موبليسأطلق   2016يف أفريل    
 ىي كاأليت:إشًتاكات جديدة و  3يتضمن   LA win) حيث عرض متنوعة،

 

 

 

 

 

 داري نات الذىبية داري نات الفضية داري نات البرونزية
 ميقا باي  500
 /دج للشهر750
100SMS 

 أشهر  6منح مفتاح م  دف  مقدـ لػػ 

 جيقا أوكيت 1
 دج /للشهر 1000
100SMS 

 أشهر 3منح مفتاح م  دف  مقدـ لػػ 

 جيقا أوكيت 4
 دج/ للشهر3000
100SMS 

 شهرين 2منح مفتاح م  دف  مقدـ لػػ 
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 (la win)إشتراكات عرض  :(17جدول)ال

 Win دج 1300ـــ ل Win دج 2000 ــــل Win دج  3500 ـــــل 
دج رصيد مهدى ضلو يمي   500-

 الشبكات الوطنية
دج رصيد مهدى صاحل ضلو  500-

 يمي  الشبكات الوطنية
دج رصيد مهدى  صاحل ضلو  500-

 يمي  الشبكات الوطنية
سا غَت  24//24أرقاـ مفضلة رلانية  3

 زلدودة
غَت سا  24//24أرقاـ مفضلة رلانية  3

 زلدودة
 .مفضلة أرقاـ 3تشغيل 

دج  250رصيد شهري مهدى بقيمة 
 .صاحل ضلو اخلارج

 دج 250رصيد شهري مهدى بقيمة 
 صاحل ضلو اخلارج

دج 500رصيد شهري مهدى بقيمة 
 صاحل ضلو اخلارج

رلانية ادلكادلات ضلو موبليس من الساعة 
 12:30إذل  21:30

الساعة رلانية ادلكادلات ضلو موبليس من 
 17:30إذل  21:30

مكادلات ورسائل قصَتة ضلو موبليس 
 سا24سا/24رلانية 

ساعات إضافية مهداة شهريا ضلو  3
 الشبكات  الوطنية

ساعات إضافية مهداة شهريا ضلو  5
 الشبكات  الوطنية

ساعات إضافية مهداة شهريا ضلو  8
 الشبكات  الوطنية

G1 نًتن  الشهري مهدى حجم اإل +
 رسالة قصَتة صاحلة ضلو موبليس 100

 G2 نًتن  الشهري مهدى حجم اإل
 رسالة قصَتة صاحلة ضلو موبليس 200

G 4 نًتن  الشهري مهدى حجم اإل 

 www.mobilis.dz من إعداد الطالبة بعد االطالع على ادلوق  الرمسي  دلوبليس المصدر:

 :توفر منها موبليس عرضُت لزبائنها: المزدوجةج/العروض    

دج  1500سيستفيد ادلشًتؾ من  1500رػلة مويب كونًتوؿ++عند شراء ش :1500موبي كونترول ++ -  
إضافة إذل  سا بإستعماؿ عقالين،17سا حىت 06الرقم ادلفضل من ضلو موبليس و رصيد شهري ؽلكن إستعمالو 

اؾ سيتحصل ادلشًتؾ على عند ذبديد اإلشًت  ،(Face book /what’s appنًتن  صاحلة ) أوكيت إجيقا 1
 (.Face book /what’s app) جيقا أوكيت  صاحلة 1نًتن  تساوي مكافأة اإل

غلذب ىذا العرض الزبوف الذي يريد التحكم يف ميزانيتو دوف ربديد مكادلاتو فالطبعة اجلديدة  موبي كونترول: -
رصيد إستعماؿ ال فر تشغيل رلاين للخط وبدوف ضماف م تو  ألهنا ىي احلل األنسب، (Mobi control)   ػػل

شهر لعرض  12كما أف العرض خاض  لإللتزاـ  األجنبية لكن دوف تراكم األرصدة،ضلو يمي  الشبكات الوطنية و 
 :صيغتاف علا كونترول موبي

 

 

 

http://www.mobilis.dz/
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 صيغ إشتراك موبي كونترول :(18الجدول )

 دج/ شهر 3000إشتراك دج/شهر 2000إشتراك
 ميقا أوكيت 250+  دج رصيد شهري 2000 -
 سا بعد إستعماؿ عقالين 17 إذل 06مكادلات رلانية من  -
 سا06سا إذل 17دج ضلو الرقم ادلفضل واحد من  2 -
 سا06سا إذل 17دج ادلكادلة ضلو موبليس من  4 -
 أخرىدج ادلكادلة ضلو شبكات  8 -
 دج الرسائل القصَتة زلليا4 -

دقيقة مهداة ضلو كل  300 + رصيد شهريدج  3000 -
 الشبكات.

 سا19إذل  00مكادلات رلانية ضلو موبليس من  -
 00سا إذل 19مكادلات رلانية ضلو الرقم ادلفضل من  -
 سا00ساعة إذل  19دج ادلكادلة ضلو موبليس من  1 -
 دج ادلكادلة ضلو الشبكات األخرى 2.5 -
 دج رسائل قصَتة زلليا 4 -

 www.mobilis.dzطالع على ادلوق  الرمسي  دلوبليس لطالبة بعد اإلمن إعداد ا المصدر:

 عرض الرعاية، عرض مويب كوربوبوري ، إضافة إذل العروض السابقة ىناؾ عروض أخرى منها: عرض ادلهٍت،     
 .اخلالبالؾ بَتي...  اجليقا،عرض إنًتن  للمؤسسات ب

 : 1)نذكر أعلها  موبليس توفرىا أخرىباإلضافة للعروض ىناؾ خدمات  د/ الخدمات:

 دج. 40شهري قيمة بإشًتاؾ  وخاصة بادلشًتؾ ووفقا دليول ؽلكن زبصيص نغمة إنتظار :نغمتي -

ة بشبكتهم اإلجتماعية ادلفضلة ؽلكن من البقاء على إتصاؿ عرب الرسائل القصَت  :((SMSالفايسبوك عبر -
 نًتن .بدوف إستعماؿ اإل الفايسبوؾ بغض النظر عن نوع اذلاتف،إدارة و 

من خط للدف  وذلك  ،المسبق لموبليسأكثر للدف  واحد أو رصيد خط : تسمح بتعبئة سلكني -
 دج. 100دج و 40الرصيد بُت  يًتاوح أفؽلكن القياـ بتعبئتُت يف اليـو على  سا،24/24ادلسبق

إنطالقا من  فهي تسمح بتعبئة حساب خط واحد أو أكثر للدف  ادلسبق سلكني+أما عن خدمة  سلكني+: -
 دج دلدة شهرين، 2000اإلمكاف تعبئة رصيد بقيمة وب خط للدف  البعدي ليقتط  ادلبلغ من الفاتورة الحقا،

 .تعبئات  3وعدد التعبئات  ادلسموحة  يف اليـو )
على حساب الربيدي اجلاري بإرساؿ رسالة سبكن من اإلطالع  خدمة رصيدي الحساب البريدي الجاري: -

يف ادلقابل ػلصل  ،603قم ربمل رقم احلساب الربيدي اجلاري "فراغ" الرمز السري إذل الر ) (SMS قصَتة
                                                           

 www.mobilis.dz :اإلعتماد على ادلوق  الرمسي دلوبليس    1)
 
 

http://www.mobilis.dz/
http://www.mobilis.dz/
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وتاريخ أخر عملية  ادلشًتؾ على رسالة قصَتة ربمل رقم احلساب للتأكيد م  كشف احلساب أو مبلغ الرصيد،
 تسعَتة بريد اجلزائر لإلطالع الفوري على احلساب.دج  SMS))+10دج/5مراجعة احلساب ،

كاف رصيدؾ   إذا والدف  البعدي،للدف  ادلسبق  موبليستصاؿ من خط ىي خدمة رلانية تسمح باإل :كلمني-
مراسل فورا رسالة  يتلقى ،OKمث الضغط على  #* متبوعة برقم ادلراسل 606غَت كايف ذلك بتشغيل الصيغة *

ؽلكن دلشًتكي الدف   ادلسبق اإلستفادة من خدمة كلمٍت إذا كاف الرصيد أقل أو يساوي  يب"قصَتة كالتارل "إتصل 
. 5م  عدـ ذباوز أياـ، 7دج دلدة  3  رسائل قصَتة يف اليـو
 دوف احلاجة إذل التنقل، رلانا، أخرتتيح خدمة التعبئة اإللكًتونية لرصيد ادلشًتؾ أو رصيد شخص  :راسيمو -

 راسيموبعد ملء قسيمة اإلشًتاؾ خلدمة  لموبليسالبعدي  جلمي  مشًتكي الدف  ادلسبق أووجو ىذا العرض م
 لدى أحد مكاتب الربيد.

ة خدم ،644ة كتفي بتعدادىا ونوجزىا  كالتارل: خدمخدمات أخرى نإضافة إذل اخلدمات السابقة ىناؾ     
التجواؿ  الدورل، خدمة  ادلكادلة ادلزدوجة، ربويل ادلكادلات، الرسائل الصوتية، إظهار وإخفاء الرقم، ،222
 الزبائن.

 وبتيموم تيليكوم  الجزائر أ :المطلب الثاني 
" Optimum télécom Algérie djezzy   "   

شبكاهتا  ،إستحوذت على كل معداهتاو  أوراسكوم لإلتصاالتزلل  أنشات ،نسبيا جديدة شركة جيزي       
 % 51الصندوؽ الوطٍت لإلستثمار نسبة  ها احلكومة اجلزائرية شلثلة يفسبلك ومنشئاهتا باإلضافة إذل مشًتكيها،

 ادلتبقية فيملكها  % 3,4 أما ) غلوباؿ تيليكـو ىولدينغ ، غيمبلكوملفائدة الشركة الروسية  % 45,6مقابل 
 . 1)مليوف دوالر 178مقابل  فيميلكومالذي من ادلزم  أف يتنازؿ عنها لفائدة  يسعد ربرابرجل األعماؿ 

 وشركتها األـ ، (OTA)أوراسكوم إتصاالت الجزائر  ىا يف سوؽ اذلاتف النقاؿ اجلزائري إذلترج  أصو  
على الرخصة الثانية للهاتف النقاؿ يف  وراسكومأحيث ربصل  رلموعة  ،(OTH)أوراسكوم لإلتصاالت 

كربى الشركات   مليوف دوالر بعد ادلنافسة الشديدة من طرؼ 737ػػػػبعرض يقدر ب 2001جويلية  11يف اجلزائر 
 يف رلاؿ اإلتصاالت.

                                                           
 ادلصدر:من    1)
 .www.djezzy.dzادلوق  الرمسي جليزي  -
- :  .18/04/2014، جيزي ملك للجزائر أخيرا ،مقاؿ حملمد قروش جريدة أخبار اليـو
 .28/06/2014ة، أوراسكوم تذعن للشروط الجزائرية وتوافق على  بيع جيزي للحكوم مقاؿ لفريد موسى، جريدة التحرير: -
 .31/01/2015، ثير على موظفيهاأىكذا سيتم تسيير جيزي و ال ت ،مقاؿ لياسُت مرزوؽ جريدة البالد: -
 .2015./01/02 ،شركة" فيميلكوم" الروسية تتولى تسيير جيزي مقاؿ ألنس نواري، :جريدة النصر -

http://www.djezzy.dz/
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 %  53.5حيث إمتلك    OTA)أوراسكوم إلتصاالت الجزائر بإنشاء  (OTHوإثر ىذا قام  )        
ادلتعامل اإلقتصادي و  %43.1بنسبة   virgin Island)ستلند إفارجين أما باقي األسهم لشركة  ،األسهممن 

 اجلزائر ا رمسيا رب  اإلسم الذي إعتمدتو يفشبكته فيفري مث إطالؽ 15بتاريخ و   %3,4 ػػبسيفيتال اجلزائري 
 تلبية مطالبو.يقصد بو خدمة اجلمهور اجلزائري و وىو مشتق من "اجلزاء و اجلزائر "و  "Djezzy"جيزي

كما بلغ    2003ت واليات الوطن بأو تغطي يمي   أفستطاع  ، حيث إعرؼ نشاطها عدة تطورات        
 15.087.393وإستطاع  أيضا أف تستقطب  نتشار السكاف،من رلموع مناطق إ %93رلاؿ تغطية بنسبة 

ثر األزمة اليت نشب  بُت اجلزائر ومصر بعد ادلباراة إغَت أهنا تعرض  ذلزة عنيفة  ،2010مشًتؾ جزائري سنة 
 ببورصة القاىرة. أوراسكوم إلتصاالتما أدى إذل تبعات خطَتة كاذلبوط الشديد يف أسهم  ،2009الكروية يف 

مليوف دوالر من  230بضرورة تسديد   أوراسكوم تيليكومأبلغ  اجلزائر فرع  2010ففي ديسمرب        
إذل ظهور األمر الذي أدى تلكأت فيو، ىذا مارفضتو ادلؤسسة و  ،2009 و 2008الضرائب ادلتأخرة لسنيت 

من توزي  األرباح  أوراسكوم تيليكومفمنع  اجلزائر  احلكومة اجلزائرية،و  أوراسكوم تيليكوماكل جدية بُت مش
غرامات ستنادا إذل إعادة تقييم و دوالر إمليوف  950شهرا متتالية وفرض  ضرائب ضخمة ضدىا ) 19دلدة 
قبل بنك اجلزائر مت فيو تقييد يمي   كما مت فرض تعليمات من  ،2009حىت  2004للسنوات من  ضريبية

يمركي ؽلنعها من إستَتاد م  فرض حصار  ،جيزيالبنوؾ اجلزائرية من القياـ بأي معامالت مصرفية دولية نيابة عن 
 احلفاظ على شبكة اإلتصاؿ خاصتها.السل  وادلعدات الضرورية للصيانة و 

مليار  7.8جنوب إفريقية بقيمة  (NTN )جملموعة القابضة"إوراسكوم تيليكوم بي  " كما مت إحباط عملية      
إذل جانب  مليار دوالر أمريكي نتيجة خرؽ قوانُت التبادؿ األجنيب اجلزائرية، 1.3غرامة بقيمة  وفرض دوالر،

 التهديد بفرض غرامات ضخمة أخرى يف ادلستقبل.
زادت ديوهنا  أفاجلزائر الصمود أكثر من ىذا بعد  أوراسكوم تيليكوموكنتيجة لذلك دل يعد بإستطاعة       

محل  ضد  ،الروسيةفيمبلوكوم ما أدى هبا إذل إبراـ صفقة إندماج م   يعرضها لسيطرة البنوؾ الدائمة، بشكل
يف  2010عاـ  نجيب ساورسيمن رجل األعماؿ  اجلزائر إلوارسكوم تيليكومالروسية  فيمبلوكومطياهتا شراء 

 ، الشفعةمليارات دوالر، غَت أف اجلزائر بادرت مباشرة إذل تأكيد حقها يف  6إطار صفقة تزيد قيمتها على 
متداد لى إوبعد عدة أشواط من ادلفاوضات ع ،جيزيجل إعادة شراء وشرع  بعد ذلك يف مفاوضات من أ
 %51ػػ شراء حصة تقدر ب من -عن طريق الصندوؽ الوطٍت لإلستثمار –سنوات سبكن  دبوجب حق الشفعة 

 مليار دوالر. 2.6بقيمة  مالية بلغ  
                                                           

حيث تشهر السلطات اجلزائرية حق  أجنبية تريد بي  أسهمها بشكل كلي،ينص حق الشفعة يف التشري  اجلزائري على إمتالؾ اجلزائر ألي شركة * 
ادلفروضة    %51بنسبة  49وتطبق اجلزائر حق الشفعة عرب قاعدة  ستثماراتو يف اجلزائر أو التخلي عنها،إضد كل مستثمر أجنيب يريد ربويل  الشفعة 

  كشرط لإلستثمار األجنيب يف البالد.  2008رمسيا منذ جواف 



  واقع وممارسة االبتكار التسويقي في مؤسسات االتصاالت بوالية سطيف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثـــــــــــل الثالــــــــــــالفص
 

 277 

"غلوبال ػػ وأفادت وزارة ادلالية يف بياف ذلا أف الصندوؽ الوطٍت لإلستثمار يصبح من اآلف فصاعدا شريكا ل     
 ػػػالعمليايت لبالتسيَت دبوجب ىذا ادليثاؽ  يلكومبفيمركة فيما ؼلص التسيَت  ربتفظ ش أما ،تيليكوم ىولدينغ "

OTA)  ، كما قاـ بنك  الكربى، النقض خبصوص القرارات اإلسًتاتيجية نح للصندوؽ الوطٍت لإلستثمار حقوؽل
مليار  1.1 ػػبعد دف  غرامة قدرت ب جيزيالصرؼ اليت كان  مفروضة على زائر برف  القيود على الواردات و اجل

 دوالر للخزينة.
 التنظيمية: المقومات الفرع األول    

 : 1)يف العناصر التالية  OTA ) ػػػػػتتمثل ادلقومات التنظيمية ل
يف السوؽ اجلزائري كشريك إجتماعي ػلمل على عاتقو جر قاطرة التنمية   OTA)عمل   :((OTA رسالة-

للمجتم  من فضال عن ادلشاركة يف ربقيق الرفاىية اإلجتماعية  يف البالد من خالؿ ادلبلغ الضخم إلستثماراتو،
 خالؿ  دف  عجلة التنمية اإلجتماعية.

لكسب الكثَت بإحتالذلا دلركز الصدارة عن طريق ما  ) OTA)إف اإلنطالؽ من فكر الشريك اإلجتماعي ىيئ 
 تقدمو من منتجات وعروض ذات اجلودة ادلميزة.

 عرض أىدافها فيما يلي: ؽلكن : (OTA)ىداف أــ 
 زدىاره؛واإلسهاـ يف إقيق رفاىية اجملتم  اجلزائري رب -
 اخلدمات والعروض ادلقدمة للزبائن؛إرساء ثقافة تطوير  -
 ؛ األفضل من خالل جودة شبكتها وخدماتها"( OTA)العمل على ترسيخ يف أذىاف اجلزائريُت فكرة "  -
 توعية بيئة عملها.أكثر من زبائنها و التقرب فاظ على مركز القيادة يف السوؽ و احل -

 يف العناصر التالية:  OTA)بلور ثقافة تت  :(OTA) ثقافةــ 
 وتكييف حلاجات الزبائن،وما توليو من إعتبار ات ادلقدمة ادلنتجالعمل وفق مبادئ اجلودة الشاملة فيما ؼلص  -

 ؛(ISO-9001)ما أىلها للحصوؿ على  شهادة  عروضها وفق ىذه احلاجات،
يت هتدؼ إذل تنمية عالقات احلب شعاراهتا الالذي يربطها باجملتم  اجلزائري من خالؿ التوجو اإلجتماعي  -

 ؛ (Nos Coeur battont pour  l`algerieالثقة م  اجلزائريُت )و 
محاية البينة وترسيخ الثقافة البيئية للمجتم  اجلزائري، األمر الذي أىلها للحصوؿ على العمل وفق مبادئ  -

 البيئية الدولية؛ نتيجة إعتمادىا على ادلعايَت(   ISO -14001شهادة )
 الصراحة. العمل اجلماعي، اإلبتكار، ومن أىم قيمها ىو إرضاء الزبوف، اإلستثمار، -

                                                           
 .194-193.ص .ص مرج  سبق ذكره، شالرل زلمد البشَت،   1)

  www.djezzy.dz –consultée le 02-02-2016:  ادلوق  الرمسي جليزي -    
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 : المقومات التنافسية  الفرع الثاني
ربقق الكثَت من النجاحات يف السوؽ اجلزائري عن طريق إدماجها الفاعل بُت مقوماهتا  أفإستطاع       

 :  1)التنافسية كما يلي
  :(OTA)وارد م-1

ىو سر تربعها على مركز القيادة  ،البشرية والتكنولوجية دلواردىا ادلادية، ادلالية، (OTA)إستغالؿ  أحسن إف    
 تتمثل  ىذه ادلوارد بإغلاز يف: يف السوؽ،

اخلاصة يف  ،(OTH)موارد مالكها السابق  على   OTA )نطالقها باجلزائر إعتمدت : منذ إالموارد الماليةأ ــ 
حيث بلغ  إستثماراهتا يف السوؽ اجلزائري يف الفًتة ادلمتدة  ة سباما عن سبويلها،ئبالوق  الذي كان  فيو البنوؾ غا

تضم العمالؽ  بعد تغيَت ادلالك عرب شراكةأما حاليا و  ،مليار دوالر 2.6ما قيمتها  2007-2001مابُت سنيت 
 تتمت  بأرػلية مالية. أفالصندوؽ الوطٍت لإلستثمار فينتظر و  فيمبيلكومالروسي 

كما ذلا الفضل يف ربقيقها دلركز القيادة  معتربا من ادلوارد ادلادية، كماً   (OTA) سبتلك :الموارد الماديةب ــ 
فحسب األرقاـ األخَتة  عدد ىائل من التجهيزات، ومن أىم ما سبتلكو: حيث أصبح  ربصي عددا كبَتا منها،

 مركز خدمة موزعة على 88 إضافة إذل أكثر من مركز ربويل، 20منأكثر  زلطة تغطية، 6000سبتلك أكثر من
 نقطة بي  غَت مباشرة ... اخل. 70000كما تعد اليـو شبكة تضم أكثر من   ،7/7ربوع الوطن توفر خدمات 

ادلادية تستخدـ  يف تفعيل ادلوارد ادلالية و شرية نظرا للدور احملوري الذي تلعبو ادلوارد الب الموارد البشرية:ج ــ   
OTA)) وكنتيجة إلىتمامها بالعنصر البشري ؼلض   ،عددا كبَتا من ادلستخدمُت يسهروف على ربقيق صلاحها

تعمل على  - منذ إنشائها –فرصة تكوين  50.000معظمهم لنظاـ التوظيف غَت زلدود األجل إضافة إذل 
تبحث  لنجاح الشركة،شكلوف ادلفتاح ادلخلصُت يف ادلوظفُت ادلوىوبُت و ا منها بأوإقتناع ربسُت القدرات ادلكتسبة،
دائما على إستقطاب أشخاص مؤىلُت ومتحمسُت مقابل توفَت بيئة عمل بأفضل  أوبتيموم تيليكوم الجزائر

 .م  مزايا أخرىفرص تطوير السَتة ادلهنية وراتب مغري  دورات تدريب لصقل ادلهارات بشكل دائم، ادلعايَت،
  (WAT )وحىت) (ATM ػػػػجية متكاملة مشاهبة للو نو زلفظة تك (OTA)  سبتلك :جيةلو نو الموارد التك ــد 

 لكنها حديثة النشأة مقارنة دبنافستها. ،((ARPTإلعتبارات تفرضها وذلك 
فتم إقًتاح  وحدات موجهة دلختلف الشرائح، أربعةإذل   OTA) : تنقسم أعماؿ OTA)محفظة أعمال ــ 

اجلمهور العاـ ؤجل على كل ادلؤسسات و وصيغة الدف  ادل عروض صيغة الدف  ادلسبق لشرػلة اجلمهور العاـ فقط،
 األعليةذوي  لألشخاص ،VIP (very Important person)وزبصيص عروض  وىذا بعروض متنوعة،

 .األخرىاخلاصة حيث يكتفوف بدف  مبلغ ادلكادلات م  رلانية اخلدمات 
 

                                                           
 .194.ص ،مرج  سبق ذكره شالرل زلمد البشَت،   1) 
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 سويقي:المزيج الت ثالثالفرع ال 
الفئة ادلوجو إليها لى أربعة أقساـ حسب صيغة الدف  و : ويضم تشكيلة متنوعة من ادلنتجات تتوزع عالمنتجــ 1

تسندىا أيضا حزمة من اخلدمات التكميلية دبا يوافق سلتلف قطاعات السوؽ و  يتميز كل منها خبصوصيات
تجات إذ تتميز خدماهتا بالتنوع بإىتمامها بإسًتاتيجية ادلن  OTA )منتجاتة تساع تشكيلينبئ إ األخرى،

 ادلغري. ميلنيومومثاؿ ذلك عرض  النفوذ،و 
 فإهنا (OTA) ػػللنجاح بالنسبة ل أساسيعامل  أهناوكوف  ،أخرمن عرض إذل  أسعارىاتتفاوت  :السعرــ 2

 نتائجها ادلالية ومن مث زيادة إستثماراهتا.و  إيراداهتاأسهم  بشكل كبَت يف زيادة  جد مدروسة أسعارتفرض 
حيث  ،مركز للخدمات 88غَت مباشرة و قطة بي  مباشرة و ن ألف  70.000سبتلك أكثر من  :التوزيعــ 3

مراكز اخلدمات التابعة ذلا  دلباشر من خالؿ نقاطها البيعية و التوزي  ا إسًتاتيجيةتب  فت موزعُت، 8يتعامل م  
 ستماع إذل شكاويهم،ادلشًتكُت واإل إرشادبي  اخلطوط اذلاتفية وبطاقات التعبئة، و  الفواتَت،كتحصيل مستحقات 

إسًتاتيجية التوزي  غَت ادلباشر فتتجسد عن طريق ادلوزعُت الذين تتعامل معهم تعتمد عليهم يف توزي  منتجاهتا  أما
 ادلباشرة.نقاط البي  غَت يف 
عالف للتعريف بدءا من اإل أعلية بالغة إذ تستخدـ يمي  عناصره بفعالية، (OTA)تورل لو : و إلتصالاػػ 4

سنة  مليوف دج 565 ػػػػب اإلعالنات ادلتلفزة حصة األسد من حجم مصاريفها اإلعالنيةدبنتجاهتا حيث ربتل 
اللتاف تستحوذاف   FM)جيل حيث تتعامل م  إذاعة البهجة و  ،عةكما تستخدـ اإلعالنات ادلسمو  ،2012
فضال عن  ،اللوحات اإلعالنية نًتن ،شبكة اإلباإلضافة إذل ادللصقات و  ،من حصة اإلستماع اليومي %61على 

تصاؿ وموزعيها مراكز اإلكما تستخدـ مراكز اخلدمات و   العروض اجلديدة،عن  لإلعالفإستخداـ الرسائل القصَتة 
إذل جانب ذلك  الشراء، صاؿ الفعاؿ م  الزبائن وحثهم علىتا اإلعية كقوة بيعية تضمن ذلياحلصريُت ونقاطها الب

ادلكثفة كمنح و  من خالؿ عروضها الًتقوي  OTA)الواضح يف صلاح  األثرف تنشيط ادلبيعات كاف لو فإ
 خالؿ شهر رمضاف. جازيمن ادلكادلات اجملانية دلشًتكيها  -على سبيل ادلثاؿ –ساعة 450
العديد من التظاىرات لغرض تسوية صورهتا وكسب زبائن جدد نذكر منها: رعاية ترعى  ((OTAف فإ أخَتا    

اذلدايا وادلساعلة عن تقدًن سلتلف اذلبات و ناىيك  رعاية الفرؽ الرياضية... اخل، الطبعة الثالثة لصالوف اإلتصاالت،
 .اإلنسانيةبادلنح 

 أىم العروض و الخدمات :الفرع الرابع
 : 1)حاليا على زبائنها العروض التالية جيزيتعرض 

 :تعرض حاليا عرضُت علا :عروض الدفع البعديأ ــ      
                                                           

               www.djezzy.dz  :  ادلوق  الرمسي جليزي  1)
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مساءا إذل  9عرض دف  بعدي يتيح للمشًتؾ مكادلات رلانية وغَت زلدودة كل مساء من الساعة  :ميلينيوم -
حرية اختيار  م  جيقا حسب اإلشًتاؾ، 2ميغا إذل  500نًتن  من وحجم إ ،جيزيصباحا ضلو شبكة  7

 بُت نوعُت من اإلشًتاؾ علا:
 عرض جيزي ميلينيوم :(19جدول)ال

 دج 6000ميلينيوم  دج 1750ميلينيوم  اإلشتراك

 شًتاؾ الشهرياإل -
 كلفة التشغيل -
 مبلغ الضماف -
 ادلكادلات ضلو جيزي -

 
 ادلكادلات ضلو الشبكات -
 نًتن إ -

 

 دح 1750
 دح 1500
 دح  4000

كل مساء   مكادلات رلانية وغَت زلدودة
 سا 7مساء إذل  21من 
 
 سا 2

500 M0 

 دح 6000
 دح 1500
 دح 4000

مكادلات رلانية وغَت زلدودة كل مساء من 
سا كل هناية اسبوع  7مساء إذل  21
 /سا24/24
 سا 10

2 GO 

  www.djezzy.dzمعلومات من موق  عتمادا على إ: من إعداد الطالبة المصدر
 (SMS)سبكن ادلشًتؾ من إجراء مكادلات وإرساؿ رسائل عروض إشًتاؾ جديدة، 4يتضمن  :(LINE )جازي

 رلانا بكل حرية وبدوف حدود ضمن العرض الشهري حسب نوع اإلشًتاؾ كالتارل:
 ((LINEعرض جيزي  :( 20الجدول )

 +Line 1200 Line 2000 Line 3000 Line infinity اإلشتراك

 اإلشًتاؾ الشهري
 مبلغ الضماف

 دح 1200
 دج 2000

 دج 2000
 دج 2000

 دح 3000
 حد  2000

 دج 5000
 دج 2000

 مكادلات ضلو جيزي
أرقاـ  3غَتزلدودة ضلو 

مفضلة جيزي 
 /سا24/24

غَت زلدودة ضلو جيزي من 
صباحا +  8 مساء إذل8

  األسبوع هناية

غَت زلدودة ضلو جيزي 
 /سا24/24

 جيزيغَت زلدودة ضلو 
 /سا24/24

 سا 10 سا3 سا 4 سا 3 مكادلة ضلو الشبكات

 سا24/24 رسائل مج رسالة ضلو جيزي 300 رسالة ضلو جيزي 200 رسالة ضلو جيزي 500 رسائل قصَتة

 نًتن اإل
Mo 300   تواصل غَت+

 زلدود ضلو الشبكات
 االجتماعية

Go1 Go 1.5 Go 4 

 www.djezzy.dz :من إعداد الطالبة اعتمادا على ادلعلومات  ادلتوفرة من موق  المصدر:
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دلشًتكي الدف  ادلسبق  عروض 3حاليا  جيزيألو، تعرض  كالسيك، كونًتوؿ، :عروض الدفع المسبق -ب
 : ىي كالتارلوخيارات أوس  و 

ومكادلات غَت زلدودة أنًتن  رلاين  مرات، 3د ادلشًتؾ على رصيد مضاعف يستفي: ( (PLAYجازي*
يار بإخت  #720*الصيغة رسائل نصية وطنية ودولية وىي متوفرة عرب أرقاـ مفضلة، مكادلات و  ضلو جازي،

 ي كالتارل :و يتكوف من عروض إشًتاؾ جديدة وىوى ،اخليار الذي يناسب ادلشًتكُت
 ((PLAYعروض جيزي :( 21جدول )ال

 PLAY 1000دج 

ضلو كل  دج 3000
نًتن  إ 150Go+الشبكات

 رلاين

 رقم 1دج+ 1000
 500Moمفضل+

 نًتن  رلاينإ

 500Mo+جد  1000
  +    رلاين نًتن إ

 مكادلات غَت زلدودة

 دقيقة ضلو 300دح+  1000
 1.5Goجازي+

 نًتن  رلاينإ  

 دج معبأ 1000رصيد  -

دج  2000رصيد  -
مهدى صاحل ضلو كل 

 الشبكات.

- 150Go أنًتن  صاحل
 يـو 30دلدة 

 دح معبأ 1000رصيد-

 رقم مفضل جيزي. -

مكادلات ضلو الرقم  -
 سا24/24ادلفضل رلانية 

500 Mo   أنًتن
 يـو 30صاحلة دلدة 

 معبأدح  1000رصيد

تصبح رلانية مكادلات  -
 7ليال إذل  10ليال من 

 جيزيصباحا ضلو 

500Mo  أنًتن  صاحلة
 .يـو 30دلدة 

 دح معبأ 1000رصيد

دقيقة صاحلة ضلو كل   300 -
 جيزيشبكة 

1.5Go   أنًتن  صاحلة دلدة
 يـو 30

 
 PLAY 2000دج 

دج ضلو كل الشبكات   6500
 GO 2.5الدولية ادلدرلة+ 

 إنًتني  رلاين

أرقاـ مفضلة  3دج + 2000
 +500 MO إنًتني  رلانية 

دج غَت زلدودة +  2000
500 MO إنًتني  رلانية 

دقيقة ضلو  700دج + 2000
إنًتني   GO 2.5جيزي+ 

 رلاين

 دج معبأ  2000ػػ رضيد 
مهدى ضاحل  4500ػػ رصيد 

 ضلو كل الشبكات
إنًتني  صاحل  GO 2.5ػػ 
 يـو 30

 دج معبأة 2000ػػػ رصيد 
 أرقاـ مفضلة جيزي 3ػػ 

ػػ مكادلات ضلو األرقاـ ادلفضلة 
 سا 24/24رلاين 

إنًتني  صاحل  MO 500ػػ 
 يوما 30

 دج معبأة 2000ػػ رصيد 
 10من  ػػ مكادلات تصبح رلانية

 صباحا ضلو جيزي 10ليال إذل 
إنًتني  صاحل  GO 500ػػ 

 يوما 30

 دج معبأة  2000ػػ رصيد 
دقيقة صاحلة ضلو شبكة  700ػػ 

 جيزي
إنًتني  صاحل  GO 2.5ػػ 

 يوما 30دلدة 

 www.djezzy.dz يف ادلوق : عتمادا على ادلعلومات  ادلتوفرةإ: من إعداد الطالبة المصدر
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دج  400فعند الوصوؿ إذل مبلغ  ،يوفر مكافآت مدى احلياة على كل التعبئاتىو عرض جديد  :Goجازي 
. 30دج صاحل دلدة  400 ػػػػيتم منح رصيد إضايف ب من التعبئة فأكثر،  يـو

ستقبلة مهما كاف مصدر دج على كل ادلكادلات ادل 0.5كما يتم إضافة   وؽلكن إستعمالو ضلو الشبكات الوطنية،
 يـو وؽلكن إستعمالو ضلو الشبكات الوطنية، 30وىذا الرصيد ادلهدى صاحل دلدة  دج، 100لغاية ادلكادلة وىذا 

دج  م  رصيد أورل  300ػػػػبGo أما سعر شرػلة جيزي  ثا ضلو كل الشبكات الوطنية،30دج/ 5تسعَتة ادلكادلات
 خيارات ىي : 3توفر ىذه الشرػلة للمشًتؾ  إضافة إذل ادلزايا السابقة، وما،ي 30دج صاحل دلدة  10ػػػػػػب

 Goعرض جازي  :(22جدول)ال
 Go Textoجازي  أىدر + Goجازي  ىدرأ Goجازي 

 دقيقة ضلو جيزي 50دج=50
 دقيقة ضلو جيزي 60دج=  100

 دقيقة ضلو الشبكات الوطنية 20أو 
 جيزيرسالة ضلو  50دج= 25

ثا ضلو جيزي بعد إنتهاء 30دج/ 5 -
 الرصيد ادلهدى

ثا ضلو الشبكات األخرى30دج/1.75  

ثا ضلو جيزي بعد إنتهاء 30دج/ 5 -
 الرصيد ادلهدى

ثا ضلو الشبكات 30دج/1.7 -
 األخرى

 ر موجودػػػػغي
 

 ر موجودػػػػػػػػغي

 www.djezzy.dz :عتمادا على ادلعلومات  ادلتوفرة: من إعداد الطالبة إالمصدر

 
ثا ضلو كل 30دج/ 3.99من تسعَتة  Goodيستفيد مشًتؾ  عرض جديد، :(Good)ي *عرض جيز 

يستعمل الرصيد  أفعلى  دج أو أكثر، 1000 ػػػػعلى كل تعبئة ب دج رصيد مهدى 1000 الشبكات الوطنية ،
،30دج صاحل دلدة 100دج م  رصيد أورل 300 ػػػػسعر الشرػلة ب أياـ،7ادلهدى خالؿ  توفر ىذه الشرػلة  يـو

 للمشًتؾ العروض التالية:
 (Good)(عروض جيزي 23جدول )ال

 (Good )جازي

1- Good)) قصرة 
قصرة خالؿ  Goodنتهاء ساعة. عند إ24كات الوطنية صاحل ؿ دقيقة ضلو الشب 40دقيقة ضلو جيزي أو  100دج = 200* 
 دج/ثا ضلو الشبكات الوطنية. 2.89ساعة تصبح التسعَتة ب  24

2 Good)-)كلش 
 ساعة.24نًتن  صاحلة دلدة لتصفح اإل 50Moضلو جيزي و   50smsدقيقة و  120=دج 200*   

 ثا ضلو الشبكات الوطنية30دج/ 2.41ساعة تصبح التسعَتة  24خالؿ   Goodعند انتهاء كلش * 
3 Good)-  سهرة 

http://www.djezzy.dz/
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 .الليلمساء إذل منتصف  6دقيقة ضلو جيزي من  60دج =   100*
 ثا ضلو الشبكات الوطنية.30دج/ 2.41ساعة تصبح التسعَتة ب  24خالؿ  Good*عند إنتهاء سهرة 

  (Good كيوم-4
 ساعة. 24دقيقة من ادلكادلات ضلو جيزي دلدة  160دج= 160*

 ضلو الشبكات الوطنيةثا 30/دج  2.41ب ساعة تصبح التسعَتة 24* عند إنتهاء  العرض خالؿ 
1- Good Sms)  

 ساعة. 24ضلو جيزي دلدة   100smsدج =  50*
 دج ضلو جيزي و ضلو الشبكات الوطنية 5ساعة تصبح التسعَتة ب 24* عند إنتهاء العرض خالؿ 

 ((Goodبيناتنا  -2
 مساء 6دقيقة من ادلكادلات ضلو جيزي من منتصف الليل إذل  120دج=  99* 
 .ثا ضلو الشبكات الوطنية30دج/ 3.5ثا  ضلو جيزي و30دج/ 3.95ساعة تصبح التسعَتة ب 24عند إنتهاء العرض خالؿ * 
 www.djezzy.dz : عتمادا على ادلعلومات  ادلتوفرةمن إعداد الطالبة إ مصدر:ال

 

 : تتمثل  فيما يلي :عروض األنترنتج/ 
*( speed) 100حبجم كن من تصفح األنًتن  بكل حرية و دج ؽل 50 ػػػعرض ب :ساعة Mo  صباحا  7من

دقيقة فقط من اإلتصاؿ ادلتواصل لعدـ إمكانية إسًتجاع  60نو يفرض على ادلشًتؾ غَت أ إذل منتصف اليل،
 الوق  غَت ادلستهلك .

*( speed  وتتمثل عروضو فيما يلي  :يوم: 
 

 يوم (speed )جيزي :(24جدول )ال
 الصالحية الحجم التسعيرة يوم speedعروض 

speed يوم 
speed يومان 
speed 4 أيام 

 دج 100
 دج 200
 دج 400

100 Mo 
200Mo  
600 Mo  
 
 

 سا 24
 سا 48
 سا 96

 www.djezzy.dzادلتوفرة ادلعلومات  عتمادا على ادلصدر: من إعداد الطالبة إ

 
 *Speed) (3: ؽلكن من تصفح األنًتن  بكل حرية يف حدود اإلشًتاؾ عرب شبكة شهرG  ودلدة شهر كامل
 فيما يلي توضيح لعروضو:و 
 

http://www.djezzy.dz/
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 شهر  speed )عرض:( 25جدول )ال
 الصالحية حجم اإلستهالك التسعيرة العرض

speed 1G 
speed 2G 

 دج800
 دج2000

1G 
2G 

 شهر
 شهر

 www.djezzy.dzعتمادا على ادلعلومات  ادلتوفرة من إعداد الطالبة إ المصدر:

   
 ،جيزي بيزنس :عروض أخرى كثَتة مثلىم العروض ادلقدمة من طرؼ جيزي وىناؾ كان  ىذه أ         

 .جازي كونكت ،الرصيد المتنقل ،بيزنس كونترول جازي ،أنفينيتي
 :نذكر أعلها وأكثر تنوعا جازيرىا باإلضافة لعروضها ىناؾ خدمات أخرى توف :الخدماتد/ 
 دج. 100سعر الرنة  ،نتظار خاصة بادلشًتؾ وفقا دليولوؽلكن زبصيص نغمة إ :رنتي

 دولة أجنبية. 174البقاء على إتصاؿ يف ن للمشًتؾ اإلحتفاظ بنفس الرقم و تضم :التجوال
أف زبصم التكلفة فيما بعد من التعبئة على  رسائل بدوف رصيد، 4دقائق وإرساؿ  3تتيح اإلتصاؿ  :طرانكيلو
 القادمة.

بعد التسجيل يف اخلدمة بإمكاف ادلشًتؾ أف يرسل رصيد ادلشًتكُت أخرين من ذوي الدف  ادلسبق  :فليكسيلي
 رلانا.

:CLIP+  عن طريق رسالة  التغطية أو غلقتتيح عدـ فقداف ادلكادلات يف حاؿ كاف جهاز ادلشًتؾ خارج نطاؽ
 تاريخ ووق  اإلتصاؿ. رقم ادلتصل، ػلتوي على SMSقصَتة 

  "  المطلب الثالث: الوطنية إلتصاالت الجزائر "أوريدو

Ooredo “  Wataniya telecom  Algeria" 

وػلسب ذلا أهنا أوؿ متعامل يقدـ اخلدمات ادلتعددة  ثالث متعامل يدخل سوؽ اذلاتف النقاؿ اجلزائري،         
حرصها على تقدًن صورة  جيات ادلتطورة ما يعكسلو نو من خالؿ تبنيها للتك (Multi-média) الوسائط  
 جيا منذ البداية.لو نو األفضل تك

بفضل مناقصة بقيمة  2003ديسمرب  02على رخصة اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر يف  (WTAربصل  )    
 مليوف دوالر متقدمة على عدد من الشركات العادلية لإلتصاالت. 421
بدأت صلمة بادلدف  "نجمة"قام  الوطنية رمسيا بالطرح التجاري لعالمتها السابقة  2004 أوت 25بتاريخ و    

 36 –والية جبواف  23-والية دبارس 14) 2005الكربى مث تدرج إنتشارىا يف باقي ادلدف الداخلية خالؿ سنة 
 .2005والية بسبتمرب  ليتم تغطية كامل القطر الوطٍت هناية 

http://www.djezzy.dz/
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كان  تتدرج رب  مظلة الوطنية   أفبعد  QTEL))  حاليا  فرع من فروع رلم  قطر لإلتصاالت WTAتعترب)
إذل ادلرسـو  تأسيسهااليت يرج   و  KIPCO ))التابعة لشركة مشاري  الكوي  (WTK )لإلتصاالت الكويتية

كأوؿ متعامل إتصاالت  1999سنة  األمرالتجاري يف بادئ العمل  لتبدأ ،1997أكتوبر 12األمَتي بتاريخ 
وكذا ظلو كبَت من خالؿ فوزىا برخص إستغالؿ يف الشرؽ األوسط مث شهدت بعد ذلك توس  و  خاص بالكوي ،

ثر ىذا إو  سنة، 15دلدة  2003رخصة النشاط باجلزائر سنة  عل WTK))حيث ربصل  دوؿ مشاؿ إفريقيا، 
 .(WTA) عها الوطنية إلتصاالت اجلزائرو سيس فر قام  بتأ

لو فقد كاف بالتدرج على   WTA)وإنتقاؿ ملكية  ((QTEL أما خبصوص ظهور رلم  قطر لإلتصاالت    
 % 51على شراء  أقدـحُت  ،كشريك للوطنية الكويتية لإلتصاالت  2007مارس  15بتاريخ  األوذل: مرحلتُت

لتستحوذ بالثانية يف سبتمرب  مليار دوالر، 3.8ػػبصفقة قدرت ب % 52.5من أسهمها مت رفعها الحقا إذل 
إذل  52.5وترف  حصتها مليار دوالر، 1.8من أسهمها ادلتبقية بصفقة قدرت ب   %39.61على  2012
92.1 % (1 . 
عبد ستعماؿ حق الشفعة على لساف وزير ادلالية السابق السيد قد لوح  بإ األمركان  اجلزائر يف بداية      

ف ىذه الصفقة ، أل(QTEL)  إدارةلكنها تراجع  عن ذلك بعد مفاوضات يمعتها دبجلس  ،جودي الكريم
سنة كاملة قبل صدور قانوف  أي 2007من  نجمةكان  سبتلك   QTEL (فأل ،  (OTAزبتلف عن قضية

 حيث  ،الشفعة
 وبالتارل %92.1لًتتف  حصتها إذل   األسهمشًتوا حصة جديدة من إ أهنموكل ماحدث  ،ادلالك دل يتغَت أف

 . 2)ليس ىناؾ  مشكل قانوين
باجلزائر على غرار بقية العالمات التابعة ذلا يف  "نجمة" على التسمية التجارية  QTEL )أبق  رلموعة    

توحيدىا لتصبح تها التجارية و عن نيتها بتغيَت عالم 2013لكنها أعلن  الحقا سنة  سلتلف الدوؿ،
"ooredoo"،  جنوب شرؽ أسيا العالمة و  ،مشاؿ إفريقيا ،األوسطحيث تتبٌت كل شركاهتا يف أسواؽ الشرؽ
بإطالؽ  ،2013األمر الذي جسد يف اجلزائر بنوفمرب  2014و  2013لتجارية اجلديدة تدرغليا خالؿ عامي ا

                                                           
   consultee le 3.2.2016  www.oredoo.com متوفر:) QTEL)ادلوق  الرمسي جملم  قطر لإلتصاالت  - راج  كل من :   1) 
  www.oredoo.dz  consultee le 3.2.2016.متوفر:  أوريدو"تصاالت اجلزائر "ادلوق  الرمسي  للوطنية إل -
 .25/03/2007، شراء كيوتل للوطنية تم بسعر غير مبالغ فيوجريدة القبس الكويتية :مقاؿ لوليد عبد اللطيف ادلنصف،  -
 % 92كيوتل القطرية تستحوذ على الوطنية لإلتصاالت الكويتية و ترفع حصتها إلى مقاؿ حملمد نصار، وسط:جريدة الشرؽ األ  -

24/10/2012 
. 12/10/2012 ،ال نقصانزائر ملك كيوتل كاملة بال شفعة و نجمة الج :جريدة اجلزائر اجلديدة، مقاؿ لصليحة   2 ( 

http://www.oredoo.com/
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أثناء فًتة التغيَت  nedjma )وooredoo)  أف تتعامل الشركة بالعالمتُت على ، ooredoo )العالمة التجارية
(nedjma)التدرغلي وزواؿ العالمة  

(1)
. 

 التنظيمية: المقومات الفرع األول
 : 2)ي تتمثل فيما يليوى من فكرة التميز، WTA)) ػػػينطلق كل مقـو تنظيمي ل        

وأهنا  ادلتعامل الرائد يف اذلاتف النقاؿ ادلتعدد الوسائط، أهنايف  (WTA)تنطوي رسالة   :(WTA ) رسالة -
ونقتبس عن الرئيس ادلدير  ،اجلزائرية احلظَتةتطوير علة يف التجديد و امس تبتكر يف كل مرة أسلوبا جديدا لإلتصاؿ

فنحن نحرض على أن تكون تجربة عمالئنا فريدة بكل  ركن أساسي لرؤيتنا، األفرادألن إثراء حياة ": العاـ
شريك إجتماعي  أهناإضافة إذل ، "التي نقدم فيها خدماتنا األسواقىذا ىو جوىر ما نقوم بو في  المقاييس،

فنحن  لسنا مجرد شركة إتصاالت  بإعتبارنا شركة إتصاالت عالمية رائدة،" :ونقتبس عنو قتصادي للمجتم ،وإ
ولدينا مسؤولية كبيرة تجاه عمالئنا بغية المساىمة في التطور  كيان ىدفو الرئيسي خدمة المجتمع،

  3)"لمجتمعات التي نقدم فيها خدماتنااإلجتماعي واإلقتصادي ل
لضماف إذ صلدىا تركز على التجديد واإلبتكار كمقومُت رئيسيُت  ،(WTA) ــــل الدائميعترب التميز التطل       

 إنشاء مركز متميز ذلا.تنافسيتها و 
 إذل ربقيق قائمة من األىداؼ ادلوضحة يف العناصر التالية :  WTA (هتدؼ :((WTA أىداف -
 " يف السوؽ اجلزائرية.أوريدو" ترسيخ عالمة -
 الريادية يف رلاؿ متعدد الوسائط للهاتف النقاؿ. احلفاظ على مكانتها -
 ادلبيعات.احلفاظ على وتَتة ظلو ادلداخيل و  -

حيث سبكن  بنجاح من نشر عالمتها اجلديدة م  تقبل  أف ربقق كل ىذه األىداؼ، (WTA )إستطاع 
إذل كوهنا الرائدة يف اجملاؿ باإلضافة  كما أهنا إستطاع  أف ترف  من عدد مشًتكيها بوتَتة ثابتة، مشًتكيها لذلك،
 متعدد الوسائط.

نزال  وال "نحن فخورون بتراثنا العريق وبكل إنجاز حققناه، :نقتبس رلددا عن رئيسها :((WTA ثقافة -
نحن نواكب ىذا و  فقطاع اإلتصاالت يشهد تطورا سريعا، نواصل سعينا واضعين المستقبل نصيب أعيننا،

 تصاالت،وجبها مكانتنا الرائدة في سوق اإللعمالئنا تجربة فريدة نعزز بمفنقدم م كل الفرص نالتطور ونغت
ونواصل الرفع من طاقتنا اإلنتاجية وتطوير الكوادر البشرية لدينا كي نعزز من قدراتنا على تحقيق عوائد 

                                                           
.26/02/2013، كويتل  توحد شركاتها تحت إسم أوريدو  2014نجمة ستزول تدريجيا بحلول : مقاؿ للهادي بن محلة جريدة اجلزائر نيوز،   1    

 .206ػػ  205ص. .ص ،مرج  سبق ذكره زلمد البشَت ،شالرل    2)
  consultee le 3.2.2016  www.oredoo.com :على ادلوق  متوفر ((QTELادلوق  الرمسي جملم  قطر لإلتصاالت   3)
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ف اإلبتكارات التي تسهم في الكشلإلستثمار في المجاالت الجديدة و وأرباح من خدماتنا وسنواصل سعينا 
 . 1)"عن فرص النمو

 فيما بينها يتمثل أعلها فيما يلي:بعدة توجهات مرتبطة  (WTA)عموما تتميز        
تعرؼ يف السوؽ التكنولوجيات احلديثة و  ستخداـإسباقة يف  (WTA): تعد التوجو نحو اإلبداع واإلبتكار -

 يف اخلدمات اإلعالمية ادلتعددة الوسائط.تصاؿ ادلبتكرة وادلبدعة، ما أىلها دلركز الريادة بشركة اإل اجلزائر
جبودة الشبكة أو  األمرسواء تعلق   ((WTA ػػػة ىي احملور الرئيسي اإلسًتاتيجي لاجلود التوجو نحو الجودة: -

عتبار شلا دفعهم للعمل وفق فوؽ كل إ تأيت أولويةاجلودة  أف مسؤوليهاعترب إ إذ اخلدمات ادلقدمة،جبودة العروض و 
 كإطار مرجعي ألساليب إدارة اجلودة.    (ISO9000معيار 

حيث تقـو يف كل مرة بتقدًن أفضل العروض اليت  مؤسسة متوجهة بالزبوف،(WTA ): التوجو نحو الزبون -
 تقوي روابط التواصل معو من خالؿ اليت تبعثها عرب ىاتفو النقاؿ. أهناكما   - أحيانابل تفوقها  -توافق توقعاتو

حبيث سبثل  أساسيةتتمحور حوؿ ثالث قيم  فهي  (WTAإنطالقا من ىذه التوجيهات ؽلكن بلورة ثقافة       
ومحاولة التواصل المستمر  ،بعمالئهاىتمام الدائم اإل: ىيماهتا اليت تقدمهما للعمالء و خلد األساسحجر 
 . 2)الجودة إدارة أدواتاإلبداع و  أساليبدائما بإستخدام مختلف  األفضلجل تقديم والتحدي من أ معهم،

  : المقومات التنافسية الفرع الثاني
أىلتها إلحتالؿ مركز القيادة يف اجملاؿ متعدد الوسائط رغم  WTA))صالحية ادلقومات التنافسية اليت ربوزىا  إف

 . 3)إذل قطاع اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر ادلتأخردخوذلا 
إذل ربقيق نتائج مرضية على حد تعبَت  (WTA)التنسيق بُت ادلوارد اليت ربوزىا  أتاح: ((WTAموارد  -1

 مسؤوليها.
باجلزائر ادلليار دوالر سنة يف قطاع اإلتصاالت احلكومية ) WTA (تعدت إستثمارات الموارد المالية: -أ

حيث  البنوؾ،ىذه الشركة يف قطاع     خصوصا م  تواجدKIPCO، كوهنا كان  تنتسب إذل ) 2008
كما  ادلمنوحة ذلا مقابل مبلغ مليوف دوالر،(GSM )ستطاع  التفوؽ على متسابقيها يف دف  مبلغ رخصة إ

كقرض من   مليوف دوالر أمريكي 490جية بفض ادلبلغ التكميلي حجمو لو نو ستثماراهتا التكإستطاع  أف سبوؿ إ
القطري الذي يعد من ) (QTEL احلارلوكذلك األمر بالنسبة إذل مالكها   ،GITE GROUPE) طرؼ

                                                           
  www.oredoo.comمتوفر:  ((QTELادلوق  الرمسي جملم  قطر لإلتصاالت     1)
 نفس ادلرج  السابق.   2)

. 207-206ص . .ص ،هشالرل زلمد البشَت، مرج  سبق ذكر     3( 
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 ) (WTA ػػ مليار دوالر ل 2فحسب أخر تصريح لرئيسها فإهنا تعتـز ضخ  ،تصاالت يف العادلكرب متعهدي اإلأ
 . 1) متداد السنتُت القادمتُتعلى إ

 ػػالتجهيزات ادلبتكرة بلوجيات و نو شبكة عالية اجلودة من أحدث التكWTA)): سبتلك الموارد المادية  -ب
خل كما ربتوي على شبكة مكاتب مبيعات تنتشر يف كافة إمركز ربويل...  20أكثر من  زلطة ربط بيٍت، 3500
  (ooredoo)حيث بات دبقدورىم  احلصوؿ على خدمات ومنتجات  البالد كي تتواصل م  عمالئها، أقاليم

 2000نقطة بي  غَت مباشرة و 50.000وما يزيد عن  القرى،مقرا منتشرا يف ادلدف و  538ر من اجلزائر يف أكث
 وكاالت توزي . 5إذل  إضافةنقطة بي  مباشرة 

اليت يستفيد منها مستخدموىا  التدريبيةها التكوينية و الكفاءات بفعل برارل أحسن: سبتلك الموارد البشرية –ج 
، اآلرل كاإلعالـ)سابقا  الذي يضمن ذلم تكوينات عالية ادلستوى يف شىت اجملاالت   نجمةمعهد  إنشاءمنذ 

لتزاما منها بتوفَت عادل جديد ساعة سنويا، وقد جاء ىذا ادلعهد إ 7000 اخل حبجم ساعي يفوؽالتسيَت ...
الثقايف لإلثراء ادلهٍت و  األىداؼ يتصدرىا إعطاء األولويةحامال رلموعة من  اخلدمات،تصاالت و لزبنائها من اإل

اجلزائر ما  وريدوأفيما تضم  ،خالؿ تشجي  الفكر وادلعرفة واإلبتكارد ادلعرفة من قتصاإ أسسللمستخدمُت وتقوية 
 ؼلض  معظمهم إذل نظاـ العقود غَت زلدودة اآلجل. 2500يزيد عن 

وربوز على زلفظة  جيا احلديثة،لو نو سباقة وفيما ؼلص إستخداـ التك WTA)) : تعتربجيةلو نو الموارد التك -د
 جيا احلديثة.لو نو متكاملة من التك
  المزيج التسويقي :الفرع الثالث

يف قطاع يتسم بالدينامكية وحدة ادلنافسة ووسيلتها يف  أف ربقق العديد من النجاحات أوريدوستطاع  إ     
 ذلك ىو التميز الذي ؽلس يمي  عناصر مزغلها.

 جيا احلديثة،لو نو يف مقدمتها التك تأيتذات جودة عالية سبتاز خبصائص فريدة  أوريدو: منتجات المنتج -1
 الشمالية، إفريقيامتعامل للهاتف النقاؿ دلنطقة  كأحسنأختَتت  والتطوير ولقد  بتكاراإل أسس إلرساء كمبدأ

اخلدمات فهي تعترب شريكة للمؤسسات من واق  احللوؿ و  أحسن إلدماجعًتاؼ باجلهود اليت بذلتها نتيجة اإل
 حلوؿ تتماشى وحاجاهتا.

ت ضلو يمي  الشبكات الوطنية إذل تنافسية خاصة م  قيامها بتوحيد تعريف ادلكادلا: أسعار أوريدو جد السعر -2
 نًتن ،كادلات ضلو اخلارج وكذا أسعار اإلطلفاض تعريفة ادلثا، ناىيك عن إ30دج/ 3.99 السوؽ قل تعريفة يفأ

يتماشى م   إظلادمات تقدمو من خ اليت تتمحور يف أف ماعبية اليت ربظى هبا يف اجلزائر و إذل ىذه الش باإلضافة
 تعريفة أسعارىا.

                                                           
.10/11/2012دوالر لتطوير نجمة،قررنا ضخ ملياري  رئيس رللس إدارة كيوتل، :ش.ىشاـ ػػمقاؿ ل جريدة اخلرب،   1(  
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يتم التعامل  األوذل اإلسًتاتيجيةفضمن  : تتب  كل من إسًتاتيجييت التوزي  ادلباشر و غَت ادلباشر،التوزيع -3
  ادلنتشرة عرب  ألوريدوفضاء عاـ  VIP 107زلل 3زلل  81 فضاء خدمة، 345) 538ػػ مباشرة م  مقراهتا ال

موزعُت تعتمد  5تتعامل م   إليو اإلشارةالثانية فتتطلب وساطة ادلوزعُت، وكما سب   اإلسًتاتيجية أما الوطن،
 نقطة بي  غَت مباشر. 50.000نقطة بي  مباشر و  2000على أكثر من و  عليهم يف توزي  منتجاهتا،

كرب يعترب ثالث أ إذ ،متكامل يضمن ذلا اإلتصاؿ الفعاؿ بزبائنها إتصاؿعلى مزيج  أوريدو :ربوزالترويج  -4
تعتمد كذلك  أهنامليوف دينار يف السنة،كما  337قيمتها  إعالنيةادلعلنُت الوطنيُت يف التلفزة اجلزائرية بإستثمارات 

فيما ؼلص تنشيط ادلبيعات  أما ،اإلعالنيةاللوحات ادلقروءة يف الصحف واجملالت و ادلسموعة و  اإلعالناتعلى 
كرب قدر شلكن من أ ادلبيعات وجذب يفجل الزيادة أتصارل ربفيزي من كأسلوب إعلى ىذا العنصر   أوريدوتعتمد 
 الفرؽ الرياضية .كما ترعى العديد من التظاىرات و  ،العمالء

  الخدماتالعروض و  أىم: الفرع الرابع
 : 1) حاليا على زبائنها العروض التالية أوريدوتعرض       

ة الصيغة ادلفتوح ،كل عرض بصيغتُت  حبيث يف احلقيقة ثالث عروض، أوريدو: تعرض عروض الدفع البعديأ ــ 
ا أم دج، 1000للصيغة ادلفتوحة مبلغ ضماف غلب دفعو مسبقا قدره  صيغة ادلراقبةػ، الفرؽ الوحيد بينهما أفو 

ادلفتوحة تسمح بإستمرارية يغة ستهالؾ الرصيد الشهري فإف الصوىذا ألف عند إ ،صيغة ادلراقبة فبدوف مبلغ ضماف
الرصيد حىت  عكس صيغة ادلراقبة فيجب إعادة تعبئة ستهالؾ مث تسديد قيمتها عن طريق فاتورة احلساب،اإل

متيازات فهي متماثلة بُت الصيغتُت للعرض الواحد، واجلدوؿ ادلوارل أما بقية اإل تصاؿ،يتمكن ادلشًتؾ من اإل
 .يوضح العروض الثالث للدف  البعدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .e le 3.2.2016 éconsult  www.oredoo.dzمتوفر:  "أوريدو"للوطنية إلتصاالت اجلزائر  ادلوق  الرمسي  1 )
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 عروض الدفع البعدي :(26جدول )ال
ONE1500 

 Mo 500دج مهدى +  1500دج+ 1500ػػ رصيد معبأ يقدر ب -
 إختيار رقم مفضل أوريدو -
 دج ضلو اخلارج 14ضلو يمي  الشبكات+  sms ػػدج ل 5ثا +30دج/ 4تصاؿ جبمي  الشبكات تسعَتة واحدة لإل-

ONE 2200 
ابلة للتفعيل ضلو يمي  الشبكات+ إختيار رقم مفضل ق  300smsأنًتن + 1Goدج +  2200بػػ يقدر  رصيد معبأ -

 ساعة مكادلات. 36أوريدوو+
 .ثا 30دج/ 1  بػػ الليلتصاؿ ضلو أوريدو ) تفعيل خيار النهار أو تسعَتة واحدة لإل -
 ثا 30دج/  بػػ الليلتسعَتة مكادلات ضلو أوريدو ) خارج خيار النهار أو  -
 ثا 30دج/ 3ػػ تسعَتة مكادلات ضلو الشبكات األخرى ب -
  6ليال إذل  10يكوف من  الليل ختيارإمساء ،  6سا صباحا إذل  6تفعيل خيار النهار يكوف من  -

 صباحا 
ONE 4000 

 إختيار رقم مفضل أوريدو  أنًتن  + Go 2دج +  4000رصيد معبأ يقدر بػػ  -
 دج . 0تفعيل خيار النهار أو اليل  بػػ تسعَتة  ادلكادلات ضلو أوريدو )  -
 ثا  30دج/1تسعَتة مكادلات ضلو أوريدو ) خارج خيار النهار أو اليل  ب -
 ثا 30دج/2تسعَتة مكادلات ضلو الشبكات الوطنية  ب -
 دج. 14دج و الدولية  2تقدر ب   Sms تسعَتة الرسائل النصية   -  
 صباحا 6ليال إذل  10مساء ، أختيار اليل يكوف من  6إذل سا صباحا  6تفعيل خيار النهار يكوف من  -

  www.Ooredoo.dz.eعتماد على ادلعلومات ادلتوفرة منالطالبة باإل إعدادمن  :المصدر 

 عروض دلشًتكي الدف  ادلسبق و ىي تتمثل يف مايلي: 4حاليا  أوريدوتعرض  عروض الدفع المسبق:    -ب
1-(Maxy) ::يتكوف ىذا العرض من صيغتُت علا 
 1.5Goدج مهدى + 1000ىي احلصوؿ على  ،اخلاصية األبرز يف ىذا العرض: (Maxy) 1000 دج*
 دج. 1000 ػػػنًتن  عند كل تعبئة بإ
 دج 2000 ػػػرصيد مهدى يقدر بىي احلصوؿ على  اخلاصية األبرز يف ىذا العرض، :(Maxy) 2000دج*
+.4Go دج. 2000 ػػػنًتن  عند كل تعبئة بإ 
 ػػعند كل تعبئة تقدر ب أوريدوساعات ضلو  5يستفيد ادلشًتؾ من إتصاؿ رلاين دلدة  :1000أوريدو أل  -2

ولدى  مساءا، 5صباحا إذل  5دقائق من الساعة  5كما يستفيد من إتصاؿ رلاين كل يـو دلدة  دج، 1000
 دج. 100ػػ صاحلة ليـو واحد ب أوريدودقيقة ضلو  120ادلشًتؾ خيار تفعيل 

http://www.ooredoo.dz.consultée/
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 5صاحلة من  أوريدودقائق ضلو  5إتصاؿ رلاين دلدة  يستفيد ادلشًتؾ يف ىذا العرض من :plus ))أوريدو -3
أما  دج، 100ػػػصاحلة ليـو واحد ب أوريدودقيقة ضلو  120ولدى ادلشًتؾ خيار تفعيل  مساءا، 5صباحا إذل 

سعر الشرػلة  دج، 2000 ػػب  دج رلاين عند كل تعبئة 3990يف ىذا العرض فهي احلصوؿ على  األبرزاذلدية 
 دج كرصيد أورل. 200دج دبجرد تفعيلها يستفيد ادلشًتؾ من  300ىو 
4-la star Hala)) يستفيد  ادلشًتؾ يف ىذا العرض من تسعَتة واحدة لإلتصاؿ جبمي  الشبكات :
دقيقة  120ولدى ادلشًتؾ خيار تفعيل  دج، 500بػػ دج عند كل تعبئة  500بػػ رصيد رلاين يقدر و ثا 30دج/5

 ئق.دقا 10دج/ 5كما ػلصل ادلشًتؾ عند إستقباؿ مكادلات على  دج، 100بػػ صاحلة ليـو واحد  أوريدوضلو 
 : بإغلازنذكر منها  أوريدو توفرىا أخرىللعروض ىناؾ خدمات  باإلضافة: الخدمات -ج

E.Strom)): تسمح للمشًتؾ بتعبئة خط ىاتفو ودف  الفاتورة إنطالقا من  نًتن ،ىي خدمة الدف  عرب اإل
 حسابو البنكي.

(Ranini) على مكادلاهتم.: ىي خدمة تفعيل نغمات يستم  ذلا ادلتصلوف بو يف إنتظار رده 
Ospace)): التمت  بأفضل هم الذكية بنظاـ تشغيل أندرويد و توفَت للمشًتكُت تنزيل األلعاب ادلتوافقة م  ىواتف

 األلعاب على ىواتفهم النقالة.
 للبنوؾ اآلرلتسمح للمشًتؾ بتعبئة رصيده من أجهزة الصراؼ  :اآلليتعبئة الصراف 

#404*Kallasli : على حساب الشخص ادلتصل بو على حساب موافقتو. باإلتصاؿتسمح ىذه اخلدمة 
#115*Stormili آخرين: ىي اخلدمة اليت تسمح للمشًتؾ بتحويل رصيد إذل عمالء. 

Chat:  عرب شبكة اذلاتف النقاؿ أوريدوالتحدث م  مشًتكي تتيح للمشًتؾ الدردشة و 
#388*Filtri اإلتصاؿ بو. :تسمح للمشًتؾ دبن  قائمة من األشخاص ػلددىا من 

اإلتصاؿ  ربويل اإلتصاؿ، ،تغيَت الرقم ،WAP، *444# عاودليالعديد من اخلدمات مثل  باإلضافة إذل
 ، خدمة الزبائن. DIMA*505#، الفايسبوؾ إخفاء الرقم، الرسائل الصوتية، ادلزدوج،

 المؤشرات حول المتعاملينالمطلب الرابع:بعض األرقام و    
لقد عرؼ سوؽ خدمة اذلاتف النقاؿ تطورات سريعة يف الكثافة اذلاتفية سنحاوؿ فيما يلي إبراز ىذا           

عرب  ادلواصالت السلكية  والالسلكية،طرؼ سلطة الضبط  الربيد و ادلقدمة من  اإلحصائياتالتطور من خالؿ 
 لكًتوين.والسنوية ادلوضحة يف موقعها اإل نشراهتا الفصلية

 الكثافة الهاتفية النقالةحظيرة المشتركين و : ولالفرع األ
الحو وفتحو على ادلنافسة احلرة يواصل سوؽ اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر ظلوه منذ الشروع يف عملية إص        
مت تسجيل إرتفاع عدد  2015إذل غاية سنة  2000فمنذ سنة  ،03-2000الشفافة  دبوجب القانوف و 

إذل  2000سنة %  0.28مشًتؾ بنسبة الكثافة السكانية  43227644ألف إذل  100ادلشًتكُت من 
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ائر و فيما يلي عرض ىذه األرقاـ ذبعلنا ندرؾ مدى تطور سوؽ اذلاتف النقاؿ يف اجلز  ،2015سنة   107%
 ذلك.    يوضح27اجلدوؿ )ذلذا النمو و 

 الكثافة الهاتفية النقالةتطور حظيرة المشتركين و  :(27) الجدول
 2015-2000حسب كل متعامل خالل الفترة الممتدة من 

 الكثافة الهاتفية المجموع ATM OTA WTA السنة

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

86000 
100000 
135204 
167662 

1176485 
4907960 
7476104 
9692762 
7703689 

10079500 
9446774 

10515914 
10622844 
12451373 
13022295 
14318169 

- 
-  

315040 
1279265 
3418367 
7276834 

10530826 
13382253 
14108857 
14617642 
15087393 
16595233 
17845699 
17574249 
18612148 
16611115 

-  
- 
- 
- 

287562 
1476561 

29991024 
4487706 
5218926 
8032682 
8245998 
8504779 
9059150 
9491423 

11663731 
12298360 

86000 
1000000 

450244 
1446927 
4882414 

13661355 
20997954 
27562721 
27031472 
32729824 
32780165 
35615926 
37527703 
39517045 
43298174 
43227643 

0.28% 
0.32 % 

%1.5 
4.67% 

15.26% 
41.52 % 
63.60% 
81.50% 
79.04% 
91.68% 
90.30% 
96.52% 
99.28% 

102.11% 
109.62% 

 108% 
 

متوفرة على     (ARPT  لسلطة الضبط2015 -2010) من إعداد الطالبة باإلعتماد على التقارير السنويةالمصدر:   
 www.arpt.dz .consultée la page 3.2.2016ادلوق  :

 
 
 
 
 
 
 



  واقع وممارسة االبتكار التسويقي في مؤسسات االتصاالت بوالية سطيف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثـــــــــــل الثالــــــــــــالفص
 

 293 

 (2015-2005تطور عدد المشتركين في الهاتف النقال  حسب كل متعامل للفترة ) (34) الشكل    

 
 .عتماد على  معطيات اجلدوؿ أعاله: من إعداد الطالبة باإلالمصدر

غَت  أف عدد ادلشًتكُت لكل متعامل يف تزايد مستمر،  34الشكل )  و 27نالحظ من خالؿ اجلدوؿ )         
شرػلة غَت معرفة بعد تدخل  2.578.775وىذا راج  إذل توقيف  2008سنة  طلفاض ملحوظإنو نالحظ أ

 حيث أف الشرػلة اليت دل ربدد ىويتها يتم توقيفها.،   SIM)سلطة الضبط وفرض عملية إعادة تعريف بطاقات 
 ( 3G.GSMجيا ) لو نو : حضيرة المشتركين حسب نوع التك الفرع الثاني

 يتكوف من نوعُت من الشريكُت علا : للمشًتكُت يف شبكة اذلاتف النقاؿ اإليمارلالعدد  أصبح  2013منذ 
 : ( GSM)  للمشتركين في شبكة الهاتف النقال اإلجماليةالحظيرة  ــ  1

   من GSMاذلاتف النقاؿ  ) شبكةللمشًتكُت يف  اإليمارل  يوضح العدد 35الشكل )  و 28اجلدوؿ )     
  2015إذل سنة  2013سنة 
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 (2015-2013حسب كل متعامل  خالل الفترة ) ( GSMتطور حظيرة المشتركين )(:28جدول ) 
 ATM OTA WTA 

 اجملموع
 حصة عدد ادلشًتكُت احلصة عدد ادلشًتكُت

 ادلشًتكُت عدد
 احلصة 

2013 12451373 31.66% 17585327 44.72% 9289628 23.61% 39332328 

2014 
9205983 26.46% 17537898 49.89% 8225240 23.64% 34789121 

2015 7775837 28.90% 12466980 46.33% 6665799 24.77% 269908616 

               :متوفرة على ادلوق  )  (ARPT  لسلطة الضبط2015 -2013) التقارير السنوية على : من إعداد الطالبة باإلعتمادالمصدر
WWW.ARPT.DZ   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 GSMللمشًتكُت يف شبكة اذلاتف النقاؿ ) اإليمارلنالحظ أف العدد   35الشكل )  و 28) من خالؿ اجلدوؿ 

مشًتؾ ليصبح عددىم  39.322.328بػػ يقدر  2013يف إطلفاض مستمر حيث كاف عدد ادلشًتكُت يف سنة 
نو مابُت أ أي ،مشًتؾ 20361778و مشًتؾ 26.908.616 ػػػبعلى التوارل 2016و 2015 خالؿ السنتُت

 % 20.36 اطلفض بنسبة  2016و2015ومابُت  %31.57طلفض عددىم بنسبة إ 2015-2013سنيت 
 .(3G) شبكة  جيل الثالث ضلوىجرة ادلشًتكُت وىذا راج  أساسا إذل 
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 (2015-2013حسب كل متعامل من )( GSMتطور حظيرة المشتركين )(35الشكل)

 : من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات اجلدوؿ أعاله.المصدر



  واقع وممارسة االبتكار التسويقي في مؤسسات االتصاالت بوالية سطيف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثـــــــــــل الثالــــــــــــالفص
 

 295 

 :(3G )حظيرة المشتركين في شبكة النقال ــ  2
خالؿ   G3)دلشًتكُت يف شبكة اذلاتف النقاؿ تطور عدد ا  يوضحاف 36الشكل )  و 29اجلدوؿ )

 . 2015- 2013) السنوات الثالثة األخَتة 
 (2015-2013) حسب كل متعامل للفترة (3G)حظيرة المشتركين في شبكة النقال : تطور (29الجدول )

 ATM OTA WTA 
 المجموع

 حصة عدد المشتركين الحصة عدد المشتركين
 المشتركين عدد

 الحصة 

2013 87102 28.28% - 00% 220917 71.72% 308019 

2014 3816312 44.85% 1254250 49.89% 3488491 40.41% 8509053 

2015 6542332 40.09% 4144135 46.33% 5632561 34.52% 16319027 

متوفرة    ARPT  لسلطة الضبط2015 -2014-2013) التقارير السنوية على إعداد الطالبة باإلعتماد: من المصدر 
    www.arpt.dzعلى ادلوق  :

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
    
 

يف تزايد مستمر   (3G)الشكل أعاله أف عدد ادلشًتكُت يف شبكة النقاؿ دوؿ و نالحظ من خالؿ اجل        
احلصة   (WTA)حتل مشًتؾ حيث إ 308019ػػكاف عدد ادلشًتكُت يقدر ب  2013وسري ، حيث يف سنة 

رتف  عددىم إ 2015، إال أنو يف سنة 28.28 ػػػػبنسبة تقدر ب  ATM)مث تلتها    %71.72األكرب بنسبة 
مشًتؾ وصلد  1.611.008 ػػػخالؿ سنتُت زاد عددىم ب أي مشًتؾ، 16.319.027بشكل كبَت ليصل إذل 
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( 2015-2013)حسب كل متعامل للفترة  (3G)حظيرة المشتركين في شبكة النقال (: تطور 36الشكل )
. 

إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات اجلدوؿ  :المصدر
 أعاله.
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حبصة تقدر   ((OTAو (WTA)وتليها كل من  %40.09 ػػػػب ربل ادلرتبة األوذل حبصة تقدر (ATM)أف 
مليوف مشًتؾ ، أي 25.21إرتف  عددىم ليصل اذل 2016ويف سنة على التوارل. % 25.39و   % 34.52

 .2015بادلقارنة م  سنة  % 51.12إرتفاع بنسبة
 :  الحصص السوقية لمتعاملي ىاتف النقال الفرع الثالث    
كان  شبكة اإلتصاالت   2000نو يف سنة النقاؿ صلد أكُت يف شبكة اذلاتف من خالؿ تتب  تطور عدد ادلشًت     

بعد إنفتاح السوؽ و  2002و سنة نأ إال، %100 ػػػػتها تقدر بصكان  ح  إذ الوحيدة للسوؽ، احملتكرةاجلزائر ىي 
من السوؽ لصاحل  %70فقد ادلتعامل التارؼلي إلتصاالت اجلزائر حوارل  (OTA)للسوؽ ودخوؿ متعامل ثاين 

أكثر ربضَت فرع حديث و   (ATA بظهور أوالخر آمنحى  األمور أخذتفقد  2004ويف سنة  ،األخَتىذا 
هبذه السنة  (OTA)حيث خسر  ثانية قدـو متعامل ثالث للسوؽ اجلزائرية الوطنية لإلتصاالت،و  للمنافسة 

و  %5.89غ  حصتها على التوارللاليت ب) ATM) و (WTA)من حصة السوؽ لصاحل   20%
  التارل يوضح تطور احلصص 30اجلدوؿ )و  2015اؿ إذل غاية سنة ستمر األمر على ىذا احل، وإ 24.10%

 السوقية للمتعاملُت الثالث
 2015-2000(  تطور الحصص السوقية لكل متعامل للفترة 30الجدول )

 
 ATM OTA WTA 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

%100 
100  % 

30.03 % 
11.59 % 
24.10 %% 

35.93 % 
35.60 % 
35.17 % 
28.50  % 
30.80 % 
28.28  % 
29.53 % 
28.31 % 
31.51 % 
30.08 % 
33.12 % 

- 
- 

69.97 % 
88.41 % 

%70.01 
53.27 % 
50.15 % 
48.55 % 
52.19 % 
44.66 % 
46.03 % 
46.59 % 
47.55 % 
44.47 % 
42.99 % 

%38.43  

- 
- 
- 
- 
5.89 % 

10.81 % 
14.24 % 
16.28 % 
19.31 % 
24.54  % 
25.16 %    
23.88 % 
24.14  % 
24.02 % 
26.94 % 
28.45 % 

 www.arpt.dzادلتوفرة على ادلوق   ARPT: من إعداد الطالبة باإلعتماد على التقارير السنوية لسلطة الضبط المصدر

http://www.arpt.dz/
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 اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات اجلدوؿ اعالهمن المصدر:
   
  % 38.43 ػػػباقي يف الصدارة حبصة تقدر ب  OTA)الشكل أعاله صلد أف ادلتعامل  من خالؿ اجلدوؿ و        

 على التوارل. % 28.45و  %33.12  ػػػحبصص تقدر ب (WTA)و   (ATM)يليها على التوارل كل من 

 السوق حسب صيغة اإلشتراك: حصص الفرع الرابع

ويعترب اجلزائريوف من  صيغة الدف  ادلؤجل وصيغة الدف  ادلسبق، خلدمة اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر صيغتُت،       
نو دل إال أ ادلنتجات،تعاملُت من خالؿ سلتلف العروض و حتداـ ادلنافسة بُت ادلوبالرغم من إ زبائن الدف  ادلسبق،

 ذباه.ؼلفق ىذا اإل
إال أف الزبوف اجلزائري يفضل صيغة الدف  ادلسبق، و اليت  ،عروض الدف  ادلؤجل أهنا جد مهمة ورغم         

كذلك التحرر من اإللتزامات التعاقدية وإجتناب عناء  إمكانية مراقبتها،بالتحكم يف ادلصاريف اذلاتفية و  تسمح لو
 ىم زبائن زلًتفوف أو مؤسسات.ل ف زبائن صيغة الدف  ادلؤجـو فإوعلى العم فاتورة،السديد ت

  2015-2000ادلوارل يوضح تطور  وتوزي  ادلشًتكُت حسب صيغة اإلشًتاؾ للفًتة )  31و اجلدوؿ)
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 2015-2000من  (  تطور الحصص السوقية لكل متعامل37الشكل )
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 (2015-2000( تطور وتوزيع المشتركين حسب صيغة اإلشتراك للفترة )31الجدول)
 صيغة الدفع المؤجل صيغة الدفع المسبق 

 النسبة المشتركينعدد  النسبة عدد المشتركين
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

-  
-  

315040 
1161178 
4514698 

13224269 
20381451 
26737774 
25842225 
31101502 
30915483 
33518148 
34914236 
36050727 
38502333 
38819480 

- 
- 

69.97% 
81.45% 
92.47% 
96.80% 
97.06% 
97.01% 
95.60% 
95.02% 
94.31% 
94.11% 
93.04% 
90.97% 

 88.92% 
89.80 % 

86000 
100000 
135204 
264383 
367716 
437086 
616503 
824947 

1189247 
1628322 
1864682 
2097778 
2613467 
3579620 
4795841 
4408164 

100% 
100% 

30.03% 
18.55% 
7.53% 
3.20% 
2.94% 
2.99% 
4.40% 

 4.98% 
5.69% 
5.89  % 
6.96  % 

 9.03% 
11.08%  
10.02 % 

   ادلتوفرة على ادلوق    ARPTلسلطة الضبط   2015-2010)عتماد على  التقارير السنوية : من إعداد الطالبة باإلالمصدر 
www.arpt.dz                   

   
نسبتهم   نالحظ أف ادلشًتكُت يف صيغة الدف  ادلسبق يف تزايد مستمر حيث بلغأعاله  من خالؿ اجلدوؿ      
 ػػػػػػب و اليت صاحبها إطلفاض يف صيغة الدف  ادلؤجل، حيث قدرت نسبة ادلشًتكُت فيو %97.01 ػب 2007سنة 

غة صي بدأت 2008سنة  إبتداءا من نوأ إالوىذا راج  إلرتفاع تكاليفو مقارنة بصيغة الدف  ادلسبق،  2.99%
اجلذابة ادلعروضة من طرؼ ادلتعاملُت ديدة و ىذا راج  إذل زيادة العروض اجلو  ،الدف  ادلؤجل تعرؼ بعض التحسن

سنة  %89.80اليت صاحبها إطلفاض يف عدد ادلشًتكُت يف صيغة الدف  ادلسبق لتصل إذل نسبة و الثالث، 
  2007سنة   %97.01 ػػػػبعد أف كان  سبثل ب 2015

 
 

http://www.arpt.dz/
http://www.arpt.dz/
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 المبحث الثالث: تشخيص قطاع الهاتف النقال في الجزائر   
 عوائق اخلروج.وأىم عوائق الدخوؿ و  سوؼ ضلاوؿ يف ىذا ادلبحث التعرؼ على مستوى ادلنافسة داخل القطاع، 
 : تحليل المنافسة في قطاع الهاتف النقال في الجزائراألولالمطلب  

وذلك  أداة مالئمة لتقييم مدى جاذبية الصناعة يف قطاع اذلاتف النقاؿ،  .Porter) Mعد ظلوذج ي          
 نفتح  علىاجلزائرية اليت إ األعماؿبتحديد الضغط الذي سبارسو قوى ادلنافسة على مردودية ىذا القطاع يف بيئة 

   ادلوارل يوضح ذلك38والشكل) .األجنبيةاإلستثمارات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و فيما يلي شرح لنموذج القوى اخلمسة:      

 الدولة:
اإلعالم واإلتصالوزارة البريد وتكنولوجيا   

 سلطة الضبط  ARPTــ 
 

 الوافدون الجدد:
 ػػ ادلؤسسات ادلتأىلة للرخصة الثالثة

 ػ متعاملي ادلهاتفة الثابتة وادلهاتفة عرب اإلنًتني 

 المنتجات البديلة:
 ػػ اذلاتف الثاب  ) السلكي والالسلكي 

 ( VSATػػ اإلتصاؿ عرب الساتل ) 
ػػ الساتل العاـ للمكادلات الشخصية على 

 ( GMPSالنقاؿ ) 
 ػػ اذلاتف عرب اإلنًتني 

 تنافس الصناعة:
 ATMػػ موبيليس        OTAػػػ جيزي 

 WTAػػػ أوريدو 
 

:المجهزون  
- Alctel 
- Ericsson 
- Siemens 
- Zte 
- Huawei 

 المشترون:
 ادلشًتكوف النهائيوف

 .88قويف سعاد، مرج  سبق ذكره، ص. المصدر:

(  نموذج القوى الخمس لجاذبية الصناعة في قطاع خدمة الهاتف 38الشكل )
النقال في الجزائر



  واقع وممارسة االبتكار التسويقي في مؤسسات االتصاالت بوالية سطيف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثـــــــــــل الثالــــــــــــالفص
 

 300 

 ال:تهديد الوافدين الجدد للصناعةو أ
يشكلوف يف  أهنم إال فًتاضيا بالنسبة للوض  ادلستقبلي للمنافسة،إ أمرارغم أف الوافدين  احملتملُت يبقى        

أف العوائق مرفقة  إذبالتارل على جاذبيتها، حقيقيا ينعكس على ىيكل الصناعة و احلالة الفعلية لدخوذلم ضغطا 
 .الوحيد الذي غلعل من قوة هتديد ىؤالء ضعيفة نسبيا األمافبقرارات احلكومة على شكل رخص ىي صماـ 

يبقى مرىونا بقرار احلكومة ادلتمثلة يف  كما أف دخوذلم منافسُت زلتملُت لقطاع خدمة اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر،
 ، اليت يتوق  منها التابعوف للقطاع أف تطرح للمنافسة رخصة جديدة تتعلق ىذه ادلرة ARPTسلطة الضبط )

 يتطل  كل منهم للحصوؿ عليها.لو ادلتعاملوف و  ىو أمر يتهيأالراب  اذلاتف النقاؿ من اجليل خبدمة 
نو أف يغري وتزايد عدد سكاف الدولة اجلزائرية من شأ خر كوف السوؽ فتية ووتَتة ظلوىا عالية،من جانب آ    

 :كاأليتاحملتمل وفودىم إذل الصناعة فهم  عن الوافدين  أما مؤسسات جديدة للصناعة،

سات اليت قدم  عروضها ادلؤس :((GSMعروض مناقصة منح الرخصة الثالثة للهاتف النقال بمعيار-1
ادلسدد الذي  بادلبلغعليهم  ((WTAلوال تقدـ  ،((GSMالرخصة الثالثة للهاتف النقاؿ دبعيار  للحصوؿ على
  ادلوارل 33رخصة رابعة، و اجلدوؿ )من احملتمل دخوذلم لدى طرح  -اآلخريندخوؿ ادلتعاملُت  أماـشكل عائقا 

 مسية للمؤسسات ادلودعة.يوضح القائمة اإل

 مودعة لملفات التأىيل المسبق للرخصة الثالثة( القائمة االسمية للمؤسسات ال32الجدول )
 البلد المؤسسة الترتيب

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 الوطنية لإلتصاالت
Turkcel 

MTN 
Invest holding 

Orange 
Telefonica movles 

 إتصاالت ادلغرب
Msi cellular 

Investmen deutcher 
MTC telecom  

 

 الكوي 
 تركيا

 فريقياجنوب إ
 لبناف
 فرنسا

 سبانياإ
 ادلغرب
 ىولندا
 أدلانيا 

 الكوي 

Source: rapport final sur le processus D octroi de la 3° licence de norme GS M. p. 07 
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 نترنتعبر الثابت السلكي و الالسلكي والمهاتفة عبر اإل المهاتفةمتعاملي  2-

يف اإلطار التكامل  ة للتنوي  غَت ادلًتابط،ستثمارىم يف رلاؿ اذلاتف النقاؿ،كإسًتاتيجيإ إلمكانيةوذلك       
 ء ادلتعاملُت  يف حاالت  اإلحالؿ.وندمج احلديث عن ىؤال األفقي،

 ثانيا: القوة التفاوضية  للمجهزين 
متعامل يف خدمات اذلاتف النقاؿ يف حجم التجهيزات الالزمة لضماف  أليات احلقيقية يمكانتتمكن اإل     

من حىت يتمكنوا  اراهتم يف ىذا اجملاؿ،مثحيث سعى ادلتعاملوف الثالث إذل توسي  حجم إست جودة التغطية،
 لزبائنهم.الوصوؿ إذل تقدًن أفضل خدمة 

 تقديم مجهزي قطاع خدمة الهاتف النقال الجزائري -1
  األدلاينو   ((ericson، والسويدي) Alcatel)يتمثل رلهزوا ىذا القطاع يف اجلزائر باجملهز الفرنسي  

(siemens)، و اجملهزين الصينيُت) ZTE  و(Hawaii technologie ltd  (1) 
 ،  (GSM، وسلتلف التقنيات الواقعة من شبكيت (GSM) شبكةيقـو ىؤالء  اجملهزين بتجهيز متعاملي 

من احملطات القاعدية  أساساتتكوف   (GSMأؿحيث أف شبكات  ،3Gوتقنيات اجليل الثالث 
، وعدد جد زلدود من مراكز  (BSCل من زلطات ادلراقبة قإذل عدد أ باإلضافة، (BTS)لإلرساؿ
 .   2) (MSC)االتصاؿ

  (BSCوزلطات ادلراقبة  ،18840 ػػػب  BTC) لإلرساؿقدر عدد احملطات القاعدية  2014ويف هناية سنة 
 . 3)63ػػػػب   ((NODE Bو   15 ػػػب) MSC (، ومراكز االتصاؿ472ػػػػب

 المورد:(ALCATEL) 
الرقمية ) صوت وصورة  متالؾ وسائل نقل ادلعطيات يقدـ احللوؿ اخلاصة بطرؽ  اإلتصاؿ اليت تسمح للمتعاملُت إ

 .جيزي يتعامل أساسا م  دولة، 130يتواجد يف 
  المورد(ERICSON) 
فهو  صلاحا ملموسا من خالؿ ربسُت جودة التغطية لشبكتها، لموبليسحقق  انتشارا يف اجلزائر، األكثرادلورد 

 ،GSM) جيالو نو تتعامل يف رلاؿ نقل التك جيا ادلتطورة،لو نو والتك اإلتصاؿ،دىا باحللوؿ اخلاصة بالتجهيزات و ؽل
VNTS  ( GPRS موبليس أوريدو .وغلهز باإلضافة إذل  دولة، 140يف أكثر من 
 المورد  SIEMENS) (  

                                                           
 .205ص.، مرج  سيق ذكره ،أمحد بالرل   1)
 www.arpt.dz consultee le03/02/2016، متوفر على ادلوق  48 .  ،صarptالتقرير السنوي لسطة الضبط )    2) 

 .91مرج  سبق ذكره، ص.  قريف سعاد،    3)

http://www.arpt.dz/
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يتعامل م  كل من  رلاؿ تنصيب احملطات القاعدية و ويعمل يف يتعامل ىذا ادلورد يف شبكات اذلاتف النقاؿ،
 .أوريدووجازي 
  المورد(( HUAWEI  

واحللوؿ ادلالئمة  اخلدمات بادلنتجات، موبليسؽلد  جيا اإلتصاؿ،لو نو ردي العادل بالشبكات احلديثة بتككرب مو أ  
مليوف  200وذباوزت قيمة مشاريعو يف اجلزائر ،على ادلدى البعيد واليت تضمن تزايد يف عدد زبائنها ،حلاجاهتا
 .موبليسوينحصر تعاملها أكثر م   السوؽ اجلزائري،يسعى بدوره جاىدا للتموق  يف    (ZTEواجملهز  دوالر،

 تشكل منتجات رلزىي اذلاتف النقاؿ السابقُت منتجات زلورية دلتعاملي القطاع.
منهم دل يدخل  أيأف  باإلضافة إذل عدـ تركز اجملهزين يف شكل إرباد ادلنتجُت، ومن جهة أخرى ىذا من جهة،
ة يف يدفعنا ىذا إذل القوؿ أف وفرة اجملهزين على ادلساوم ضغط حقيقي، أي فإف ىذا ال يشكل صناعة الشراء،

حبكم نقلهم دلعارفهم  ،عتبارىم كشركاءدلتعاملُت نتيجة إي خطر على اقطاع اذلاتف النقاؿ اجلزائري ال يشكل أ
 خرباهتم.وكفاءاهتم و 

 ((GSMلية عمل تجهيزات الشبكة وأ  -2
ادلتضمن لكل  من ىاتفو النقاؿ الذي ػلوي شرػلة سيم، إنطالقاتصاؿ من مشًتؾ معُت بطلب اإل تبدأ       
تضمن التغطية للمنطقة  األخَتةىذه  ،((BTS لإلرساؿتصاؿ من احملطة ادلركزية حيث يستقبل طلب اإل بياناتو،

الذي يقـو  ،(MSC)يقـو بنقلو إذل  األخَتىذا  (BSC) إذلادلشًتؾ مث ترسلو بدورىا  اجلغرافية اليت يكوف فيها
بينما ؽلثل  ،لتجديد ادلسار الذي يسلكو اإلتصاؿ ىاتف ثاب  أو نقاؿ، إليوتصاؿ م  الرقم ادلرسل بربط اإل
SS7) ( اجلهاز الذي يسمح بالربط البيٍت بُت كل ذبهيزاتMSC) (.ادلتعامل الواحد يف اذلاتف النقاؿ 

 ثالثا: القوة التفاضلية للمشترين 
خصوصا أف ظلط  ،ومركز إسًتاذبياهتم الزبوف ىتمامهم،نو زلور إمر الذي يؤكد ادلتعاملوف الثالث أاأل       

لذا الغرض احلفاظ  تصاؿ اجملرد،افة ىاتفية بعد تشبعو من خدمة اإللزبوف اجلزائري أصبح زلكوما بثقل اإلستهالؾ
 الراب .لثالث و للحصوؿ على رخصة اجليل ا سعى كل متعامل حارل ،على حصصهم

 وكوف ادلنتجات ظلطية، ،الكفاءة احلقيقية للمنتجو  لديهم حوؿ اجلودة، وتوفر ادلعلوماترغم معرفة ادلشًتكُت        
ستفادة من اإلو  ة بالنسبة دلستعملي الدف  ادلسبق،خاصخر آ إذلم  سهولة التحوؿ من متعامل  متقاربة يف اجلودة،

 ف ىذا كلو ال ؽلثل حافزا لتشكيل قوة تفاوضية لدى ادلشًتين.فإ ادلتعاملُت الثالث،العروض الًتقوية من كل 
فبعدما كاف سعر  ،اخلدمات أسعارطلفاض ملحوظ يف نالحظ أف ىناؾ إ فمن ربرير القطاع إذل يومنا ىذا،      

قد  أورلم  منح رصيد  دج، 400فقد أصبح اليـو يتعدى سعرىا  ،2004دج يف سنة  2970اخلط مسبقا 
ادلكادلات الزاؿ دوف  فأسعار يف الصناعة، احملققة األرباحوبالنظر إذل  يف ادلقابل سعر الشرػلة نفسها، أحيانايعادؿ 

 تطل  الزبائن.
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وبالرغم من  بتكاليف أقل،بديلة و  بإمكاهنم التحوؿ إذل منتجات كما أف قوة مساومة الزبائن تزداد كلما كاف    
أف الزبوف ال ؽلتلك ادلعلومة اجليدة  إال إنتشار ثقافة خدمة اذلاتف النقاؿ،ؽ ادلستهلكُت و يف أذوا التطور احلاصل

وىي عوامل تضعف  وباقي ادلعلومات اليت سبكنو من التعرؼ على السعر ادلناسب، عن التكاليف احلقيقية للسوؽ،
 من مركزه التفاوضي.

جاء نتيجة لظروؼ  اخلطوط اذلاتفية النقالة بإستمرارباإلضافة إذل أف إطلفاض أسعار احلصوؿ على        
جاء نتيجة لشبو إنعداـ  األخَتةوليس نتيجة لقوة ادلشًتين على ادلساومة،كما أف ضعف ىذه   ،ادلنافسة

 البدائل،كما أف تركز عدد  ادلتعاملُت مقارنة بادلشًتين يضعف من القوة التفاوضية ذلم.
 رابعا: تهديد الخدمات البديلة

على ادلنتج  تأثَتىايتوقف  لبدائل، األخرى ىي زبض  اخلدمات،و  خدمة اذلاتف النقاؿ كغَتىا من ادلنتجات      
 .اإلنابةحسب درجة  ،األساسي
 الهاتف الثابت: - 1        

الثانية للهاتف  الرخصةحيث مت بي   ،2005حتكار إتصاالت اجلزائر حىت سنة ظل اذلاتف الثاب  رب  إ    
ثنُت علا ادلتعامل تكوف اذلاتف الثاب  من متعاملُت إي ،2006إبتداءا من سنة  تشغيلها وبدأ أوراسكوم،الثاب  
 .إلتصاالت الجزائرالتارؼلي 

 بإدخاؿ دلواكبة التطورات خاصة بعد دخوؿ متعاملي اذلاتف النقاؿ، حيث قاـ ادلتعامل بالعديد من اإلجراءات    
 ادلتعامل الثاين الرابطة اجلزائرية لإلتصاالت.و  لزيادة عدد مشًتكيها،) اذلاتف الريفي  (WLL)نظاـ   

نتيجة تطور األظلاط اإلستهالكية  هتديد على خدمات اذلاتف النقاؿ، أييف الواق  ال ؽلارس اذلاتف الثاب     
ل البعد كونو لذا يبقى بعيد ك تضاعف عشرات ادلرات اذلاتف الثاب ، األخَتفكثافة ىذا  خلدمة اذلاتف النقاؿ،

 بديل للنقاؿ
 اإلتصال عبر  السائل:ــ  2     
              تدعى أرضيةتعمل على زلطة  ،((VSATعرب شبكات ت للمواصالت السلكية والالسلكية ىي شبكا      

"HUB،" ،ويتمثل  ،2004فتح ىذا اجملاؿ على ادلنافسة منذ سنة مت  تتوذل ضماف الربط الالسلكي م  السوائل
 :كاأليتادلتعاملوف فيها  

ربصل  على رخصة    ،لموناكو تيليكوم: ىي شبكة تابعة  DIVONA ALGERIEديفونا الجزائر )  -
 25/10/2004يف 
مل ىذا ادلتعامل وسابقو م  يتعا،  28/11/2004ربصل  على الرخصة يف  :(OTA )أوبتيموم تيلكوم  -
 الوطنية .أغلبهم من البنوؾ والشركات األجنبية و  حًتافيُت،اإل
 منح  ذلا الرخصة على سبيل التسوية. ((ATالمتعامل الثالث ىو إتصاالت الجزائر  -
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   ( GMPCSالسائل العام للمكالمات الشخصية على النقال )ػ  3
عبارة  وزبض  لنظاـ الرخص، جيا ادلستعملة،لو نو احملموؿ نظرا إلختالؼ التكاذلاتف شبكات ىي سلتلفة عن       

ؽلكنو أف يقدـ  تتحرؾ على سوائل متحركة أو ثابتة ادلدار، دولية،و عن نظاـ ادلكادلات بتغطية زللية وإقليمية 
وفتح ىذا  ونقل ادلعطيات، الرسائل،كخدمات الفاكس و  عملية اإلتصاؿ،عديدة خالؼ  خدمات ادلشًتكُت

 يتمثل العارضوف يف : و 03-2000اجملاؿ للمنافسة دبوجب القانوف 
 .24/01/2004ستغالؿ الشبكة بتاريخ : اليت ربصل  على رخصة إ((ATتصاالت الجزائرإ -
الرخصة  ربصل  على  : FTMSCAالشركة الفرنسية لإلتصاالت السلكية والالسلكية النقالة عرب السائل)  -

 .2004يف نوفمرب 
على رخصتها يف ل كان  ثالث متعامل ربصل   الساتالالسلكية عربتصاالت السلكية و إل الثريا-

لذلك  ،أخرىنته  صالحية رخصتها و دل تقم بتجديدىا مرة إ 26/06/2014 نو يفأإال ، 01/12/2004
 فهي خارج قطاع اذلاتف النقاؿ.

يكوف دلدة ) GMPCS و (VSAT علما أف نظاـ الرخصة يف ،بفئة الدخوؿ ادلرتفعةترتبط ىذه التقنية      
 سنوات.عشر 

 نترنت:المهاتفة عبر اإل4-

 ،اآلرل اإلعالـرتفاع ذبهيزات إذل إ إضافة تصاالت اذلاتفية،اإل أسعاررتفاع ة إلجنتي تأخراعرؼ ىذا اجملاؿ      
تشجيعا على  ،صبح ىذا اجملاؿ ؼلض  لنظاـ الرخصأ 2004نطالقا من ماي وإ ،نًتن  للقطاع العاـوخضوع اإل

جهاز   10.000وقد مت بي   ،عجزا مقارنة بنظَتاهتا من الدوؿ الذي شهدت فيو اجلزائر نًتن ،اإلستثمار يف اإل
 أسرتك".عن طريق برنامج " 2007كمبيوتر سنة 

نًتن  على شكل حـز من عرب اإل ،ت اذلاتفية عن طريق إنتقاؿ الصوتادلكادلا إجراءىذه التقنية  تعٍت     
 ميغا. 02ذل قد تصل إكيلوباي  /ثا و   512عطيات بسرعة ادل
وتعدد نوادي ومقاىي  دج/سا، 60دج/سا إذل 120طلفاض السعر من للمنافسة أدى إذل إ ف فتح اجملاؿإ   
نو ال يشكل أ إال ،2008فريلمن أ بتداءإ نًتن برزت يف إشًتاكات اإل ورغم ىذه التخفيضات اليت نًتن ،اإل

وج  يف شبكة ادلتعاملُت أتاح للمشًتكُت إمكانية الولكال من  أفكوف  ضغطا على متعاملي خدمة اذلاتف النقاؿ،
إذل جانب خدمة   4Gوقريبا خدمة  3G)وVMTSو (GPRS جيالو نو نًتن  من خالؿ تكاإل
 اليت يقًتحوهنا. ((CHATػػػال

حقيقيا  ضغطاال تشكل  أصبح ادلذكورة سابقا  األربعةشلا سبق ؽلكننا القوؿ أف ادلنتجات البديلة         
 وىو ما يعكسو عدد ادلشًتكُت الذي يظل زلدودا إذل حد كبَت نسبة إذل اذلاتف النقاؿ. خلدمات اذلاتف النقاؿ،
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 طبيعة المنافسة في الصناعة :خامسا    
 اإلتصاالتكما أف سوؽ  ادلضرة دبردودية الصناعة، احلروب السعرية ادلدمرة، اآلفدل يشهد القطاع إذل حد        

   يف تطور مستمرلنظرا للخدمات ادلقدمة اليت ما زا دل يصل بعد إذل مرحلة التشب  يف رلاؿ اذلاتف النقاؿ،
 شلا يدؿ على أف ادلنافسة قائمة يف ىذا اجملاؿ. وعروض ترقوية دورية، ،لوجية متجددةنو بإدخاؿ تقنيات تك

ل ادلنافسة يف السوؽ ىي منافسة القلة، فبعد قطاع قائم على ثالث متعاملُت يدؿ على أف شك ف وجودإ          
سواء بالنسبة ألسعار شراء اخلطوط  ادلراوغات بُت ادلتعاملُت الثالثة، بداية للقطاع كاف ذلك أوريدودخوؿ 
اخلطوط  أسعاريعترب دخوؿ ادلتعامل الثالث إذل القطاع سببا يف زبفيض  إذ ادلكادلات،سلتلف  أو أسعار اذلاتفية،
 .% 80ادلكادلات الدولية  إصدارو  %50ورسـو ادلكادلات   %70بنسبة 
 نجمةإذل  إضافة موبليسو جازيبتكار كل من فقد كان  نتائج التباري إ بالنسبة إذل الدف  ادلؤجل، أما     

 تتناسب م  سلتلف ادلستهلكُت. األسعار بأفضل صيغ جديدة لإلشًتاؾ،
تصاالت دج وذلك نظرا للحجم ادلتزايد لإل 15 ػػػػػادلكادلة الدولية ببعرض سعر  فضال عن ذلك قام  صلمة     

و يف مقابل  دج، 20ربددت بنحو أسًتاليابالنسبة لكندا و  أما اجلالية يف اخلارج، أفراداخلارجية للجزائريُت م  
على أسعارىا دوف  أبق  ليسيموبغَت أف  ،دج/د 25دج /د إذل غاية  63.5من  أسعارىا جازيذلك خفض  

فقد  بأربعة أياـ، أوريدوىذه ادلنافسة بعد دخوؿ ادلتعامل دلواجهة  جازيوكذلك قام   ،دج/د22.5تغيَت 
بعدما   ثالث أشهر كاملة، إذلتعبئة البطاقة م  سبديد أجاؿ  دج، 500دج إذل  1200قًتح  سعر البطاقة من إ

 فقط. أياـ 3 ػػػكان  زلددة ب
 افسة بشكل واضح يف رلاراة ادلتعاملُت لبعضهم البعض فيما يلي :كما ذبسدت ادلن     
بينما  ،موبليس، لتليها يف ذلك أوريدونادت بو مؤسسة اليت ، و األوذلالثانية بعد الدقيقة  أساسالتسعَت على  -
الذي كاف ساري ادلفعوؿ يف الفًتة  الوحدةبدال من حساب سعر  بالتسعَت كل ثالثُت ثانية، جيزيكتف  إ

 السابقة، و اليت كان  زلل سخط الكثَت من ادلشًتكُت.
وتلتها يف ذلك  ،أوريدوسلتارة من ادلشًتؾ ) مبادرة مؤسسة  أرقاـتصاؿ خبمسة ادلكادلات عند اإل أسعارزبفيض  -

  .ألوخط  إطاريف  جازي
 .العطلة الصيفية  ،األعياد ،رمضاف) شهر  يف فًتات معينة من السنة األسعارزبفيض  -

 في قطاع خدمة الهاتف النقال في الجزائر اإلستراتيجيةالمطلب الثاني: المجموعات 
 التحدي.ف رتبهم تًتاوح ما بُت الزيادة و أ إال رغم أف ادلتعاملُت الثالث يندرجوف رب  قطاع واحد،     

 أوال:جازي الشركة الرائدة   
ن خالؿ حصتو ملصناعة اذلاتف النقاؿ وذلك ال  لقب قائد ن جازيمن خالؿ ما سبق صلد أف          

كمسيطر على خدمات ىذه  جازيسلطة الضبط  أمس ، فقد 2015سنة  %38.43 السوقية اليت قدرت بػػػػ
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بق  زلافظة  أهنا إال ،أخرىومن سنة إذل  من شهر إذل أخر السوقيةفرغم تفاوت احلصص  ،اجلزائرالصناعة يف 
دفاعية  إسًتاتيجيةأف ىذا الفارؽ بينها وبُت منافسيها يكوف من خالؿ  إال ،ارؽ بسيطنفس الًتتيب وبف على

وزلاولة إدارة  ،وترسيخ عالمتها لدى ادلشًتكُت بتقوية مراكز منتجاهتا هتدؼ إذل احلفاظ على مركزىا التنافسي،
 .األفضل أهنا إقناعهمىادفة إذل  العالقة معهم،

وتقصد  بالفرنسية، األخرىكونة من كلمتُت واحدة بالعربية و و ادلت  "Lavieجيزي " عيش رسالة            
على توسي   جيزي عمل كما  من اجملتم   اجلزائري،  %70اليت سبثل نسبة لشركة هبذه الرسالة فئة الشباب و ا

كرب عدد من ذلدفها وىو احلصوؿ على أشلا جعلها تصبو  شليزة، بأسعارو  إضافيةسلسلة منتجاهتا خبدمات 
يف  دولية أسواؽ"سابقا عمل  يف عدة أوراسكوم تيليكوم ىولدينغ" األـكما ال ننسى أف الشركة  ،ادلشًتكُت

وأسبقيتها يف خدمة  األوذلعلى الرخصة  جازيإذل حصوؿ  باإلضافة ،خربة معتربة وأكسبتها ،رلاؿ اإلتصاالت
اخللوية يف السوؽ يف رلاؿ صناعة اإلتصاالت الالسلكية  الدف  ادلسبق،كل ىذا جعلها تكتسب مرتبة الرائد

 .اجلزائري
 ليس الشركة المتحديةيثانيا:موب   
كرب عدد وكان  دوما تسعى للوصوؿ إذل أ ،عروضهاخدماهتا و  بتحسُت شبكتها وتنوي  ليسيقام  موب       

ستهدؼ إ ،األخَتالتقرب من ىذا  إطاريف و  "،الزبون إرضاءجل الجميع من أشعارىا "و  ادلشًتكُتشلكن من 
قًتاحات وإنتقادات حيث تعٌت بدراسة كل إ "،  vigieعن طريق الرصيد  وادلراقبة "  إسًتاتيجية ليسيموب

 مشًتكوىا. إليهاسلتلف احلاجات اليت يطمح  ةومعرف ادلتعلقة جبودة اخلدمات ادلستقبلية، ليسيموبمشًتكي 
قة م  الزبوف صالوف جزائري للعال أوؿ ،التقرب من الزبوف إحتضن مقر اجلزائرية لإلتصاالت إطاركذلك يف        
 إذ مكسب  تنافسي، يعتربللعالقة م  الزبوف   إسًتاتيجيةأف بناء  أساسعلى  ،2008 نوفمرب 13إذل  11من 

ورباوؿ طازلة يف توسي   لتفوقها، األساسيةبتكار ادلبادئ واإل العروض الًتقويةكل من اجلودة و   ليسيموبتعترب 
 ليسيموبشلا ينبئ بدرجة الصراع القائمة،كوف  حجم حصتها السوقية يف مقابل تقليص حجمها عند القائد،

 يتحدى الرائد يف الصناعة اخللوية اجلزائرية.
يف القيادة من خالؿ شن ىجمات متتالية على ادلنافس القائد،  بأملها ليسيموبسًتاتيجيات توحي كل إ       

مكادلتُت  وإجراء %150كمضاعفة الرصيد إذل تنشيط ادلبيعات   أساليبادلكادلات و  أسعارذبسدت يف زبفيض 
،  ادلكثفة . واإلعالنات رلانيتُت يف اليـو

لوجيا نو تك ختياربإ ليسيموببتكار فقد قام  ويف رلاؿ اإل ،جازيستقطاب مشًتكي ىذا كلو من أجل إ       
 األذواؽجل تغطية سلتلف  تشكيلة منتوجاهتا وخدماهتا من أحاول  التوس  يف أهناكما  ،اجليل الراب  بنجاح

الالزلدود  تصاؿباإلحيث يسمح دلشًتكيو  فقد كان  السباقة يف تشكيلة العرض اجلزايف،، جازيللتفوؽ على و 
 .ليسيموبعلى أف يكوف ضمن مشًتكي  ،من خط أو خطُت منفصلُت األسبوع أياـيلة سا وط24سا/24اجملاين 
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 الشركة المتحدية أوريدوثالثا:  
جودة البث  جيات اليت دخل  هبا،لو نو وىذا بفضل التكصلازا رائعا يف الصناعة اجلزائرية إ أوريدوحقق        

طموحة تريد البقاء  أوريدوأف مؤسسة  يف ظرؼ قصَت، مث التغطية الكاملة ادلدف، ألكربالتغطية السريعة و  ،اإلرساؿ
كرب وتسجيل أ كرب عائد،ذلذا تسعى إذل ربقيق أ ىي واعية ومدركة أف السوؽ اجلزائر دل يتشب  بعد،و  واإلستمرار

 م  توفَت حاجاهتم ومتطلباهتم الدائمة. ،شلكن من الزبائنقدر 
ىي تصنف نفسها الرائد يف التميز و  إسًتاتيجيةختارت الصناعة اجلزائرية، إ (WTA )منذ أف دخل          

 أهنا إال،جازي وموبليسبعد منافسيها لنجمة تصنف يف ادلرتبة الثالثة  احلصة السوقية خدمات ادلتعدد الوسائط،
يف احلصة السوقية،  بدوف تذبذبلثالث الذي يشهد تزايدا مستمرا و يف ادلقابل ادلتعامل الوحيد بُت ادلتعاملُت ا

بشن ىجمات على منافسيها بطرح  تتعدى ذلك إذل التحدي، إذ الدفاع، إسًتاتيجيةبعد من ىي أ إسًتاتيجيتهاو 
إذل  باإلضافة ،التنافسية أسعارىاعروضها الًتقوية و  إذل جانب ،واسعة إعالنيةأو تطبيق محالت  منتجات جديدة،

 ،إبداعيلربنامج تسيَت  نتهاجهابإعتمادا على تنمية رلاؿ مواردىا البشرية إ كفاءاهتاإذل تطوير   أوريدوذلك تسعى 
العامل من تقدًن فكرتو عن  وؽلكن وىو رلاؿ يفسح للجمي  بالتفكَت اجلماعي، عبقرية، األكثر األفكارلتحريك 
حيز التنفيذ الفكرة ادلبدعة ادلقبولة تدخل و  نًتن  تعرض على ىيئة متخصصة لإلبداع،ستمارة عرب اإلطريق إ

 ويتحصل صاحبها على مبلغ ربفيزي.
 من قطاع  خدمة الهاتف النقال في الجزائر الخروجعوائق الدخول و  المطلب الثالث:

قطاع صناعي يتميز قطاع خدمة اذلاتف النقاؿ دبجموعة من العوائق اليت سبن  من جهة دخوؿ  كأي      
فيما يلي حلاليُت ادلوجودين داخل القطاع و سبن  خروج ادلنافسُت ا أخرىومن جهة  منافسُت جدد إذل القطاع،

 عرض ذلذه العوائق.
 :عوائق الدخول إلى قطاع الهاتف النقال في الجزائر الفرع األول

 أخرىوؿ طبيعية و بدورىا تنقسم إذل عوائق دخ األوذل حكومية،قسم عوائق الدخوؿ إذل مؤسساتية و تن      
 . 1)إسًتاتيجية

  :عوائق الدخول الطبيعية-1
 ىذا القطاع وتتمثل فيما يلي: طلب صناعة ىي ناذبة عن ىيكلو        

التعلم  أثرالناذبة عن  تعمل مؤسسات القطاع ضمن ادلستويات الدنيا للتكاليف، :قتصاديات الحجمإ -أ
أف رأينا يف عروض  فسبق احلجم، ةادلشغالت بشكل عاـ تتميز بوفر إذل صناعة اخلطوط و  باإلضافة اخلربة،و 

 ادلكادلات،كلما زاد عدد اخلطوط. أسعارطلفاض تدرغلي  يف بأف ىناؾ إ ادلؤسسات،
                                                           

 .125 -120مرج  سبق ذكره، ص. ص.  ،قريف سعاد   1)



  واقع وممارسة االبتكار التسويقي في مؤسسات االتصاالت بوالية سطيف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثـــــــــــل الثالــــــــــــالفص
 

 308 

أف من شأهنا  وخاصة فيما يتعلق دبشاري  البنية التحتية، ،لوجينو : نتيجة للًتكز التكالمال رأسمتطلبات  -ب
ف ما ؽليز تفوؽ إ التجهيزات ادلختلفة،تشغيل و  ستغالؿ الشبكةستثمارات ضخمة إلكبَتة وإ  أمواؿتتطلب رؤوس 

إذل  باإلضافة ستثمار يف ىذا القطاع،غ ادلوجو لإلىو ادلبل ،األوذليف الرخصة  جازييف الرخصة الثانية و أوريدو
 قيمة الرخصة يشكالف معا عائقا كبَتا.

جيا يتزامن ذلك لو نو التكنقاؿ بًتكيز عارل على تتميز صناعة خدمة اذلاتف ال :التطويرالتركيز في البحث و   -ج
أو على  شبكات اإلتصاؿ،واء على مستوى التجهيزات الضخمة لوذلك س م  التطورات احلقيقية لإلبداعات،

 2007الثالث سنة  ادلتعاملوف أنفقوما  إيمارلحيث بلغ  مستوى اخلدمات اليت تشهد تنوعا دل يسبق لو مثيل،
جديدة يف  بأفكارحدىم كلما تقدـ فيو أ  اإلبداعففي رلاؿ  ،وروأمليوف  32على تطوير عروضهم ما قيمتو 

 .اآلخرينكان  متبوعة من قبل   وإالالبحث والتطوير 
 اإلستراتيجيةعوائق الدخول -2 

د من دخوؿ مؤسسات سًتاتيجيات ربؾ مؤسسات القطاع ضلو إتتحر  إذل عوائق الدخوؿ الطبيعة، باإلضافة     
 ىي: أعلهاراغبة يف ذلك و 

نظري إذل حالة يؤدي ولو بشكل  ،فقط يف صناعة خدمة اذلاتف النقاؿ: وجود ثالث متعاملُت الحد السعري -
طَت أىذا كلو  نتيجة الت ،دل تشهد الصناعة حروبا سعرية أوريدوفحىت بعد دخوؿ ادلتعامل  ،تفاؽ الضمٍتمن اإل

خاصة يف  ادلتعلقة بادلنافسة العادلة، 2003يوليو  13ادلؤرخ يف  03-03علما أف األمر رقم  السعري ادلفروض،
 . 1)تفاقيات الصرػلة أو الضمنية اذلادفة إذل عرقلة حرية ادلنافسة واإل األعماؿمنو، ػلضر كافة  07و  06ادلادتُت 
مستويُت  ادلكادلات وذلك بتحديد أسعارطَت   يف ىذا اجملاؿ، بتأARPT) طة الضبطقام  سل إذ         
كما أف ىناؾ  ادلكادلات عنو، أسعارال تزيد  أقصىمستوى و  ادلكادلات عنو، أسعارال تقل  أدىنمستوى  سعريُت،

فعلى الرغم من التخفيضات اليت عرفتها  شرط عدـ التمييز بُت مشًتكي الشرػلة الواحدة، نظاـ التسعَت احلر
احلد من دخوؿ مؤسسة  دأدلبىامش جد مالئماف مثل ىذه التسعَتات زبض  إطار تتم يف  أهنا إال ،األسعار
 ى الدخوؿ للقطاع.اوؿ ال يغري ادلؤسسات اجلديدة علأف السعر ادلتد إذ جديدة،

 عوائق الدخول الحكومية: -3
 فك  نفتاح على العادل اخلارجي،كما أفاإلقتصاد إذل توجه  نظرة القائمُت على اإل قتصاد ادلوجو،بعد اإل        

نو يتعامل م  ويكاد يكوف كامال لو أ منذ ما يقارب عشرين عاما، أبد فقد قتصاد،اإلرتباط نسبيا بُت الدولة و اإل
 النظاـ ادلوروث.

وذلك من خالؿ سلطة الضبط  اليت حدد مهامها  ما ؽليز القطاع ىو وجود عوائق دخوؿ حكومية، أىمف إ    
 .2000وت أ 05ادلؤرخ يف  03-2000جب القانوف دبو 

                                                           
)
..27ص. ادلتعلق بادلنافسة، 03ػػػػ  2000األمر رقم  .2003 يوليو 3ادلؤرخ يف  49 :العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، -  1(  
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 الالسلكية.اخلاصة بادلواصالت السلكية و  ولةف سلطة الضبط دبثابة الدإ
 ،أرقاـظلط الًتقيم اذلاتفي ادلكوف من عشرة  إتباعيتمثل يف  األوؿ تعديلُت علا: أىم إجراءمت  األخَتة اآلونةو يف 

وىذا قصد توسي  عدد اخلطوط  ،2000و ادلعموؿ بو منذ ديسمرب  أرقاـبدال من الًتقيم الذي كاف قائما بتسعة 
بعدما وضعتو كل من ادلؤسسة الفرنسية بالتعاوف م   2008فيفري  22مت العمل بو منذ اإلتصاؿ و وشبكة 

التعديل الثاين فيتمثل يف زلاولة غربلة السوؽ خطوط اذلاتف النقاؿ  أما، لضبطوبرعاية سلطة ا الشركات الثالث،
دبا ؽلكن لتصفية  ،رائح رلهولة اذلويةهم وإلغاء الشكرب عدد شلكن من عقود مشًتكيلتسوية أ للمتعاملُت الثالث،
 سوؽ اذلاتف النقاؿ.

يستشَتىا يف يملة  إذ ستشارية لدى الوزير ادلكلف بالقطاع،تضطل  دبهاـ إ الضبطا أف سلطة مك        
بتحديد التعريفة القصوى اخلاصة سيما ال ،دلتعلقة بالربيد وادلواصالتحوؿ سلتلف القضايا ا الرأيالقضايا،كإبداء 
ؿ دوف ال ؽلكن دلتعامل زلتمل من الدخو  إذوتقدًن كل توصية للسلطة ادلختصة قبل منح الرخص،  باخلدمة العامة،

تفويض سلطة الضبط فحص للسوؽ وإحتياجاتو و  إجراءبعد  تصاؿ،واإل اإلعالـجيا لو نو قرار من وزارة الربيد و تك
وغَتىا من الشروط دبا يوحي أف ىذه السلطة  اآلجاؿستثمار و العروض من ناحية حجم اإل أفضلعن  باإلعالف
 من ربديد مستوى الًتكز. األخرىؽلكنها وعوائق الدخوؿ  إذ سياسة صناعية عمودية، سبارس

 عوائق  الخروج من قطاع خدمة الهاتف النقال في الجزائر :الفرع الثاني
قطاع صناعة خدمة اذلاتف النقاؿ يف اجلزائر إذل موان   ؼلض  إذل عوائق الدخوؿ السالفة الذكر، باإلضافة        

 ،اليت سبنح بصفة شخصية ؼلض  ىذا القطاع إذل نظاـ الرخصة، إذ ،قد تكوف سببا للًتدد يف الدخوؿ خروج،
دبوافقة اذليئة ادلاضلة دلنح رخصة جديدة  إال أو عن احلقوؽ ادلًتتبة عنها، وال غلوز التنازؿ عنها، ،سنة15ودلدة 

متثاؿ ُت، وتقًتح العقوبة يف حالة عدـ إفهي تقـو بإنذار ادلتعاملُت يف حالة خروجهم عن القوان لصاحل ادلتنازؿ لو،
يوفر القطاع أكثر من  إذ ،شركة من القطاع أيالسياسية ربوؿ دوف خروج  اإلرادةتدخل  .لإلنذارادلتعامل 
عدد كما أف .من مناصب الشغل غَت ادلباشرة  اآلالؼإذل عشرات  باإلضافة ل مباشر،منصب شغ 9444

 . 1)منصب  140.000بلغ  ادلناصب  2014مناصب العمل يف القطاع ىي يف تزايد مستمر  حبيث سنة 
 أيضا لكل ادلتعاملُت، األوليةستثمارات قية العمل تكلف الكثَت عند نقضها إلرتفاع قيمة اإلتفاكما أف إ       

قيمة متبقية يف حالة خروج الشركة  أيللتعريف بادلنتج لن يكوف ذلا  اإلعالناتماليُت الدوالرات ادلصروفة على 
عن طريق  العروض  ختلف ادلؤسسات يف القطاعات األخرىرتباط العالئقي دبويتميز ىذا القطاع باإل من القطاع،

 .ادلؤسساتية دلختلف ادلتعاملُت
                                                           

 :متوفر على ادلوق  .تصاؿاإلجيات ادلعلومات و نولو إحصائيات حوؿ قطاع تك لوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار،ا  1)
www.andi.dz/index.php/ar/tic 16042015 

http://www.andi.dz/index.php/ar/tic
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 األصوؿشلايؤكد أف الرخصة تعترب  وغلب التنويو أف القانوف يضمن شروط دقيقة تتعلق باخلربة يف رلاؿ اذلاتفية،    
 وجيات ذات الدقة العالية.ا ترتبط فيما بعد دبتعاملي التكنولادلتخصصة ،كوهن

 لمتعاملي الهاتف النقال بوالية سطيف المبحث الرابع : الدراسة التطبيقية
وجهيت النظر مقارنة بُت  إجراءاء دراسة من وجهة نظر العمالء وادلوظفُت و يتم يف ىذا ادلبحث إجر سوؼ       
 تقدًن التوصيات ادلالئمة.إختبار الفرضيات وإستخالص يف النهاية النتائج و و 

 الدراسة أدوات: منهجية البحث و األولالمطلب 
 : المنهج المستخدم أوال      
 الطريق ادلتب  من طرؼ الباحث يف دراستو للظواىر بغية الوصوؿ إذل اذلدؼ ادلرجو،يقصد بادلنهج ذلك        
أف ىذا البحث يهدؼ إذل التعرؼ على دور اإلبتكار التسويقي يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة  أساسوعلى 

 :الدراسة إستخدمنا نوعُت من ادلناىج علا أىداؼجل ربقيق ومن أ ،األخَتةمن خالؿ ربقيق ميزة تنافسية ذلذه 
تبويبها اليت تتضمنها اإلستمارة و  ادلعلوماتالبيانات و من خالؿ ذبمي   اإلحصائيج ادلنهج الوصفي التحليلي وادلنه
 ستعماذلا الحقا.اليت سيتم إ األساليبوربليلها بإستخداـ عدد من 

 الدراسة أدواتثانيا:           
عتماد عليها لدراسة الظاىرة لدراسة اليت يتوجب على الباحث اإلا أدوات دة ادلوضوع تتحدطبيع أساسفعلى     

 ادلستخدمة ذلذا الغرض فيما يلي: األدواتموضوع البحث وتتمثل 
 اللقاءعتماد على ى ادلعلومات ادلطلوبة، حيث مت اإلبالغة يف احلصوؿ عل أعليةذات  أداةوتعترب  :المقابلة -1

 األسئلةطرح  أثناءلتباس ، وذلك ذبنبا ال غموض  أو إستبيافاإل أسئلةعلى  لإلجابةادلبحوثُت ادلباشر بُت الطالبة و 
 .أو توضيح فكرة معينة ....اخل سيط بعض ادلصطلحاتمن خالؿ تب

يف ادلؤسسات الثالث  السجالت ادلوجودةإذل جانب ادلقابلة مت اإلعتماد على الوثائق و  :السجالت أو الوثائق-2
 دراستنا. إكماؿواإلستعانة هبا يف 

م  البيانات ادلطلوبة حوؿ ية جلرئيس كأداةستخدم  الباحثة اإلستمارة  إ الدراسة التطبيقية إلسباـ :االستمارة -3
 صيغ  من طرؼ  الباحثة بلغة واضحة وسليمة .اليت أعدت و األسئلة تضمن عددا كافيا من  الدراسة،

 من جزأين: الموجهة للعمالءاإلستمارة النهائية وتكون   -أ 
 ادلستوى التعليمي، ،العمر، اجلنس خيارات ادلشًتؾ ودوافعو و ىي:: يتعلق بالبيانات الشخصية و األول الجزء

 سبب إختيار الشرػلة. إختيار ادلستقصى للمتعامل،
 مت تقسيمو إذل زلورين:يتناوؿ البيانات األساسية و  :الجزء الثاني

كما   أبعاد 7عبارة و مت تقسيمو إذل  31ويتكوف من ،يتعلق بأبعاد ومكونات اإلبتكار التسويقي :األولالمحور 
 يلي:
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 .عبارات 5: يتكوف من اإلبتكار في المنتج -
 .عبارات 5يتكوف من  اإلبتكار في السعر: -
 .عبارات 5يتكوف من اإلبتكار في الترويج: -
 .عبارات 3يتكوف من  اإلبتكار في التوزيع: -
 .عبارات 3يتكوف من  اإلبتكار في المحيط المادي:-
 .عبارات 5يتكوف من  اإلبتكار في العمليات: - عبارات  5يتكوف من اإلبتكار في األفراد: -

 عبارات. 10يشمل ىذا احملور ادليزة التنافسية و  المحور الثاني:
 :جزأينفقد تكون  من  الموجهة للموظفين اإلستمارة النهائية أما -ب

ادلستوى التعليمي، سنوات اخلربة،  ،: العمر: يتعلق بالبيانات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة و ىياألول الجزء
 اجلنس، الوظيفة. 

 مت تقسيمو إذل زلورين:يتناوؿ البيانات األساسية و  :الجزء الثاني
كما   أبعاد 7مت تقسيمو إذل عبارة و  37التسويقي ويتكوف منار يتعلق بأبعاد ومكونات اإلبتك :المحور األول

 يلي:
 .عبارات 6يتكوف من  اإلبتكار في المنتج: -
 .عبارات 4يتكوف من  اإلبتكار في السعر: -
 .عبارات 8يتكوف من اإلبتكار في الترويج: -
 .عبارات 4يتكوف من  اإلبتكار في التوزيع: -
 .عبارات 3يتكوف من  اإلبتكار في المحيط المادي:-
 .عبارات 7: يتكوف من اإلبتكار في العمليات -
 عبارات. 5يتكوف من  اإلبتكار في األفراد: -

 أبعاد:  3عبارة موزعة على  13مل  على تيشيتناوؿ أبعاد ادليزة التنافسية و  المحور الثاني:
 .عبارات 4: تتكوف من الجودة
 .عبارات 6يتكوف من  :التميز

 عبارتاف 3يتكوف من لحاجات العمالء:اإلستجابة 

ستجابات إلقياس متغَتات الدراسة بإعطاء أوزاف لقيم  "ليكرت الخماسي"ستخداـ مقياس مت إوبعد كل ىذا 
 ادلتغَتات الًتتيبية كما يلي:

  .1 ، ال أوافق بشدة )2 ، ال أوافق )3 ، ال أدري )4 ، أوافق )5أوافق بشدة )
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 القياسار صدق أداة بختإثالثا: 

لقد مت عرض أداة الدراسة على رلموعة من احملكمُت تألف  من ادلشرؼ ورلموعة من األساتذة        
كلية العلـو االجتماعية، وىذا للتحقق من مدى وأستاذ من  ادلتخصصُت بكلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت 

عتبار فة على أداة الدراسة ومت أخذىا بعُت اإلصدؽ ووضوح أداة الدراسة، وقد أجرى احملكموف ادلالحظات ادلختل
ألبعاد الدراسة م  إجراء تغيَت يف اإلستمارة عند إعداد النموذج بشكلو النهائي، ووافق احملكموف على فقرات 

 صياغة بعض الفقرات.
 بعضها.ستبعاد بعض العبارات وتعديل إستجاب  الباحثة آلراء احملكمُت حيث مت إجراء ما يلـز من إوقد      

 :ختبار ثبات أداة القياسإ*
كتشاؼ مدى صالحية وثبات األداة يف ستطالعية قليلة إل إبعد التأكد من صدؽ األداة، قمنا بإجراء دراسة 

رل يوضح   التا33ستخداـ مقياس "ألفا كرونباخ" لتحديد درجة ثبات األداة واجلدوؿ )إشكلها النهائي، وذلك ب
 ذلك.

 ستطالعيةستمارة اإلمعامل ألفا كرونباخ لإل :(33جدول )ال
 معامل ألفا كرونباخ عنوان التغيير حجم العينة ستمارةاإل

 
 العمالء

 0,876 بتكار التسويقياإل 60
 0,778 ة التنافسيةالميز 

 0,701 التسويقي بتكاراإل 30 الموظفين
 0,741 التنافسية ةالميز 

 SPSSبواسطة برنامج اإلستمارة ربليل باإلعتماد على سلرجات  :المصدر            

ستمارة يف صورهتا ت كان  جيدة، ما يدؿ على ثبات اإلمن خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف معامالت الثبا         
تكوف طمئناف، كوهنا تشَت إذل أف إجابات ادلبعوثُت سلتوزي ، ىذا ما جعلنا نستخدمها بإالنهائية، وىي قابلة ل

 ستمارة عليهم يف فًتتُت متباعدتُت.متقاربة إذا ما وزع  نفس اإل

سًتجاعهما بشكل هنائي، قمنا بإعادة حساب معامل الثبات والذي أعطى وبعد توزي  اإلستمارتُت وإ      
 النتائج التالية:
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 لالستمارة النهائية كرونباخ ألفا: معامل ( 34جدول )ال

 معامل ألفا كرونباخ التغييرعنوان  حجم العينة ستمارةاإل

 
 العمالء

 0,883 بتكار التسويقياإل 558
 0,718 التنافسية الميزة 

 0,894 بتكارالتسويقياإل 300 الموظفين
 0,797 التنافسيةالميزة 

 .SPSSبواسطة الربنامج اإلستمارة ربليل باإلعتماد على سلرجات  المصدر:            

يتضح من اجلدوؿ أف معامالت الثبات للمحاور فاق  ادلعدؿ الذي ؽلثل احلد األدىن ادلتعارؼ عليو يف العلـو      
 شلا يعكس ثبات أداة القياس. 0,6االجتماعية وادلقدر بػ 

 رابعا: التعريف بمجتمع وعينة الدراسة

 يتكوف رلتم  الدراسة من رلتمعُت علا:          

متعاملي اذلاتف النقاؿ بوالية سطيف، وادلتمثلة يف ادلديريات اجلهوية لكل من أوريدو، : يتمثل يف يمي  األول-
جيزي، موبيليس، باإلضافة إذل الوكاالت التجارية التابعة ذلاـ بوالية سطيف، وادلتواجدة بدائرة العلمة، عُت ودلاف 

 وسطيف.

شًتاكاهتم أو بوالية سطيف بغض النظر عن نوع إ ؿ: يتمثل يف يمي  األفراد ادلالكُت جلهاز اذلاتف النقاالثانية-
سنة فما فوؽ، واجلدوؿ ادلوارل يوضح عدد ادلشًتكُت يف قطاع  15متعاملهم، ؽلتد ىذا اجملتم  على الفئة النسبة 

 اذلاتف النقاؿ بوالية سطيف.

 .2015(: عدد المشتركين في الهاتف النقال بوالية سطيف لسنة 35جدول )ال

 المجموع ATM OTA WTA المتعاملين
 1524386 528000 407,700 %588,686 عدد المشتركين

 %100 %34,64 %26,74 %38,62 الحصة السوقية لكل متعامل
 -موبيليس سطيف–عتماد على السجالت والوثائق الداخلية للمديرية اجلهوية البة باإلمن إعداد الط :المصدر
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 :تحديد حجم عينة البحث*

 .1: فقد مت حجم العينة بتطبيق قانوف العبنة اإلحصائية ادلتمثلةللعمالءبالنسبة -1   

  
  

 

   
 

 .x =5%ودرجة ادلخاطرة  %95حبيث طلتار درجة الثقة 

 tx=0.05= 1,96نقرأ من اجلدوؿ الطبيعي 

 وبالتعويض يف العالقة الرياضية صلد أف حجم العينة ىو:  do =4%بادلقدار  doوضلدد خطأ ادلعاينة

  
       

       
=600 

 فرد. 600ومنو احلجم النهائي ادلعتمد يف الدراسة ىو     

 42إستمارة، حيث مت إسًتجاعها كلها وبعد اإلطالع عليها وتدقيقها تبُت أف  600وعليو فقد مت توزي        
عتمادىا من العمالء يانات اليت مت إستبليل اإلحصائي، وهبذا يكوف عدد اإلستمارة غَت صاحلة ألغراض التحإ

 وىي نسبة كافية لتمثيل اجملتم . %93سًتداد تساوي أي بنسبة إ 558لغايات التحليل اإلحصائي ىو 

 بالنسبة للموظفين:-2

تناوؿ مقارنة تعتماد على أسلوب العينة القصدية يف ربديد عينة الدراسة، ودبا أف دراستنا ىذه فقد مت اإل        
رتأينا أف نأخذ نفس العدد من ادلوظفُت من كل مؤسسة وىو قاؿ بوالية سطيف، فقد إاذلاتف النبُت متعاملي 

 موظف. 300موظف، وعليو كاف حجم العينة ادلعتمدة عليو يف الدراسة مساويا لػػ  100

 ختيار القطاع:مبررات إ 
 متيازات التالية:قد مت إختيار ىذا القطاع لإل

األمر الذي شجعنا وأعطانا دعما قويا إلجراء مثل ىذه الدراسة ه ادلؤسسات يف زليط تنافسي، ذط ى*تنش
 وادلقارنة بُت ىذه ادلؤسسات.

                                                           
قتصادية وعلـو ، رللة العلـو اإل  ENADو  HENKEL)بن فرحات ساعد: منهجية البحث التسويقي، دراسة ميدانية حوؿ مؤسسيت  1

 .230، ص 2007، السنة 7، العدد 1سطيففرحات عباس جامعة كلية العلـو اإلقتصادية و التجارية وعلـو التسيَت ،التسيَت،  
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 تصالية.اع من أكثر القطاعات ادلهتمة باإلبتكار يف اخلدمات اإل*أف ىذا القط

 خامسا: األدوات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

  إلجراء التحليالت واإلحصاءات الالزمة SPSSية )جتماعزمة اإلحصائية للعلـو اإلستعان  الطالبة باحلإ   
ستخدم  الباحثة يف معاجلة بيانات سلم التقدير اخلماسي ليكرت، كما إللبيانات اليت مت ذبميعها، معتمدة على 

 الدراسة األساليب اإلحصائية ادلناسبة لطبيعة ىذه الدراسة، وذلك على النحو التارل:

ستعانة هبا يف الدراسة وربديد نسب إجاباهتم واإل: تستخدـ لوصف مفردات التكرارات والنسب المئوية -
 ربليل أجوبة وآراء ادلستجوبُت.

: لتحديد األعلية النسبية إلجابات أفراد العينة ذباه زلاور أداة الدراسة، فادلتوسط المتوسطات الحسابية -
 احلسايب يستعمل لًتتيب إجابات أفراد العينة حسب درجة ادلوافقة.

 : يستخدـ لقياس درجة تتشت  قيم إجابات ادلبحوثُت من ادلتوسط احلسايب.نحراف المعيارياإل -
يستخدـ لكشف الفروؽ بُت وجهات نظر أفراد الدراسة بُت  :(ANOVA)ار تحليل التباين األحادي إختب -

 .عدة مؤسسات 
 لعينة ادلوظفُت. :لتحديد إذباه الفروؽ بُت العينات ادلتساوية وىذا بالنسبة SCHEFFE) مقياس -
وىذا بالنسبة لعينة  ُت العينات غَت ادلتساويةب.لتحديد إذباه الفروؽ :(BONFFERRONI)مقياس  -

 العمالء.
 مت استخدامو دلعرفة درجة ارتباط زلاور ادلتغَت ادلستقل بادلتغَت التاب . :نحدار واإل رتباطمعامل اإل -
قلة رلتمعة وادلتغَت اللة إحصائية بُت ادلتغَتات ادلستدلعرفة ما إذا كان  عالقة ذات د(:F- testار)إختب -

 التاب .
قلة ئية بُت متغَت من ادلتغَتات ادلستدلعرفة فيما إذا كان  ىناؾ عالقة ذات داللة إحصا (:T- testار )إختب -

 وادلتغَت التاب .
 ادلتغَت التاب .وعناصر  ادلتغَت ادلستقل وعناصر ختبار العالقة بُت كل من إل نحدار المتعدد:معامل اإل -
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 المطلب الثاني: وصف المتغيرات الشخصية لعينة الدراسة

ختيار رلموعة من البيانات الشخصية وتظهر لى خصائص ومسات عينة الدراسة مت إبغرض التعرؼ ع        
 اجلداوؿ التالية اخلصائص الشخصية لعينة الدراسة:

 : بالنسبة لعينة الموظفينالفرع األول
 :الجنس -1

  :36كاف توزي  أفراد العينة حسب اجلنس كما ىو مبُت يف اجلدوؿ رقم )

 (: توزيع أفراد العينة حسب الجنس36جدول رقم )ال

 المجموع الجنس المؤسسة
 أنثى ذكر

 التكرارات جيزي
 %النسب المئوية 

45 
%45 

55 
55% 

100 
100% 

 التكرارات أوريدو
 % المئوية النسب

64 
%64 

36 
36% 

100 
100% 

 التكرارات موبيليس
 % المئوية النسب

64 
%64 

36 
36% 

100 
100% 

 التكرارات المجموع:
 % المئوية النسب

173 
57,7% 

127 
42,3% 

300 
100% 

 .SPSS ستمارة وسلرجات برنامجعتماد على بيانات اإلباإلالمصدر: 

من رلموع  %57,7أي بنسبة بلغ   173من خالؿ بيانات اجلدوؿ أعاله، نالحظ أف عدد الذكور بلغ        
، حيث صلد أف يف مؤسسة أوريدو %42,3بنسبة مئوية تقدر بػ  127أفراد العينة، يف حُت بلغ عدد اإلناث 

بيليس، غَت أنو وىذا نفس الشيء نالحظو يف مو  %36يف حُت بلغ  نسبة اإلناث  %64بلغ  نسبة الذكور 
أكرب من نسبة الذكور اليت  %55يف مؤسسة جيزي نالحظ العكس، حيث كان  نسبة اإلناث واليت بلغ  بػ 

 .%45بلغ  

 السن:-2

سنوات واجلدوؿ ادلوارل يوضح توزي   10، رلاؿ كل فئة 4قمنا بتكوين فئات عمرية لعينة الدراسة وعددىا       
 العمرية:أفراد العينة على الفئات 
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 توزيع أفراد العينة حسب السن:( 37جدول )ال

 المجموع فما فوق 45 [45-35] [35-25] [25-15] المؤسسة
 التكرارات جيزي

المئوية  النسب
% 

1 
1% 

17 
17% 

56 
56% 

26 
26% 

100 
100% 

 التكرارات أوريدو
المئوية  النسب

% 

4 
4% 

7 
7% 

56 
56% 

33 
33% 

100 
100% 

 التكرارات موبيليس
المئوية  النسب

% 

7 
7% 

23 
23% 

51 
51% 

19 
19% 

100 
100% 

 التكرارات المجموع
المئوية  النسب

% 

12 
4% 

47 
15,7% 

163 
54.3% 

78 
26% 

300 
100% 

 SPSS ستمارة وسلرجات برنامجعتماد على بيانات اإلباإل المصدر:

من خالؿ بيانات اجلدوؿ أعاله ؽلكن أف نالحظ أف غالبية أفراد العينة ادلبحوثة يف ادلؤسسات الثالث        
عامال ينتموف إذل  82، حيث صلد يف مؤسسة جيزي %54,3نسبة تقدر بػػ  45إذل  35تًتاوح أعمارىم ما بُت 

 25عامال أعمارىم ما بُت  17 ، و%82سنة فما فوؽ، أي بنسبة تقدر بػػ  45سنة إذل  35الفئة العمرية من 
 15ىي نسبة العماؿ الذي تًتاوح أعمارىم ما بُت  %1، والنسبة الباقية أي %17سنة، أي بنسبة  35إذل 

 سنة واليت تعادؿ عامال واحدا. 25وأقل من 
 35نفس الشيء نالحظو يف مؤسسة أوريدو، حيث يقدر عدد العماؿ الذي تًتاوح أعمارىم ما بُت         

من إيمارل ادلوظفُت تًتاوح أعمارىم  %11، تليها مباشرة نسبة %89عامال، أي ما يوافق  89فما فوؽ بػػ  45و
 عامال. 11سنة، شلا يعادؿ  35سنة وأقل من  15ما بُت 
سنة فقدر  45وأقل من  35أما يف مؤسسة موبيليس، صلد أف عدد العماؿ الذين تًتاوح أعمارىم ما بُت        

سنة، تليها نسبة  35وأقل من  25عامال أعمارىم تًتاوح ما بُت  23و %51أي بنسبة بلغ   عامال، 51بػ 
 25و 25عماؿ فقط أعمارىم ما بُت  7عامال و 19فما فوؽ أي ما وافق  45من العماؿ أعمارىم من  19%

 .سنة 45سنة وأقل من 35أفراد العينة من فئة  سنة، من ىنا نستنتج أف غالبية
 التعليمي:المستوى -3   

 اجلدوؿ ادلوارل يوضح توزي  أفراد العينة حسب متغَت ادلستوى التعليمي.       
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 توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي:( 38جدول رقم )ال
 المجموع جامعي ثانوي متوسط ابتدائي المؤسسة

 التكرارات جيزي
 النسب المئوية %

0 
0 

0 
0 

13 
13% 

87 
87% 

100 
100% 

 التكرارات أوريدو
 النسب المئوية %

0 
0 

0 
0 

11 
11% 

89 
89% 

100 
100% 

 التكرارات موبيليس
 النسب المئوية %

0 
0 

0 
0 

10 
10% 

90 
90% 

100 
100% 

 التكرارات المجموع
 النسب المئوية %

0 
0 

0 
0 

34 
11,34% 

266 
88,67% 

300 
100% 

 SPSS ستمارة وسلرجات برنامجعتماد على بيانات اإلباإل المصدر:
يتضح من اجلدوؿ أعاله أف غالبية أفراد عينة الدراسة ىم من حاملي الشهادات اجلامعية بنسبة تقدر بػ       

الحظ غياب من إيمارل األفراد ذوي ادلستوى الثانوي يف حُت ن 34,11%، مث تليها مباشرة نسبة %88,67
 بتدائي وادلتوسط.هنائي لذوي ادلستوى اإل

ي  إذل شروط التوظيف اخلاصة بادلؤسسات الثالث خصوصا يف السنوات األخَتة واليت ويعود سبب ىذا التوز       
تشًتط شهادة جامعية، ويرج  ذلك إذل قناعة ادلؤسسات زلل الدراسة بقدرة حاملي الشهادات اجلامعية على 

 القياـ بادلهاـ ادلوكلة إليهم على ضلو ػلقق الفائدة ادلرجوة.
 المركز الوظيفي:-4   

 اجلدوؿ ادلوارل يوضح توزي  أفراد عينة الدراسة متغَت ادلركز الوظيفي.        
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المركز الوظيفي39جدول رقم )ال

 المجموع موظف نائب مدير مدير المؤسسة
 التكرارات جيزي

 المئوية % النسب
4 

4% 
1 
1 

95 
95% 

100 
100% 

 التكرارات أوريدو
 المئوية % النسب

4 
4% 

1 
1% 

95 
95% 

100 
100% 

 التكرارات موبيليس
 المئوية % النسب

4 
4% 

1 
1% 

95 
95% 

100 
100% 

 التكرارات المجموع
 المئوية % النسب

12 
4% 

3 
1% 

285 
95% 

300 
100% 

 SPSS ستمارة وسلرجات برنامجد على بيانات اإلعتماباإل المصدر:
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أي  285يشَت اجلدوؿ أعاله أف غالبية أفراد العينة زلل الدراسة ىم فئة موظف، حيث بلغ عددىم بػ           
واليت مشل  مدراء  4%أي بنسبة  12من اجملموع العاـ، مث جاءت فئة ادلدير بادلرتبة الثانية بتكرار 95%بنسبة 

للمؤسسات الثالث، مث جاءت بادلرتبة  الوحدات اجلهوية للمؤسسات الثالث ومدراء الوكاالت التجارية التابعة
 .1%وبنسبة  3األخَتة فئة نائب مدير بتكرار 

 :سنوات الخبرة في الوظيفة-5
 اجلدوؿ ادلوارل يوضح توزي  أفراد العينة حسب سنوات اخلربة.     

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة :(40جدول )ال
 أقل من المؤسسة

 سنوات 5
 المجموع فما فوق 15]   ]10-15] ] 5-10]

 التكرارات جيزي
 % المئوية النسب

6 
6% 

14 
14% 

60 
60% 

20 
20% 

100 
100% 

 التكرارات أوريدو
 % المئوية النسب

6 
6% 

7 
7% 

64 
64% 

23 
23% 

100 
100% 

 التكرارات موبيليس
 % المئوية النسب

10 
10% 

23 
23% 

49 
49% 

18 
18% 

100 
100% 

 التكرارات المجموع
 % المئوية النسب

22 
7,3% 

44 
14,7% 

173 
57,7% 

61 
20,3% 

300 
100% 

 .SPSSستمارة وخرجات باإلعتماد على بيانات اإل :المصدر

، حيث %57,7بنسبة  ]15-10نالحظ من اجلدوؿ أعاله أف أغلبية أفراد عينة الدراسة خربهتم ما بُت ]       
يف مؤسسة موبيليس،  %49يف مؤسسة أوريدو ونسبة  %64يف مؤسسة جيزي، ونسبة  %60بلغ  نسبتهم 

يف مؤسسة  %20، حيث بلغ  20,3%سنوات فما فوؽ ادلرتبة الثانية بنسبة  15ربصل  الفئة حُت يف 
يف ادلرتبة الثالثة  ]10-5يف مؤسسة موبيليس، تليها مباشرة الفئة ] %18يف مؤسسة أوريدو،  %23جيزي و 

 .7,3%وبنسبة  22سنوات بتكرار  5وأخَتا جاءت الفئة أقل من  44وبتكرار  14,7%بنسبة 

وتدؿ البيانات السابقة على وجود عامل اخلربة لدى أفراد عينة الدراسة شلا غلعلهم قادرين على تكوين آراء       
 موجبة أو سلبية أكثر دقة ضلو موضوع الدراسة.
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 : بالنسبة لعينة العمالءالفرع الثاني
 اجلدوؿ ادلوارل يوضح توزي  أفراد العينة حسب اجلنس: الجنس:-1

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس :(41جدول رقم )ال

 النسبة المئوية تكرار الجنس

 %46,4 259 ذكر

 %53,6 299 أنثى

 %100 558 المجموع

 .SPSSستمارة وسلرجاتباإلعتماد على بيانات اإل المصدر:               

ستمارة بالتساوي على فئة اإلناث والذكور حىت يكوف ىناؾ توازف، إال أنو  الواق  قام  الطالبة بتوزي  اإليف     
طالع عليها وتدقيقها مت احلصوؿ ذل ىذه النتائج العينة يف اجلدوؿ أعاله، واليت تشَت إذل أف إلسًتجاعها واإبعد 

، 46,4%من عينة الدراسة، يف حُت بلغ  نسبة الذكور  53,6%نسبة اإلناث ىي السائدة حيث بلغ  
 .7,2%ىو والفرؽ بُت نسبة الذكور واإلناث 

 اجلدوؿ ادلوارل يوضح توزي  أفراد العينة حسب السن.: السن-2
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب السن.:( 42جدول )ال

 النسبة المئوية تكرار الفئة العمرية
 %58,4 326 سنة 25أقل من  – 15من 
 %29,4 164 سنة 35اقل من  – 25من 

 %11,8 66 سنة 45أقل  – 35من 
 %4 2 فما فوق 45

 %100 558 وعالمجم
 .SPSSستمارة وسلرجاتباإلعتماد على بيانات اإل المصدر:             

واقل 15ما بُت  حمن خالؿ اجلدوؿ أعاله تشَت النتائج إذل أف أغلبية أفراد عينة الدراسة أعمارىم تًتاو       
سنة  35سنةو أقل من 25من من اجملموع العاـ، تليها مباشرة فئة  %58,4سنة، حيث بلغ  نسبة  25من

، يف حُت كان  فئة األفراد األكرب %11,8سنة كان  بنسبة  45سنة وأقل من35 من ، والفئة%29,4بنسبة 
 .%4سنة شلثلة بأقل نسبة وىي  45من 
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ية أفراد العينة من فئة الشباب واليت ىي أكثر متابعة لتطورات خدمات اذلاتف النقاؿ ومنو نستنتج أف غالب       
 ادلقدمة من طرؼ ادلؤسسات الثالث.

 نة الدراسة حسب ادلستوى التعليمياجلدوؿ ادلوارل يوضح توزي  أفراد عي:المستوى التعليمي-3   
 ( توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي.43جدول )ال

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي
 %0,2 1 بتدائيإ

 %1,1 6 متوسط
 % 4,6 26 ثانوي
 %94,1 525 جامعي
 %100 558 وعالمجم

 .SPSSوسلرجات ستمارةاإل بيانات على عتمادباإل :المصدر            

السبب يف  من أفراد العينة مستواىم التعليمي جامعي ويعود %94,1يتضح من اجلدوؿ أعاله أف            
وي ادلستوى من ذ %4,6رل، مث تليها مباشرة اغلبها مت يف ميداف التعليم العارات أستمذلك أف عملية توزي  اإل
كفاءة بتدائي، ومنو نستنتج أف غالبية أفراد العينة من ذوي ادلستوى اجلامعي شلا يبُت لنا  الثانوي وادلتوسط واإل

 اإلجابات على عبارات العينة وفهمها فهما جيدا.

 العينة حسب عدد اخلطوط ادلمتلكة اجلدوؿ ادلوارل يوضح توزي  أفرادعدد الخطوط الممتلكة :-4 
 .توزيع أفراد العينة حسب عدد الخطوط الممتلكة :(44جدول )

 النسبة المئوية التكرار عدد الشرائح
 .1شرػلة 

 شرػلتُت.
 شرائحثالث 

186 
282 
90 

33,3% 
50,6% 
16,1% 

 %100 558 اجملموع
 .SPSSوسلرجات ستمارةاإل بيانات على عتمادباإل: المصدر                              

من أفراد عينة الدراسة ؽلتلكوف شرػلتُت، مث تليها مباشرة نسبة  %50,6يتضح من يف اجلدوؿ أعاله أف       
ىي نسبة األفراد الذين ؽلتلكوف  %16,1من اإليمارل العاـ ؽلتلكوف شرػلة واحدة، والنسبة الباقية  33,3%

 شرائح. ثالث
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 المؤسسة المفضلة:-5
 اجلدوؿ ادلوارل يوضح توزي  أفراد عينة الدراسة حسب ادلؤسسة ادلفضلة لديهم.       

 .لديهم( :توزيع أفراد العينة حسب المؤسسة المفضلة 45الجدول )
 النسب ادلئوية تكرارات ادلؤسسة
 %14,5 81 جيزي
 %20,1 112 أوريدو
 %65,4 365 موبيليس
 %100 558 اجملموع

 SPSSستمارة وسلرجاتباالعتماد على بيانات اإل المصدر:

من أفراد عينة الدراسة يفضلوف خدمات موبيليس، يف حُت من  %65,4يتضح من اجلدوؿ أعاله أف         
 على التوارل. 14,5و  %20,1يفضلوف مؤسسة أوريدو، وجيزي بلغ  نسبتهم 

 أسباب تفضيل العميل للمؤسسة:-6
 اجلدوؿ ادلوارل يوضح توزي  أفراد عينة الدراسة حسب ادلؤسسة ادلفضلة لديهم وحسب أسباب تفضيلهم ذلا.    
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 توزيع أفراد العينة حسب المؤسسة المفضلة لديهم وحسب أسباب تفضيلهم لها :(46جدول )ال  
 المجموع ال نعم المؤسسة أسباب التفضيل

 الجودة
 الخدمات

 تكرار جيزي
 النسب المئوية

44 
54,3% 

37 
40,7% 

81 
100% 

 تكرار أوريدو
 النسب المئوية

66 
58,9% 

46 
41,1% 

112 
00% 

 تكرار موبيليس
 النسب المئوية

222 
60,8% 

143 
39,2% 

365 
100% 

 تكرار المجموع
 النسب المئوية

332 
59,5% 

226 
40,5% 

558 
100% 

 الحمالت
 الترويجية

 تكرار جيزي
 النسب المئوية

1 
1,2% 

80 
98,8% 

81 
100% 

 تكرار أوريدو
 النسب المئوية

10 
8,9% 

102 
91,1% 

112 
100% 

 تكرار موبيليس
 النسب المئوية

11 
3% 

354 
97% 

365 
100% 

 تكرار المجموع
 النسب المئوية

22 
3,9% 

536 
96,1% 

558 
100% 

 العروض
 السعرية

 تكرار جيزي
 النسب المئوية

54 
66,7% 

27 
33,3% 

81 
100% 

 تكرار أوريدو
 النسب المئوية

62 
55,4% 

50 
44,6% 

112 
100% 

 تكرار موبيليس
 النسب المئوية

230 
63% 

135 
37% 

365 
100% 

 تكرار المجموع
 النسب المئوية

346 
62% 

221 
38% 

558 
100% 

 تغطية
 الشبكة

 تكرار جيزي
 النسب المئوية

22 
27,2% 

59 
72,8% 

81 
100% 

 تكرار أوريدو
 النسب المئوية

93 
83% 

19 
17% 

112 
100% 

 تكرار موبيليس
 النسب المئوية

259 
71% 

106 
29% 

365 
100% 

 تكرار المجموع
 النسب المئوية

374 
67,03% 

184 
32,97% 

558 
100% 

 .SPSSستمارة وسلرجاتباإلعتماد على بيانات اإل المصدر:
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تصاؿ راج  جلودة ؤسسة اإليتضح من اجلدوؿ أعاله أف أغلبية أفراد عينة الدراسة أف أسباب تفضيلهم للم
 اخلدمات والعروض السعرية وتغطية الشبكات.

 المطلب الثالث: التحليل الوصفي إلجابات أفراد العينة  
بتكار دراسة حوؿ العبارات ادلتعلقة باإلسيتم يف ىذا ادلطلب التحليل الوصفي لنتائج إجابات عينة ال        

كار بتوافقة عينة الدراسة على فقرات اإلالتسويقي وادليزة التنافسية، حيث سيتم ربليل البيانات ادلتعلقة بدرجة م
ضلرافات ادلعيارية واليت سيتم توضيحها يف تماد على ادلتوسطات احلسابية واإلالتسويقي وادليزة التنافسية باالع

 اجلداوؿ التالية.
 : بالنسبة إلجابات أفراد عينة العمالءالفرع األول

 بتكار التسويقي:راد نحو فقرات محور اإلتجاىات األفتحليل إ-1-1
، ويتفرع عنو سبعة متغَتات ىي: اإلبتكار يف ادلنتج التسويقي ادلتغَت ادلستقل ذلذه الدراسةبتكار ؽلثل اإل       

بتكار يف ، اإلبتكار يف العمليات، اإلبتكار يف التوزي اخلدمي، اإلبتكار يف سعر اخلدمة، اإلبتكار يف الًتويج، اإل
 األفراد.

 :بتكار في المنتج الخدمياإل-أ
العمالء حوؿ فراد عينة ضلراؼ ادلعياري يف اإلجابات ألادلتوسطات احلسابية، واإل ادلوارليوضح اجلدوؿ      
 بتكار يف ادلنتج اخلدمي.اإل
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 بتكار في مجال المنتج الخدمياإل :(47جدول )ال
 المتوسط التكرارات والنسب المئوية العبارات

 الحسابي
نحراف اإل

 المعياري
 

 الترتيب
1 2 3 4 5 

1 5 
0,9% 

32 
5,7% 

32 
5,7% 

351 
62,9% 

138 
24,7% 

4,0484 0,7832 3 

2 23 
4,1% 

56 
10% 

30 
5,4% 

325 
8,2% 

124 
22,2% 

3,8441 1,0128 4 

3 5 
0,9% 

24 
4,3% 

38 
6,8% 

292 
52,3% 

199 
35,7% 

4,1756 0,8048 2 

4 7 
1,3% 

21 
3,8% 

27 
,8% 

263 
47,1% 

240 
43% 

4,2688 0,8190 1 

5 11 
2% 

34 
6,1% 

218 
21,2% 

305 
54,7% 

 

90 
16,1% 

3,7688 0,8412 5 

 عالية 0,5191 4,0211 نحرافات المعياريةدل العام للمتوسطات الحسابية واإلالمع
 SPSSستمارة وسلرجات برنامج باإلعتماد على بيانات اإل المصدر:     

بتكار يف رلاؿ ادلنتج بدرجة عالية على كافة عبارات اإل يتبُت من اجلدوؿ أعاله أف غالبية أفراد العينة يوافقوف      
  حيث جاءت بادلرتبة األوذل الفقرة ادلتعلقة 0,519ضلراؼ معياري )  وإ4,0211اخلدمي دبتوسط حسايب عاـ )

 ، وىذا 0,81907ضلراؼ معياري )  وبإ4,2688بتميز اخلدمات ادلبتكرة بالبساطة والوضوح، دبتوسط حسايب)
 أفراد العينة ألعلية أف تكوف اخلدمات ادلبتكرة تتميز بالبساطة والوضوح.يفسر إدراؾ 

ستمرار، دبتوسط بتكار وتقدًن خدمات جديدة بإادلتعلقة بأف ادلؤسسة تعمل على إ جاءت بادلرتبة الثانية الفقرة-
إرضاء  ، وىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية 0,80482  وباضلراؼ معياري )4,1756حسايب )

 وكسب العمالء من خالؿ سعي ادلؤسسة لتقدًن خدمات جديدة وبصفة دائمة.

بتكار مقارنة دبنافسيها، دبتوسط تميز خدمات ادلؤسسة بالتجديد واإلجاءت بادلرتبة الثالثة الفقرة ادلتعلقة ب-
عتماد ة إسة ألعلي ، وىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة الدرا0,78323ضلراؼ معياري )  وبإ4,0484حسايب )

 بتكار يف خدماهتا وىذا للمحافظة على سبيزىا.ادلؤسسة على اإل
 بلي حاجايتتجاءت بادلرتبة الرابعة الفقرة ادلتعلقة بالتعديالت والتحسينات احلاصلة يف اخلدمات ادلقدمة -

اسة   وىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة الدر 1,01288ضلراؼ معياري )  وبإ3,8441دبتوسط حسايب )وتوقعايت، 
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ألعلية قياـ ادلؤسسة بالتحسُت والتعديل يف خدماهتا من وق  إذل آخر لكي تتماشى م  حاجات وتوقعات 
 يف تغَت مستمر.ىي عمالئها واليت 

جاءت بادلرتبة اخلامسة الفقرة ادلتعلقة بتنوع تشكيلة خدمات ادلؤسسة لكي تتالءـ م  سلتلف عمالئها، دبتوسط -
 ، وىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية قياـ ادلؤسسة 0,86127ياري )ضلراؼ مع  وبإ3,7688حسايب )

 بتقدًن خدمات تتالءـ م  إمكانيات عمالئها.
 :بتكار في مجال األسعاراإل-ب   

بتكار يف ؿ اإلضلراؼ ادلعياري يف اإلجابات ألفراد عينة الدراسة حو ادلوارل ادلتوسطات احلسابية واإل يوضح اجلدوؿ
 األسعار.رلاؿ 

 (:اإلبتكار في مجال األسعار48جدول)
 المتوسط التكرارات والنسب المئوية العبارات

 الحسابي
نحراف اإل

 المعياري
 

 الترتيب
1 2 3 4 5 

1 7 
1,3% 

54 
9,7% 

64 
11,5% 

325 
58,2% 

108 
19,4% 

3,8477 0,8868 4 

2 13 
2,3% 

40 
7,2% 

87 
15,6% 

276 
49,5% 

142 
25,4% 

3,8853 0,9461 2 

3 11 
2% 

47 
8,4% 

139 
24,9% 

179 
32,1% 

182 
32,6% 

3,8495 1,0338 3 

4 4 
0,7% 

13 
2,3% 

39 
7% 

264 
47,3% 

238 
42,7% 

4,2885 0,7562 1 

5 11 
2% 

22 
3,9% 

118 
21,1% 

315 
56,5% 

92 
16,5% 

3,8154 0,8237 5 

 عالية 0,5563 3,9373 نحرافات المعياريةت الحسابية واإلالمعدل العام للمتوسطا

 SPSSستمارة وسلرجاتباإلعتماد على بيانات اإل المصدر:      

بتكار يف رلاؿ األسعار، بدرجة عالية على كافة عبارات اإل يتبُت من اجلدوؿ أعاله أف غالبية العينة يوافقوف      
  .0,55635ضلراؼ معياري )وبإ  3,9373دبعدؿ عاـ للمتوسطات احلسابية )

بتكار يف أسعار خدماهتا يعزز قيمة خدماهتا يف تعلقة بقياـ ادلؤسسة بالتنوع واإلبادلرتبة األوذل الفقرة ادلجاءت -
إدراؾ أفراد عينة الدراسة    وىذا يفسر0,75624ضلراؼ معياري )  وبإ4,2885نظر زبائنها، دبتوسط حسايب )
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واحملافظة عليهم وىذا من خالؿ تعزيز خدماهتا بتكار يف رلاؿ األسعار يساعد ادلؤسسة على كسب عمالئها أف اإل
 يف نظرىم.

بتكار الذي تقـو بو ادلؤسسة يف رلاؿ التسعَت على ادلتعلقة حبصوؿ العميل نتيجة اإل جاءت بادلرتبة الثانية الفقرة-
  ، وىذا يفسر0,94618ضلراؼ معياري )  وبإ3,8853قيمة تفوؽ التكاليف اليت يدفعها، دبتوسط حسايب )

 بتكار يف رلاؿ األسعار لو فوائد ػلصل عليها العميل تفوؽ التكاليف اليت يدفعها.ؾ أفراد عينة الدراسة أف اإلإدرا

عتبار كار يف األسعار م  األخذ بعُت اإلبتعلقة بقياـ ادلؤسسة على تطبيق اإلجاءت بادلرتبة الثالثة الفقرة ادلت-
اؾ أفراد ، وىذا يفسر إدر    1,0338ضلراؼ معياري )  وبإ3,8495خصائص ادلستهلكُت، دبتوسط حسايب )

 بتكار يف رلاؿ األسعار جلذب زبائن جدد م  مراعاة خصائصهم.عينة الدراسة ألعلية اإلعتماد على اإل

و   3,8477رية مبتكرة دبتوسط حسايب )تعلقة بقياـ ادلؤسسة بطرح عروض سعجاءت بادلرتبة الرابعة الفقرة ادل-
بتكار يف سة ألعلية إعتماد ادلؤسسة على اإل، وىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة الدرا  0,8868ضلراؼ معياري )بإ

 .األسعار لزيادة والء عمالئها وكسب عمالء جدد

بتكار دلنح خدمات بتكلفة معقولة كوسيلة لتحقيق رة ادلتعلقة بعمل ادلؤسسة على اإلجاءت بادلرتبة اخلامسة الفق-
إدراؾ أفراد عينة الدراسة    وىذا ما يفسر0,82378ضلراؼ معياري )  وبإ3,8154التميز، دبتوسط حسايب )

نحهم منفعة كبَتة مقارنة بالتكاليف اليت يدفعوهنا ويف نفس سعار يكوف يف صاحل العمالء ألنو ؽلبتكار يف األأف اإل
 الوق  ػلقق التميز للمؤسسة يف ذىنية عمالئها.

 بتكار في مجال الترويج:اإل-ج   

ابات ألفراد عينة الدراسة حوؿ ضلرافات ادلعيارية يف اإلجارل يوضح ادلتوسطات احلسابية واإلاجلدوؿ ادلو      
 بتكار يف رلاؿ الًتويج.اإل
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 رويجبتكار في مجال التاإل (:49ول)الجد

 

 SPSSستمارة وسلرجاتباإلعتماد على بيانات اإلالمصدر:          

بتكار يف بدرجة عالية على كافة عبارات اإل يتبُت من اجلدوؿ أعاله أف غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقوف      
  .0,60719ضلراؼ معياري )  وبإ3,9491رلاؿ الًتويج، دبعدؿ عاـ للمتوسطات احلسابية )

جاءت يف ادلرتبة األوذل الفقرة ادلتعلقة بأف اإلعالنات ادلبتكرة للمؤسسة كلها تركز على ادلناف  اليت يسعى الزبوف -
د عينة  ، وىذا يفسر إدراؾ أفرا0,87396ضلراؼ معياري )  وبإ4,1774) احلصوؿ عليها، دبتوسط حسايب

 بتكار يف الًتويج جلعل العميل ؽليز جودة اخلدمات ادلقدمة لو وادلناف  اليت سوؼ يتحصل عليها.الدراسة ألعلية اإل

الؿ تقدًن اذلدايا واحلوافز، بتكار يف تنشيط مبيعاهتا من خفقرة ادلتعلقة بقياـ ادلؤسسة باإلجاءت بادلرتبة الثانية ال-
ىتماـ يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة إل  ، وىذا1,0217ضلراؼ معياري )  وبإ4,1559دبتوسط حسايب )

 .خالؿ تقدًن اذلدايا واحلوافز ذلم ادلؤسسة بعمالئها واحملافظة عليهم من

ية حديثة ومبتكرة خلدماهتا دبتوسط حسايب جاءت بادلرتبة الثالثة الفقرة ادلتعلقة باستخداـ ادلؤسسة أساليب تروغل-
باع ادلؤسسة راؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية إت ، وىذا يفسر إد0,79097ضلراؼ معياري )  وبإ4,0305)

 لألساليب احلديثة يف الًتويج خلدماهتا ادلقدمة لعمالئها وجذب عمالء جدد.

 المتوسط التكرارات والنسب المئوية العبارات
 الحسابي

نحراف اإل
 المعياري
 

 الترتيب
1 2 3 4 5 

1 6 
1,1% 

31 
5,5% 

37 
6,6% 

350 
62,7% 

134 
24% 

4,0305 0,7909 3 

2 6 
1,1% 

35 
6,3% 

40 
7,2% 

345 
61,8% 

132 
23,7% 

4,0072 0,8105 4 

3 13 
2,3% 

169 
30,3% 

61 
10,9% 

226 
40,5% 

89 
15,9% 

3,3746 1,1406 5 

4 6 
1,1% 

28 
5% 

52 
9,3% 

247 
44,3% 

225 
40,3% 

4,1774 0,8739 1 

5 16 
2,9% 

39 
7% 

41 
,3% 

208 
37,3% 

254 
45,5% 

4,1559 1,0217 2 

 عالية 0,6071 3,9491 نحرافات المعياريةدل العام للمتوسطات الحسابية واإلالمع
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التعريف خبدماهتا اجلديدة بطريقة مبتكرة عند تقدؽلها،  جاءت بادلرتبة الرابعة الفقرة ادلتعلقة حبرص ادلؤسسة على-
  وىذا ما يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية 0,81058ضلراؼ معياري )  وبإ4,0072دبتوسط حسايب )

بتكار يف احلمالت الًتوغلية اليت تقـو هبا ادلؤسسة عند ل التعامل م  ادلؤسسة من خالؿ اإلإقناع العميل من أج
 دماهتا اجلديدة.تقدًن خ

نتباه، ياء غَت مألوفة وتثَت الفضوؿ واإلجاءت بادلرتبة اخلامسة الفقرة ادلتعلقة بأف إعالنات ادلؤسسة تعرض أش-
ة   وىذا ما يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلي1,14066ضلراؼ معياري )  وبإ3,3764دبتوسط حسايب )

 ياء غَت مألوفة يف محالهتا الًتوغلية.عتماد على أشإثارة وفضوؿ العميل من خالؿ اإل
 بتكار في التوزيع:اإل-د   

حوؿ اإلجابات ألفراد عينة الدراسة ادلعيارية يف ضلرافات اإلاجلدوؿ ادلوارل يوضح ادلتوسطات احلسابية و        
 بتكار يف التوزي .اإل

 بتكار في مجال التوزيع.اإل:(50جدول )                              
 المتوسط المئوية التكراراتوالنسب العبارات

 الحسابي
 نحرافاإل

 المعياري
 الترتيب

1 2 3 4 5 
1 13 

2,3% 
51 

9,1% 
119 

21,3% 
265 

47,5% 
110 

19,7% 
3,7312 0,9565 3 

2 5 
0,9% 

9 
5,2% 

85 
15,2% 

321 
57,5% 

111 
21,1% 

3,9283 0,8052 2 

3 13 
2,3% 

4 
6,1% 

71 
12,7% 

276 
49,5% 

164 
29,4% 

3,9749 0,9356 1 

 عالية 0,6356 3,8781 نحرافات المعياريةدل العام للمتوسطات الحسابية واإلالمع

 SPSSستمارة وسلرجات: باإلعتماد على بيانات اإلالمصدر
يف بتكار بدرجة عالية على كافة عبارات اإل يتبُت من اجلدوؿ أعاله أف غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقوف      

  .0,63564ضلراؼ معياري )  وبإ3,8781رلاؿ التوزي ، دبعدؿ عاـ للمتوسطات احلسابية )
جاءت بادلرتبة األوذل الفقرة ادلتعلقة بعمل ادلؤسسة على توزي  خدماهتا بأقصى سرعة شلكنة وبفعالية للتقليل من -

 ، وىذا 0,9356معياري )ضلراؼ   وبإ3,9749جهد ووق  العميل يف احلصوؿ على اخلدمة دبتوسط حسايب )
 نتظار.أعلية وق  العميل وتقليل فًتة اإلإدراؾ أفراد عينة الدراسة للًتكيز على  يفسر
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جاءت بادلرتبة الثانية الفقرة ادلتعلقة بتوفَت ادلؤسسة لوكاالت ذبارية ونقاط البي  يف ادلناطق التجارية والسكنية، -
 ، وىذا ما يفسر إدراؾ عينة الدراسة ألعلية توفَت 0,8052ضلراؼ معياري )  وبإ3,9283دبتوسط حسايب )

الوكاالت التجارية ونقاط البي  يف أمكاف تواجد العمالء هبدؼ أف يتلقى العميل اخلدمات أينما وجد سواء يف 
 .أماكن التسوؽ أو ادلناطق السكنية األكثر كثافة

حتياجات توزي  حديثة ومبتكرة تتماشى م  إ ألساليبجاءت بادلرتبة الثالة الفقرة ادلتعلقة باستخداـ ادلؤسسة -
دراؾ أفراد عينة الدراسة  ، وىذا ما يفسر إ0,9565ضلراؼ معياري )  وبإ3,7312الزبائن، دبتوسط حسايب )

حتياجات الزبائن من يف توزي  خدماهتا لكي تتماشى م  إستخداـ ادلؤسسة ألساليب احلديثة وادلبتكرة ألعلية إ
 .لى العمالء وجذب عمالء جددأجل احملافظة ع

 بتكار في المحيط المادي:اإل-ىـ   
بتكار جابات أفراد عينة الدراسة حوؿ اإلضلرافات ادلعيارية إلارل يوضح ادلتوسطات احلسابية واإلاجلدوؿ ادلو         

 يف احمليط ادلادي.
 بتكار في المحيط المادي(: اإل51جدول )ال

 المتوسط المئويةالتكرارات والنسب  العبارات
 الحسابي

 نحرافاإل
 المعياري

 الترتيب
1 2 3 4 5 

1 8 
1,4% 

43 
7,7% 

56 
10% 

304 
54,5% 

147 
26,3% 

3,9659 0,8957 2 

2 11 
2% 

37 
6,6% 

48 
8,6% 

289 
51,8% 

173 
31% 

4,0323 0,9160 1 

3 24 
4,3% 

80 
14,3% 

93 
16,7% 

294 
52,7% 

67 
12% 

3,5376 1,0175 3 

 عالية 0,6946 3,8453 نحرافات المعياريةالعام للمتوسطات الحسابية واإلدل المع
 SPSSستمارة وسلرجاتباإلعتماد على بيانات اإل المصدر:       

بتكار يف رلاؿ بدرجة عالية على كافة عبارات اإل يتبُت من اجلدوؿ أعاله أف غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقوف     
 ، وىذا يفسر 0,69462راؼ معياري )  وبإضل3,8453عاـ للمتوسطات احلسابية ) احمليط ادلادي، دبتوسط

باالنزعاج وادللل وىو ينتظر أف تكوف نقاط البي  تتميز باجلاذبية حىت ال يشعر العميل إدراؾ أفراد عينة الدراسة 
 تلقيو للخدمة.
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 في العمليات: اإلبتكار-و
بتكار يف جابات أفراد عينة الدراسة حوؿ اإلضلرافات ادلعيارية إلاحلسابية واإلارل يوضح ادلتوسطات اجلدوؿ ادلو     

 رلاؿ العمليات.
 (:اإلبتكار في مجال العمليات52الجدول)

 المتوسط التكرارات والنسب المئوية العبارات
 الحسابي

نحراف اإل
 المعياري
 

 الترتيب
1 2 3 4 5 

1 19 
3,4% 

58 
10,4% 

40 
7,2% 

238 
42,7% 

203 
36,4% 

3,9821 1,07678 2 

2 6 
1,1% 

43 
7,7% 

213 
38,2% 

244 
43,7% 

52 
9,3% 

3,5251 0,80967 4 

3 27 
4,8% 

75 
13,4% 

53 
9,5% 

248 
44,4% 

155 
27,8% 

3,7688 1,13787 3 

4 34 
6,1% 

79 
14,2% 

212 
38% 

175 
31,4% 

58 
10,4% 

3,2581 1,02469 5 

5 22 
3,9% 

33 
5,9% 

70 
12,5% 

150 
26,9% 

283 
50,7% 

4,1452 1,0977 1 

 عالية 0,74408 3,7358 نحرافات المعياريةسابية واإلالمعدل العام للمتوسطات الح
 .SPSSستمارة وسلرجاتباإلعتماد على بيانات اإللمصدر: ا

رلاؿ بتكار يف بدرجة عالية على كافة عبارات اإل يتبُت من اجلدوؿ أعاله أف غالبية عينة الدراسة يوافقوف     
  .0,74408ضلراؼ معياري )  وبإ3,7358العمليات، دبعدؿ عاـ للمتوسطات احلسابية )

  4,1452التمييز بُت الزبائن عند تقدًن اخلدمة دبتوسط حسايب ) ـ جاءت بادلرتبة االوذل الفقرة ادلتعلقة بعد-
 ، وىذا ما يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية حرص ادلؤسسة على التعامل م  1,0977ضلراؼ معياري )وبإ

 بدوف التميز بينهم، هبدؼ احملافظة عليهم وعلى مسعة ادلؤسسة.و يمي  عمالئها بنفس ادلعاملة 
راؼ معياري ضل  وبإ3,982جاءت بادلرتبة الثانية الفقرة ادلتعلقة بدقة التوقي  يف تقدًن اخلدمة دبتوسط حسايب )-
هبدؼ احملافظة على تقدًن اخلدمة يف الوق  ادلناسب   ، وىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية1,07678)

 عمالئها.
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  3,7688جاءت بادلرتبة الثالثة الفقرة ادلتعلقة بتقدًن اخلدمة بالشكل اجليد والسري ، دبتوسط حسايب )-
متالؾ ادلؤسسة القدرة على تقدًن دراؾ أفرد عينة الدراسة ألعلية إإ ، وىذا يفسر 1,13787ضلراؼ معياري )وبإ

 اخلدمة بالشكل اجليد والسري ، هبدؼ احملافظة على مسعة ادلؤسسة وعلى عمالئها.
عتماد ادلؤسسة على عمليات جديدة يف رلاؿ تقدًن اخلدمة دبتوسط رتبة الرابعة الفقرة ادلتعلقة بإجاءت بادل-

  وىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية أف تتب  0,80967راؼ معياري )ضل  وبإ3,5251حسايب )
ادلؤسسة أساليب وطرؽ مبتكرة يف رلاؿ تقدًن اخلدمة حىت تكسب والء عمالئها وربافظ على مسعتها وذبذب 

 عمالء جدد.
دبتوسط  ،ة موافقة متوسطةجاءت بادلرتبة اخلامسة الفقرة ادلتعلقة دبعاجلة الشكاوي بسرعة وبطريقة مبتكرة بدرج-

  وىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة حلرص ادلؤسسة على 1,02469ضلراؼ معياري )  وبإ3,2581حسايب )
 معرفة شكاوي العمالء ومعاجلتها بسرعة، هبدؼ احملافظة على العمالء وجذب عمالء جدد.

 بتكار في مجال األفراد:اإل-ز
بتكار جابات أفراد عينة الدراسة حوؿ اإلضلرافات ادلعيارية إلادلتوسطات احلسابية واإلارل يوضح اجلدوؿ ادلو       

 يف رلاؿ األفراد.
 (:اإلبتكار في مجال األفراد53الجدول)

 المتوسط التكرارات والنسب المئوية العبارات
 الحسابي

نحراف اإل
 المعياري
 

 الترتيب

1 2 3 4 5 

1 7 
3,4% 

35 
6,3% 

150 
26,9% 

230 
41,2% 

136 
24,4% 

3,8118 0,9178 2 

2 11 
2% 

33% 
5,9% 

58 
10,4% 

319 
57,2% 

137 
24,6% 

3,9642 0,8738 4 

3 11 
2% 

42 
7,5% 

40 
7,2% 

271 
48,6% 

194 
34,8% 

4,0663 0,9460 3 

4 8 
1,4% 

34 
6,1% 

38 
6,8 % 

246 
44,1% 

232 
41,6% 

4,1828 0,9081 5 

5 35 
6,3% 

65 
11,6 

80 
14,3% 

252 
45,2% 

126 
22,6% 

3,6613 1,1345 1 

 عالية 0,6158 3,9373 نحرافات المعياريةدل العام للمتوسطات الحسابية واإلالمع

 SPSSارة وسلرجاتبيانات اإلستمعتماد على باإلالمصدر: 
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بتكار بدرجة عالية على كافة عبارات اإل يتضح من اجلدوؿ أعاله أف غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقوف          
   .0,61683وبإضلراؼ معياري )  3,9561يف رلاؿ األفراد دبعدؿ عاـ للمتوسطات احلسابية )

  4,1282الفقرة ادلتعلقة بتميز موظفي ادلؤسسة باللباقة واإلحًتاـ ،دبتوسط حسايب )جاءت بادلرتبة األوذل -
ىتماـ براحة العميل وحرص اؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية اإلإدر   ، وىذا يفسر0,90813ضلراؼ معياري )وبإ

ادلؤسسة على جعلو راضيا يف كل احلاالت، وهبدؼ احملافظة عليو وعلى مسعة ادلؤسسة، ونفس الشيء ينطبق على 
توسط الفقرة ادلتعلقة بتمت  موظفي ادلؤسسة بقدرة كبَتة على اإلنصات واإلقناع اليت جاءت بادلرتبة الثانية، دب

  .0,94670ضلراؼ معياري )  وإ4,0663حسايب )

جاءت بادلرتبة الثالثة الفقرة ادلتعلقة بالشعور بالثقة واإلرتياح عند التعامل م  مقدـ اخلدمة ،دبتوسط -
 ،وىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية أف يشعر  0,8738  وبإضلراؼ معياري )3,9642حسايب)

 قة عند التعامل م  مقدمي اخلدمة.العمالء باألماف والث

رص مقدـ اخلدمة على أداء عملو بشكل صحيح وبطريقة مبتكرة، دبتوسط حبجاءت بادلرتبة الرابعة الفقرة ادلتعلقة -
ؽلكن أف يعزى سبب ذلك أف أفراد عينة الدراسة يدركوف  ، 0,91785ضلراؼ معياري )  وبإ3,8118حسايب )

ألعلية أف ػلرص مقدـ اخلدمة على أداء اخلدمة بشكل صحيح منذ اللحظة األوذل دلن  وقوع اخلطأ من أجل 
 إرضاء العمالء.

ضلراؼ   وبإ3,6613جاءت بادلرتبة اخلامسة الفقرة ادلتعلقة بتميز ىنداـ مقدمي اخلدمة دبتوسط حسايب )-
إدراؾ أفراد عينة الدراسة حلرص ادلؤسسة على جعل ىنداـ مقدمي اخلدمة    وىذا يفسر1,13456عياري )م

 التابعُت ذلا متميزين عن باقي مقدمي اخلدمة يف ادلؤسسات ادلنافسة.

 تجاىات أفراد عينة الدراسة نحو فقرات محور الميزة التنافسية:تحليل إ-1-2   
سرعة  ،دلتغَت التاب  ذلذه الدراسة ويتفرع عنو ثالث متغَتات ىي: اجلودة، التميزسبثل ادليزة التنافسية ا     
ضلرافات ادلعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ يوضح ادلتوسطات احلسابية واإلستجابة، واجلدوؿ ادلوارل اإل

 أبعاد ادليزة التنافسية.
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 محور الميزة التنافسيةالخاصة بعبارات  (: المؤشرات اإلحصائية54الجدول)
 أبعاد
 الميزة

 المتوسط التكرارات والنسب المئوية العبارات
 الحسابي

 نحرافاإل
 المعياري

 الترتيب
1 2 3 4 5 

 
 الجودة

1 9 
1,9% 

23 
4,1% 

36 
6,5% 

298 
53,4% 

192 
34,7% 

4,1487 0,8352 2 

2 2 
0,4% 

14 
2,5% 

46 
8,2% 

290 
52% 

206 
36,9% 

4,2258 0,7308 1 

3 2 
3,8% 

35 
6,3% 

40 
7,2% 

251 
45% 

211 
37,8% 

4,0681 1,0181 3 

 عالية 0,5774 3,9682 نحرافات المعياريةدل العام للمتوسطات الحسابية واإلالمع

 
 
 
 

 التميز
 
 

1 11 
2% 

86 
15,4% 

188 
33,7% 

198 
35,5% 

75 
13,4% 

3,4301 0,9706 4 

2 6 
1,1% 

44 
7,9% 

58 
10,4% 

88 
51,6% 

162 
29% 

3,9964 0,8988 3 

3 12 
2,2% 

132 
23,7% 

161 
28,9% 

199 
35,7% 

54 
9,7% 

3,2706 0,9974 5 

4 7 
1,3% 

30 
5,4% 

48 
8,6% 

130 
23,3% 

343 
61,5% 

4,3835 0,9397 1 

5 
 
 

5 
0,9% 

9 
7% 

68 
12,2% 

188 
33,7% 

258 
46,2% 

4,1738 0,9570 2 

 عالية 0,6168 3,9561 نحرافات المعياريةدل العام للمتوسطات الحسابية واإلالمع
 سرعة

 ستجابةاإل
1 25 

4,5% 
79 

14,2% 
151 

27,1% 
259 

46,4% 
44 

7,9% 
3,3907 0,9743 1 

2 33 
5,9% 

92 
16,5% 

211 
37,8% 

182 
32,6% 

40 
7,2% 

3,864 0,9906 2 

 متوسطة 0,7568 3,2885 نحرافات المعياريةدل العام للمتوسطات الحسابية واإلالمع
 spssستمارة وخرجات من اعداد الطالبة باإلعتماد على بيانات اإلالمصدر:

: يتبُت من اجلدوؿ أعاله أف غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقوف بدرجة عالية على كافة عبارات الجـــــــــــــــــــــــــودة-أ
ضلراؼ معياري   وبإ3,9682اجلودة بنسبة عالية، حيث بلغ ادلعدؿ العاـ للمتوسطات احلسابية )

(0,57748.  
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بتكار يعطي جودة عالية خلدمات ادلؤسسة أعلى من جودة حيث جاءت بادلرتبة األوذل الفقرة ادلتعلقة بأف اإل-
  تليها بادلرتبة الثانية الفقرة 0,73089ضلراؼ معياري )  وبإ4,2258خدمات منافسيها، دبتوسط حسايب )

ة جبودة عالية، دبتوسط حسايب ددلؤسسة على تقدًن خدماهتا احلالية واجلديبتكار يساعد ابأف اإلادلتعلقة 
بتكار ػلسن من لثة جاءت الفقرة ادلتعلقة بأف اإل ، وبادلرتبة الثا0,83532ضلراؼ معياري )  وبإ4,1487)

ضلراؼ معياري   وبإ4,0681جودة خدمات ادلؤسسة عن طريق تقليل األخطاء، دبتوسط حسايب )
(1,01816.  

  ،3ذباىات أفراد عينة الدراسة كان  إغلابية ألف متوسطاهتا احلسابية أكرب من ادلتوسط احليادي )الحظ أف إن
 ربسُت جودة خدمات ادلؤسسة.بتكار يف زيادة و اؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية اإلوىذا يفسر إدر 

عينة الدراسة يوافقوف بدرجة عالية على كافة عبارات : يتبُت من اجلدوؿ أعاله أف غالبية أفراد التميــــــــــــــــــز-ب
  .0,61683ضلراؼ معياري ) ، وبإ3,9561التميز، دبعدؿ عاـ للمتوسطات احلسابية )

ستخداـ ادلؤسسة بأف من نتائج إحيث جاءت بادلرتبة األوذل والثانية والثالثة بنسب عالية الفقرات ادلتعلقة -
األحدث، وجعلها متميزة من خالؿ سرعتها يف تقدًن  تكنولوجيا اإلتصاالت عتها يف تبٍتبتكار ىو زيادة سر لإل

 ، 4,3835خدماهتا اجلديدة، وتنوعها مقارنة دبنافسيها، حيث قدرت متوسطاهتا احلسابية على التوارل: )
 ، 0,95701 ، )0,93977ضلرافات معيارية تقدر على التوارل ) ، وبإ3,9964 ، )4,1738)
 بتكار يف ربقيق التميز للمؤسسة.اؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية اإلفسر إدر  ، وىذا ي0,89883)

خلدماهتا متميزة وأنو من نتائج  بتكار يساعد ادلؤسسة يف جعل طرؽ تقدؽلهاأما الفقرتُت ادلتعلقتُت بأف اإل-
د جاءت بادلرتبة الرابعة بتكار يف رلاؿ الًتويج بكثافة يؤدي إذل زيادة سبيزىا عن منافسيها، فقإستخداـ ادلؤسسة لإل

 ، 3,2706 ، )3,4301واخلامسة على التوارل بنسب متوسطة، حيث قدر متوسطها احلسايب على التوارل: )
  .0,99743 ، )0,97064ضلراؼ معياري على التوارل: )وبإ

على كافة لية : يتبُت من اجلدوؿ أعاله أف غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقوف بدرجة عاستجابةسرعة اإل-ج
  .0,75683ضلراؼ معياري )  وبإ3,2885ستجابة، دبعدؿ عاـ للمتوسطات احلسابية )عبارات سرعة اإل

بتكار يساعد ادلؤسسة على زيادة قدرهتا يف معاجلة الشكاوي ة األوذل الفقرة ادلتعلقة بأف اإلحيث جاءت بادلرتب-
ما يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة حلرص  ، وىذا 0,97439ضلراؼ معياري )وبإ   3,3907دبتوسط حسايب )

 ادلؤسسة على خدمة العميل بشكل أفضل والسهر على راحتو من خالؿ معرفة شكاويو ومعاجلتها بسرعة.

بتكار زيادة قدرهتا على معرفة حاجات ستخداـ ادلؤسسة لإلأف من نتائج إ جاءت بادلرتبة الثانية العبارة ادلتعلقة-
  0,99064ضلراؼ معياري )  وبإ3,1864وربويلها إذل خدمات جديدة، دبتوسط حسايب )الزبائن غَت ادلشبعة 
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كتشاؼ احلاجات الكامنة وربويلها إذل بتكار فهو يساعد على إاؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية اإلوىذا يفسر إدر 
 خدمات جديدة.

 بالنسبة إلجابات أفراد عينة الموظفينالفرع الثاني :     

 بتكار التسويقيحو فقرات محور اإلتجاىات األفراد نتحليل إ-2-1
 بتكار التسويقي:عينة الدراسة ضلو فقرات زلور اإل ذباىات أفرادفيما يلي ربليل إل    

 بتكار في المنتج الخدمي:اإل-أ
بتكار يف جابات أفراد عينة الدراسة حوؿ اإلضلرافات ادلعيارية إلادلوارل ادلتوسطات احلسابية واإل يوضح اجلدوؿ
 ادلنتج اخلدمي.
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 بتكار في المنتج الخدمي.:اإل( 55جدول )ال
 نوع العبارات

 المؤسسة
 المتوسط التكرارات والنسب المئوية

 الحسابي
 نحرافاإل

 المعياري
 الترتيب

 المجموع 5 4 3 2 1
 جيزي 1

 أوريدو
 موبيليس

16 
11 
10 

8 
1 
9 

3 
1 
8 

23 
12 
27 
 

50 
75 
46 

100 
100 
100 

4,0400 
 

 
 

1,4017 3 

 37 المجموع
12, 3% 

18 
6% 

12 
4% 

62 
20,7% 

171 
57% 

300 
100% 

 جيزي 2
 أوريدو

 موبيليس

0 
0 
0 

1 
0 
2 

9 
0 
3 

40 
29 
52 

50 
71 
43 

100 
100 
100 

4,4867 0,6254 1 

 3 - المجموع
1% 

12 
4% 

121 
40,3% 

164 
54,7% 

300 
100% 

 جيزي 3
 أوريدو

 موبيليس

0 
0 
1 

0 
1 
1 

8 
2 
2 

49 
34 
52 

43 
63 
44 

100 
100 
100 

4,4367 0,63824 2 

 1 المجموع
0,3% 

2 
0,7% 

12 
4% 

135 
45% 

150 
50% 

300 
100% 

 جيزي 4
 أوريدو

 موبيليس

1 
0 
1 

6 
0 
8 

24 
22 
27 

54 
57 
56 

15 
21 
8 

100 
100 
100 

3,790 0,77107 4 

 2 المجموع
0,7% 

14 
4,7% 

73 
24,3% 

167 
55,7% 

44 
14,7% 

300 
100% 

 جيزي 5
 أوريدو

 موبيليس

2 
0 
4 

4 
0 
5 

37 
28 
23 

48 
56 
56 

9 
16 
12 

100 
100 
100 

3,710 0,7966 5 

 6 المجموع
2% 

9 
3% 

88 
29,3% 

160 
53,3% 

37 
12,3% 

300 
100% 

6  0 
0 
1 

4 
18 
10 

83 
67 
72 

8 
12 
12 

5 
3 
5 

100 
100 
100 

3,0800 0,6284 6 

 1 المجموع
0,3% 

32 
10,7% 

222 
74% 

32 
10,7% 

13 
4,3% 

300 
100% 

 عالية 0,56781 3,9239 نحرافات المعياريةدل العام للمتوسطات الحسابية واإلالمع
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بتكار يف بدرجة عالية على كافة عبارات اإل يتبُت من اجلدوؿ أعاله أف غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقوف        
  .0,56781ضلراؼ معياري )  وبإ3,9239للمتوسطات احلسابية )ادلنتج اخلدمي، دبعدؿ عاـ 

دبتوسط  ،جاءت بادلرتبة األوذل الفقرة ادلتعلقة بأف ادلؤسسة تقـو بتطوير خدماهتا بناءا على متطلبات الزبائن-
وىي نسبة عالية، وىذا يفسر  إدراؾ أفراد عينة الدراسة  ، 0,6254ضلراؼ معياري )  وبإ4,4867حسايب )

 ية معرفة ادلؤسسة حلاجات الزبائن وزلاولة تلبيتها بأسلوب مبتكر حىت تضمن والء ورضا عمالئها.ألعل

دبتوسط ،بتكار يف خدماهتا ؤسسة تقـو بشكل مستمر بعملية اإلجاءت بادلرتبة الثانية الفقرة ادلتعلقة بأف ادل-
اؾ أفراد عينة الدراسة فسر إدر  ، وىي نسبة عالية، وىذا ي0,63824ضلراؼ معياري ) ، وبإ4,4367حسايب )
 بتكار يف اخلدمات، فهو يساعد ادلؤسسة على كسب عمالء جدد واحملافظة على عمالئها احلاليُت.ألعلية اإل

متالكها أو إذل تقدًن خدمات جديدة من الصعب إجاءت بادلرتبة الثالثة الفقرة ادلتعلقة بأف ادلؤسسة تسعى -
 ، وىي نسبة عالية، ويعزى 1,40177ضلراؼ معياري ) ، وبإ4,0400)تقليدىا ادلنافسُت، دبتوسط حسايب 

ذلك بأف أفراد عينة الدراسة يدركوف بأف ادلؤسسة حريصة على تقدًن خدمات جديدة يصعب تقليدىا من قبل 
 ادلنافس هبدؼ كسب عمالئها وجذب عمالء جدد.

مواتية من أجل تطوير األفكار اجلديدة وربويلها إذل جاءت بادلرتبة الرابعة الفقرة ادلتعلقة بأف ادلؤسسة توفر بيئة -
  ويعزى ذلك بأف أفراد عينة الدراسة 0,77107ضلراؼ معياري )  وبإ3,790دبتوسط حسايب ) ،خدمات

 بتكار وخلق خدمات جديدة.واتية داخل ادلؤسسة تساعد على اإليدركوف ألعلية وجود بيئة م

أفكار تنطوي على تطوير األفكار اجلديدة  بأف ادلؤسسة تقدـ الدعم أليعلقة جاءت بادلرتبة اخلامسة الفقرة ادلت-
 ، وىذا يفسر إدراؾ 0,7966ضلراؼ معياري )  وبإ3,710وربويلها إذل خدمات جديدة، دبتوسط حسايب )

جل ربفيزىم على تقدًن ى تقدًن الدعم والتشجي  الكايف دلوظيفها من أأفراد عينة الدراسة حلرص ادلؤسسة عل
 أفكار جديدة تستخدمها ادلؤسسة يف خلق خدمات جديدة.

جاءت بادلرتبة األخَتة الفقرة ادلتعلقة بأف ادلؤسسة زبصص نسبة عالية من مواردىا ألغراض تطوير خدماهتا، -
 ، وىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية عملية 0,6284ضلراؼ معياري )  وبإ0,080دبتوسط حسايب )

 ير يف خلق خدمات جديدة.البحث والتطو 

 بتكار في االسعار:اإل-ب   

بتكار ة الدراسة حوؿ اإلضلرافات ادلعيارية إلجابات أفراد عينارل يوضح ادلتوسطات احلسابية واإلاجلدوؿ ادلو          
 يف رلاؿ األسعار.
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 يوضح االبتكار في مجال األسعار:( 56دول )الج                           

نوع  العبارات
 المؤسسة

 المتوسط التكرارات والنسب المئوية
 الحسابي

 ضلراؼاإل
 ادلعياري

 الًتتيب
المجمو  5 4 3 2 1

 ع
 جيزي 1

 أوريدو
 موبيليس

0 
0 
0 

2 
0 
0 

15 
7 
4 

71 
70 
36 

12 
23 
60 

100 
100 
100 

4,217 0,619 4 

 0 المجموع
0 

2 
0,7% 

26 
8,7% 

117 
59% 

95 
31,7% 

300 
100% 

 جيزي 2
 أوريدو

 موبيليس

0 
0 
0 

2 
0 
2 

27 
7 
4 

42 
48 
36 

29 
45 
58 

100 
100 
100 

4,286 0,734 3 

 0 المجموع
0 

4 
1,3% 

38 
12,7% 

126 
42% 

132 
44% 

300 
100% 

 جيزي 3
 أوريدو

 موبيليس

1 
0 
0 

0 
0 
0 

7 
2 
3 

35 
39 
37 

57 
59 
60 

100 
100 
100 

4,536 0,608 2 

 1 المجموع
0,3% 

0 
0 

12 
4% 

111 
37% 

176 
58,7% 

300 
100% 

 جيزي 4
 أوريدو

 موبيليس

1 
0 
0 

1 
0 
0 

2 
5 
1 

22 
38 
39 

74 
57 
60 

100 
100 
100 

4,593 0,596 1 

 1 المجموع
0,3% 

1 
0,3% 

8 
2,7% 

99 
33% 

191 
63,7% 

300 
100% 

 عالية 0,508 4,408 المعدل العام للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 .SPSSستمارة وسلرجات ت اإلعتماد على بيانا: باإلالمصدر

بتكار يف رلاؿ يتبُت من اجلدوؿ أعاله أف غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقوف بدرجة عالية على كافة عبارات اإل  
 ، وىي نسبة عالية 20,508ضلرافات معيارية ) ، وبإ4,4083األسعار، دبعدؿ عاـ للمتوسطات احلسابية )

بتكار يف عميل على مناف  كبَتة من جراء اإلراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية أف ػلصل الويعزى ذلك إذل إد،
 األسعار، وىذا ػلقق فوائد لصاحل العمالء.
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رية مبتكرة جلذب ادلزيد من ة بأف ادلؤسسة تقـو بطرح عروضا سعحيث جاءت بادلرتبة األوذل العبارة ادلتعلق-
 ، وىي نسبة عالية، وبادلرتبة الثاين جاءت 0,5965ضلراؼ معياري )  وبإ4,593دبتوسط حسايب)،العمالء 

ضلراؼ   وبإ4,5367بتكار ربقيق التميز، دبتوسط حسايب )لقة بأف ادلؤسسة تسعى من خالؿ اإلالعبارة ادلتع
بيق ادلؤسسة تقـو بتط ، وىي نسبة عالية، يف حُت جاءت بادلرتبة الثالثة العبارة ادلتعلقة بأف 0,6081معياري )

ضلراؼ معياري وبإ  4,2867بتكار السعري م  األخذ بعُت االعتبار خصائص ادلستهلكُت، دبتوسط حسايب )اإل
بتكار السعري لتعزيز رة ادلتعلقة بأف ادلؤسسة تسعى لإل ، وىي نسبة عالية، وبادلرتبة الرابعة جاءت العبا0,7345)

  وىي نسبة عالية، وىذا 0,6199ضلراؼ معياري )إ  وب4.2167الزبوف، دبتوسط حسايب )يف نظر قيمة اخلدمة 
يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية تعزيز صورهتا يف ذىنية عمالئها، هبدؼ كسب عمالئها احلاليُت وجذب 

 عمالء جدد واحملافظة على مسعتها.

 بتكار في الترويج:اإل-ج   

بتكار جابات أفراد عينة الدراسة حوؿ اإلضلرافات ادلعيارية إلارل يوضح ادلتوسطات احلسابية واإلاجلدوؿ ادلو         
 يف رلاؿ الًتويج.
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 (: االبتكار في مجال الترويج57جدول )
 نوع  العبارات

 المؤسسة
 المتوسط التكرارات والنسب المئوية

 الحسابي
 نحرافاإل

 المعياري
 الترتيب

 المجموع 5 4 3 2 1

 جيزي 1
 أوريدو

 موبيليس

0 
0 
0 

1 
0 
1 

3 
0 
2 

29 
21 
37 

67 
79 
60 

100 
100 
100 

4,656 0,547 1 

 0 المجموع
0 

2 
0,7% 

5 
1,7% 

87 
29% 

206 
68,7% 

300 
100% 

 جيزي 2
 أوريدو

 موبيليس

0 
0 
0 

2 
1 
0 

7 
1 
3 

50 
44 
40 

41 
54 
57 

100 
100 
100 

4,450 0,618 3 

 0 المجموع
0 

3 
1% 

11 
3,7% 

134 
44,7% 

152 
50,7% 

300 
100% 

 جيزي 3
 أوريدو

 موبيليس

0 
1 
3 

18 
23 
27 

47 
43 
18 

24 
20 
27 

11 
13 
25 

100 
100 
100 

3,310 1,038 6 

 4 المجموع
1,3
% 

68 
22,7% 

108 
36% 

71 
23,7% 

49 
16,3% 

300 
100% 

 
4 

 جيزي
 أوريدو

 موبيليس

2 
6 

10 

61 
70 
49 

27 
17 
10 

7 
5 

16 

3 
2 

15 

100 
100 
100 

2,506 0,979 8 

 18 المجموع
6% 

180 
60% 

54 
18% 

28 
9,3% 

20 
6,7% 

300 
100% 

 جيزي 5
 أوريدو

 موبيليس

0 
0 
3 

1 
18 
16 

73 
69 
59 

20 
9 

17 

6 
4 
5 

100 
100 
100 

3,116 0,705 7 

 3 المجموع
1% 

35 
11,7% 

201 
67% 

46 
15,3% 

15 
5% 

300 
100% 

 جيزي 6
 أوريدو

 موبيليس

0 
0 
0 

1 
0 
1 

6 
4 
4 

70 
90 
63 

23 
6 

32 

100 
100 
100 

4,143 0,506 4 

 0 المجموع
0 

2 
0,7% 

14 
4,7% 

223 
74,3% 

61 
20,3% 

300 
100% 
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 جيزي 7
 أوريدو

 موبيليس

0 
0 
1 

2 
0 
1 

6 
1 
7 

40 
49 
46 

52 
50 
45 

100 
100 
100 

4,413 0,661 5 

 1 المجموع
0,3
% 

3 
1% 

14 
,7% 

135 
45% 

147 
49% 

300 
100% 

 
8 

 جيزي
 أوريدو

 موبيليس

0 
0 
1 

0 
0 
1 

4 
0 
3 

38 
42 
53 

58 
58 
42 

100 
100 
100 

4,486 0,598 2 

 1 المجموع
0,3
% 

1 
0,3% 

7 
2,3% 

133 
44,3% 

158 
52,7% 

300 
100% 

 عالية 0,380 3,884 نحرافات المعياريةدل العام للمتوسطات الحسابية واإلالمع
 SPSSستمارة وسلرجات باإلعتماد على بيانات اإلالمصدر: 

بتكار يف رلاؿ الًتويج، دبعدؿ ة الدراسة يوافقوف على عبارات اإليتبُت من اجلدوؿ أعاله أف أغلبية أفراد عين      
  .0,3801) ةمعياري ات ضلرافإ ، وب3,8854عاـ للمتوسطات )

 ،تروغلية مبتكرة للتأثَت يف الزبائنجاءت بادلرتبة األوذل الفقرة ادلتعلقة بأف ادلؤسسة تسعى إذل إغلاد وسائل -
ويعزى سبب ذلك أف أفراد عينة ، ، وىي نسبة عالية 0,5475ضلراؼ معياري )  وبإ4,656دبتوسط حسايب )

 الدراسة يدركوف دلدى أعلية إغلاد وسائل تروغلية مبتكرة لزيادة التأثَت يف عمالئها هبدؼ كسب رضاىم ووالئهم.

رة ادلتعلقة بأف اإلعالنات ادلبتكرة للمؤسسة تركز على ادلناف  اليت يسعى الزبوف احلصوؿ جاءت بادلرتبة الثانية الفق-
اؾ أفراد وىي نسبة عالية، وىذا يفسر إدر ،  0,59806ضلراؼ معياري )  وبإ4,4867عليها، دبتوسط حسايب )
قتناء ل عليها من خالؿ إ  اليت سوؼ يتحصبتكار يف الًتويج جلعل الزبوف يدرؾ ادلنافعينة الدراسة ألعلية اإل

 خدمات ادلؤسسة.

دبتوسط ،ستخداـ أساليب تروغلية دلؤسسة تسعى إذل التميز من خالؿ إجاءت بادلرتبة الثالثة الفقرة ادلتعلقة بأف ا-
وىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة ،وىي نسبة عالية ،  0,6185ضلراؼ معياري )  وبإ4,4500حسايب )

 ستخداـ أساليب تروغلية مبتكرة جديدة.ؤسسة يف نظر زبائنها من خالؿ إادلألعلية زيادة سبيز 

بتكار يف تنشيط مبيعاهتا من خالؿ تقدًن اذلدايا دلتعلقة بأف ادلؤسسة تعمل على اإلجاءت بادلرتبة الرابعة الفقرة ا-
وىذا يفسر  ، ، وىي نسبة عالية0,50693ضلراؼ معياري )  وبإ4,1473واجلوائز دبعدؿ متوسط حسايب )
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بتكار يف تنشيط مبيعاهتا من خالؿ تقدًن اذلدايا واجلوائز الدراسة أف ادلؤسسة تعمل على اإل إدراؾ أفراد عينة
 ن فوائد واليت من بينها كسب عمالء جدد.مللعمالء دلا ذلا 

خللق نوع من  بتكار يف الًتويج فهي تسعىادلتعلقة بأف ادلؤسسة من خالؿ اإلجاءت بادلرتبة اخلامسة الفقرة -
ضلراؼ معياري   وبإ4,1439التأثَت يف الزبائن لبناء العالقة معهم واحملافظة عليهم، دبتوسط حسايب )

وىي نسبة عالية، وىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية بناء عالقات قوية م  عمالئها من ،  0,66127)
ويج والذي من شأنو أف يعزز صورة ادلؤسسة يف ذىنية بتكار يف الًت زيادة التأثَت عليهم، عن طريق اإلخالؿ 

 عمالئها.

بتكار يف الًتويج ىو سبيز جودة خدماهتا مقارنة جاءت بادلرتبة السادسة الفقرة ادلتعلقة بأف اذلدؼ من اإل-
وىي نسبة عالية، ويعزى سبب ذلك  ، 1,0380ضلراؼ معياري )  وبإ3,3100دبتوسط حسايب ) ،دبنافسيها
بتكار يف الًتويج جعل الزبوف ؽليز جودة اخلدمات تسعى ادلؤسسة من خالؿ اإلد عينة الدراسة ألعلية أف إدراؾ أفرا
 ادلقدمة لو.

جاءت بادلرتبة السابعة الفقرة ادلتعلقة بأف ادلؤسسة تنمح مكافآت رلزية وتشجيعية للمبتكرين يف رلاؿ وسائل -
ويعزى سبب ذلك إذل أف أفراد عينة  ، 0,7057)ضلراؼ معياري   وبإ3,1167الًتويج، دبتوسط حسايب )

ًن أفكار تروغلية جديدة الدراسة يدركوف ألعلية ىذه ادلكافآت فهي تعمل على ربفيز وتشجي  ادلوظفُت على تقد
 نتباه وفضوؿ العمالء.تزيد من إ

سعى إلظهار عيوب بتكار يف اإلعالف فهي تادلتعلقة بأف ادلؤسسة من خالؿ اإلجاءت بادلرتبة األخَتة الفقرة -
وىي نسبة متوسطة، وىذا  ، 0,5737ضلراؼ معياري )وبإ  2,5067دبتوسط حسايب ) ،خدمات منافسيها

بتكار يف الًتويج يف جعل الزبوف يدرؾ علية أف تسعى ادلؤسسة من خالؿ اإليفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة أل
 تراقب عملهم وخاصة أف ىناؾ سلطة الضبط اليتادلناف  اليت سوؼ يتحصل عليها وليس إظهار عيوب خدماهتا، 

 ستخداـ ىذا النوع من أساليب الًتويج.وسبنعهم من إ

 بتكار في التوزيع:اإل-د   

بتكار فراد عينة الدراسة حوؿ عبارات اإلضلرافات ادلعيارية إلجابات أارل يوضح ادلتوسطات احلسابية واإلاجلدوؿ ادلو 
 يف التوزي .
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 اإلبتكار في مجال التوزيع(: 58الجدول)

 نوع العبارات
 المؤسسة

 المتوسط التكرارات والنسب المئوية
 الحسابي

 ضلراؼاإل
 ادلعياري

 الًتتيب

 اجملموع 5 4 3 2 1
 
1 

 جيزي
 أوريدو

 موبيليس

0 
0 
1 

3 
0 
3 

12 
5 
6 

55 
58 
38 

30 
37 
52 

100 
100 
100 

4,270 0,715 3 

 1 المجموع
0,3% 

6 
2% 

23 
7,7% 

151 
50,3% 

119 
39,7% 

300 
100% 

 جيزي 2
 أوريدو

 موبيليس

2 
1 
9 

14 
10 
33 

20 
10 
27 

27 
33 
11 

37 
46 
20 

100 
100 
100 

3,653 1,240 4 

 12 المجموع
4% 

57 
19% 

57 
19% 

71 
23,7% 

103 
34,3% 

300 
100% 

 جيزي 3
 أوريدو

 موبيليس

0 
0 
1 

1 
2 
5 

10 
7 
2 

37 
42 
51 

52 
49 
41 

100 
100 
100 

4,346 0,744 2 

 1 المجموع
0,3% 

8 
2,7% 

19 
6,3% 

130 
43,3% 

142 
47,3% 

300 
100% 

 جيزي 4
 أوريدو

 موبيليس

1 
0 
1 

1 
0 
4 

7 
4 
5 

25 
44 
43 

66 
52 
47 

100 
100 
100 

4,443 0,731 1 

 2 المجموع
0,7% 

5 
1,7% 

16 
5,3% 

112 
37,3% 

165 
55% 

300 
100% 

 عالية 0,600 4,178 نحرافات المعياريةالمعدل العام للمتوسطات واإل
 SPSSستمارة وسلرجات عتماد على بيانات اإلباإلالمصدر: 

بتكار يف رلاؿ بدرجة عالية على كافة عبارات اإل اجلدوؿ أعاله أف غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقوف يتبُت من     
  ، وىي نسبة عالية.0,60019معياري )ضلراؼ   وبإ4,1783التوزي ، دبعدؿ عاـ للمتوسطات احلسابية )

بتكار يف التوزي  إذل التقليل من جهد لقة بأف ادلؤسسة تسعى من خالؿ اإلجاءت بادلرتبة األوذل الفقرة ادلتع-
وىي  ، 0,73160ضلراؼ معياري )  وبإ4,4433ووق  العميل يف احلصوؿ على اخلدمة، دبتوسط حسايب )
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قتناء  التوزي ، فهو ؽلكن العمالء من إبتكار يففراد عينة الدراسة ألعلية اإلويعزى سبب ذلك إدراؾ أنسبة عالية، 
 نتظار العميل.ي مكاف وبدوف جهد وتقليل من وق  إخدمات ادلؤسسة من أ

جاءت بادلرتبة الثانية الفقرة ادلتعلقة بأف ادلؤسسة تقـو بتثقيف القوى البيعية لديها من خالؿ إجراء دورات -
وىي نسبة عالية، ويعزى سبب ذلك  ، 0,7449ضلراؼ معياري )  وبإ4,3467حسايب )دبتوسط  ،تدريبية

 تصاؿ ادلباشر بالعمالء.نة الدراسة ألعلية ىذه الدورات إلرتباطها باإلإلدراؾ أفراد عي

حتياجات توزي  جديدة ومبتكرة تتماشى م  إ جاءت بادلرتبة الثالثة الفقرة ادلتعلقة بأف للمؤسسة أساليب-
دراؾ أفراد   وىي نسبة عالية، وىذا يفسر إ0,7156ضلراؼ معياري )  وبإ4,2700ء، ودبتوسط حسايب )العمال

جديدة تسمح للمؤسسة بالتميز عن منافسيها من أجل احملافظة  توزي   ستخداـ أساليبعينة الدراسة ألعلية إ
 على عمالئها.

تقـو بتوظيف كفاءات متميزة يف مهاـ التوزي  والبي ، دبتوسط  قرة ادلتعلقة بأف ادلؤسسةجاءت بادلرتبة الرابعة الف-
د عينة الدراسة حرص ادلؤسسة  ، وىذا يفسر إدراؾ أفرا1,24028ضلراؼ معياري )  وبإ3,6533حسايب )

ستقطاب كفاءات من األفراد خاصة ادلتميزين لتوظيفهم يف مهاـ البي  من أجل خدمة العمالء بشكل أفضل على إ
 .وتضمن رضاىم

 بتكار في المحيط المادي:اإل-ه   

 بتكاراإل حوؿ الدراسة عينة أفراد إلجابات ادلعيارية ضلرافاتواإل احلسابية ادلتوسطات يوضح ادلوارل اجلدوؿ      
 .  ادلادي احمليط يف
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 المادي المحيط في بتكاراإل :(59) دولالج

      
 العبارات

 نوع
 المؤسسة

 المتوسط التكرارات والنسب المئوية
 الحسابي

 ضلراؼاإل
 ادلعياري

 الًتتيب

 المجموع 5 4 3 2 1

 جيزي 1
 أوريدو

 موبيليس

0 
0 
1 

1 
0 
2 

9 
3 
8 

77 
72 
53 

13 
25 
36 

100 
100 
100 

4,150 0,601 3 

 1 المجموع
0,3% 

3 
1% 

20 
6,7% 

202 
67,3% 

74 
24,7% 

300 
100% 

 جيزي 2
 أوريدو

 موبيليس

0 
0 
1 

2 
0 
6 

35 
15 
18 

25 
23 
42 

38 
62 
33 

100 
100 
100 

4,153 0,886 2 

 1 المجموع
0,3% 

8 
2,7% 

68 
22,7% 

90 
30% 

133 
44,3% 

300 
100% 

 جيزي 3
 أوريدو

 موبيليس

0 
0 
2 

1 
0 
5 

6 
1 
2 

32 
43 
45 

61 
56 
46 

100 
100 
100 

4,453 0,713 1 

2 المجموع
0,7% 

6 
2% 

9 
3% 

120 
40% 

163 
54,3% 

300 
100% 

 عالية 0,584 4,252 المعيارية نحرافاتواإل للمتوسطات العام المعدل
 SPSSستمارة وسلرجات باإلعتماد على بيانات اإل المصدر: 

احمليط بتكار يف بدرجة عالية على كافة عبارات اإل يتبُت من اجلدوؿ أعاله أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف      
  .0,58446)ةمعياري اتضلراف  وبإ4,2522ادلادي، دبعدؿ عاـ للمتوسطات احلسابية )

جاءت بادلرتبة األوذل الفقرة ادلتعلقة بأف ادلؤسسة تعمل على تزويد نقاط بيعها بأحدث التكنولوجيا )كأجهزة -
 ، 0,58446ضلراؼ معياري )  وبإ4,4533الكومبيوتر واللوحات اإلرشادية اإللكًتونية ، دبتوسط حسايب )

وىي نسبة عالية، ىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية تسري  خدمة العمالء وحرص ادلؤسسة على راحة 
 ورضا العميل.

جاءت بادلرتبة الثانية والثالثة على التوارل الفقرتُت ادلتعلقة بأف ادلؤسسة تعمل على تصميم ديكور جذاب وهتيئة -
رتياح واألماف، حيث قدر متوسطهما احلسايب على التوارل بػ حىت يكوف مالئما وؼللق جو من اإل زليطها ادلادي
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 ، وعلا نسبتُت عاليتُت، وىذا يفسر 0,6017  و)0,88644ضلرافُت معيارين )  وبإ4,1500  و)4,1533)
نزعاج وىو ينتظر ر العميل باإلاجلاذبية حىت ال يشعإدراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية أف يكوف احمليط ادلادي يتميز ب

 تلقيو اخلدمة.
 بتكار في العمليات:اإل-و   

بتكار يف جابات أفراد عينة الدراسة حوؿ اإلضلرافات ادلعيارية إلضح ادلتوسطات احلسابية واإلاجلدوؿ ادلوارل يو      
 العمليات.

 بتكار في العملياتاإل(:60)جدول ال
 نوع العبارات

 المؤسسة
 المتوسط والنسب المئويةالتكرارات 

 الحسابي
 ضلراؼاإل

 ادلعياري
 الترتيب

 اجملموع 5 4 3 2 1

 جيزي 1
 أوريدو

 موبيليس

1 
1 
1 

0 
0 
3 

4 
1 
3 

17 
11 
51 

78 
87 
42 

100 
100 
100 

4,613 0,607 1 

 3 المجموع
1% 

3 
1% 

8 
2,7% 

79 
26,3% 

207 
69% 

300 
100% 

 جيزي 2
 أوريدو

 موبيليس

0 
2 
0 

1 
0 
4 

1 
1 
2 

46 
40 
58 

52 
57 
36 

100 
100 
100 

4,416 0,677 2 

 2 المجموع
0,7% 

5 
1,7% 

4 
1,3% 

144 
48% 

145 
48,3  % 

300 
100% 

 جيزي 3
 أوريدو

 موبيليس

3 
5 
3 

7 
2 
23 

56 
35 
43 

27 
42 
30 

7 
16 
1 

100 
100 
100 

3,310 0,899 7 

 11 المجموع
3,7% 

32 
10,7% 

134 
44,7% 

99 
33% 

24 
8% 

300 
100% 

 جيزي 4
 أوريدو

 موبيليس

3 
6 
2 

13 
1 
14 

31 
31 
26 

48 
53 
52 

5 
9 
6 

100 
100 
100 

3,476 0,890 4 

 11 المجموع
3,7% 

28 
9,3% 

88 
29,3% 

153 
51% 

20 
6,7% 

300 
100% 

 جيزي 5
 أوريدو

 موبيليس

1 
6 
4 

6 
2 
6 

19 
12 
15 

45 
50 
70 

29 
30 
5 

100 
100 
100 

3,856 0,930 4 
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 11 المجموع
3,7% 

14 
4,7% 

46 
15,3% 

165 
55% 

64 
21,3% 

300 
100% 

 جيزي 6
 أوريدو

 موبيليس

1 
4 
3 

4 
0 
4 

4 
5 
9 

21 
36 
74 

70 
55 
10 

100 
100 
100 

4,256 0,890 3 

 8 المجموع
2,7% 

8 
2,7% 

18 
6% 

131 
43,7% 

135 
45% 

300 
100% 

 جيزي 7
 أوريدو

 موبيليس

2 
6 
5 

7 
1 
17 

40 
31 
45 

42 
54 
32 

9 
8 
1 

100 
100 
100 

3,376 0,885 6 

 13 المجموع
8,3% 

25 
8,3% 

116 
38,7% 

128 
42,7% 

18 
6% 

300 
100% 

 عالية 0,587 3,901 نحرافات المعياريةعدل العام للمتوسطات واإلالم
 SPSSستمارة وسلرجات باإلعتماد على بيانات اإلالمصدر: 

بتكار يف رلاؿ العمليات، بدرجة عالية على كافة عبارات اإل يوافقوفيتبُت من اجلدوؿ أعاله أف غالبية األفراد     
  .0,5877  وباضلراؼ معياري )3,9010دبعدؿ عاـ للمتوسطات احلسابية )

بتكار طرؽ جديدة لتحسُت عملياهتا اخلدمية، دبتوسط قرة ادلتعلقة بأف ادلؤسسة تقـو بإجاءت بادلرتبة األوذل الف-
  وىي نسبة عالية، ويعزى سبب ذلك إذل إدراؾ أفراد عينة 0,6070معياري )ضلراؼ   وبإ4,6133حسايب )

بتكار يف طرؽ القياـ بعملياهتا اخلدمية، واليت من شأنو أف يؤدي إذل إرضاء ستخداـ ادلؤسسة لإلة أعلية إالدراس
 العمالء.

قدًن خدماهتا سباشيا م  نوعية جاءت بادلرتبة الثانية الفقرة ادلتعلقة بأف ادلؤسسة تقـو  بإجراء تغيَتات يف ت-
وىي نسبة عالية، وىذا يفسر  ، 0,6717ضلراؼ معياري )  وبإ4,4167التقنيات احلديثة، دبتوسط حسايب )

لدى العاملُت إدراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية أف ربرص اإلدارة العليا يف ادلؤسسة على توفَت دورات تدريبية 
 من أعلية يف زيادة الكفاءة يف األداء داخل ادلؤسسة. بتكار، دلا لولتعريفهم بأعلية اإل

جاءت بادلرتبة الرابعة الفقرة ادلتعلقة بأف ادلؤسسة لديها مراكز حبث تطوير ذبدد يف األسلوب التسويقي، دبتوسط -
  وىي نسبة عالية، وىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة 0,9304ضلراؼ معياري )  وبإ3,8567حسايب )
 بتكارية التسويقية.وير لتتمكن من تنفيذ العمليات اإلف سبتلك ادلؤسسة مراكز تتخصص بالبحث والتطألعلية أ

الذي يساعد على ظهور القدرات  جاءت بادلرتبة اخلامسة الفقرة ادلتعلقة بأف ادلؤسسة تعمل على هتيئة ادلناخ-
وىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة  ، 0,890ضلراؼ معياري )  وبإ3,4767بتكارية للعاملُت، دبتوسط حسايب )اإل
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بتكار لدى العاملُت من خالؿ هتيئة ادلناخ داخل ادلؤسسة جي  على اإلذباه اإلدارة العليا ضلو التشالدراسة ألعلية إ
 بتكارية للعاملُت.يساعد ويشج  على ظهور القدرات اإلالذي 

يتم بأسلوب مبتكر دوف تعقيدات، دبتوسط  جاءت بادلرتبة السادسة الفقرة ادلتعلقة بأف إجراءات فتح خذ جديد-
وىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية إغلاد طرؽ  ، 0,8854ضلراؼ معياري )  وبإ3,3767حسايب )

 بسيطة يف فتح اخلطوط اجلديدة.

عملياهتا، جاءت بادلرتبة السابعة الفقرة ادلتعلقة بأف ادلؤسسة تقـو بتكوين فرؽ عمل إعادة تصميم وربديث -
وىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية توفَت  ، 0,899ضلراؼ معياري )  وبإ3,3100دبتوسط حسايب )

 فرؽ عمل مهمتها ىو إغلاد طرؽ وأساليب جديدة تستخدمها ادلؤسسة لتحسُت وتطوير عملياهتا.

 بتكار في مجال األفراداإل-ز   

بتكار يف رلاؿ ة حوؿ اإلضلرافات ادلعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسواإل ارل يوضح ادلتوسطات احلسابيةاجلدوؿ ادلو 
 .األفراد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  واقع وممارسة االبتكار التسويقي في مؤسسات االتصاالت بوالية سطيف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثـــــــــــل الثالــــــــــــالفص
 

 350 

 بتكار في مجال األفراداإل :(61جدول )ال

 نوع العبارات
 المؤسسة

 المتوسط  التكرارات والنسب المئوية
 الحسابي

 ضلراؼاإل
 ادلعياري

 الترتيب
 اجملموع 5 4 3 2 1

 جيزي 1
 أوريدو

 موبيليس

9 
8 
3 

7 
0 

12 

11 
13 
18 

65 
67 
61 

8 
12 
6 

100 
100 
100 

3,620 0,968 2 

 20 المجموع
6,7% 

19 
6,3% 

42 
14% 

193 
64,3% 

26 
8,7% 

300 
100% 

 جيزي 2
 أوريدو

 موبيليس

9 
8 
2 

11 
0 

16 

28 
14 
21 

45 
71 
58 

7 
7 
3 

100 
100 
100 

3,476 0,962 3 

 19 المجموع
6,3% 

27 
9% 

63 
21% 

174 
58% 

17 
5,7% 

300 
100% 

 جيزي 3
 أوريدو

 موبيليس

8 
8 
4 

66 
48 
5 

14 
25 
32 

5 
15 
5 

7 
4 
4 

100 
100 
100 

2,486 0,923 5 

 20 المجموع
6,7% 

169 
56,3% 

71 
23,7% 

25 
8,3% 

15 
5% 

300 
100% 

 جيزي 4
 أوريدو

 موبيليس

2 
6 
2 

5 
0 

10 

12 
14 
4 

67 
74 
79 

14 
6 
5 

100 
100 
100 

3,783 0,799 1 

 10 المجموع
3,3% 

15 
5% 

30 
10% 

220 
73,3% 

25 
8,3% 

300 
100% 

 جيزي 5
 أوريدو

 موبيليس

26 
8 

26 

1 
3 

27 

50 
57 
23 

13 
28 
20 

4 
4 
4 

100 
100 
100 

2,760 1,110 4 

 60 المجموع
20% 

37 
12,3% 

130 
43,3% 

61 
20,3% 

12 
% 

300 
100% 

 عالية 0,678 3,225 المعياريةنحرافات المعدل العام للمتوسطات واإل
 SPSSبرنامج ستمارة وسلرجات باإلعتماد على بيانات اإلالمصدر: 

بتكار يف رلاؿ األفراد، دبعدؿ عاـ اد العينة يوافقوف على عبارات اإليتبُت من اجلدوؿ أعاله أف غالبية أفر      
  .0,7990) ةمعياري اتضلراف ، وبإ3,2253للمتوسطات احلسابية )
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دبتوسط حسايب  ،بادلرتبة األوذل الفقرة ادلتعلقة بأف ادلؤسسة تعمل على ربديث ادلهارات الفنية للعاملُت جاءت-
 ، وىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية حرص ادلؤسسة على 0,7990ضلراؼ معياري )  وبإ3,7833)

موظفيها وبالتارل القياـ بأعماذلم بالشكل ربديث ادلهارات الفنية دلوظفيها، دلا ذلا من أعلية يف زيادة كفاءة 
 األفضل.

بتكارية، دـ الدعم الكايف للموظفُت إلستخداـ أساليب إجاءت بادلرتبة الثانية الفقرة ادلتعلقة بأف ادلؤسسة تق-
ذباه دراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية إ  وىذا يفسر إ0,96889ضلراؼ معياري )وبإ  3,6200دبتوسط حسايب )

بتكارية، ؿ تقدًن الدعم الكايف دلوظفيها إلستخداـ األساليب اإلبتكار من خالالعليا ضلو التشجي  على اإلدارة اإل
وىذا هبدؼ تشجيعهم من جهة ومن جهة أخرى احملافظة على موظفيها وعدـ تسرهبم للعمل يف ادلؤسسات 

افز من أجل تشجي  لوب تقدًن احلو ادلنافسة، ونفس الشيء بالنسبة للفقرة ادلتعلقة بأف ادلؤسسة تعتمد على أس
 . 0,9622ضلراؼ معياري )  وبإ3,4767بتكار، فقد جاءت بادلرتبة الثالثة دبتوسط حسايب )موظفيها على اإل

ادلؤسسة هتتم بتوافر القدرات  يف حُت جاءت بادلرتبة الرابعة واخلامسة على التوارل العبارتُت ادلتعلقتُت بأف-
زباذ القرارات للمبتكرين، حيث ويق، وأهنا تعمل على إعطاء حرية إللعمل يف إدارة التسبتكارية لدى ادلًتشحُت اإل

ضلرافهما ادلعياري على   على التوارل، وقدر إ2,4867  )2,7600قدر متوسطهما احلسايب على التوارل بػػ )
اد بَتة من قبل أفر   وىي نسبتُت منخفضتُت، وىذا يعٍت أف ىناؾ عدـ موافقة ك0,9234 )1,1104التوارل بػػ )

بتكارية لدى ادلًتشحُت ؤسسة ال هتتم بتوافر القدرات اإلتفاؽ جل ادلوظفُت أف ادلالعينة على ىاتُت العبارتُت وإ
لقرارات زباذ اعية فقط، كما أهنا ال سبنح حرية إللعمل يف إدارة التسويق، بل هتتم بأهنم حاملوف لشهادات جام

 قرارات ىي من صالحيات اإلدارة العليا فقط.زباذ الللمبتكرين، بل أف عملية إ

 تجاىات أفراد عينة الدراسة نحو فقرات الميزة التنافسية:تحليل إ-2-2     
 الجودة: - أ

 ضلرافات ادلعيارية ألفراد عينة الدراسة حوؿ عبارات اجلودة.ارل يوضح ادلتوسطات احلسابية واإلاجلدوؿ ادلو 
          

 

 

 

 



  واقع وممارسة االبتكار التسويقي في مؤسسات االتصاالت بوالية سطيف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثـــــــــــل الثالــــــــــــالفص
 

 352 

 اإلحصائية الخاصة بعبارات الجودة(: المؤشرات 62جدول )ال

 نوع العبارات
 المؤسسة

 المتوسط المئوية والنسب التكرارات
 الحسابي

راؼ اإلضل
 ادلعياري

 الًتتيب
 المجموع 5 4 3 2 1

 جيزي 1
 أوريدو

 موبيليس

1 
1 
0 

0 
0 
1 

2 
1 
3 

12 
9 
30 

85 
89 
66 

100 
100 
100 

4,753 0,577 1 

 2 المجموع
0,7% 

1 
0,3% 

6 
2% 

51 
17% 

240 
80% 

300 
100% 

 جيزي 2
 أوريدو

 موبيليس

3 
3 
3 

5 
4 
14 

15 
7 

24 

27 
24 
33 

50 
62 
26 

100 
100 
100 

4,063 1,090 4 

 9 المجموع
3% 

23 
7,7% 

46 
15,3% 

84 
28% 

138 
46% 

300 
100% 

 جيزي 3
 أوريدو

 موبيليس

1 
2 
2 

0 
0 
2 

12 
10 
3 

45 
48 
54 

42 
40 
39 

100 
100 
100 

4,256 0,774  

 5 المجموع
1,7% 

2 
0,7% 

25 
8,3% 

147 
49% 

121 
40,3% 

300 
100% 

 جيزي 4
 أوريدو

 موبيليس

0 
1 
1 

0 
0 
1 

2 
4 
3 

40 
52 
46 

58 
43 
49 

100 
100 
100 

4,443 0,638 2 

 2 المجموع
0,7% 

1 
0,7% 

9 
3% 

138 
46% 

150 
50% 

300 
100% 

 عالية 0,551 4,379 المعيارية نحرافاتواإل للمتوسطات العام المعدل
 SPSSستمارة وسلرجات باإلعتماد على بيانات اإل المصدر:

يتبُت من اجلدوؿ أعاله أف أفراد عينة الدراسة يوافقوف بدرجة عالية على كافة عبارات اجلودة دبعدؿ عاـ      
  .0,55185) ةمعياري اتضلراف  وبإ4,3792ات احلسابية )توسطللم

بتكار يعطي جودة عالية خلدمات ادلؤسسة أعلى من جودة األوذل الفقرة ادلتعلقة بأف اإلة حيث جاءت بادلرتب-
وىي نسبة عالية تليها  ، 0,57176ضلراؼ معياري )  وبإ4,7533دبتوسط حسايب ) ،خدمات منافسيها

دبتوسط ،ة عالية بتكار يساعد ادلؤسسة على تقدًن خدماهتا اجلديدة جبودالثانية الفقرة ادلتعلقة بأف اإل بادلرتبة
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الثالثة الفقرة ادلتعلقة بأف  وىي نسبة عالية، وبادلرتبة،  0,63887ضلراؼ معياري )  وبإ4,4433حسايب )
ضلراؼ معياري   وبإ4,2567دبتوسط حسايب )،جودة خدمات ادلؤسسة  زيادة بتكار يف العمليات ساعد علىاإل
بتكار ساعد ادلؤسسة على تبٍت الفقرة ادلتعلقة بأف اإلبعة جاءت وىي نسبة عالية ويف ادلرتبة الرا،  0,7742)

ضلراؼ معياري   وبإ4,0633دبتوسط حسايب ) ،مواصفات ومعايَت ضماف اجلودة بشكل صاـر يف يمي  أقسامها
   وىي نسبة عالية.1,0908)

أكرب من ادلتوسط  ذباىات أفراد عينة الدراسة كان  إغلابية برجة كبَتة ألف متوسطاهتا احلسابية كلهانالحظ أف إ
 بتكار يف زيادة وربسُت جودة خدمات ادلؤسسة.اؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية اإل، وىذا يفسر إدر 3احليادي 

 التميز:-ب   

ضلرافات ادلعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ عبارات ادلوارل ادلتوسطات احلسابية واإل يبُت اجلدوؿ     
 التميز.
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 التميز:المؤشرات اإلحصائية الخاصة بعبارات ( 63جدول )ال
 نوع العبارات

 المؤسسة
 المتوسط المئوية والنسب التكرارات

 الحسابي
 نحراف اإل

 المعياري
 الترتيب

 المجموع 5 4 3 2 1
 جيزي 1

 أوريدو
 موبيليس

4 
17 
12 

46 
14 
32 

13 
16 
29 

22 
39 
23 

15 
14 
4 

100 
100 
100 

2,973 1,212 6 

 33 المجموع
11% 

92 
30,7% 

58 
19,3% 

84 
28% 

33 
11% 

300 
100% 

 جيزي 2
 أوريدو

 موبيليس

0 
1 
2 

1 
1 
3 

10 
16 
10 

46 
41 
44 

43 
41 
41 

100 
100 
100 

4,233 0,8006 3 

 3 المجموع
1% 

5 
1,7% 

36 
12% 

131 
43,7% 

125 
41,7% 

300 
100% 

 جيزي 3
 أوريدو

 موبيليس

0 
0 
2 

2 
0 
3 

4 
1 
9 

19 
24 
20 

75 
75 
66 

100 
100 
100 

4,420 0,7145 1 

 2 المجموع
0,7% 

5 
1,7% 

14 
4,7% 

63 
21% 

216 
72% 

 

 جيزي 4
 أوريدو

 موبيليس

2 
1 
5 

39 
23 
36 

33 
31 
26 

16 
26 
23 

10 
19 
10 

100 
100 
100 

3,096 1,0791 5 

 8 المجموع
2,7% 

98 
32,7% 

90 
30% 

65 
21,7% 

39 
13% 

300 
100% 

 جيزي 5
 أوريدو

 موبيليس

1 
1 
6 

17 
8 
8 

36 
19 
11 

36 
57 
44 

10 
15 
31 

100 
100 
100 

3,666 0 ,989 4 

 8 المجموع
2,7% 

33 
11% 

66 
22% 

137 
45,7% 

56 
18,7% 

300 
100% 

 جيزي 6
 أوريدو

 موبيليس

5 
2 
2 

12 
1 
8 

3 
2 

12 

22 
29 
44 

58 
66 
34 

100 
100 
100 

4,240 1,038 2 

 9 المجموع
3% 

21 
7% 

17 
5,7% 

90 
31,7% 

158 
52,7% 

300 
100% 

 عالية 0,6184 3,805 المعيارية حرافاتو اإلن للمتوسطات العام المعدل
 spss ستمارة وسلرجات برنامجالطالبة باإلعتماد على بيانات اإلعداد من إ المصدر:
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على كافة عبارات التميز، دبعدؿ  يتبُت من اجلدوؿ أعاله أف غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقوف بدرجة عالية       
  .0,61840) ةمعياري اتضلراف  وبإ3,8050عاـ للمتوسطات احلسابية )

دة سرعتها يف تبٍت بتكار ىو زيالإلادلؤسسة ستخداـ بأف من نتائج إجاءت بادلرتبة األوذل الفقرة ادلتعلقة -
وىي نسبة عالية، ،  0,7145معياري )ضلراؼ   وبإ4,620تصاالت احلديثة، دبتوسط حسايب )تكنولوجيات اإل

من شأهنا أف تساعد ادلؤسسة على  وىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية مواكبة التطورات التكنولوجية اليت
 بتكار طرؽ وأساليب جديدة تستخدمها لتحقيق ادلزيد من التميز.إ

العاملُت فيها على السلوكيات اإلبتكارية من أجل  جي جاءت بادلرتبة الثانية الفقرة ادلتعلقة بأف ادلؤسسة تقـو بتش-
 ، 1,383  وباضلراؼ معياري )4,2400رتقاء خبدمات ادلؤسسة شلا ؽليزىا عن منافسيها، دبتوسط حسايب )اإل

عليا ضلو تشجي  على السلوكيات ذباه اإلدارة الدراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية إوىي نسبة عالية، وىذا يفسر إ
 رتقاء خبدمات ادلؤسسة وجعلها متميزة يف نظر عمالئها.ية من أجل اإلبتكار اإل

ادة سبيزىا من خالؿ إمتالكها بتكار زيستخداـ ادلؤسسة لإلبأف من نتائج إجاءت بادلرتبة الثالثة الفقرة ادلتعلقة -
  4,233كتشاؼ الفرص اجلديدة، دبتوسط حسايب )ألنظمة معلومات وإستخبارات خاصة باإلبتكار إل 

دراؾ أفراد عينة الدراسة ألعلية إمتالؾ ادلؤسسة  ، وىي نسبة عالية، وىذا يفسر إ0,8006ضلراؼ معياري )وبإ
كتشاؼ األفكار اجلديدة وربويلها إذل خدمات جديدة سبنح ألنظمة معلومات وإستخبارات تساعدىا على إ

 التميز للمؤسسة.

بتكار يف الًتويج بكثافة يؤدي إذل زيادة إستخداـ ادلؤسسة لإل بأف من نتائججاء بادلرتبة الرابعة الفقرة ادلتعلقة -
دراسة ألعلية  ، وىذا يفسر إدراؾ أفراد عينة ال0,9893  وباضلراؼ معياري )3,6667سبيزىا دبتوسط حسايب )

ا، شلا بتكار يف الًتويج، فهو يساعد العميل على سبييز اخلدمات ادلقدمة لو ومعرفة ادلناف  اليت سوؼ ػلصل عليهاإل
 يعزز من سبيز ادلؤسسة وتعزيز صورهتا يف ذىنية عمالئها.

بتكار جعلها متميزة من خالؿ سرعتها ة الفقرة ادلتعلقة بأف من نتائج إستخداـ ادلؤسسة لإلجاءت بادلرتبة اخلامس-
 ، وبادلرتبة السادسة 1,0791ضلراؼ معياري )  وبإ3,096دبتوسط حسايب ) ،يف تقدًن خدماهتا اجلديدة

بتكار ىو زيادة مهاراهتا وخرباهتا ادلتطورة وجعلها متميزة، ستخداـ ادلؤسسة لإلبأف من نتائج إجاءت الفقرة ادلتعلقة 
 ، وىي نسبة متوسطة، وىذا يعٍت أف ىناؾ عدـ 1,2127ضلراؼ معياري )  وبإ2,9733دبتوسط حسايب )

بتكار فعال يساعد على زيادة خربات ف اإللدراسة على ىذه الفًتة سبب أموافقة كبَتة من قبل أفراد عينة ا
ومهارات ادلؤسسة ولكن بسبب ادلنافسة القلة اليت يشهدىا القطاع أصبح  ادلؤسسات الثالثة ؽلتلكوف نفس 

 خلربات.ادلهارات وا
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 ستجابة لحاجات العمالء:اإل-د 
فراد عينة الدراسة حوؿ عبارات إلجابات أضلرافات ادلعيارية احلسابية واإل اجلدوؿ ادلوارل يوضح ادلتوسطات        

 ستجابة حلاجات العمالء.اإل
 ستجابة لحاجات العمالء.اإل :المؤشرات اإلحصائية الخاصة بعبارات (64جدول )ال

 نوع العبارات
 المؤسسة

 المتوسط  التكرارات والنسب المئوية
 الحسابي

 ضلراؼ اإل
 ادلعياري

 الترتيب
 اجملموع 5 4 3 2 1

 جيزي 1
 أوريدو

 موبيليس

0 
0 
2 

2 
2 
8 

10 
1 
5 

47 
40 
54 

41 
59 
31 

100 
100 
100 

4,296 0,772 2 

المجمو 
 ع

2 
0,7% 

10 
3,3% 

16 
5,3% 

141 
47% 

131 
43,7% 

300 
100% 

 جيزي 2
 أوريدو

 موبيليس

0 
0 
1 

1 
0 
5 

7 
4 
3 

43 
33 
52 

94 
63 
39 

100 
100 
100 

4,406 0,704 1 

المجمو 
 ع

1 
0,3% 

6 
2% 

14 
4,7% 

128 
42,7% 

151 
50,3% 

300 
100% 

 جيزي 3
 أوريدو

 موبيليس

3 
3 
3 

5 
4 

14 

15 
7 
24 

27 
24 
33 

05 
62 
26 

100 
100 
100 

4,063 1,090 3 

 9 لمجموعا
3% 

23 
7,7% 

46 
15,3% 

84 
28% 

138 
46% 

300 
100% 

 عالية 0,690 4,351 نحرافات المعياريةالمعدل العام للمتوسطات واإل
 SPSSستمارة وسلرجات باإلعتماد على بيانات اإل المصدر:

ستجابة بدرجة عالية على كافة عبارات اإل ة أفراد عينة الدراسة يوافقوفيتبُت من اجلدوؿ أعاله أف غالبي     
 ، وىذا يفسر 0,69072) ةمعياري اتضلراف  وبإ4,3517حلاجات العمالء، دبعدؿ عاـ للمتوسطات احلسابية )

كتشاؼ احلاجات الكامنة للعمالء وربويلها عينة الدراسة ألعلية اإلبتكار، فهو يساعد ادلؤسسة على إاؾ أفراد إدر 
 إذل خدمات جديدة، شلا ػلقق رضا العمالء وجذب عمالء جدد.

بتكار يساعد ادلؤسسة على معرفة حاجات الزبائن غَت ادلشبعة األوذل الفقرة ادلتعلقة بأف اإلحيث جاءت بادلرتبة -
وىي نسبة  ،  0,70447ضلراؼ معياري )  وبإ4,4067لها إذل خدمات جديدة، دبتوسط حسايب )وربوي
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ستجابة زيادة قدرهتا على اإلادلؤسسة على  بتكار يساعدالثانية الفقرة ادلتعلقة بأف اإل عالية، تليها مباشرة بادلرتبة
 ، 0,77206ضلراؼ معياري )إ  وب4,2967حلاجات كافة فئات ادلتعاملُت وربقيق رضاىم دبتوسط حسايب )

زدياد إقباؿ العمالء لرضاىم ار ػلقق أرباحا للمؤسسة من خالؿ إبتكلثة جاءت الفقرة ادلتعلقة بأف اإلوبادلرتبة الثا
ضلراؼ معياري   وبإ4,063دبتوسط حسايب ) ،عن اخلدمات اجلديدة اليت تشب  حاجاهتم غَت ادلشبعة

(1,090.  
 ار الفرضياتنتائج وإختبالمطلب الرابع: تحليل      
ار الفرضيات وبناء عليو سيتم اإلجابة على أسئلة الدراسة، سنتطرؽ من خالؿ ىذا ادلطلب إذل إختب      
  للحكم على معنوية الفروؽ بُت آراء F-testeو) ( T-testeار )ختبق ىذا الغرض مت اإلعتماد على إولتحقي

بتكار نوع العالقة وقوهتا بُت أبعاد اإلالبسيط وادلتعدد لتحديد  واإلضلدارد العينة، باإلضافة إذل ظلوذج اإلرتباط أفرا
 التسويقي )منفردة ورلتمعة  كمتغَت مستقل وأبعاد ادليزة التنافسية )منفردة ورلتمعة  كمتغَت تاب .

 ار الفرضية األولى:ختبإنتائج -1
بتكار اإللمفهوم  والية سطيفبالنقالة تصاالت الهاتفية مؤسسات اإل تطبق": الفرضية األوذلتنص      

 ."التسويقي في نشاطها
للعينة الواحدة لتحليل فقرات   T-testار )بختستخداـ إضية اإلحصائية أعاله مت إار الفر من أجل إختب      

احملسوبة Tبتكار التسويقي، وتكوف الفقرة إغلابية دبعٌت أف أفراد العينة يوافقوف على زلتواىا، إذا كان  القيمة اإل
ة، دبعٌت أف أفراد العينة ال يوتكوف الفقرة سلي 0,05 ، ومستوى الداللة أقل 1,96اجلدولية ) Tأكرب من قيم 

 . 0,05اجلدولية ومستوى الداللة أكرب من  Tمن قيمة قل احملسوبة أTيوافقوف على زلتواىا إذا كان  قيمة 
 العمالء.ار الفرضية الرئيسية األولى من وجهة نظر بختنتائج إ - أ

والية سطيف، ألبعاد بتصاالت اذلاتفية النقالة مؤسسات اإل بار مدى تبٍتختإ  يوضح 65اجلدوؿ ادلوارل )
 .من وجهة نظر العمالء  نشاطهابتكار التسويقي يف اإل

  ، وعند 3*ويتم إزباذ القرار بشأف داللة النتائج دبقارنة ادلتوسط احلسايب م  ادلتوسط احلسايب الفرضي )    
   .0.05  ومستوى الداللة ادلعنوية )557درجات احلرية )
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 من وجهة نظر العمالء ولىة األختبار الفرضي(:نتائج إ65جدول)

المتوسط  بتكار التسويقيأبعاد اإل
 الحسابي

 نحرافاإل
 المعياري

مستوى  Tقيمة 
 الداللة

 القرار

 دال )أوافق بشدة( 0,000 46,465 0,51913 4,0211 بتكار في المنتج الخدمياإل
 (بشدة أوافق) دال 0,000 39,796 0,55635 3,9373 بتكار في األسعاراإل
 (بشدة أوافق) دال 0,000 36,924 0,60719 3,9491 بتكار في الترويجاإل
 (بشدة أوافق) دال 0,000 32,634 0,63564 3,8781 بتكار في التوزيعاإل

 (بشدة أوافق) دال 0,000 28,745 0,69462 3,8453 بتكار في المحيط المادياإل
 (بشدة أوافق) دال 0,000 23,361 0,74408 3,7358 بتكار في العملياتاإل

 (بشدة أوافق) دال 0,000 35,948 0,61589 3,9373 بتكار في األفراداإل
بتكار الدرجة الكلية لإل
 التسويقي

 (بشدة أوافق) دال 0,000 48,586 0,44029 3,9056

 .SPSSعتماد على سلرجات التحليل بواسطة برنامج من إعداد الطالبة باإل المصدر:

  وىو 3,9056بتكار التسويقي يقدر بػػ )عدؿ العاـ للمتوسطات احلسابية لإلنالحظ من اجلدوؿ أعاله ادل       
 بتكاراإل اإلتصاالت بوالية سطيف دلفهـومؤسسات  ق ، وىو ما يؤكد على تطبي3لفرضي )أكرب من ادلتوسط ا

  559  وىي دالة عند درجات احلرية )48,586" احملسوبة فقد قدرت بػػ )Tالتسويقي، وما يؤكد ذلك قيمة "
يعٍت أف مؤسسات اإلتصاالت بوالية سطيف   ، وىو ما0,0000  دبستوى داللة قدره )0,05ومستوى اخلطأ )

 بتكار التسويقي يف نشاطها.اإلكافة أبعاد تطبق  

بتكار التسويقي، حبيث جاءت كل ادلتوسطات احلسابية ادلالحظة سجل  يف كافة زلاور اإل وىي نفس       
وكلها دالة   46,465  إذل )23,361احملسوبة من ) T ، فقد تراوح  قيمة 3أكرب من ادلتوسط الفرضي )

  وىو ما يعٍت أف مؤسسات 0,000  ودبستوى داللة قدره )0,05 ومستوى اخلطأ )557عند درجات احلرية )
فيأيت أوال اإلبتكار يف  ار التسويقي ولكن بدرجات متفاوتة،بتكبوالية سطيف تطبق كافة أبعاد اإل تصاالتاإل

ار يف بتك، مث اإلاألفراد، مث يليو اإلبتكار يف الًتويجار يف بتك، مث اإلاألسعار  يليو اإلبتكار يف، مثادلنتج اخلدمي
 .بتكار يف العملياتوأخَتا اإل التوزي ، مث يليو اإلبتكار يف احمليط ادلادي

بدرجة كبيرة  تصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيف تطبقء فإن مؤسسات اإلإذا من وجهة نظر العمال"     
 ".في نشاطها  التسويقيبتكار جدا  لمفهوم  اإل
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 :لموظفينااألولى من وجهة نظر الرئيسية ار الفرضية بختإنتائج  -ب     
طيف ألبعاد تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سيوضح نتائج إختبار مدى تطبيق مؤسسات اإل  66)اجلدوؿ ادلوارل  
 بتكار التسويقي من وجهة نظر ادلوظفُت.اإل

 ار الفرضية األولى من وجهة نظر الموظفينبختإنتائج   :(66جدول )ال
المتوسط  بتكار التسويقيأبعاد اإل

 الحسابي
 نحرافاإل

 المعياري
مستوى  Tقيمة 

 الداللة
 القرار

 دال )أوافق بشدة( 0,000 28,182 0,56781 3,9239 بتكار في المنتج الخدمياإل
 بشدة( دال )أوافق 0,000 47,997 0,50822 4,4083 بتكار في األسعاراإل
 دال )أوافق بشدة( 0,000 40,345 0,38012 3,8854 بتكار في الترويجاإل
 دال )أوافق بشدة( 0,000 34,005 0,60019 4,1783 بتكار في التوزيعاإل

 دال )أوافق بشدة( 0,000 37,110 0,58446 4,2522 بتكار في المحيط المادياإل
 دال )أوافق بشدة( 0,000 26,549 0,58778 3,9010 بتكار في العملياتاإل

 دال )أوافق بشدة( 0,000 5,52 0,67850 3,2253 بتكار في األفراداإل
 دال )أوافق بشدة( 0,000 42,960 0,37226 3,9233 بتكار التسويقيالدرجة الكلية لإل

 .SPSSعتماد على سلرجات التحليل بواسطة برنامج من إعداد الطالبة باإل المصدر:
  وىو 3,9233بتكار التسويقي يقدر بػػ )عدؿ العاـ للمتوسطات احلسابية لإلاجلدوؿ أعاله ادلنالحظ من       

ة النقالة بوالية سطيف تصاالت اذلاتفيوىو ما يؤكد على تطبيق مؤسسات اإل،  3أكرب من ادلتوسط الفرضي )
  وىي دالة عند درجات 42,960احملسوبة فقد قدرت بػػ )  Tبتكار التسويقي، وما يؤكد ذلك قيمة  ألبعاد اإل
  .0,000  دبستوى داللة قدره )0,05  ومستوى اخلطأ )299احلرية )

وىي نفس ادلالحظة سجل  يف كافة أبعاد االبتكار التسويقي، حبيث جاءت كل ادلتوسطات احلسابية أكرب      
وكلها دالة   7,9974)  إذل 5,752احملسوبة فقد تراوح  من ) Tمن ادلتوسط احلسايب الفردي، كما أف قيمة 

 تصاالت اذلاتفية النقالة، وىو ما يؤكد أف مؤسسات اإل  0,005  ومستوى اخلطأ )299عند درجة احلرية )
 بتكار يف األسعار، مثن بدرجات متفاوتة، فيأيت أوال اإلبتكار التسويقي ولكبوالية سطيف تطبق كافة أبعاد اإل

ار يف ادلنتج اخلدمي، بتكاحمليط ادلادي، مث يليو اإلبتكار يف التوزي ، مث اإل ار يفبتكيليو اإلبتكار يف الًتويج، مث اإل
 بتكار يف األفراد.مث يليو اإلبتكار يف العمليات وأخَتا اإل

تصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيف تطبق بدرجة كبيرة وجهة نظر الموظفين فإن مؤسسات اإل"إذا من     
 ".في نشاطها  التسويقيبتكار لمفهوم اإلجدا 
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 الثانية: الرئيسية  ار الفرضيةبختإنتائج -2
تطبق مؤسسات االتصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيف أبعاد الميزة ": الثانيةالرئيسية الفرضية تنص      

 ."التنافسية في نشاطها
 الثانية من وجهة نظر العمالء.الرئيسية ار الفرضية بختنتائج إ - أ

 الثانية من وجهة نظر العمالء واليت جاءت كالتارل:الرئيسية  ار الفرضية إختب  نتائج 67اجلدوؿ ادلوارل )يوضح 
 ضية الثانية من وجهة نظر العمالءار الفر بختإنتائج :( 67الجدول )

المتوسط  أبعاد الميزة التنافسية
 الحسابي

نحراف اإل
 المعياري

 مستوى Tقيمة 
 الداللة

 القرار

 (بشدة أوافق) دال 0,000 39,604 0,57748 3,9682 الجودةتحقيق 
 (بشدة أوافق) دال 0,000 36,615 0,61683 3,9561 تحقيق التميز

 (بشدة أوافق) دال 0,000 9,006 0,75683 3,2885 ستجابة لحاجات العمالءاإل
 (بشدة أوافق) دال 0,000 39,329 0,49689 3,8271 الدرجة الكلية للميزة التنافسية

 .SPSSعتماد على سلرجات التحليل بواسطة برنامج من إعداد الطالبة باإل المصدر:      
  3,8274نالحظ من اجلدوؿ أعاله أف ادلعدؿ العاـ للمتوسطات احلسابية للميزة التنافسية يقدر بػػ )        

  وىي أكرب من 39,329احملسوبة قدرت بػػ ) T ، كما أف قيمة 3وىو أكرب من ادلتوسط احلسايب الفرضي )
  دبستوى داللة 0,005  ومستوى اخلطأ )557 ، وىي دالة عند درجات احلرية )1,96اجلدولية ) Tقيمة 
تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف تطبق أبعاد ادليزة التنافسية  ، وىو ما يعٍت أف مؤسسات اإل0,000قدره )

 يف نشاطها.

وىي نفس ادلالحظة سجل  يف كافة زلاور ادليزة التنافسية، حبيث جاءت كل من ادلتوسطات احلسابية أكرب      
 ، وكلها 39,604  إذل )9,006احملسوبة فقد تراوح  ما بُت ) T ، كما أف قيمة 3من ادلتوسط الفرضي )

وىو ما يعٍت أف  ، 0,0000  دبستوى داللة قدره )0,05  ومستوى اخلطأ )557دالة عند درجة احلرية )
مؤسسات االتصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف تطبق لكافة أبعاد ادليزة التنافسية ولكن بدرجات متفاوتة، 

 ستجابة حلاجات العمالء. تليها ربقيق التميز، وأخَتا اإلفيأيت ربقيق اجلودة أوال مث

الهاتفية النقالة بوالية سطيف تطبق بدرجة كبيرة تصاالت وجهة نظر العمالء فإن مؤسسات اإل "إذا من     
 جدا لكافة أبعاد الميزة التنافسية في نشاطها".

 :الثانية من وجهة نظر الموظفينالرئيسية  ار الفرضية نتائج إختب-ب
 ار الفرضية الثانية من وجهة نظر ادلوظفُت واليت جاءت كالتارل:نتائج إختب  68)يوضح اجلدوؿ ادلوارل      
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 ار الفرضية من وجهة نظر الموظفيننتائج إختب: (68جدول )ال
المتوسط  أبعاد الميزة التنافسية

 الحسابي
نحراف اإل

 المعياري
 مستوى Tقيمة 

 الداللة
 القرار

 (بشدة أوافق) دال 0,000 43,287 0,55185 4,3792 تحقيق الجودة
 (بشدة أوافق) دال 0,000 22,547 0,61840 3,8050 تحقيق التميز

 (بشدة أوافق) دال 0,000 33,895 0,69072 4,3517 ستجابة لحاجات العمالءاإل
 (بشدة أوافق) دال 0,000 38,146 0,49379 4,0875 الدرجة الكلية للميزة التنافسية

 .SPSSستخداـ برنامج من إعداد الطالبة باإلعتماد على سلرجات نتائج إ المصدر:    

  وىو 4,0875بػػ ) يقدر التنافسية للميزة احلسابية للمتوسطات العاـ ادلعدؿ أف أعاله اجلدوؿ من نالحظ      
 T  وىي أكرب من قيمة 38,146احملسوبة قدرت بػػ ) T ، كما أف قيمة 3أكرب من ادلتوسط احلسايب الفرضي )

   ودبستوى الداللة قدره0,05  ومستوى اخلطأ )299وىي دالة عند درجة احلرية )،  1,96اجلدولية )
 ، وىو ما يعٍت أف مؤسسات االتصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف تطبق أبعاد ادليزة التنافسية يف 0,000)

 نشاطها.

وىي نفس ادلالحظة سجل  يف كافة زلاور ادليزة التنافسية، حبيث جاءت كل ادلتوسطات احلسابية أكرب من       
  وكلها دالة 43,287  و )22,547د تراوح  ما بُت )احملسوبة فق T  ، كما أف قيمة 3ادلتوسط الفرضي )

  وىو ما يؤكد على أف 0,000  ودبستوى داللة قدره )0,05  ومستوى اخلطأ )299عند درجات احلرية )
مؤسسات االتصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف تطبق ابعاد ادليزة التنافسية يف نشاطها، لكن بدرجات 

 ستجابة حلاجات العمالء وأخَتا ربقيق التميز.ودة ىي األوذل، مث تليها اإلق اجلمتفاوتة، فيأيت ربقي

تصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيف تطبق بدرجة كبيرة وجهة نظر الموظفين فإن مؤسسات اإل"إذا من     
 جدا لكافة أبعاد الميزة التنافسية في نشاطها".

 الفرضية الرئيسية الثالثة: نتائج إختبار-3
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر كل من العمالء " :الفرضية الرئيسية الثالثةتنص        

بتكار الهاتفية النقالة بوالية سطيف لمفهوم اإلوالموظفين في تقييم لمدى تطبيق المؤسسات االتصاالت 
 ".التسويقي في نشاطها

 التالية:الثالثة ر الفرضية الرئيسية إختبايوضح نتائج   69)واجلدوؿ ادلوارل
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  بتكار التسويقيالعمالء والموظفين لمدى تطبيق اإلفي تقييم  نتائج إختبار الفروق(:69الجدول)
بتكار أبعاد اإل

 التسويقي
المتوسط  المجيب

 الحسابي
نحراف اإل

 المعياري
مستوى  Tقيمة 

 الداللة
 القرار

بتكار في المنتج اإل
 الخدمي

  0,56781 3,9239 الموظفين
-2,532 

 
0,012 

دال توجد فروق 
 لصالح
 العمالء

 0,51913 4,0211 العمال

بتكار في اإل
 األسعار

 دال توجد فروق لصالح 0,000 12,184 0,50822 4,4083 الموظفين
 موظفينال

 0,55635 3,9373 العمال
 توجد فروقال دال غير  0,099 1,651- 0,38012 3,8854 الموظفين بتكار في الترويجاإل

 0,60719 3,9491 العمال 
  0,60019 4,1783 الموظفين بتكار في التوزيعاإل

6,752 
 دال توجد فروق لصالح 0,000

 0,63564 3,8781 العمال الموظفين
بتكار في اإل

 المحيط المادي
  0,58446 4,2522 الموظفين

8,635 
 دال توجد فروق لصالح 0,000

 0,69462 3,8453 العمال الموظفين
بتكار في اإل

 العمليات
 دال توجد فروق لصالح 0,001 3,326 0,58778 3,9010 الموظفين

 0,74408 3,7358 العمال الموظفين
  0,667850 3,2253 الموظفين بتكار في األفراداإل

15,576- 
دال توجد فروق لصالح  0,000

 0,61589 3,9373 العمال العمالء
الدرجة الكلية 

 بتكار التسويقيلإل
  0,37226 3,9293 الموظفين

0,593 
 توجد فروق غير دال ال 0,553

 
 0,44029 3,9056 العمال

 .SPSSستخداـ برنامج اإلعتماد على سلرجات نتائج إمن إعداد الطالبة بالمصدر: 

بتكار التسويقي لدى ادلوظفُت قدر بػ احلسابية لإلعدؿ العاـ للمتوسطات نالحظ من اجلدوؿ أعاله أف ادل        
بتكار عدؿ العاـ للمتوسطات احلسابية لإل  ىو قريب جدا من ادل0,37226ضلراؼ معياري )  وبإ3,9233)

احملسوبة   Tوكما أف قيمة ،  0,44029ضلراؼ معياري )  وبإ3,9056التسويقي لدى العمالء ادلقدر بػػ )
  856ىي غَت دالة عند درجات حرية ) ، و 1,36اجلدولية )  T  وىي أقل من قيمة 0,593قدرت بػػ )

وىو ما يعٍت أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  ، 0,553  ودبستوى داللة قدره )0,05ومستوى اخلطأ )
فهـو اذلاتفية النقالة بوالية سطيف دلتصاالت ادلوظفُت يف مدى تطبيق مؤسسات اإلبُت إجابات العمالء و 
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لنقالة بوالية تصاالت اذلاتفية االعمالء يؤكدوف على أف مؤسسات اإلبتكار التسويقي، أي أف كل من ادلوظفُت و إلا
 بتكار التسويقي غَت أف ىذا ال ينفي وجود تباين يف إجابات ادلبحوثُت من زلور آلخر.سطيف تطبق مبدأ اإل

ضلراؼ   وبإ3,9233ادلتوسط احلسايب للموظفُت ) بتكار يف الًتويج لكوفحيث دل يسجل فروؽ يف اإل     
ضلراؼ معياري   وبإ3,9056  ىو قريب جدا من ادلتوسط احلسايب للعمالء ادلقدر بػػ )0,37226معياري )

 ، 1,96اجلدولية ) T  أصغر من قيمة 1,651-احملسوبة وادلقدرة بػ ) T ، كما أف قيمة 0,44029)
   وعليو غَت دالة.0,050ىو أكرب من القيمة االحتمالية )  0,099ومستوى الداللة ادلقدر بػ )

بتكار يف يف حُت سجل  فروؽ يف اإلبتكار يف األسعار، واإلبتكار يف التوزي  واإلبتكار يف احمليط ادلادي، واإل     
العمليات على التوارل لصاحل ادلوظفُت، لتكوف ادلتوسطات احلسابية للموظفُت يف األبعاد السابقة على التوارل أكرب 

 ، 6,725) ،12,184احملسوبة لدى ادلوظفُت ادلقدر بػػ ) Tمن ادلتوسطات احلسابية للعمالء، كما أف قيمة 
 ، وىي دالة عند درجات حرية 1,96اجلدولية ) Tة   على التوارل ىي أكرب من القيم3,326) ،8,635)
  على 0,001 ، )0,000 ، )0,000 ، )0,000  ومستوى الداللة قدره )0,05  ومستوى اخلطأ )856)

 .التوارل

بتكار يف األفراد على التوارل لصاحل العمالء، لكوف يف حُت سجل  فروؽ يف اإلبتكار يف ادلنتج اخلدمي واإل    
ابية للعمالء يف البعدين السابقُت على التوارل أكرب من ادلتوسطات احلسابية للموظفُت، كما أف ادلتوسطات احلس

  على التوارل دبستوى داللة قدره 15,576-  و )2,532-احملسوبة لدى العمالء ادلقدرة بػ ) Tقيمة 
   على التوارل.0,000 و )0,012)

نظر كل من العمالء والموظفين في تقييمهم لمدى "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات      
 ."بتكار التسويقي في نشاطهامفهوم اإلتطبيق مؤسسات االتصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيف لل

 الرابعة:الرئيسية اختيار الفرضية -4
تبعا لنوع "توجد فورق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر الموظفين :الفرضية الرئيسية الرابعةتنص    

بتكار إلا لمفهوم سطيف بوالية النقالة الهاتفية تصاالتاإل المؤسسة في تقييمهم لمدى تطبيق مؤسسات
 ."في نشاطها  التسويقي
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لمحور  لة الفروق اإلحصائية بين وجهات نظر الموظفين تبعا لنوع المؤسسةشأن دالبتحليل التباين -أ
 :بتكار التسويقياإل
مؤسسات االتصاالت اذلاتفية النقالة استعملنا ربليل بُت شأف داللة الفروؽ اإلحصائية بقصد ربليل التباين     

  والذي يكشف بو عن الفروؽ من وجهات نظر ادلوظفُت تبعا لنوع One Way ANOVAالتباين االحادي )
 ادلؤسسة.
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 بين وجهات نظر الموظفين بتكار التسويقي اإلحصائية لإلشأن داللة الفروق ب( ANOVA) تحليل:( 70جدول )
بتكار أبعاد اإل

 التسويقي
درجات  مصدر التباين

الحرية 
مجموع 
 المربعات

 متوسط
 المربعات

 مستوى Fقيمة  
 الداللة

 القرار

 بتكار فيإلا
 المنتج الخدمي

  2,154 4,308 2 بين المجموعات
6,947 

 فروق دال توجد 0,001
 0,310 92,093 297 المجموعاتداخل 

  96,401 299 المجموع
 بتكار فياإل

 األسعار
 فروق دال توجد 0,000 8,708 2,139 4,278 2 بين المجموعات

 0,246 72,951 297 داخل المجموعات
  77,229 299 المجموع

 بتكار فياإل
 الترويج

 توجدال دال غير  0,607 0,500 0,073 0,145 2 بين المجموعات
 0,145 43,057 297 داخل المجموعات فروق

  43,202 299 المجموع
 بتكار فياإل

 التوزيع
 فروق دال توجد 0,000 9,005 3,079 6,158 2 بين المجموعات

 0,342 101,551 297 داخل المجموعات
  107,709 299 المجموع

 بتكار فياإل
 المحيط المادي

 فروق دال توجد 0,003 5,907 1,954 3,907 2 المجموعاتبين 
 0,331 98,230 297 داخل المجموعات

  102,137 299 المجموع
 بتكار فياإل

 العمليات
 فروق دال توجد 0,000 14,262 4,526 9,052 2 بين المجموعات

 0,317 94,250 297 داخل المجموعات
  103,302 299 المجموع

 بتكار فياإل
 األفراد

 فروق دال توجد 0,013 4,410 1,985 3,970 2 بين المجموعات
 0,450 133,678 297 داخل المجموعات

  137,647 299 المجموع
 بتكاراإل

 التسويقي
 فروق دال توجد 0,002 6,134 0,863 1,127 2 بين المجموعات

 0,134 39,709 297 داخل المجموعات
  41,435 299 المجموع

 SPSSبرنامج من إعداد الطالبة بإستخداـ سلرجات التحليل المصدر: 

وىي دالة عند درجة ،   6,457)ألبعاد اإلبتكار التسويقي قدر بػػ  Fيوضح لنا اجلدوؿ أعاله أف قيمة       
وىذا يعٍت أنو توجد فروؽ  ، 0,000  ودبستوى داللة قدره )2  وبُت اجملموعات )297احلرية داخل اجملموعة )

بتكار ؽ ذات داللة إحصائية يف أبعاد اإلبتكار التسويقي، حيث سجل  فرو ذات داللة إحصائية يف بعد اإل
                                                           

 297= 1-100+) 1-100 +)1-100، وداخل اجملموعات)2=1-3مت حساب درجات احلرية بُت اجملموعات  *
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بتكار يف الًتويج الذي  ، باستثناء بعد اإل0,05أقل من )اف التسويقي، حيث أف مستوى الداللة لكل بعد ك
سجل فروؽ دل ي ، وبالتارل 0,05وى الداللة الفرضي ) ، وىي أكرب من مست0,607سجل مستوى داللتو )

 ذات داللة إحصائية يف ىذا البعد.
عتمدنا داللتها اإلحصائية إدلعرفة مصدر ىذه الفروؽ الدالة والكشف عن :تحديد مصدر الفروق -ب

 ؿ  ادلوارل.و للكشف عن اذباه ىذه الفروؽ وجاءت كما ىي مبنية يف اجلد (Scheffe) مقياس
 وظفين تبعا لنوع المؤسسةنظر الم تجاه الفروق بين وجهاتلتحديد إار شيفيو بختإنتيجة (:71جدول )ال

أبعاد االبتكار 
 التسويقي

نوع 
 المؤسسة

 القرار اتجاه الفروق 2فروق المتوسطات للفئة 
 موبيليس أوريدو جيزي موبيليس أوريدو جيزي

 بتكار في المنتجاإل
 الخدمي

 جيزي
 أوريدو

 موبيليس

 
0,2516* 
-0,0050 

-0,2516* 
 

-0,2566* 

0,0050 
0,2566* 

 
+* 

*- 
 
*- 

 
+* 

 الفروؽ
 لصاحل
 أوريدو

بتكار في اإل
 االسعار

 جيزي
 أوريدو

 موبيليس

 
0,1450 

0,2925* 

-0,1450 
 

0,1475 

*0,2928- 
0,1475- 

 

 
 
+* 

 الفروؽ -* 
لصاحل 
 موبيليس

بتكار في اإل
 الترويج

 جيزي
 أوريدو

 موبيليس

 
-0,300 
0,0237 

0,300 
 

0,0537 

0,0237- 
0,0537- 

عدـ وجود    
 فروؽ

 جيزي بتكار في التوزيعاإل
 أوريدو

 موبيليس

 
0,1050 

-0,2375* 

-0,1050 
 

-0,3425* 

*0,2375 
*0,3425 

 
 
*- 

 
 
*- 

+* 
+* 

 الفروؽ
لصاحل 

 وريدوأ
بتكار في إلا

 المحيط
 المادي

 جيزي
 أوريدو

 موبيليس

 
*0,2333 

-0,0166 

-0,2333* 
 

-0,2500* 

0,0166 
*0,2500 

 
+* 

*- 
 
*- 

 
+* 

 الفروؽ
لصاحل 

 وريدوأ
بتكار في اإل

 العمليات
 جيزي
 أوريدو

 موبيليس

 
0.0828 

*0,3200- 

0.0828- 
 
*0.4028- 

*0.3200 
*0,4028 

 
 
*- 

 
 
*- 

+* 
+* 

 الفروؽ
لصاحل 

 وريدوأ
 جيزي بتكار في األفراداإل

 أوريدو
 موبيليس

 
*0.2460 

0.0040 

*0,2460- 
 
*0,2420- 

0,0040- 
*0,2420 

 
+* 

*- 
 
*- 

 
+* 

 الفروؽ
لصاحل 

 وريدوأ
 جيزي بتكار التسويقياإل

 أوريدو
 موبيليس

 
*0,1291 

0,0510- 

*0,1291- 
 
*0,1802- 

0,0510 
*0,1802 

 
+* 

*- 
 
*- 

 
+* 

 الفروؽ
لصاحل 

 وريدوأ
 SPSS برنامج التحليل سلرجات ستخداـبإ الطالبة إعداد من :المصدر
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لتحديد اذباه الفروؽ بُت ادلؤسسات الثالث وحسب آراء ادلوظفُت  Scheffe )انطالقا من نتائج شيفيو     
بتكار ٌت أف اإلبتكار التسويقي لصاحل أوريدو وموبيليس، دبعوؽ ذات داللة إحصائية يف زلور اإلتبُت أنو توجد فر 

 التسويقي يف ىاتُت ادلؤسستُت أقوى وأفضل من مؤسسة جيزي.

على نتائج اجلدوؿ أوريدو وموبيليس من حيث تطبيق اإلبتكار التسويقي وباإلستناد وبادلقارنة بُت مؤسسيت        
ا أفضل من جيزي وعليو توجد فروؽ ات داللة العلف مؤسسة أوريدو أفضل من موبيليس وك ، نالحظ أ71)

 بتكار التسويقي لصاحل أوريدو.إحصائية يف زلور اإل

  نالحظ أنو سجل  فروؽ ذات داللة إحصائية لصاحل 71  واجلدوؿ )70على نتائج اجلدوؿ ) اداالستنبو       
بتكار يف و ويف كل من األبعاد التالية: اإلبتكار يف ادلنتج، اإلبتكار يف التوزي ، اإلبتكار يف احمليط ادلادي، واإلأوريد

إحصائية لصاحل موبيليس دبستوى داللة بتكار يف األفراد، يف حُت سجل  فروؽ ذات داللة عمليات، واإلال
 بتكار يف األسعار.  يف بعد اإل0,000)

"إذا توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر الموظفين تبعا لنوع المؤسسة في تقييم لمدى      
 ". نشاطها االبتكار التسويقي فيلمفهوم  تصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيفمؤسسات اإل تطبيق

 :ار الفرضية الرئيسية الخامسةإختب -5

توجد فروق ذات داللةّ إحصائية بين وجهات نظر العمالء تبعا لنوع ":اخلامسةالرئيسية الفرضية تنص     
بتكار لمفهوم اإل تصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيفمؤسسات اإلالمؤسسة في تقييمهم لمدى تطبيق 

 .*"في نشاطهاالتسويقي 

 :تبعا لنوع المؤسسة نظر العمالء شأن داللة الفروق اإلحصائية بين وجهاتبتحليل التباين -أ
   ادلوارل:72  كما يوضحها اجلدوؿ )ANOVAار )جاءت نتائج إختب    

 

 

    
                                                           

  تعٍت الفروؽ لصاحل الفئة -أما إشارة)+ تعٍت الفروؽ لصاحل الفئة األوذل واإلشارة)تعٍت وجود فروؽ بُت تلك الفئتُت.*ظهر فوؽ األرقاـ النجمات )* :
2 
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بين وجهات نظر  بتكار التسويقيبشأن داللة الفروق اإلحصائية لإل تحليل التباين األحادي :(72جدول )
 العمالء تبعا لنوع المؤسسة 

بتكار أبعاد اإل
 التسويقي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 مستوى Fقيمة  
 الداللة

 القرار

 بتكار فياإل
المنتج 
 الخدمي

  1,251 2 2,501 بُت اجملموعات
4,703 

 
0,009 

 فروؽ داؿ توجد
 0,266 555 147,609 داخل اجملموعات

  557 150,110 اجملموع
 بتكار فياإل

 األسعار
 فروؽ داؿ توجد 0,007 5,081 1,550 2 3,100 بُت اجملموعات

 0,95 555 169,305 داخل اجملموعات
  557 172,405 اجملموع

 بتكار فياإل
 الترويج

 فروؽ داؿ توجد 0,011 4,537 1,652 2 3,303 بُت اجملموعات
 0,364 555 202,051 داخل اجملموعات

  557 205,355 اجملموع
 بتكار فياإل

 التوزيع
 داؿ توجدغَت  0,476 0,743 0,301 2 0,601 بُت اجملموعات

 0,404 555 224,445 داخل اجملموعات فروؽ
  557 225,047 اجملموع

 بتكار فياإل
المحيط 
 المادي

 داؿ توجدغَت  0,229 1,478 0,712 2 1,424 بُت اجملموعات
 0,482 555 267,330 داخل اجملموعات فروؽ

  557 268,754 اجملموع
 بتكار فياإل

 العمليات
 فروؽ داؿ توجد 0,016 4,137 2,265 2 4,530 بُت اجملموعات

 0,547 555 303,853 داخل اجملموعات
  557 308,383 اجملموع

 بتكار فياإل
 األفراد

 داؿ توجدغَت  0,447 0,807 0,307 2 0,613 بُت اجملموعات
 0,380 555 210,672 داخل اجملموعات فروؽ

  557 211,285 اجملموع
 بتكاراإل

 التسويقي
 فروؽ داؿ توجد 0,014 4,301 0,824 2 1,648 بُت اجملموعات

 0,132 555 106,329 داخل اجملموعات
  557 107,977 اجملموع

 SPSSبرنامج  ستخداـ سلرجات التحليل إمن إعداد الطالبة ب المصدر:
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وىي دالة عند درجة احلرية  ، 4,301بتكار التسويقي قدر بػ )حملور اإل Fيوضح لنا اجلدوؿ أعاله أف قيمة       
وىذا يعٍت وجود فروؽ ذات ،  0,014  ودبستوى داللة قدره )2  وبُت اجملموعات )557داخل اجملموعات )

بتكار يف تكار يف ادلنتج اخلدمي، اإلبتكار يف األسعار، اإلبتكار يف الًتويج، واإلبإحصائية يف كل من اإلداللة 
 ، 0,009  وقدرت على التوارل: )0,05العمليات، حيث أف مستوى الداللة ذلذه األبعاد كان  أقل من )

 ، 4,537 ، )5,081 ، )4,703على التوارل )Fت قيمة   كما قدر 0,016 ، )0,011 ، )0,007)
(4,137 . 

ؽ ذات داللة إحصائية يف كل من اإلبتكار يف التوزي  واإلبتكار يف احمليط ادلادي يف حُت دل تسجل فرو      
  وقدرت على التوارل: 0,05بتكار يف األفراد، حيث أف مستوى الداللة ذلذه األبعاد كان  أكرب من )واإل
  .0,807 ، )14,78 ، )0,743على التوارل: ) F ، كما قدرت قيمة 0,447 ، )0,229 ، )0,476)

 :الفروق تحديد مصدر -ب
بوف   Bonferroniعتمدنا مقياس )لة والكشف عن داللتها اإلحصائية إعرفة مصدر ىذه الفروؽ الدادل     

، وجاءت نتائجو كما ىي مبينة وجهات نظر العمالء تبعا لنوع ادلؤسسة  ذباه ىذه الفروؽ بُتشف لنا إفروين ليك
   ادلوارل:73يف اجلدوؿ )
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 تجاه الفروقار بون فروني لتحديد إختبإ(، نتيجة 73جدول )
أبعاد 

 بتكاراإل
 التسويقي

نوع 
 المؤسسة

 1الفئة 

 القرار جاه الفروقإت 2للفئة  فرق المتوسطات
 موبيليس أوريدو جيزي موبيليس أوريدو جيزي

  في بتكاراإل
المنتج 
 الخدمي

الفروؽ  -*   -0,1928* -0,1782  جيزي
لصاحل 
 موبيليس

    -0,01455  0,17824 أوريدو
   *+  0,01455 *0,1928 موبيليس

 بتكار فياإل
 األسعار

الفروؽ  -*   -0,02093* -0,1246  جيزي
لصاحل 
 موبيليس

    -0,08466  0,1246 أوريدو
   *+  0,08466 *0,2093 موبيليس

 بتكار فياإل
 الترويج

الفروؽ  -* -*  -0,1910* -0,2557*  جيزي
   *+ 0,06474  0,2557* أوريدو لصاحل اوريدو

   *+  -0,06474 0,1910* موبيليس
 بتكار في اإل

 التوزيع
 التوجد فروؽ    -0,0070 -0,0874  جيزي
    0,0804  0,0874 أوريدو

     -0,0804 0,0070 موبيليس
 بتكار فياإل

المحيط 
 المادي

 التوجد فروؽ    -0,0482 -0,1581  جيزي
    0,1103  0,1581 أوريدو

     -0,1103 0,0482 موبيليس
 بتكار في اإل

 العمليات
الفروؽ   -*  -0,1998 -0,3085*  جيزي

لصاحل  
 اوريدو

   *+ 0,1087  0,3085* أوريدو
     -0,1087 0,1998 موبيليس

 بتكار فياإل
 األفراد

 التوجد فروؽ    -0,0212 -0,0980  جيزي
    0,0768  0,0980 أوريدو

     -0,0768 0,0212 موبيليس
 بتكاراإل

 التسويقي
توجد فروؽ  -* -*  -0,1366* -0,1795*  جيزي

   *+ 0,0428  0,1795* أوريدو لصاحل اوريدو
   *+  -0,0428 0,1366* موبيليس

   SPSS برنامج التحليل سلرجات ستخداـبإ الطالبة إعداد من :المصدر
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ذباه الفروؽ بُت ادلؤسسات الثالث حسب آراء العمالء، إنطالقا من نتائج إختبار بوف فروين لتحديد إ          
بتكار حل أوريدو وموبيليس، دبعٌت أف اإلبتكار التسويقي لصاإحصائية يف زلور اإلوؽ ذات داللة تبُت أنو توجد فر 

 التسويقي يف ىاتُت ادلؤسستُت أقوى وأفضل من مؤسسة جيزي.

على نتائج  وموبيليس من حيث مستوى تطبيق اإلبتكار التسويقي وباإلستناد بادلقارنة بُت مؤسسيت أوريدو        
  وىو أكرب من فرؽ ادلتوسطات 0,1795ادلتوسطات دلؤسسة أوريدو قدر بػ )   نالحظ أف فرؽ73اجلدوؿ )

أفضل من  ف مؤسسة أوريدو أفضل من موبيليس وكالعلا وىذا يعٍت أ0,1366دلؤسسة موبيليس الذي قدر بػ )
ائج دو وباالستناد على نتبتكار التسويقي لصاحل أوريوؽ ذات داللة إحصائية يف زلور اإلجيزي، وعليو توجد فر 

  نالحظ أنو سجل  فروؽ ذات داللة إحصائية لصاحل أوريدو يف كل من األبعاد 73  واجلدوؿ )72)اجلدوؿ 
صائية لصاحل موبيليس بتكار يف العمليات، يف حُت سجل  فروؽ ذات داللة إحتالية: اإلبتكار يف الًتويج، اإلال

 بتكار يف األسعار.يف كل من اإلبتكار يف ادلنتج، واإل

"إذا توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر العمالء تبعا لنوع المؤسسة في تقييمهم        
 ."في نشاطهااالبتكار التسويقي لمفهوم  لنقالة بوالية سطيفاتصاالت الهاتفية مؤسسات اإللمدى تطبيق 

 الفرضية الرئيسية السادسة: نتائج إختبار-6
توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر كل من العمالء ":الفرضية الرئيسية السادسةتنص       

تصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيف ألبعاد الميزة في تقييمهم لمدى تطبيق مؤسسات اإلوالموظفين 
 ."التنافسية في نشاطها

 ار الفرضية.  يوضح نتائج إختب74ونتائج اجلدوؿ ادلوارل )    
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 الفروق في تقييم العمالء والموظفين لمدى تطبيق أبعاد الميزة التنافسية.إختبار (، نتائج 74جدول )
أبعاد الميزة 

 التنافسية
المتوسط  المجيب

 الحسابي
نحراف اإل

 المعياري
مستوى  Tقيمة 

 الداللة
 القرار

 دال )توجد فروق لصالح 0,000 10,095 0,55185 4,3792 الموظف تحقيق الجودة
 0,57748 3,9682 العميل الموظفين(

- 0,61840 3,8050 الموظف تحقيق التميز
3,418 

 لصالح فروق توجد) دال 0,001
 0,61683 3,9561 العميل (العمالء

ستجابة اإل
لحاجات 
 العمالء

 لصالح فروق توجد) دال 0,000 20,220 0,69072 4,3517 الموظف
 0,75683 3,2885 العميل (الموظفين

 لصالح فروق توجد) دال 0,000 7,326 0,49379 4,0875 الموظف التنافسيةالميزة 
 0,49698 3,8274 العميل (الموظفين

 SPSS برنامج  التحليل سلرجات باستخداـ الطالبة إعداد من :المصدر

ادلوظفُت قدر نالحظ من خالؿ اجلدوؿ أعاله أف ادلعدؿ العاـ للمتوسطات احلسابية للميزة التنافسية لدى        
أكرب من ادلعدؿ العاـ للمتوسطات احلسابية للميزة التنافسية  ، 0,49379ضلراؼ معياري )  وبإ4,0875بػ )

احملسوبة قدرت بػ  T ، كما أف قيمة 0,49698ضلراؼ معياري )  وبإ3,8274لدى العمالء ادلقدر بػ )
  ومستوى اخلطأ 856درجات احلرية ) ، وىي دالة عند 1,96اجلدولية ) T  وىي أكرب من قيمة 7,26)
 ، وىو ما يعٍت أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت إجابات 0,000  ومستوى داللة قدره )0,05)

 العمالء وادلوظفُت يف مدى تطبيق مؤسسات االتصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف ألبعاد ادليزة التنافسية.

ستجابة حلاجات العمالء لصاحل ادلوظفُت، ائية يف ربقيق اجلودة واإللة إحصحيث سجل  فروؽ ذات دال      
ضلرافُت   وبإ4,3577 ، )4,3792لكوف ادلتوسطات احلسابية للموظفُت يف ىذين البعدين قدرت على التوارل )

  وىي أكرب من ادلتوسطات احلسابية للعمالء واليت 0,69072 ، )0,55185معيارين قدر على التوارل بػ )
 ، 0,57748ضلرافُت معيارين على التوارل قدر بػ )  وبإ3,2885 ، )3,9682على التوارل ) قدرت

 ، 10,095احملسوبة لدى ادلوظفُت واليت قدرت على التوارل بػ ) Tوما يؤكد ذلك قيمة  ، 0,75683)
اخلطأ   ومستوى 856  وىي دالة عند درجات احلرية )1,96اجلدولية ) T  وىي أكرب من قيمة 20,220)
   على التوارل.0,000 ، )0,000  ومستوى الداللة قدره )0,05)

يف حُت سجل  فروؽ ذات داللة إحصائية يف بعد ربقيق التميز لصاحل العمالء لكوف ادلتوسط احلسايب       
  وىو أكرب من ادلتوسط احلسايب للموظفُت 0,61683ضلراؼ معياري قدره )  وبإ3,9561للعمالء قدر بػ )
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-احملسوبة ادلقدرة ) Tوما يؤكد ذلك قيمة  ،  0,61840  وباضلراؼ معياري قدره )3,8050ر بػ )ادلقد
  .0,001  ومستوى الداللة قدره )0,05  ومستوى اخلطأ )856  وىي دالة عند درجات احلرية )3,418

لمدى  قييمهم"إذا توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر كل من العمالء والموظفين في ت       
 بعاد الميزة التنافسية في نشاطها".تصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيف ألتطبيق مؤسسات اإل

 ار الفرضية الرئيسية السابعة:نتائج إختب-7
وجهات نظر الموظفين تبعا لنوع  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين: "السابعة الرئيسية الفرضيةتنص      

تصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيف ألبعاد الميزة بيق مؤسسات اإلالمؤسسة في تقيمهم لمدى تط
 ."التنافسية في نشاطها

( بين وجهات نظر الموظفين تبعا لنوع المؤسسة محل الدراسة ANOVA)تحليل التباين-أ
 لمحور الميزة التنافسية.

   ادلوارل كما يلي:75  كما يوضحها اجلدوؿ )ANOVAار )إختب جاءت نتائج     
 ( لمحور الميزة التنافسية حسبة آراء الموظفين لنوع المؤسسةANOVAتحليل ):( 75جدول )   

الميزة أبعاد 
 التنافسية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 مستوى Fقيمة  
 الداللة

 القرار

  1,616 2 3,232 بُت اجملموعات الجودةتحقيق 
5,464 

 
0,005 

 دال توجد
 0,296 297 87,826 داخل اجملموعات فروق

  299 91,057 اجملموع
 تحقيق
 التميز

 توجد دال 0,003 5,930 2,195 2 91,057 بُت اجملموعات
 0,370 297 4,331 اجملموعات داخل فروق

  299 109,952 اجملموع
ستجابة اإل

 لحاجات
 العمالء

 توجد دال 0,000 11,396 5,083 2 10,167 بُت اجملموعات
 0,446 297 132,483 داخل اجملموعات فروق

  299 142,649 اجملموع
الميزة 
 التنافسية

 توجد دال 0,000 8,884 2,058 2 4,115 بُت اجملموعات
 0,232 297 68,789 داخل اجملموعات فروق

  299 72,905 اجملموع
 SPSS برنامج  التحليل سلرجات ستخداـبإ الطالبة إعداد من :المصدر
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رجة احلرية ي دالة عند دوى،  8,884حملور ادليزة التنافسية قدرت بػ ) Fيوضح لنا اجلدوؿ أعاله، أف قيمة        
وىذا يعٍت فروؽ ذات داللة  ، 0,000ودبستوى داللة قدره )  2  وبُت اجملموعات )297داخل اجملموعات )

  5,64اخلاصة بكل بعد من أبعاد ادليزة التنافسية فقدرت بػ ) Fإحصائية يف زلور ادليزة التنافسية، كما أف قيمة 
ت استجابة حلاج  يف بعد اإل11,396ويف بعد ربقيق التميز، وبػ )  5,930يف بعد ربقيق اجلودة، وبػ )

ودبستوى داللة قدره على   2  وبُت اجملموعات )297جات حرية داخل اجملموعات )در العمالء، وكلها دالة عند 
وعذا يعٍت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف ادليزة التنافسية  ،  0,000 ، )0,003 ، )0,005التوارل )

 جبمي  أبعادىا.

 سة.تحديد مصدر الفروق لمحور الميزة التنافسية حسب آراء الموظفين تبعا نوع المؤس-ب
   ادلوارل كما يلي:76  كما يوضحها اجلدوؿ )Scheffeجاءت نتائج ربليل )  

 ( لتحديد اتجاه الفروقScheffe( :نتائج تحليل )76)جدول
أبعاد 
الميزة 
 التنافسية

نوع 
 المؤسسة

 1الفئة 

 القرار إتجاه الفروق 2الفئة  فرق المتوسطات
 موبيليس أوريدو جيزي موبيليس أوريدو جيزي

 تحقيق
 الجودة

داؿ )توجد  *+   0,2150* -0,1000  جيزي
فروؽ لصاحل 

 أوريدو
 *+   0,2250*  0,1000 أوريدو

  -* -*  -0,2250* -0,2150* موبيليس
 تحقيق
 التميز

داؿ )توجد   -*  0,0333 -0,2383*  جيزي
فروؽ لصاحل 

 أوريدو
 *+  *+ 0,2716*  0,2383* أوريدو

  -*   -0,2716* -0,0333 موبيليس

 ستجابةاإل
لحاجات 
 العمالء

داؿ )توجد   -*  0,2000 -0,2500*  جيزي
فروؽ لصاحل 

 أوريدو
 *+  *+ 0,4500*  0,2500* أوريدو

      -0,2000 موبيليس
الميزة 
 التنافسية

داؿ )توجد     0,1216 -0,1641  جيزي
فروؽ لصاحل 

 أوريدو
 *+   0,2825*  0,1641 أوريدو

  -*   -0,2825* -0,1216 موبيليس
 SPSS برنامج التحليل سلرجات ستخداـبإ الطالبة إعداد من :المصدر

ذباه الفروؽ بُت ادلؤسسات الثالث وحسب آراء ادلوظفُت، يتبُت   لتحديد إScheffeنطالقا من نتائج )إ         
أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف زلور ادليزة التنافسية لصاحل مؤسسة أوريدو، دبعٌت أف ادليزة التنافسية يف 
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سجل  فروؽ ذات داللة إحصائية  حيث  مؤسسة أوريدو أفضل وأقوى من مؤسسة موبيليس ومؤسسة جيزي.
إذل نتائج  اجلودة وباإلستنادقيق اجلودة لصاحل أوريدو وجيزي وبادلقارنة بينهما من حيث مستوى تطبيق رب يف

ئية يف ن جيزي وموبيليس كما سجل  فروؽ ذات داللة إحصا ، نالحظ أف أوريدو أفضل وأحسن م76اجلدوؿ )
ستناد إذل ، وبادلقارنة بينهما وباإلموبيليسستجابة حلاجات العمالء لصاحل أوريدو و بعد ربقيق التميز وبعد اإل

   نالحظ أف أوريدو أفضل وأحسن من موبيليس وجيزي.76نتائج اجلدوؿ )
"إذا وجد فروق ذات داللة إحصائية في جهات نظر الموظفين تبها لنوع المؤسسة في تقيمهم تطبيق        

 ."نشاطها مؤسسات االتصاالت الهاتفية بوالية سطيف ألبعاد الميزة التنافسية في
 اختيار الفرضية الرئيسية الثامنة:-8

"توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر العمالء تبعا لنوع :الفرضية الرئيسية الثامنةتنص      
المؤسسة في تقيمهم لمدى تطبيق مؤسسات االتصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيف ألبعاد الميزة 

 ."التنافسية
 بين وجهات نظر العمالء تبعا لنوع المؤسسة  لمحور الميزة التنافسية (ANOVAتحليل )-أ

   ادلوارل كما يلي:77  كما يوضحها اجلدوؿ )ANOVA)جاءت نتائج ربليل      
 ( لمحور الميزة التنافسية حسب آراء العمالء تبعا لنوع المؤسسةANOVAتحليل ) :(77جدول )     

الميزة أبعاد 
 التنافسية

مجموع  التباينمصدر 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 مستوى Fقيمة  
 الداللة

 القرار

تحقيق 
 الجودة

  0,082 2 3,163 بُت اجملموعات
0,244 

 
0,783 

غَت داؿ 
 0,334 555 185,584 داخل اجملموعات فروؽ توجدال

  557 185,748 اجملموع
 تحقيق
 التميز

 داؿ 0,019 4,010 1,509 2 3,019 بُت اجملموعات
 0,376 555 208,905 اجملموعات داخل فروؽ توجد

  557 211,924 اجملموع
ستجابة اإل

 لحاجات
 العمالء

 داؿ غَت 0,132 2,031 1,159 2 2,318 بُت اجملموعات
 0,571 555 316,728 داخل اجملموعات فروؽ توجدال

  557 319,047 اجملموع
الميزة 
 التنافسية

 داؿ غَت 0,353 1,045 0,258 2 0,516 بُت اجملموعات
 0,247 555 137,055 داخل اجملموعات فروؽ التوجد

  557 137,570 اجملموع
 SPSS برنامج التحليل سلرجات ستخداـبإ الطالبة إعداد من :المصدر     
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وىي غَت دالة  ، 1,045حملور ادليزة التنافسية قدرت بػ ) Fنطالقا من نتائج اجلدوؿ أعاله صلد أف قيمة إ       
 ، وىذا يعٍت أنو 0,353ودبستوى داللة قدره )  2  وبُت اجملموعات )555رجة احلرية داخل اجملموعات )عند د

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف زلور ادليزة التنافسية.

ربقيق اجلودة وبعد االستجابة حلاجات العمالء، حيث حيث دل تسجل فروؽ ذات داللة إحصائية يف بعد      
-  وىي أكرب من مستوى الداللة الفرضي 0,132 ، )0,783بلغ مستوى الداللة للبعدين على التوارل بػ: )

0,05.  

 ، ودبستوى F (4,010يف حُت سجل  فروؽ ذات داللة إحصائية يف بعد ربقيق التميز، حيث بغل  قيمة 
  .0,019داللة قدر بػػ )

 تحديد مصدر الفروق لمحور الميزة التنافسية حسب آراء العمالء تبعا لنوع المؤسسة-ب
   ادلوارل كما يلي:78  كما يوضحها اجلدوؿ )Bonferroniجاءت نتائج ربليل )        

 ( لتحديد اتجاه الفروقBonferroniار )(: نتيجة إختب78جدول )
بعاد أ

الميزة 
 التنافسية

نوع 
 المؤسسة
 الفئة أ

 القرار اتجاه الفروق 2الفئة  فروق المتوسطات

 موبيليس أوريدو جيزي موبيليس أوريدو جيزي

 تحقيق
 التميز

داؿ توجد  -*   *0,21058- 0,20213-  جيزي
 فروؽ لصاحل

 موبيليس
    0,00845-  0,20213 أوريدو

   *+  0,00845 *0,21058 موبيليس
 SPSS برنامج  التحليل سلرجات ستخداـبإ الطالبة إعداد من :المصدر

  بعد ربقيق التميز.يفيتضح لنا من اجلدوؿ أعاله، أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لصاحل موبيليس      
   تبُت لنا:78  واجلدوؿ )77وعليو انطالقا من ربليل اجلدوؿ )

في تقيمهم لمدى  العمالء تبعا لنوع المؤسسةوجهات نظر ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين "        
 .تصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيف ألبعاد الميزة التنافسية في نشاطهاتطبيق مؤسسات اإل

 
 :الفرضية التاسعة والفرضيات التابعة لهانتائج إختبار -9

حقيق الميزة التنافسية في ت دور كبيره مجتمعة( بعناصر ) يالتسويقبتكار :"لإلتنص الفرضية الرئيسية التاسعة
 ."سطيفلمؤسسات اإلتصاالت الهاتفية النقالة بوالية 

 وتنبثق من الفرضية الرئيسية التاسعة ثالث فرضيات جزئية وىي:      
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 يف ربقيق جودة خدمات مؤسسات بتكار التسويقي )بعناصره اجملتمعة  دور كبَت"لإل الفرضية الجزئية األولى:*
 اذلاتفية النقالة بوالية سطيف".تصاالت اإل
تصاالت كبَت يف ربقيق التميز دلؤسسات اإلبتكار التسويقي )بعناصر رلتمعة  دور  " لإل الفرضية الجزئية الثانية:*

 اذلاتفية النقالة بوالية سطيف"
سات ستجابة مؤسكبَت يف سرعة إ  بتكار التسويقي )بعناصر رلتمعة  دور" لإل الفرضية الجزئية الثالثة:*
 تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف حلاجات العمالء".اإل

قبل التطرؽ إذل مناقشة الفرضيات البد أف نبدأ أوال بعرض وربليل بيانات العالقة بُت متغَتي الدراسة،        
 ار الفرضيات.إختبضلدار ادلستعمل يف إختبار صالحية تطبيق ظلوذج اإلوكذا 

 بالنسبة لعينة العمالءتابعة لها ار الفرضية الرئيسية التاسعة والفرعية الختبالفرع األول: نتائج إ
 بعرض وربليل بيانات معامالت اإلرتباط وظلاذج ار الفرضيات البد أف نقـو أوالإختبقبل أف نقـو دبناقشة و      
 رتباط بُت ادلتغَتين.ت اإلبدأ ببيانات معامالقل ونُت ادلتغَت التاب  وادلتغَت ادلستضلدار للحكم على العالقة باإل

 :رتباطمعامالت اإل -1
بتكار التسويقي وادلتغَت التاب  والذي قل وادلتمثل يف اإلادلتغَت ادلست رتباط بُتقمنا حبساب معامالت اإل        

 ما ىي موضحة يف اجلدوؿ التارل:كؽلثل بفروعو، وكان  النتائج  
 ري الدراسةمتغيرتباط بين معامالت اإل:( 79)جدول

 قلالمتغير المست                     
 المتغير التابع

 رتباطمعامل اإل
 بيرسن

 القرار مستوى الداللة

 قوي جدا 0,000 0,514 تحقيق الجودة

 قوي جدا 0,000 0,641 تحقيق التميز

 قوي جدا 0,000 0,412 االستجابة لحاجات العمالء

 قوي جدا 0,000 0,682 الميزة التنافسية

 SPSS برنامج  التحليل سلرجات ستخداـبإ الطالبة إعداد من :المصدر              

ربقيق  بتكار التسويقي وعنصريف اجلدوؿ أعاله إذل وجود عالقة إرتباط موجبة وقوية جدا بُت اإلتشَت النتائج 
  0,112 ، )0,641 ، )0,514ستجابة حلاجات العمالء، حيث بلغ  القيم: )اجلودة، ربقيق التميز واإل

 على التوارل.
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بتكار التسويقي ، ستقل )اإلتباطا موجبا وقويا جدا بُت متغَتي الدراسة التاب  )ادليزة التنافسية  وادلكما سجلنا إر 
  .0,682) حيث بلغ  قيمو

 نحدار:اإل نماذج -2     
وربليل ظلاذج اإلضلدار ادلتغَت ن القياـ بدراسة رتباط بُت متغَتي الدراسة البد مبعد عرض وربليل نتائج اإل     
ار شروط اجلداوؿ ادلوالية، لكن قبل ذلك إرتأينا إختب وردىا يف التاب ، من خالؿ النماذج اليت نقل على ادلتغَتادلست

 تطبيق ىذه النماذج قصد التأكد من صالحيتها.

 التوزيع الطبيعي للبيانات: إختبار - أ
سبهيدا  كو لمجروف سمرنوفار بختإعي، مت اللجوء إذل من أجل التحقق من فرضية التوزي  الطبي      

بار الفرضيات، وتشًتط ختاألساليب اإلحصائية التعلمية يف إضلدار باعتباره أحد ستخداـ أسلوب ربليل اإلإل
ختبار، كما ؽلكن إجراء ىذا اإل  (SPSSارات ادلعلمية أف يكوف توزي  البيانات طبيعيا، من خالؿ برنامج بختاإل

 اجلدوؿ التارل: يتضح يف
 .ختبار التوزيع الطبيعي لبيانات متغيرات الدراسة(: إ80جدول )

Kolmogoroy simon vz( األبعاد )قيمة  مستوى الداللة 
 0,187 1,088 بتكار التسويقيإلا

 0,282 0,989 الميزة التنافسية
 SPSS برنامج التحليل سلرجات ستخداـبإ الطالبة إعداد من :المصدر        
،  0,005)بتكار التسويقي وادليزة التنافسية أكرب من وؿ أف مستوى ادلعنوية لكل من اإليتضح من اجلد        
 .ختبارات ادلعلميةللتوزي  الطبيعي، وىذا ؽلكننا من إستخداـ اإلتباع البيانات إوبالتارل 

 شرط توفر معنوية في النموذج:-ب
  ادلوارل 81واجلدوؿ) (F- test)ختبار فيشر إختبار ادلعنوية أو ما يسمى للتأكد من ىذا الشرط نقـو بإ         

 .يوضح لنا ذلك
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 إختبار فيشر للمعنوية نموذج االنحدار(: 81دول )الج

 متغير
 التابع

 المتغيرات
 المتنقلة

 مصدر
 التباين

 درجة
 الحرية

 مجموع
 المربعات

 متوسط
 المربعات

 مستوى F قيمة
 الداللة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الميزة
 التنافسية

بتكار في اإل
 المنتج
 الخدمي

  32,343 32,343 1 ضلداراإل
171,526 

0,000 
 0,189 105,136 556 البواقي
  137,570 557 اجملموع

 بتكار فياإل
 األسعار

  30,303 30,303 1 ضلداراإل
157,069 

0,000 
 0,193 107,268 556 البواقي
  137,70 557 اجملموع

 بتكار فياإل
 الترويج

  33,255 33,255 1 ضلداراإل
177,252 

0,000 
 0,188 104,315 556 البواقي
  137,570 557 اجملموع

 بتكار فياإل
 التوزيع

  18,29 18,029 1 ضلداراإل
83,856 

0,000 
 0,215 119,541 556 البواقي
  137,570 557 اجملموع

ي فبتكار اإل
 المحيط
 المادي

  20,967 20,967 1 ضلداراإل
99,980 

0,000 
 0,210 116,603 556 البواقي
  137,570 557 اجملموع

 بتكار فياإل
 العمليات

  51,564 51,564 1 ضلداراإل
99,980 

0,000 
 0,155 86,006 556 البواقي
  137,570 557 اجملموع

 بتكار فياإل
 األفراد

  31,561 31,561 1 ضلداراإل
165,530 

0,000 
 0,191 106,010 556 البواقي
  137,570 557 اجملموع

 بتكاراإل
 التسويقي

  64,77 64,077 1 ضلداراإل
484,767 

0,000 
 0,132 73,493 556 البواقي
  137,570 557 اجملموع

 SPSS برنامج التحليل سلرجات ستخداـبإ الطالبة إعداد من :المصدر
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دىا كلها أكرب قي ككل صلالتسوي بتكاريف كل بعد من أبعاد اإلبتكار التسويقي ويف اإل Fبالنظر إذل قيمة       
، وعليو ؽلكن القوؿ أف ىناؾ معنوية 0,05من قيمتها اجلدولية، وكل ىذه القيم ىي دالة عند مستوى داللة 

 ختبار الفرضيات.إزلقق وبالتارل ظلر إذل تطبيق النموذج و للنموذج، شلا ينعٍت أف الشرط الثاين 

 ختبار الفرضية الجزئية األولى:إ-1
حقيق جودة بتكار التسويقي )بعناصره المجتمعة( دورا كبيرا في تلإل":تنص الفرضية اجلزئية األوذل      

 .تصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيف"خدمات مؤسسات اإل

بتكار دار اخلطي البسيط لقياس تأثَت اإلضلمت إستخداـ أسلوب ربليل اإلختبار صحة ىذه الفرضية إل      
  ادلوارل نتائج 82على مستوى اجلودة )ادلتغَت التاب   ويوضح اجلدوؿ ) ادلتغَت ادلستقلالتسويقي )بعناصره اجملتمعة  

 القياس.
 التسويقي )بعناصر المجتمعة( على مستوى الجودةبتكار نحدار البسيط لإلنتائج تحليل اإل(:82)الجدول

المتغير 
 التابع

 معامل Tختبار  إ Fختبار إ نحدارمعامل اإل النموذج
Beta 

معامل 
 التحديد

R2 
معامالت 

B 
الخطأ 
 المعياري

F مستوى 
 داللة

T مستوى 
 داللة

الجزء  الجودة
 الثابت

1,335 0,188  
199,68 

 

 
0,000 

7,199 0,000  
0,514 

 
0.264 

 بتكاراإل
 التسويقي

0,674 0,048 14,13 0,000 

 SPSS برنامج التحليل سلرجات ستخداـبإ الطالبة إعداد من :المصدر       

  وىي دالة F (199,688نالحظ من خالؿ ىذا اجلدوؿ أف نتائجو مقبولة إحصائيا، حيث بلغ  قيمة        
  وىذا يعٍت أف للمتغَت 0,000 ، ودبستوى داللة قدره )0,05، ومستوى اخلطأ )557عند درجات احلرية 

 بتكار التسويقي تأثَت إغلايب قوي جدا على ادلتغَت التاب  اجلودة.اإل

  والدالة دبستوى داللة قدره 14,131بتكار التسويقي ادلقدرة بػ )احملسوبة لإل Tوما يؤكد ذلك قيمة        
بتكار التسويقي  بوحدة واحدة يقابلو تغَت قل )اإلستغَت يف قيمة ادلإذل أف الت B ، وتشَت قيمة العامل 0,000)

 ، وىو يشَت إذل 0,264بػ )R2 ديدحيف ادلتغَت التاب  اجلودة، كما قدرت قيمة معامل الت 0,674مقداره 
احلاصلة التغَتات من  26,4%بتكار التسويقي يف سلوؾ ادلتغَت التاب  )اجلودة ، أي أف إلاستقل مساعلة ادلتغَت ادل

بتكار التسويقي، دبعٌت أف كلما صاالت سببها تغَتات على مستوى اإلتعلى مستوى جودة خدمات دبؤسسات اإل
 بتكار التسويقي أدى ذلك إذل ربقيقها للجودة.إعتمدت مؤسسات اإلتصاالت زلل الدراسة على اإل
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يف  دة كمؤشر للميزة التنافسيةاجلو  يلعب دور فعال في تحقيق وتعزيزبتكار التسويقي ومنو فإف اإل      
 تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف.مؤسسات اإل

 .قبول الفرضية الجزئية األولىبنا إذل وبناءا على نتائج التحليل السابق فإنو يؤدي 

 الفرضية الجزئية الثانية:-2
كبير في تحقيق التميز لمؤسسات بتكار التسويقي )بعناصره المجتمعة( دور  لإلتنص الفرضية اجلزئية الثانية :"

 تصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيف".اإل
بتكار التسويقي وادلتغَت التاب  )التميز  اإل ستقلضلدار اخلطي البسيط بُت ادلتغَت ادلكان  أىم نتائج ربليل اإل      

 متضمنة يف اجلدوؿ اآليت:

 حقيق التميز التسويقي على تنحدار البسيط لالبتكار (: نتائج تحليل اإل83جدول )
 المتغير
 التابع

 معامل Tختبار  إ Fختبار إ نحدارإلامعامل  النموذج
Beta 

 معامل
 ديدحالت

R2 
معامالت 

B 
الخطأ 
 المعياري

F مستوى 
 داللة

T مستوى 
 داللة

 تحقيق
 التميز

  0,179 0,450 الجزء الثابت
387,406 

 

 
0,000 

2,509 0,012  
0,641 

 
اإلبتكار  0,411

 التسويقي
0,989 0,46 19,683 0,000 

 SPSS برنامج التحليل سلرجات ستخداـبإ الطالبة إعداد من :المصدر

وىي دالة ،  F (387,406نالحظ من خالؿ ىذا اجلدوؿ أف نتائجو مقبولة إحصائيا، حيث بلغ  قيمة      
وىذا يعٍت أف للمتغَت ،  0,000قدره )  ودبستوى داللة 0,05ومستوى اخلطأ ) 557عند درجات احلرية 

 بتكار التسويقي تأثَت إغلايب قوي جدا على ادلتغَت التاب  التميز.اإل

  والدالة دبستوى داللة قدره 19,683بتكار التسويقي ادلقدرة )احملسوبة لإل Tوما يؤكد ذلك قيمة       
بتكار التسويقي بوحدة واحدة يقابلو تغَت اإل لستقإذل أف التغَت يف قيمة ادل B ، وتشَت قيمة ادلعامل 0,000)

 يف ادلتغَت التاب  التميز. 0،989)مقداره

بتكار  إذل مساعلة ادلتغَت ادلستقل اإل  وىو يشَت0,411بػ ) R2كما قدرت قيمة معامل التحديد       
مستوى سبيز مؤسسات غَتات احلاصلة على لتمن ا 41,1%التسويقي يف سلوؾ ادلتغَت التاب  )التميز ، أي أف 

عتمدت مؤسسات دبعٌت أف كلما إ ،بتكار التسويقيسببها تغَتات حاصلة على مستوى اإلتصاالت اإل
 بتكار التسويقي أدى ذلك إذل ربقيقها التميز.اإلتصاالت زلل الدراسة على اإل
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تصاالت اذلاتفية مؤسسات اإل يلعب دور فعال جدا في تحقيق وتعزيز تميزبتكار التسويقي ومنو فإف اإل      
 النقالة بوالية سطيف.

 .قبول الفرضية الجزئية الثانيةيؤدي بنا إذل وبناءا على نتائج التحليل السابق فإنو 

 :ختبار الفرضية الجزئية الثالثةإ-3
ة ستجابإبتكار التسويقي )بعناصره المجتمعة( دور كبير في سرعة لإل":تنص الفرضية اجلزئية الثالثة     

 تصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيف لحاجات العمالء".مؤسسات اإل

ر التسويقي  وادلتغَت التاب  بتكاالبسيط بُت ادلتغَت ادلستقل )اإل ضلدار اخلطيكان  أىم نتائج التحليل اإل     
 ستجابة حلاجات العمالء  متضمنة يف اجلدوؿ اآليت:)اإل

 ستجابة لحاجات العمالء.إلابتكار التسويقي و البسيط لإلحدار (: نتائج تحليل اإلن84)الجدول 
 المتغير
 التابع

 معامل Tختبار  إ Fختبار إ نحدارمعامل اإل النموذج
Beta 

 معامل
 التجديد

R2 
معامالت 

B 
اخلطأ 
 ادلعياري

F مستوى 
 داللة

T مستوى 
 داللة

 ستجابةإ
لحاجات 

 العمالء

الجزء 
 الثابت

0,524 0,26  
113,52 

 

 
0,000 

2,008 0,045  
0,412 

 
0,170 

 بتكاراإل
 التسويقي

0,708 0,66 10,654 0,000 

 SPSS برنامج  التحليل سلرجات ستخداـبإ الطالبة إعداد من :المصدر

وىي دالة  ، F (113,512نالحظ من خالؿ ىذا اجلدوؿ أف نتائجو مقبولة إحصائيا، حيث بلغ  قيمة      
وىذا يعٍت أف للمتغَت ،  0,000  ودبستوى داللة قدره )0,05ومستوى اخلطأ ) 557عند درجات احلرية 

 ستجابة حلاجات العمالء.غلايب قوي على ادلتغَت التاب  اإلبتكار التسويقي تأثَتا إاإلادلستقل 

  والدالة دبستوى داللة قدره 10,654احملسوبة لالبتكار التسويقي ادلقدرة بػ ) Tوما يؤكد ذلك قيمة      
بتكار التسويقي بوحدة واحدة يقابلو ستقل اإلادلادلتغَت إذل أف التغَت يف قيمة  B، وتشَت قيمة ادلتعامل  0,000)

 .اإلستجابة حلاجات العمالءيف ادلتغَت التابع  0،708)تغَت مقداره 

بتكار إذل مساعلة ادلتغَت ادلستقل اإل   وىو يشَت0،170بػ ) R2كما قدرت قيمة معامل التحديد       
من التغَتات احلاصلة على مستوى  %17 ، أي أف ي يف سلوؾ ادلتغَت التاب  )اإلستجابة حلاجات العمالءالتسويق

دبعٌت كلما  ،إلبتكار التسويقيتصاالت حلاجات العمالء سببها تغَتات على مستوى اإستجابة مؤسسات اإل
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ستجابتها لتسويقي أدى ذلك إذل زيادة سرعة إبتكار ال الدراسة على اإلإعتمدت مؤسسات اإلتصاالت زل
 حلاجات العمالء.

تصاالت مؤسسات اإل ستجابةإيلعب دور فعال جدا في زيادة سرعة بتكار التسويقي ومنو فإف اإل       
 اذلاتفية النقالة بوالية سطيف حلاجات عمالئها.

 .قبول الفرضية الجزئية الثالثةيؤدي بنا إذل وبناءا على نتائج التحليل السابق فإنو 

 :ختبار الفرضية الرئيسية التاسعةإ-4
قيق الميزة بتكار التسويقي )بعناصره مجتمعة( دور كبير في تحلإل": التاسعة تنص الفرضية الرئيسية     

 تصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيف".التنافسية لمؤسسات اإل

    ادلوارل:85)ؿويقي وادليزة التنافسية يف اجلدو بتكار التساإلضلدار اخلطي البسيط بُت اإلأىم نتائج ربليل 

 بتكار التسويقي والميزة التنافسية )عينة العمالء(.نحدار البسيط بين اإلئج تحليل اإل(: نتا85دول )جال    
 المتغير
 التابع

 معامل Tختبار  إ Fختبار إ نحدارإلامعامل  النموذج
Beta 

 معامل
 التجديد

R2 
معامالت 

B 
الخطأ 
 المعياري

F مستوى 
 داللة

T مستوى 
 داللة

الميزة 
 التنافسية

  0,138 0,819 الجزء الثابت
484,767 

 

 
0,000 

5,954 0,000  
0,682 

 
 بتكاراإل 0،466

 التسويقي
0,770 0,035 22,017 0,000 

 SPSS برنامج  التحليل سلرجات ستخداـبإ الطالبة إعداد من :المصدر

وىي دالة ،  F (484,767نالحظ من خالؿ ىذا اجلدوؿ أف نتائجو مقبولة إحصائيا، حيث بلغ  قيمة      
وىذا يعٍت أف للمتغَت ،  0,000  ودبستوى داللة قدره )0,05ومستوى اخلطأ ) 557عند درجات احلرية 

 التاب  ادليزة التنافسية.بتكار التسويقي تأثَتا إغلايب قوي على ادلتغَت اإل

  والدالة دبستوى داللة قدره 22,017بتكار التسويقي ادلقدرة بػ )احملسوبة لإل Tوما يؤكد ذلك قيمة      
بتكار التسويقي  بوحدة واحدة غَت يف قيمة ادلتغَت ادلستقل )اإلإذل أف الت B، وتشَت قيمة ادلتعامل 0,000))

 تغَت التاب  )ادليزة التنافسية .  يف ادل0,770يقابلو تغَت مقداره )

بتكار التسويقي يف وىو يشَت إذل مساعلة ادلتغَت اإل  0,466بػ ) R2كما قدرت قيمة معامل التحديد      
افسية سببها من التغَتات احلاصلة على مستوى ادليزة التن 46,6%سلوؾ ادلتغَت التاب  )ادليزة التنافسية ، أي أف 
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بتكار عتمدت مؤسسات اإلتصاالت زلل الدراسة على اإلقي، دبعٌت كلما إكار التسويبتتغَتات على مستوى اإل
 .ذلا التسويقي أدى ذلك إذل ربقيق ادليزة التنافسية

تصاالت دلؤسسات اإل عب دور فعال جدا في تحقيق الميزة التنافسيةيلبتكار التسويقي ومنو فإف اإل      
 اذلاتفية النقالة بوالية سطيف.

 .قبول الفرضية الرئيسية التاسعة يؤدي بنا إذل فإنو  قعلى نتائج التحليل السابوبناءا 

 ابعة لها بالنسبة لعينة الموظفينختبار الفرضية الرئيسية التاسعة والفرعية التإالفرع الثاني:

اإلرتباط وظلاذج  بعرض وربليل بيانات معامالت ار الفرضيات البد أف نقـو أوالإختبقبل أف نقـو دبناقشة و         
 رتباط بُت ادلتغَتين.امالت اإلضلدار للحكم على العالقة بُت متغَتي الدراسة ادلستقل والتاب ، ونبدأ ببيانات معاإل

بتكار التسويقي وادلتغَت التاب ، والذي ادلتغَت ادلستقل وادلتمثل يف اإل رتباط بُتقمنا حبساب معامالت اإل       
 كان  النتائج كما ىي موضحة يف اجلدوؿ ادلوارل:ؽلثل ادليزة التنافسية و 

 رتباط بين متغيري الدراسةالت اإلمعام:( 86جدول )ال

 المتغير المتنقل                    
 المتغير التابع

 معامل االرتباط
 بيرسن

 القرار مستوى الداللة

 قوي جدا 0,000 0,563 تحقيق الجودة

 قوي جدا 0,000 0,547 تحقيق التميز

 قوي جدا 0,000 0,495 ستجابة لحاجات العمالءاإل

 قوي جدا 0,000 0,667 الميزة التنافسية

 SPSS برنامج  التحليل سلرجات ستخداـبإ الطالبة إعداد من :المصدر         

ربقيق بتكار التسويقي وعنصر دوؿ من إجابات ادلبحوثُت أف ىناؾ إرتباط موجبا وقويا جدا بُت اإليظهر اجل      
  0,495 ، )0,547 ، )0,563ستجابة حلاجات العمالء، حيث بلغ  القيم: )اجلودة، وربقيق التميز واإل

بتكار )ادليزة التنافسية  وادلستقل )اإلرتباط موجبا وقويا جدا بُت متغَتي الدراسة التاب  إكما سجلنا  على التوارل.
 . (0,667التسويقي ، حيث بلغ  قيمتو 
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 نحدار:نماذج اإل-2
ضلدار ادلتغَت من القياـ بدراسة وربليل ظلاذج إ رتباط بُت متغَتي الدراسة، البدبعد عرض وربليل نتائج اإل        

ختبار شروط إرتأينا  اجلداوؿ ادلوالية، لكن قبل ذلك إادلستقل على ادلتغَت التاب ، من خالؿ النماذج اليت نوردىا يف
 صالحيتها.تطبيق ىذه النماذج قصد التأكد من 

 ختبار التوزيع الطبيعي للبيانات:إ - أ
سبهيدا إلستخداـ  كو لمجروف سمرنوفختبار التوزي  الطبيعي، مت اللجوء على إمن أجل التحقق من فرضية     

 ختبار كما يتضح من اجلدوؿ التارل:دبعٌت إجراء ىذا اإل  SPSS)ضلدار من خالؿ برنامج أسلوب ربليل اإل

 التوزيع الطبيعي لبيانات متغيرات الدراسةختبار إ(: 87الجدول )

 مستوى الداللة (Kolmogoroy simonvZ) قيمة  األبعاد
 0,773 0,662 االبتكار التسويقي
 0,597 0,768 الميزة التنافسية

 SPSS برنامج باستخداـ التحليل سلرجات باستخداـ الطالبة إعداد من :المصدر       

 ، 0,05بتكار التسويقي وادليزة التنافسية أكرب من )مستوى ادلعنوية لكل من اإلدوؿ أف يتضح من اجل         
 ختبارات ادلعلمية.ستخداـ اإلإتباع البيانات للتوزي  الطبيعي، وىذا ؽلكننا من إوبالتارل 

  توفر معنوية في النموذج : –ب 

اجلدوؿ ادلوارل يوضح    (F- testشريفختبار إختبار ادلعنوية أو ما يسمى للتأكد من ىذا الشرط نقـو بإ     
 ذلك:
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 نحداروية نموذج اإلر فيشر للمعنختبا إ:(88)جدول ال
المتغير  

 التابع
 

المتغير 
 المستقلة

مصدر 
 التباين

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة
 الداللة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الميزة 
 التنافسية

بتكار في اإل
المنتج 
 الخدمي

  0.000 52.224 10.871 10.871 1 ضلداراإل
 0.208 62.033 298 البواقي
 /    72.905 299 اجملموع

بتكار في اإل
 االسعار

  0.000 20.249 4.639 4.639 1 ضلداراإل
 0.229 68.266 298 البواقي
 /     72.905 299 اجملموع

بتكار في اإل
 الترويج

  0.000 27.033 6.063 6.063 1 ضلدار اإل
 0.224 66.841 298 البواقي
 /     72.905 299 اجملموع

بتكار في اإل
 التوزيع

 0.000 107.134 19.279 19.272 1 ضلدار اإل
 0.180 53.626 298 البواقي 
 /    72.905 299 اجملموع

بتكار في اإل
المحيط 
 المادي

 0.000 106.982 19.259 19.279 1 ضلدار اإل
 0.180 53.626 298 البواقي
 /    72.905 299 اجملموع

بتكار في اإل
 العمليات

 0.000 166.982 26.121 26.121 1 ضلدار اإل
 0.157 46.784 298 البواقي 
 /     72.905 299 اجملموع

بتكار في اإل
 األفراد

 0.000 133.372 22.541 22.501 1 ضلداراإل
 0.169 50.364 298 البواقي 
 /    72.905 299 اجملموع

بتكار اإل
 التسويقي

 239.129 32.457 32.457 1 ضلداراإل
  

0.000 
 0.136 40.448 298 البواقي 

 299 72.905     / 
 SPSS برنامج التحليل سلرجات ستخداـبإ الطالبة إعداد من المصدر:         
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كرب من أبتكار التسويقي ككل صلدىا كلها بتكار التسويقي ويف اإلاإلأبعاد  يف كل  Fة)بالنظر اذل قيم            
وعليو ؽلكن القوؿ اف ىناؾ معنوية  0.05قيمتها اجلدولية ،وكل ىذه القيم ىي دالة عند مستوى الداللة 

 الفرضيات . و إختبارتطبيق النموذج توارل  شلا يعٍت اف الشرط الثاين زلقق وبالتارل  للنموذج،
  الفرضية الجزئية األولى: اربختإ-1  

را فـــي تحقيـــق جـــودة بتكـــار التســـويقي )بعناصـــره المجتمعـــة(دورا كبيـــ"لإل :تػػػنص الفرضػػػية اجلزئيػػػة االوذل       
 .تصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيف "اإلخدمات مؤسسات 

بتكار ثَت اإلأضلدار اخلطي البسيط لقياس تسلوب اإلأ ة  استخدم  الطالبةالفرضيختبار صحة ىذه إل          
  ادلوارل نتائج القياس :89التسويقي )بعناصره اجملتمعة   على مستوى ربقيق اجلودة ويوضح اجلدوؿ )

 بتكار التسويقي على مستوى الجودةنحدار البسيط لإلنتائج تحليل اإل (:89)الجدول 
المتغير 
 التابع

 معامل Tاختبار   Fاختبار  معامل االنحدار النموذج
Beta 

معامل 
 التحديد

R
2

 

معامالت 
B 

الخطأ 
 المعياري

F مستوى 
 داللة

T مستوى 
 داللة

الجزء  الجودة
 الثابت

1،106 0،280  
138،17 

 
0,000 

3،359 0,000  
0،563 

 
0،317 

 بتكاراإل
 التسويقي

0،834 0،071 11،75 0,000 

 SPSSعتماد على سلرجات ربليل برنامج :من إعداد الطالبة باإل المصدر       
وىػػي  ، F  (138.175حصػػائيا حيػػث بلغػػ  قيمػػة إتائجػػو مقبولػػة نالحػػظ مػػن خػػالؿ اجلػػدوؿ  اف ن           

للمتغػَت  وىػذا يعػٍت اف،  0.000دبسػتوى داللػة قػدره )  0.05) اخلطػأ  ومستوى 299)احلربة دالة عند درجات 
بتكػار احملسػوبة لإلTيؤكػد ذلػك ىػي قيمػة  جدا على ادلتغَت التاب  اجلػودة ، ومػا غلايب قويإ تأثَتبتكار التسويقي اإل

اذل اف التغيػػػَت يف  Bوتشػػػَت قيمػػػة ادلعامػػػل  ، 0.000 والدالػػػة دبسػػػتوى داللػػػة قػػػدره )11.175التسػػػويقي ادلقػػػدرة )
 .  يف ادلتغَت التاب  اجلودة 0.834بتكار التسويقي بوحدة واحدة يقابلو تغيَت دبقدار )َت ادلستقل اإلقيمة ادلتغ
بتكػػػار إلا َت اذل مسػػػاعلة ادلتغػػػَت ادلسػػػتقلوىػػػو يشػػػ  R2(0.317  كمػػػا قػػػدرت قيمػػػة معامػػػل التحديػػػد          

جػػػودة خػػػدمات  مسػػػتوىمػػػن التغػػػَتات احلاصػػػلة يف %31.7اي اف ،التسػػػويقي يف سػػػلوؾ ادلتغػػػَت التػػػاب  )اجلػػػودة  
سػػػػات عتمػػػػدت مؤسإف كلمػػػػا أدبعػػػػٌت  ،بتكػػػػار التسػػػػويقي صػػػػاالت سػػػػببها تغػػػػَتات علػػػػى مسػػػػتوى اإلتمؤسسػػػػات اإل

 دى ذلك اذل ربقيقها للجودة .أبتكار التسويقي اإل تصاالت زلل الدراسة علىاإل
التنافسية  كمؤشر للميزة  يلعب دور فعال جدا في تحقيق وتعزيز الجودةبتكار التسويقي ومنو فاف اإل         

 .تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف اإليف مؤسسات 
 . قبول الجزئية االولىيؤدي بنا اذل بناءا على نتائج التحليل السابق فإنو 
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 ار الفرضية الجزئية الثانية :إختب-2
ــــز دور ك )بعناصــــره مجتمعــــة( بتكــــار التســــويقياإل":تػػػػنص الفرضػػػػية اجلزئيػػػػة الثانيػػػػة      بيــــر فــــي تحقيــــق  التمي

 . "تصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيفلمؤسسات اإل
 بتكار التسويقي والتميز متضمنة يف اجلدوؿ التارل :ضلدار اخلطي البسيط بُت اإلكان   اىم نتائج ربليل اإل

 بتكار التسويقي وتحقيق التميزاإل: نتائج تحليل االنحدار البسيط بين (90)الجدول
 المتغير
 التابع

 معامل Tختبار  إ Fختبار إ نحدارمعامل اإل النموذج
Beta 

 معامل
 ديدحالت

R2 
معامالت 

B 
الخطأ 
 المعياري

F مستوى 
 داللة

T مستوى 
 داللة

 تحقيق
 التميز

  0،318 0،243 الجزء الثابت
126،92 

 
0,000 

0،765 0،445  
0،547 

 
اإلبتكار  0،399

 التسويقي
0،908 0،081 11،266 0,000 

 spss عتماد على سلرجات ربليل برنامج :من اعداد الطالبة باإل المصدر

وىػػي دالػػة عنػػد  ، F   (126،92 اف نتائجػػو مقبولػػة حيػػث بلغػػ  قيمػػة الحػػظ مػػن خػػالؿ ىػػذا اجلػػدوؿن        
بتكػار ف للمتغػَت اإلأوىػذا يعػٍت  ، 0.000)  دبستوى داللة قػدره 0.05  ومستوى اخلطأ )299)احلربة 'درجات 

 .غلايب قوي جدا على ادلتغَت التاب  ربقيق التميز إالتسويقي تأثَت 
  والدالة دبستوى داللة 11.266بتكار التسويقي ادلقدرة )احملسوبة لإلTوما يؤكد ذلك قيمة        
حدة وا بتكار التسويقي بوحدةتغَت يف قيمة ادلتغَت ادلستقل لإلف الأاذل  Bوتشَت قيمة ادلعامل ،  0.000قدره)

 .يف ادلتغَت التاب  ربقيق التميز   0.908يقابلو تغَت دبقدار )
بتكار اذل مساعلة ادلتغَت ادلستقل )اإل وىو يشَت  0،399بػ) R2كما قدرت قيمة معامل التحديد           

ى سبيز من التغَتات احلاصلة على مستو %39،9ف أي ، أالتسويقي  يف سلوؾ ادلتغَت التاب  )ربقيق التميز  
عتمدت مؤسسات إدبعٌت كلما  .بتكار التسويقيتغَتات على مستوى اإلسببها تصاالت اإل مؤسسات 

 دى ذلك اذل ربقيق التميز ذلا .أبتكار التسويقي ى اإلتصاالت زلل الدراسة علاإل
النقالة بوالية تصاالت اذلاتفية دلؤسسات اإل يلعب دور فعال في تحقيق التميزبتكار التسويقي ف اإلإومنو ف     

 سطيف .
 . قبول الفرضية الجزئية الثانيةيؤدي بنا اذل وبناءا على نتائج التحليل السابق فإنو 

 ختبار الفرضية الجزئية الثالثة : إ-3
ســــتجابة إاصــــره المجتمعــــة(دور كبيــــر فــــي ســــرعة بتكــــار التســــويقي )بعنلإل":تػػػػنص الفرضػػػػية اجلزئيػػػػة الثالثػػػػة     

 .الهاتفية النقالة بوالية سطيف لحاجات العمالء"تصاالت مؤسسات اإل
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سػػػػتجابة حلاجػػػػات العمػػػػالء التسػػػػويقي واإل بتكػػػػارضلػػػػدار البسػػػػيط اخلطػػػػي بػػػػُت اإلىػػػػم نتػػػػائج ربليػػػػل اإلأانػػػػ  ك       
 متضمنة يف اجلدوؿ االيت :

 العمالءستجابة لحاجات نحدار الخطي البسيط بين اإلبتكار التسويقي واإليل اإللنتائج تح :(91جدول )
 المتغير
 التابع

 معامل Tختبار  إ Fختبار إ نحدارمعامل اإل النموذج
Beta 

 معامل
 التجديد

R2 
معامالت 

B 
اخلطأ 
 ادلعياري

F مستوى 
 داللة

T مستوى 
 داللة

 ستجابةإ
لحاجات 

 العمالء

الجزء 
 الثابت

0،750 0،368  
96،568 

 
0,000 

2،038 0،042  
0،495 

 
0،245 

 بتكاراإل
 التسويقي

0,918 0,093 9,827 0,000 

  SPSSعتماد على سلرجات ربليل برنامج :من إعداد الطالبة باإل المصدر
وىي دالة ،  F(96.568حصائيا حيث بلغ  قيمة إؿ ىذا اجلدوؿ اف نتائجو مقبولة نالحظ من خال          

ف للمتغَت أوىذا يعٍت ،  0.000  دبستوى داللة قدره )0.05  ومستوى اخلطأ )299)احلربةعند درجات 
 ستجابة حلاجات العمالء .جدا على ادلتغَت التاب  لإلغلايب قوي إ التسويقي تأثَتاإلبتكار 
ره   والدالة دبستوى داللة قد9.827بتكار التسويقي ادلقدرة ب )احملسوبة لإل Tوما يؤكد ذلك قيمة          

تكار التسويقي بوحدة واحدة يقابلو اإلب تغيَت يف قيمة ادلتغَت ادلستقلاذل اف ال Bوتشَت قيمة ادلعامل ،  0.000)
 ستجابة حلاجات العمالء .  يف ادلتغَت التاب  اإل0.918ر )تغَت دبقدا
بتكار اذل مساعلة ادلتغَت ادلستقل  اإل وىو يشَت  0,245بػ ) R2 كما قدرت قيمة معامل التحديد        

تجابة مؤسسات إسمن التغَتات احلاصلة على مستوى % 24.5 ي اف،أالتسويقي يف سلوؾ ادلتغَت التاب  
دبعٌت كلما اعتمدت مؤسسات .بتكار التسويقي ات على مستوى اإلصاالت حلاجات العمالء سببها تغَت تاإل
 تجابتها حلاجات عمالئها .إسدى ذلك اذل سرعة أبتكار التسويقي تصاالت زلل الدارسة على اإلاإل

تصاالت بوالية مؤسسات  اإل تجابةإسعب دور فعال جدا في زيادة سرعة يلبتكار التسويقي ف اإلإومنو ف     
 . سطيف حلاجات عمالئها

 . قبول الفرضية الجزئية الثالثةيؤدي بنا اذل وبناءا على نتائج التحليل السابق فإنو 
 :إختبار الفرضية الرئيسية التاسعة -4

قيق الميزة عناصره المجتمعة ( دور كبير في تحبالتسويقي ) بتكارلإل"تنص الفرضية الرئيسية التاسعة:      
 تصاالت الهاتفية النقالة في الوالية سطيف"التنافسية لمؤسسات اإل

   ادلوارل:92بتكار التسويقي وادليزة التنافسية يف اجلدوؿ )بسيط بُت اإلضلدار اخلطي الأىم نتائج ربليل اإل        
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 بتكار التسويقي والميزة التنافسيةدار الخطي البسيط بين اإلإلنح(: نتائج تحليل ا92الجدول)
 المتغير
 التابع

 معامل Tختبار  إ Fختبار إ نحدارمعامل اإل النموذج
Beta 

 معامل
 التجديد

R2 
معامالت 

B 
الخطأ 
 المعياري

F مستوى 
 داللة

T مستوى 
 داللة

الميزة 
 التنافسية

  0,226 0,615 الجزء الثابت
239,129 

 
0,000 

2,727 0,007  
0,667 

 
 بتكاراإل 0,445

 التسويقي
0,885 0,057 15,464 0,000 

 SPSSالمصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد على مخرجات برنامج 
وىي دالة عند ،  239.129نالحظ من خالؿ ىذا اجلدوؿ أف نتائجو مقبولة إحصائيا حيث بلغ  قيمتو )    

وىذا يعٍت  ، 0.000  دبستوى داللة قدره )0.05  ومستوى خطأ )299ومستوى اخلطأ ) 299درجات حرية 
 لتنافسية .التسويقي تأثَت إغلايب قوي جّدا على ادلتغَت التاب  ادليزة ا بتكاراإلأف للمتغَت 

دالة دبستوى دالؿ قدره   وال15.464التسويقي ادلقدرة ) بتكارلإلاحملسوبة  Tوما يؤكد ذلك قيمة     
بتكار التسويقي بوحدة واحدة يقابلو ادلتغَت ادلستقل اإل ةإذل أف التغَت يف قيم Bوتشَت قيمة ادلعامل ،  0.000)

   يف ادلتغَت التاب  ادليزة التنافسية. 0.885تغَت دبقدار )
التسويقي يف سلوؾ  بتكاراإل  وىو يشَت إذل مساعلة ادلتغَت ادلستقل 0.445بػ ) R2كما قدرت معامل      

توى ادليزة التنافسية دبؤسسات من التغَتات احلاصلة على مس %44.5أي أنو  ،تغَت التاب  )ادليزة التنافسية  ادل
عتمدت مؤسسات إبتكار التسويقي. دبعٌت كلما دراسة سببها تغَتات على مستوى اإلتصاالت زلل الاإل
تصاالت اذلاتفية النقالة اإل التسويقي أدى إذل ربقيق ميزة تنافسية دلؤسسات بتكاراإلتصاالت زلل الدراسة على اإل

 ة سطيف.بوالي
ت اذلاتفية تصاالدلؤسسات اإل في تحقيق ميزة تنافسية يلعب دورا فعاالبتكار التسويقي ومنو فإف اإل      

 النقالة بوالية سطيف.
 . تاسعةالى قبول الفرضية الرئيسية البنا يؤدي وبناءا على نتائج التحليل السابق فإنو 

 ة لها:بعالجزئية التاختبار الفرضية الرئيسة العاشرة والفرضيات إ-10
بتكار في واإل، نتجالمفي اإلبتكار )بتكار التسويقي إلالعناصر  "العاشرة : تنص الفرضية الرئيسية       

بتكار في واإل،تكار في المحيط المادي إلبوا،بتكار في التوزيع واإل،بتكار في الترويج واإلسعار األ
الهاتفية  ت تصاالاإلدور كبير في تحقيق الميزة التنافسية لمؤسسات  (بتكار في االفرادالعمليات واإل

 . "النقالة في والية سطيف
 وتبثق من الفرضية الرئيسية العاشرة ثالث فرضيات جزئية وىي :          
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بتكار يف واإل،بتكار يف االسعار واإل، نتجادليف اإلبتكار )بتكار التسويقي لعناصر اإل ": الفرضية الجزئية االولى* 
دور كبَت   بتكار يف االفرادبتكار يف العمليات واإلواإل،تكار يف احمليط ادلادي إلبوا،بتكار يف التوزي  واإل،الًتويج 

 ".اذلاتفية النقالة يف والية سطيف اإلتصاالت دلؤسسات اجلودة يف ربقيق 
بتكار يف واإل،بتكار يف االسعار واإل، نتجادل يف  اإلبتكار)لعناصر االبتكار التسويقي " :الفرضية الجزئية الثانية* 

بَت دور ك  بتكار يف االفرادبتكار يف العمليات واإلواإل،تكار يف احمليط ادلادي إلبوا،بتكار يف التوزي  واإل،الًتويج 
 ."تصاالت اذلاتفية يف والية سطيفيف ربقيق التمييز دلؤسسات اإل

بتكار يف واإل،بتكار يف االسعار واإل، نتجادليف اإلبتكار )بتكار التسويقي إللعناصر ا" :الثالثةالجزئية الفرضية *
كبَت   دور  بتكار يف االفرادبتكار يف العمليات واإلواإل،تكار يف احمليط ادلادي إلبوا،بتكار يف التوزي  واإل،الًتويج 

 .الءقالة بوالية سطيف حلاجات العمتصاالت اذلاتفية النيف سرعة استجابة مؤسسات اإل
 بالنسبة للعمالءالفرع األول: إختبار الفرضية الرئيسية العاشرة والفرضيات الجزئية التابعة لها 

 : ار الفرضية الجزئية االولى بختإ -1
بتكار في االسعار واإل، نتجاإلبتكار الم)بتكار التسويقي لعناصر اإل:" تنص الفرضية اجلزئية األوذل       

بتكار في العمليات واإل،تكار في المحيط المادي إلبوا،بتكار في التوزيع واإل،بتكار في الترويج واإل
تصاالت الهاتفية الجودة لخدمات مؤسسات الخدمات اإلدور كبير في تحقيق  (بتكار في االفرادواإل

 . "النقالة لوالية سطيف
ثَت متغَتات ادلستقلة ألقياس تضلدار ادلتعدد ستخدم  الطالبة أسلوب اإلإفرضية: ار صحة ىذه البختإل         

 .ادلوارل نتائج القياس  93)تكار التسويقي على ادلتغَت الناب  )اجلودة  ويوضح اجلدوؿ بلإل
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 بتكار التسويقي والجودة إلايل اإلنحدار المتعدد بين عناصر : نتائج تحل (93الجدول )

 المتغير 
 النموذج التابع

 معامل (Tختبار)إ (Fختبار) إ نحدارمعامل اإل
BETA  

المعامالت 
B 

الخطأ 
 المعياري

F 
مستوى 
المعنوية
giS 

T 
مستوى 

giالمعنوية
S 

 
 
 
 
 
 الجودة

 0,208 1,445 الثابت الجزء 

30,07 ,000 

6,95 ,0000 / 

 في  كاربتاإل
  المنتج

,1340 ,0530 2,55 ,0110 
0,121 

 في بتكارإلا
 األسعار

,1020 ,0480 2,126 ,0340 
0,098 

 في بتكارإلا
 الترويج

,1030 ,0440 2,337 ,0200 
0,108 

 في بتكاراإل
 التوزيع

,0860 ,0370 2,297 ,0220 
0,095 

 في بتكاراإل
 المحيط
 المادي

,0000 ,0360 -,007 ,9950 
0,000 

 في بتكاراإل
 العمليات

,1930 ,0390 4,887 ,0000 
0,248 

 في بتكاراإل
 األفراد

,0320 ,0430 ,7420 ,4590 
0,034 

 0,526رتباط:قيمة معامل اإل*
 R2 :0,227قيمة معامل التحديد *
 

 spssستمارة وسلرجات برنامج عتماد على بيانات اإل: من اعداد الطالبة باإلالمصدر
وىي دالة عند ،  F (30.07حصائيا حيث بلغ  فيو إن خالؿ اجلدوؿ أف نتائجو مقبولة نالحظ م      

تقلة وىذا يعٍت اف للمتغَتات ادلس،  0.000  دبستوى دالة قدره )0.05  ومستوى اخلطأ )557درجات احلرية )
احمليط ادلادي  بتكار يفواإل،بتكار يف التوزي  بتكار يف الًتويج واإلاإلو ،سعار بتكار يف األو اإل تج،بتكار يف ادلناإل

 بتكار التسويقي تأثَت قوي على ادلتغَت التاب  اجلودة.كأبعاد اإل تكار يف األفرادبويف العمليات واإل
ألسعار واإلبتكار يف الًتويج بتكار يف ابتكار يف ادلنتج واإلاحملسوبة لكل من اإل Tوما يؤكد ذلك قيمة      
  2.297  )2.337 )2.126  )2.555ة بػػ) ر يف العمليات وادلقد بتكارواإلبتكار يف الًتويج يف التوزي  واإل
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  0.020  )0.034  ،)0.011  على التوارل وىي كلها دالة دبستوى داللة قدرىا على التوارل )4.887)
(0.022(  0.000  . 

سعار ، بتكار يف األنتج ، اإلبتكار يف ادلالتغيَت يف قيمة كل من اإل إذل أف  Bكما تشَت قيمة ادلعامل       
  0.134يف العمليات بوحدة واحدة على التوارل يقابلو تغَت دبقدار بػػ ) بتكاراإليف الًتويج ،  بتكاراإل
   على التوارل يف ادلتغَت التاب  اجلودة.0.193 ) 0.086  )0.103  ، )0.102،)

بتكار يف األفراد،  بتكار يف احمليط ادلادي وبعد اإلاحملسوبة لبعد اإل Tحصائية لقيم إيف حُت ال توجد داللة        
وىي دالة  عند مستوى داللة قدره  ، 6.0951احملسوبة للثاب  )باقي العوامل  بػػػ ) Tكما قدرت قيمة 

(0.000.   
بتكار التسويقي يف   وىو يشَت اذل مساعلة عناصر اإلR2  (0.277كما قدرت قيمة معامل التحديد       

على مستوى جودة خدمات مؤسسات  التغَتات احلاصلةمن  % 27.7أف  أي،سلوؾ ادلتغَت التاب  اجلودة 
 .التسويقي  بتكاراإلتصاالت سببها تغَتات على مستوى عناصر اإل

بتكار يف بتكار التسويقي خاصة اإلتصاالت زلل الدراسة على اإلعتمدت مؤسسات اإلإدبعٌت أف كلما         
بتكار يف العمليات أدى ذلك اذل ربقيقها اجلودة  والتوزي  واإلبتكار يف الًتويج سعار واإلبتكار يف األواإل نتج ادل

 كخاصية تنافسية.
بتكار يف الًتويج والتوزي  سعار واإلبتكار يف األواإل نتج بتكار يف ادلاإل بتكار التسويقي خاصةومنو فإف اإل       

ؤسسات ميف  للميزة التنافسيةدور فعال جدا في تحقيق وتعزيز الجودة كمؤشر يلعب  بتكار يف العملياتواإل
 .تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف اإل

 .قبول الفرضية الجزئية األولىيؤدي بنا اذل السابق فإنو التحليل وبناءا على نتائج 
 ختبار الفرضية الجزئية الثانية :إ-2

سعار ، بتكار في األاإل ،المنتجتكار في إلبا)لعناصر اإلبتكار التسويقي " :الثانيةاجلزئية تنص الفرضية       
كبير دور   (بتكار في األفرادبتكار في العمليات اإلاإل ،بتكار في المحيط المادياإلبتكار في التوزيع ، و اإل

  ".تصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيففي تحقيق التميز لمؤسسات اإل

 ميز متضمنة يف اجلدوؿ التارل .لتالتسويقي واُت عناصر االبتكار ضلدار ادلتعدد بىم نتائج ربليل اإلكان  أ
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 والتميز  بتكار التسويقيتعدد بين عناصر اإلنحدار الم:نتائج تحليل اإل (94)جدول 

 المتغير 
 النموذج التابع

 معامل (Tختبار)إ (Fختبار) إ معامل االنحدار
BETA   المعامالت

B 
الخطأ 
 المعياري

F 
مستوى 
 الداللة

T 
مستوى 
 الداللة

 
 
 
 
 
 التميز

 0,199 0,636 الثابت الجزء 

56,95 ,000 

3,199 0,001 / 

 في  بتكاراإل
  المنتج

0,096 0,050 1,916 0,05 
0,081 

 في بتكاراإل
 األسعار

0,197 0,046 4,312 0,000 
0,178 
 

 في بتكاراإل
 الترويج

0,143 0,042 3,397 0,001 
0,141 

 في بتكاراإل
 التوزيع

0,044 0,036 1,217 0,224 
0,045 

 في بتكاراإل
 المحيط
 المادي

0,054 0,034 1,565 0,118 
0,061 

 في تكارباإل
 العمليات

0,230 0,038 6,103 ,0000 
0,278 

 في بتكاراإل
 األفراد

0,090 0,041 2,219 0,027 
0,090 

 0,648رتباط:معامل اإلقيمة *
 R2 :0,420قيمة معامل التحديد *
 
 SPSSعتماد على سلرجات ربليل برنامج : من إعداد الطالبة باإل المصدر       

وىي دالة عند ،  F(56.95نالحظ من خالؿ اجلدوؿ اف نتائجو مقبولة إحصائيا حيث بلغ  قيمة         
وىذا يعٍت اف للمتغَتات  ، 0,000)  دبستوى داللة قدره 0.05  ومستوى اخلطأ )557درجات احلربة )

احمليط  بتكار يفواإل،بتكار يف التوزي  بتكار يف الًتويج واإلاإلو ،سعار بتكار يف األو اإل تج،بتكار يف ادلناإلتقلة ادلس
)التميز  كبعد بتكار التسويقي تأثَت قوي على ادلتغَت التاب  كأبعاد اإل تكار يف األفرادبادلادي ويف العمليات واإل

 تنافسي.
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بتكار يف الًتويج، اإل،يف األسعار  بتكاراإلج ، تبتكار ادلناحملسوبة لكل من اإلTة وما يؤكد ذلك قيم       
 ، 2.219 ،)6.103 ،)3.397)، 4.312  )1.916راد وادلقدرة بػػ)بتكار يف األفار يف العمليات واإلبتكاإل

   .0.027) ، 0.000 ، )0.000 ،)0.056على التوارل وىي كلها دالة دبستوى داللة قدرىا على التوارل )

بتكار بتكار يف األسعار واإلإلبتكار يف ادلنتج واإذل أف التغَت يف قيمة كل من اإل Bكما تشَت قيمة ادلعامل        
تغَت دبقدار  يقابلوبتكار يف األفراد بوحدة واحدة على التوارل إلا و،بتكار يف العمليات واإل،يف الًتويج 

  على التوارل يف ادلتغَت التاب  )التميز .0.90 ، )0.230 ،)0.143 ،)0.197 ،)0.096)

بتكار يف احمليط ادلادي،  واإل وزي  بتكار يف التين اإلاحملسوبة للبعد Tيف حُت ال توجد داللة احصائية لقيم       
  وىي دالة عند مستوى قدره 3.199)لثاب  )باقي العوامل بػ سوبة للجزء ااحمل  Tكما قدرت قيمة 

(0.000.  

  وىو يشَت اذل مساعلة عناصر االبتكار التسويقي يف سلوؾ R2  (0,420كما قدرت قيمة معامل التحديد     
تصاالت زلل الدراسة حلاصلة على مستوى سبيز مؤسسات اإلمن التغَتات ا %42أف .أي ادلتغَت التاب  )التميز 

تصاالت زلل عتمدت مؤسسات اإلإمعٌت كلما  .بتكار التسويقيتغَتات ادلستقلة لإلى ادلسببها تغَتات على مستو 
بتكار يف ، اإلجبتكار يف الًتوياإل،بتكار األسعار اإل،بتكار يف ادلنتج بتكار التسويقي خاصة اإلالدراسة على اإل

 العمليات واألفراد أدى ذلك اذل ربقيقها التميز كخاصة تنافسية.

بتكار يف الًتويج، ار يف األسعار، اإلاإلبتكبتكار يف ادلنتج ، بتكار التسويقي خاصة يف اإلفإف اإلومنو      
تصاالت اإل مؤسسات في تحقيق وتعزيز تميز دور فعال جدايلعب  بتكار يف األفرادبتكار يف العمليات، اإلاإل

 اذلاتفية النقالة بوالية سطيف.

 .قبول الفرضية الجزئية الثانية يؤدي بنا إذلبق فإنو وبناءا على نتائج التحليل السا      

 ختبار الفرضية الجزئية الثالثة:إ – 3

سعار األبتكار  في اإل،بتكار في المنتجإلبتكار التسويقي )ا"لعناصر اإلتنص الفرضية اجلزئية الثالثة:       
 بتكار في المحيط المادي المادي، اإلبتكار في المحيط اإل،بتكار في التوزيع اإل،بتكار في الترويج إلا
 تصاالت الهاتفيةستجابة مؤسسات اإلإبتكار في األفراد( دور كبير في سرعة بتكار في العليات، اإلإلا

 .عمالء"النقالة بوالية سطيف لحاجات ال

حلاجات العمالء  ة ستجاببتكار التسويقي واإلضلدار ادلتعدد بُت عناصر اإلكان  أىم نتائج ربليل اإل       
 متضمنة يف اجلدوؿ التارل .



  واقع وممارسة االبتكار التسويقي في مؤسسات االتصاالت بوالية سطيف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثـــــــــــل الثالــــــــــــالفص
 

 396 

 ستجابة لحاجات العمالءبتكار التسويقي واإلحدار المتعدد بين عناصر اإلإلننتائج تحليل ا :(95جدول )

 المتغير 
 النموذج التابع

 معامل (Tختبارإ (Fختبار) إ معامل االنحدار
BETA   المعامالت

B 
الخطأ 
 المعياري

F 
مستوى 
 الداللة

T 
مستوى 
 الداللة

 
 
 
 
 

اإلستجابة 
حلاجات 
 العمالء

 0,287 0,736 الثابت الجزء 

19,27 ,000 

2,564 0,011 / 

 في  بتكاراإل
  المنتج

0,148 0,073 2,037 0,042 
0,101 

 
 في بتكاراإل

 األسعار
0,04- 0,066 0,64- 0,523 

0,031- 

 في بتكاراإل
 الترويج

0,013 0,061 0,215 0,830 
0,01 

 في بتكاراإل
 التوزيع

0,046 0,052 0,891 0,373 
0,039 

 في بتكاراإل
 المحيط
 المادي

0,025 0,050 0,512 0,609 
0,023 

 في تكارباإل
 العمليات

0,206 0,054 3,784 0,000 
0,203 

 في بتكاراإل
 األفراد

0,261 0,059 4,437 0,000 
0,212 

 0,444رتباط:قيمة معامل اإل*
 R2 :0,197قيمة معامل التحديد *
 

 SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على سلرجات ربليل برنامج  المصدر :

وىي دالة عند ،  F (19.27حصائيا حيث بلغ  قيمة إؿ ىذا اجلدوؿ اف نتائجو مقبولة نالحظ من خال      
ا يعٍت أف للمتغَتات وىذ،  0.000  ودبستوى دالة قدره )0.05  ومستوى اخلطأ )557درجات احلربة )

بتكار يف احمليط بتكار يف التوزي ، اإلبتكار يف الًتويج، اإل األسعار ، اإلبتكار يفبتكار يف ادلنتج، اإلإلادلستقلة )ا
ستجابة حاجات تأثَت قوي على ادلتغَت التاب  إل بتكار التسويقييف العمليات واألفراد  كأبعاد لإلبتكار ادلادي، اإل
 العمالء.



  واقع وممارسة االبتكار التسويقي في مؤسسات االتصاالت بوالية سطيف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثـــــــــــل الثالــــــــــــالفص
 

 397 

بتكار يف واإل ،بتكار يف العملياتبتكار يف ادلنتج واإلاحملسوبة لكل من اإل Tوما يؤكد ذلك ىي قيمة        
  على التوارل وىي كلها دالة دبستوى داللة قدرىا على التوارل 4.437 ،)3.784 ،)2.037األفراد وادلقدرة بػػ )

(0.042( ، 0.000(، 0.000.  

بتكار تكار يف العمليات واإلببتكار يف ادلنتج واإلاذل أف التغَت يف قيمة كل من اإل Bكما تشَت قيمة ادلعامل       
  على التوارل يف حُت ال توجد 0.206)،  0.148يف األفراد بوحدة واحدة على التوارل يقابلو تغَت دبقدار )

بتكار بتكار يف التوزي  واإلواإلبتكار يف الًتويج سعار واإلبتكار يف األاحملسوبة لكل من اإل Tحصائية لقيم إداللة 
ة عند مستوى داللة   وىي دال2.564لثاب  )باقي العوامل  بػػػػ)للجزء ا Tكما قدرت قيمة .يف احمليط ادلادي

 .  0.011قدره )

بتكار يف ذل مساعلة ادلتغَتات ادلستقلة)اإل  وىو يشَت ا0.197)بػ  R2و قدرت قيمة معامل التحديد         
بتكار يف بتكار يف احمليط ادلادي، اإلبتكار يف التوزي ، اإلبتكار يف الًتويج، اإلبتكار يف األسعار، اإلادلنتج، اإل

احلاصلة التغَتات من %19.7ي أف أستجابات حلاجات العمالء ،راد  يف سلوؾ ادلتغَت التاب  )اإلالعمليات واألف
تغَتات على مستوى ادلتغَتات  سببهاالئها تصاالت زلل الدراسة حلاجات عمستجابة مؤسسات اإلإعلى مستوى 

 ادلستقلة لإلبتكار التسويقي.

بتكار يف ادلنتج بتكار التسويقي خاصة اإلتصاالت زلل الدراسة على اإلاإلعتمدت مؤسسات إدبعٌت كلما        
 ء .بتكار يف األفراد أدى ذلك اذل زيادة سرعتها لإلستجابة حاجات العمالبتكار يف العمليات واإلواإل

دورا بتكار يف األفراد بتكار يف العمليات واإلبتكار يف ادلنتج واإلتكار التسويقي خاصة يف اإلبومنو فإف اإل      
 تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف حلاجات عمالئها.مؤسسات اإل ستجابةإجدا في زيادة سرعة فعاال 

 .قبول الفرضية الجزئية الثالثةيؤدي بنا اذل وبناءا على نتائج التحليل السابق فإنو    

 :ار الفرضية الرئيسية العاشرة تبخإ -4

بتكار في اإلبتكار في المنتج،تكار التسويقي )اإلإلبلعناصر ا :"تنص الفرضية العاشرة الرئيسية العاشرة          
في العمليات ،  بتكاراإلبتكار في المحيط المادي، بتكار في التوزيع، اإلبتكار في الترويج، اإلاألسعار، اإل

تصاالت الهاتفية النقالة بوالية مؤسسات اإلبتكار في األفراد( دور كبير في تحقيق الميزة التنافسية لاإل
 . "سطيف

متضمنة يف  تنافسيةبتكار التسويقي وادليزة الضلدار ادلتعدد بُت عناصر اإلكان  أىم نتائج ربليل اإل         
 ادلوارل:  96اجلدوؿ)
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 والميزة التنافسية بتكار التسويقيحدار المتعدد بين عناصر اإلإلننتائج تحليل ا :(96جدول )

 المتغير 
 النموذج التابع

 معامل (Tختبار)إ (Fختبار) إ نحدارمعامل اإل
BETA   المعامالت

B 
الخطأ 
 المعياري

F 
مستوى 
 الداللة

T 
مستوى 
 الداللة

 
 
 
 
 
الميزة 

 التنافسية

 0,152 0,979 الثابت الجزء 

71,45 ,000 

6,434 0,000 / 

 في  بتكاراإل
  المنتج

0,122 0,038 3,165 0,002 
0,127 

 في بتكاراإل
 األسعار

0,111 0,035 3,172 0,002 
0,124 

 في بتكاراإل
 الترويج

0,101 0,032 3,132 0,002 
0,124 

 في بتكاراإل
 التوزيع

0,061 0,027 2,226 0,026 
0,078 

 في بتكاراإل
 المحيط
 المادي

0,026 0,026 1,007 0,314 
0,037 

 في تكارباإل
 العمليات

0,210 0,029 7,284 0,000 
0,315 

 في بتكاراإل
 األفراد

0,101 0,031 3,238 0,001 
0,125 

 0,690رتباط:قيمة معامل اإل*
 R2 :0,476قيمة معامل التحديد *
 

 SPSSعتماد على سلرجات ربليل برنامج من إعداد الطالبة باإل المصدر :

وىي دالة ،  F (71.450حصائيا حيث بلغ  قيمة إؿ  ىذا اجلدوؿ أف نتائجو مقبولة نالحظ من خال     
 ف ادلتغَتاتأيعٍت وىذا ،  0.000  ودبستوى داللة قدره )0.05  ومستوى اخلطأ )557عند درجات احلرية)

بتكار يف احمليط بتكار يف التوزي  ، اإلبتكار يف الًتويج، اإلبتكار يف األسعار، اإلبتكار يف ادلنتج ، اإلادلستقلة ) اإل
   ادليزة التنافسية .بوي على ادلتغَت التابتكار التسويقي تأثَت قيف العمليات واألفراد  كأبعاد اإلبتكار ادلادي، اإل

بتكػػار يف الػػًتويج سػػعار واإلبتكػػار يف األبتكػػار يف ادلنػػتج ، اإلاحملسػػوبة لكػػل مػػن اإل Tومػػا يؤكػػد ذلػػك قيمػػة       
 ، 3.132 ، )3.172 ،)3.165بتكػار يف األفػراد وادلقػدرة بػػػ )بتكار يف العمليػات ، اإلبتكار يف التوزي ، اإلواإل



  واقع وممارسة االبتكار التسويقي في مؤسسات االتصاالت بوالية سطيف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثـــــــــــل الثالــــــــــــالفص
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لػػػػػػػػػػى   علػػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػوارل وىػػػػػػػػػػي كلهػػػػػػػػػػا دالػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػتوى داللػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػدرىا ع3.238 ،)7.284 ،)2.226)
حصػػائية إُت توجػػد داللػػة يف حػػ ، 0.001) ، 0.000) ، 0.026 ، )0.002 ،)0.002 ،)0.002التػػوارل)
   .0.000  وىي دالة عند مستوى داللة )6.434الثاب  بػػ )اجلزء  احملسوبة  Tلقيمة 

يف األسػػػػعار، بتكػػػػار بتكػػػػار يف ادلنػػػػتج ، اإليمػػػػة كػػػػل مػػػػن اإلاذل أف التغػػػػَت يف ق  Bكمػػػػا تشػػػػَت قيمػػػػة ادلعامػػػػل       
بتكػػار يف األفػػراد بوحػػدة واحػػدة علػػى التػػوارل ، بتكػػار يف العمليػػات، اإل، اإل بتكػػار يف التوزيػػبتكػػار يف الػػًتويج، اإلاإل

   على التوارل.0.101 ، )0.210 ،)0.061 ،)0.101 ، )0.111 ،)0.122يقابلو تغَت دبقدار )

بتكػػػار التسػػػويقي يف يشػػػَت اذل مسػػػاعلة عناصػػػر اإل   وىػػػو0.476بػػػػػػػ ) R2وقػػػدرت قيمػػػة معامػػػل التحديػػػد        
علػػى ادليػػزة التنافسػػية دبؤسسػػات َتات احلاصػػلة تغػػ  مػػن ال% 47.6) أي أف سػػلوؾ ادلتغػػَت التػػاب  )ادليػػزة التنافسػػية ،

 بتكار التسويقي.سببها تغَتات على مستوى عناصر اإلتصاالت زلل الدراسة باإل

بتكػار يف ادلنػتج، بتكػار التسػويقي خاصػة اإلتصاالت زلل الدراسة على اإلعتمدت مؤسسات اإلإعٌت كلما دب       
بتكػػار يف األفػػراد أدى بتكػػار يف العمليػػات، اإلبتكػػار يف التوزيػػ ، اإلبتكػػار يف الػػًتويج، اإلبتكػػار يف األسػػعار ، اإلاإل

 ذلك اذل ربقيق ميزة تنافسية.

بتكػػػػار يف الػػػػًتويج، بتكػػػػار يف األسػػػػعار، اإلادلنػػػػتج، اإل بتكػػػػار يفي خاصػػػػة يف اإلبتكػػػػار التسػػػػويقف اإلإومنػػػػو فػػػػ      
فــــي تحقيــــق وتعزيــــز الميــــزة  دور فعــــال جــــدابتكػػػػار يف االفػػػػراد بتكػػػػار يف العمليػػػػات ، اإلبتكػػػػار يف التوزيػػػػ ، اإلاإل

 تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف.دلؤسسات اإل التنافسية

 عاشرة.الفرضية الرئيسية القبول يؤدي بنا إذل وبناءا على نتائج التحليل السابق فإنو 

 بالنسبة لعينة الموظفين  ضيات الجزئيةضية الرئيسية العاشرة والفر ر ار الفبختإ: الفرع الثاني

 إختبار الفرضية الجزئية األولى:   -1
بتكــــار فــــي بتكــــار فــــي المنــــتج ، اإلبتكــــار التســــويقي )اإلإللعناصــــر ا:" تػػػػنص الفرضػػػػية اجلزئيػػػػة األوذل         

بتكـار فـي العمليـات بتكار في المحـيط المـادي، اإلبتكار في التوزيع ، اإلبتكار في الترويج، اإلاألسعار، اإل
 ."واألفراد( دور كبير في تحقيق الجودة لخدمات مؤسسات االتصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيف

بتكػػػار التسػػػويقي واجلػػػودة ، متضػػػمنة يف اجلػػػدوؿ عناصػػػر اإل تعػػػدد بػػػُت ضلػػػدار ادليػػػل اإلكانػػػ  أىػػػم نتػػػائج ربل       
   ادلوارل:97)
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 بتكار التسويقي والجودةعناصر اإل بين  نحدار المتعددنتائج تحليل اإل :(97جدول )ال

 المتغير 
 النموذج التابع

 معامل (Tختبار)إ (Fختبار) إ نحدارمعامل اإل
BETA   المعامالت

B 
الخطأ 
 المعياري

F 
مستوى 
 الداللة

T 
مستوى 
 الداللة

 
 
 
 
 
 
 
 
 الجودة

 0,328 1,254 الثابت الجزء 

20,20 ,000 

3,819 0,000 / 

 في  بتكاراإل
  المنتج

0,090 0,056 1,975 0,01 
0,093 

 في بتكاراإل
 األسعار

0,050 0,059 0,858 0,390 
0,046 

 في بتكاراإل
 الترويج

0,156 0,079 1,972 0,050 
0,108 

 في بتكاراإل
 التوزيع

0,093 0,057 1,616 0,007 
0,101 

 في بتكاراإل
 المحيط
 المادي

0,062 0,059 1,062 0,289 
0,066 

 في تكارباإل
 العمليات

0,274 0,069 3,944 0,000 
0,292 

 في بتكاراإل
 األفراد

0,069 0,054 1,99 0,021 
0,084 

 0,571رتباط:قيمة معامل اإل*
 R2 :0,326قيمة معامل التحديد *
 

 SPSSعتماد على سلرجات ربليل برنامج : من إعداد الطالبة باإل المصدر

وىي دالة عند ،  20.209) بػػػػػػػػػػػػ(Fحصائيا حيث بلغ  قيمة إنتائجو مقبولة  أف نالحظ من خالؿ اجلدوؿ     
ف ادلتغَتات أ وىذا يعٍت  ، 0.000قدرىا )   ومستوى اخلطأ دبستوى اخلطأ دبستوى داللة299درجات احلربة)
بتكار يف احمليط بتكار يف التوزي  ، اإلبتكار يف الًتويج، اإلبتكار يف األسعار، اإلبتكار يف ادلنتج ، اإلادلستقلة ) اإل
بعد التاب  اجلودة ك ادلتغَت بتكار التسويقي تأثَت قوي علىيف العمليات واألفراد  كأبعاد اإلبتكار ادلادي، اإل
 تنافسي.

بتكػػػػار يف بتكػػػػار يف الػػػػًتويج اإلبتكػػػػار يف ادلنػػػػتج ، اإلاحملسػػػػوبة لكػػػػل مػػػػن اإل Tومػػػػا يؤكػػػػد ذلػػػػك ىػػػػي قيمػػػػة         
  علػى التػػوارل، وىػي كلهػػا 1.99 ، )3.944 ، )1,972 ، )1.97بتكػار يف األفػػراد وادلقػدرة بػػػػػػػ )العمليػات، اإل



  واقع وممارسة االبتكار التسويقي في مؤسسات االتصاالت بوالية سطيف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثـــــــــــل الثالــــــــــــالفص
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 ، يف حػػػػُت ال توجػػػػد 0.021 ، )0.000 ، )0.050 ، )0.0109دالػػػػة دبسػػػػتوى داللػػػػة قػػػػدرىا علػػػػى التػػػػوارل)
 بتكار يف احمليط ادلادي. بتكار يف التوزي ، اإلبتكار يف االسعار، اإلإلاحملسوبة لكل من ا Tداللة احصائية لقيمة  

  وىػػػي دالػػػة عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة قػػػدره 3.819لثابػػػ  )بػػػاقي العوامػػػل  بػػػػػ )للجػػػزء ا  Tكمػػػا قػػػدرت قيمػػػة        
ر يف التوزيػػػػػ ، بتكػػػػػابتكػػػػػار يف ادلنػػػػتج، اإلف التغػػػػػَت يف قيمػػػػػة كػػػػل مػػػػػن اإلأإذل  Bوتشػػػػَت قيمػػػػػة ادلعامػػػػل ،  0.000)
بتكػػػػػػػػػػػػػػػػػار يف األفػػػػػػػػػػػػػػػػػراد بوحػػػػػػػػػػػػػػػػػدة واحػػػػػػػػػػػػػػػػػدة علػػػػػػػػػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػػػػػػػػوارل، يقابلػػػػػػػػػػػػػػػػػو تغػػػػػػػػػػػػػػػػػَت تكػػػػػػػػػػػػػػػػػار يف العمليػػػػػػػػػػػػػػػػػات، اإلباإل

 ى التوارل.  عل0.069 ، )0.274 ،)0.156 ،)0.090دبقدار)

بتكار التسويقي ذل مساعلة ادلتغَتات ادلستقلة لإل  وىو يشَت ا0.326بػػػػ ) R2وقدرت قيمة معامل التحديد      
على مستوى جودة خدمات مؤسسات  غَتات احلاصلةتمن ال %32.6يف سلوؾ ادلتغَت التاب  )اجلودة ، أي أف 

بتكار التسويقي، دبعٌت أف كلما ادلتغَتات ادلستقلة لإلعلى مستوى تصاالت زلل الدراسة سببها تغَتات اإل
بتكار يف يف ادلنتج، اإلبتكار بتكار التسويقي خاصة اإلتصاالت زلل الدراسة على اإلعتمدت مؤسسات اإلإ

 فراد أدى ذلك إذل ربقيق اجلودة كخاصية تنافسية .بتكار يف األاإلبتكار يف العمليات، الًتويج ، اإل

بتكار قي العمليات ، تكار يف الًتويج ، اإلببتكار يف ادلنتج ، اإلبتكار التسويقي خاصية اإلاإلومنو فإف       
تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية خدمات مؤسسات اإل تحقيق وتعزيز جودةيف  دور فعال جدافراد بتكار يف األاإل

 سطيف.

 . ولىالفرضية الجزئية األقبول يؤدي بنا إذل وبناءا على نتائج التحليل السابق فإنو 

 : ةختبار الفرضية الجزئية الثانيإ -2
 ،سـعاربتكـار فـي األاإل،بتكار فـي المنـتج اإل)تكار التسويقي ب"لعناصر اإل :تنص الفرضية اجلزئية الثانية         

األفـراد( بتكـار فـي فـي المحـيط المـادي والعمليـات، اإل بتكارواإل،بتكار في التوزيع اإل ،بتكار في الترويجاإل
 ."تصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيفات اإلسدور كبير في تحقيق التميز لمؤس

  98بتكػار التسػويقي والتميػز ادلتضػمنة يف اجلػدوؿ)تعػدد بػُت عناصػر اإلضلػدار ادلكان  أىم نتػائج ربليػل اإل        
 ادلوارل:
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 بتكار التسويقي  والتميز( :نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد بين عناصر اإل98)جدولال

 المتغير 
 النموذج التابع

 معامل (Tختبار)إ (Fختبار) إ نحدارمعامل اإل
BETA   المعامالت

B 
الخطأ 
 المعياري

F 
مستوى 
 الداللة

T 
مستوى 
 الداللة

 
 
 
 
 

 
 
 

  التميز

 0,354 1,036 الثابت الجزء 

25,28 ,000 

2,927 0,004 / 

 في  بتكاراإل
  المنتج

0,110 0,061 1,984 0,02 
0,001 

 في بتكاراإل
 األسعار

0,052 0,063 2,91 0,04 
0,043 

 في بتكاراإل
 الترويج

0,08- 0,085 0,95- 0,341 
0,05- 

 في بتكاراإل
 التوزيع

0,146 0,062 2,357 0.019 
0,141 

 في بتكاراإل
 المحيط
 المادي

0,164 0,063 2,593 0,010 
0,155 

 في تكارباإل
 العمليات

0,116 0,075 1,551 0,122 
0,110 

 في بتكاراإل
 األفراد

0,341 0,059 5,797 0,000 
0,374 

 0,614رتباط:قيمة معامل اإل*
 R2 :0,377قيمة معامل التحديد *
 

 SPSSعتماد على سلرجات ربليل برنامج : من إعداد الطالبة باإل المصدر

وىي دالة  ، F (25.218حصائيا حيث بلغ  قيمة إنالحظ من خالؿ ىذا اجلدوؿ باف  نتائجو مقبولة        
وىذا يعٍت أف للمتغَتات ،  0.000  دبستوى دالة قدره )0.05  ومستوى اخلطأ )299عند درجات حرية )

يف احمليط  بتكارواإل،بتكار يف التوزي  اإل ،بتكار يف الًتويجاإل،سعار بتكار يف األاإل،بتكار يف ادلنتج اإل ادلستقلة )
)التميز  كبعد  بتكار التسويقي تأثَت قوي على ادلتغَت التاب   كأبعاد اإلبتكار يف األفرادادلادي والعمليات، اإل

 تنافسي.
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 ،بتكػػار يف الػػًتويجاإل،سػػعار بتكػػار يف األاإل ،بتكػػار يف ادلنػػتجاحملسػػوبة لكػػل مػػن اإل Tومػػا يؤكػػد ذلػػك قيمػػة       
   علػى 2.592 ،)5.797 ،)2.357 ، )1.984بتكػار يف احملػيط ادلػادي  وادلقػدرة بػػػ)واإل،بتكار يف التوزي  اإل

 ، 0.019 ،)0.040 ،)0.02التػػػػػػػػػػػػػػوارل وىػػػػػػػػػػػػػػي كلهػػػػػػػػػػػػػػا دالػػػػػػػػػػػػػػة دبسػػػػػػػػػػػػػػتوى داللػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػػدرىا علػػػػػػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػػػػػوارل)
(0.000(، 0.010 .   

  وىػػػي دالػػػة عنػػػد 2.927العوامػػػل  بػػػػػ ) لثابػػػ  ) بػػػاقيجػػػزء الل Tتوجػػػد داللػػػة احصػػػائية لقيمػػػة حػػػُت يف          
  .0.004مستوى داللة قدره )

بتكػػار اإل ،سػػعاربتكػػار يف األاإل ،بتكػػار يف ادلنػػتجل مػػن اإلكػػإذل أف التغػػَت يف قيمػػة   Bوتشػػَت قيمػػة ادلعامػػل          
يقابلػػػػػو تغػػػػػَت دبقػػػػػدار فػػػػػراد بوحػػػػػدة واحػػػػػدة علػػػػػى التػػػػػوارل بتكػػػػػار يف األبتكػػػػػار يف احملػػػػػيط ادلػػػػػادي، اإليف التوزيػػػػػ  ، اإل

   على التوارل .0.41 ، )0.164 ،)0.146 ،)0.052 ، )0.110)

بتكار علة ادلتغَتات ادلستقلة ، اإل  وىو يشَت اذل مساR2 (0.3770ديدحكما قدرت قيمة معامل الت        
يز مؤسسات حلاصلة على مستوى سبمن التغَتات ا %37.7 أف يأالتسويقي يف سلوؾ ادلتغَت التاب )التميز ، 

تكار يف ادلنتج ، ببتكار التسويقي خاصة اإلاإل مستوى  علىسببها التغَتات احلاصلة تصاالت زلل الدراسة اإل
بتكار يف األفراد أدى ذلك اذل ربقيقها يط ادلادي، اإلبتكار يف احملي ، اإلز بتكار يف التو بتكار يف األسعار ، اإلاإل

 التميز كخاصية تنافسية

االبتكار  ي ،ز بتكار يف التو بتكار يف األسعار ، اإلتكار يف ادلنتج ، اإلببتكار التسويقي خاصة اإلاإل ومنو فإف     
تصاالت اذلاتفية مؤسسات اإل تحقيق وتعزيز تميزيف دور فعاال جدا تكار يف األفراد بيف احمليط ادلادي ، اإل
 النقالة بوالية سطيف.

 ثانية.قبول الفرضية الجزئية اليؤدي بنا إذل وبناءا على نتائج التحليل السابق فإنو 

 ختبار الفرضية الجزئية الثالثة:إ-3
ســعار، بتكــار فــي األتكــار فــي المنــتج ،اإلاإلب )بتكــار التســويقيلعناصــر اإل ":الثالثػػةتػػنص الفرضػػية اجلزئيػػة      

بتكـار فـي األفـراد( دور كبيـر اإل،بتكار في العمليـات واإل،بتكار في المحيط المادي اإل،بتكار في التوزيع اإل
 ."تصاالت الهاتفية النقالة بوالية سطيف لحاجات عمالئهاستجابة مؤسسات اإلإفي سرعة 
حلاجػػػات العمػػػالء سػػػتجابة بتكػػػار التسػػػويقي واإلل اإلضلػػػدار ادلتعػػػدد بػػػُت عناصػػػر اإلكانػػػ  أىػػػم نتػػػائج ربليػػػ         

   ادلوارل:99ؿ)متضمنة يف اجلدو 
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 ستجابة لحاجات العمالءبتكار التسويقي واإلين عناصر اإلب نحدار المتعددتحليل اإل نتائج:( 99جدول)ال
 المتغير 
 النموذج التابع

 معامل (Tختبار)إ (Fختبار) إ نحدارمعامل اإل
BETA   المعامالت

B 
الخطأ 
 المعياري

F 
مستوى 
 الداللة

T 
مستوى 
 الداللة

 
 
 
 
 

إلستجابة ا
لحاجات 

 العمالء

 0,40 1,202 الثابت الجزء 

21,15 ,000 

2,945 0,003 / 

 في  بتكاراإل
  المنتج

0,153 0,07 2,189 0,029 
0,126 

 في بتكاراإل
 األسعار

0,048 0,07 1,98 0,04 
0,035 

 في بتكاراإل
 الترويج

0,20- 0,09 2,04- 0,042 
0,11- 

 في بتكاراإل
 التوزيع

0,320 0,07 4,493 0,000 
0,278 

 في بتكاراإل
 المحيط
 المادي

0,294 0,07 4,020 0,000 
0,249 

 في تكارباإل
 العمليات

0,124 0,08 1,438 0,151 
0,106 

 في بتكاراإل
 األفراد

0,015 0,06 0,221 0,825 
0,015 

 0,580رتباط:قيمة معامل اإل*
 R2 :0,337قيمة معامل التحديد *
 

 SPSSعتماد على سلرجات ربليل برنامج : من إعداد الطالبة باإلالمصدر 

وىػي دالػة ،  F (21.157حصػائيا حيػث بلغػ  قيمػة إنالحظ من خػالؿ ىػذا اجلػدوؿ أف نتائجػو مقبولػة         
ف للمتغػَتات أ وىػذا يعػٍت،  0.000وى داللػة قػدره )  ودبسػت0.05  ومسػتوى اخلطػأ )299عند درجػات احلريػة )

بتكػار يف احملػػيط بتكػار يف التوزيػػ  ، اإلبتكػػار يف الػًتويج ، اإلاإل،بتكػار يف األسػعار بتكػار يف ادلنػػتج ، اإلإلادلسػتقلة ا
سػتجابة ثَت علػى ادلتغػَت التػاب  )اإلأبتكار التسػويقي تػبتكار يف األفراد  كأبعاد اإلبتكار يف العمليات ، اإلادي، اإلادل

بتكػار بتكػار يف األسػعار ، اإل ادلنػتج ، اإلبتكػار يفاحملسػوبة لكػل اإل Tوما يؤكد ذلك ىي قيمػة ،حلاجات العمالء 
  علػػػى التػػػوارل 4.020 ،)4.493  ،)1.89 ،)2.189بتكػػػار يف احملػػػيط ادلػػػادي، وادلقػػػدرة بػػػػػػ ) يف التوزيػػػ  ، اإل

يف حػػػػُت ال .  0.000 ،)0.000 ، )0.04 ،)0.029وىػػػػي كلهػػػػا دالػػػػة دبسػػػػتوى داللػػػػة قػػػػدرىا علػػػػى التػػػػوارل )
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 Tبتكػار يف األفػراد، كمػا قػدرت قيمػػة يف العمليػات واإل مػػن اإلبتكػار احملسػوبة لكػل Tتوجػد داللػة احصػائية لقػيم 
  .0.003 وىي دالة عند مستوى داللة قدره )2.94للثاب  )باقي العوامل  بػػػ )

ر بتكػابتكػار يف األسػعار ، اإلبتكػار يف ادلنػتج باإلَت يف قيمػة كػل مػن اإلتغاذل أف ال Bوتشَت قيمة ادلعامل           
  0.048،)  0.153بتكػػػػػار يف احملػػػػػيط ادلػػػػػادي بوحػػػػػدة واحػػػػػدة علػػػػػى التػػػػػوارل يقابلػػػػػو تغيػػػػػَت قػػػػػدار)يف التوزيػػػػػ ، اإل

 على التوارل.   0.294) ،  0.320،)

يقي يف بتكػػار التسػػو   وىػػو يشػػَت اذل مسػػاعلة عناصػػر اإلR2 (0.337كمػػا قػػدرت قيمػػة معامػػل التحديػػد          
سػتجابة إ َتات احلاصػلة علػى مسػتوىتغػمػن ال %33,7ستجابة حلاجػات العمػالء  أي أف سلوؾ ادلتغَت التاب  ) اإل

 بتكار التسويقي.على مستوى عناصر اإل تصاالت زلل الدراسة حلاجات عمالئها سببها تغَتاتمؤسسة اإل

بتكار يف بتكار التسويقي خاصة ، اإلتصاالت زلل الدراسة على اإلعتمدت مؤسسات اإلإما لدبعٌت ك           
ادي أدى ذلك إذل زيادة سرعتها بتكار يف احمليط ادلبتكار يف التوزي ، اإلبتكار يف األسعار ، اإلادلنتج، اإل

 ستجابة حاجات العمالء.إل

تكار ب، اإلالتوزي بتكار يف سعار، اإلبتكار يف األبتكار يف ادلنتج ، اإلالتسويقي خاصة اإل بتكاراإلومنو فإف        
تصاالت اذلاتفية النقالة بوالية سطيف حلاجات مؤسسات اإل ستجابةإ دورا فعاال جدا في زيادة سرعةيف احمليط 
 عمالئها.

 .قبول الفرضية الجزئية الثالثةبنا إذل وبناءا على نتائج التحليل السابق فإنو يؤدي      

 إختبار الفرضية الرئيسة العاشرة:-4
األسـعار بتكار في المنتج ، اإل بتكار فيكار التسويقي )اإلبتلعناصر اإل :"نص الفرضية الرئيسية العاشػرةت       
فـي األفـراد( دور كبيـر  تكـاراإلببتكـار فـي العمليـات، بتكار في المحيط المادي، اإلفي الترويج، اإل بتكاراإل

 ".ة بوالية سطيفلتصاالت الهاتفية النقاة لمؤسسات اإلفي تحقيق الميزة التنافسي

بتكػػػار التسػػػويقي وادليػػػزة التنافسػػػية متضػػػمنة يف اجلػػػدوؿ  عناصػػػر اإلُتبػػػ ضلػػػدار ادلتعػػػددربليػػػل اإل كانػػػ  أىػػػم نتػػػائج
   ادلوارل.100)
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 بتكار التسويقي والميزة التنافسية.ين عناصر اإلب نحدار المتعدد( نتائج تحليل اإل100جدول )ال
 المتغير 
 النموذج التابع

 معامل (Tختبار)إ (Fختبار) إ نحدارمعامل اإل
BETA   المعامالت

B 
الخطأ 
 المعياري

F 
مستوى 
 الداللة

T 
مستوى 
 الداللة

 
 
 
 
 
الميزة 

 التنافسية

 0,225 1,137 الثابت الجزء 

40,71 ,000 

4,462 0,000 / 

 في  بتكاراإل
  المنتج

0,550 0,044 2,261 0,002 
0,063 

 في بتكاراإل
 األسعار

0,551 0,046 2,119 0,002 
0,052 

 في بتكاراإل
 الترويج

0,02- 0,061 0,36- 0,719 
0,01- 

 في بتكاراإل
 التوزيع

0,157 0,044 3,532 0,000 
0,191 

 في بتكاراإل
 المحيط
 المادي

0,152 0,046 3,332 0,001 
0,180 

 في تكارباإل
 العمليات

0,170 0,054 3,157 0,002 
0,202 

 في بتكاراإل
 األفراد

0,196 0,042 4,628 0,000 
0,269 

 0,703رتباط:قيمة معامل اإل*
 R2 :0,494قيمة معامل التحديد *
 
 SPSSعتماد على سلرجات ربليل برنامج : من إعداد الطالبة باإل المصدر     

وىي دالة ،  F (40.716حصائيا حيث بلغ  قيمة إف نتائجو مقبولة أنالحظ من خالؿ اجلدوؿ           
وىذا يعٍت أف عناصر ،  0.000ه )  ودبستوى داللة قدر 0.05  ومستوى اخلطأ )299درجات احلرية )عند 
 بتكار التسويقي ذلا تأثَت قوي على ادلتغَت التاب  ادليزة التنافسية.اإل

بتكػػػار يف بتكػػػار يف األسػػػعار ، اإلبتكػػػار يف ادلنػػػتج، اإلاحملسػػػوبة لكػػػل مػػػن اإل Tومػػػا يؤكػػػد ذلػػػك ىػػػي قيمػػػة         
بتكػػػػػػػػػػػػػػػػار يف األفػػػػػػػػػػػػػػػػراد وادلقػػػػػػػػػػػػػػػػدرة اإل،بتكػػػػػػػػػػػػػػػػار يف العمليػػػػػػػػػػػػػػػػات بتكػػػػػػػػػػػػػػػػار يف احملػػػػػػػػػػػػػػػػيط ادلػػػػػػػػػػػػػػػػادي، اإلالتوزيػػػػػػػػػػػػػػػػ ، اإل

 ىي كلها دالة عند ،  على التوارل 4.628)  ،3,157) ،3.332  ، )3.532 ،)2.119 ،)2.261)
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 ، 0.000 ، )0.002)  ،0.001)  ،0.000 ،)0.002 ، )0.002مسػػتوى الداللػػػة قػػدرىا علػػػى التػػػوارل )
للجػزء احملسػوبة  Tبتكػار يف الػًتويج، كمػا قػدرت قيمػة لبعػد اإلاحملسػوبة  Tيف حُت ال توجد داللة احصائية لقيمة 

  .0.000  وىي دالة عند مستوى داللة قدره )4.462لثاب  )باقي العوامل  بػػػػ )ا

بتكػػار بتكػػار يف األسػػعار ، اإلبتكػػار يف ادلنػتج اإلإذل أف التغػػَت يف قيمػػة كػل مػػن اإل Bكمػا تشػػَت قيمػػة العامػل       
تغػػػػَت يقابلػػػو بتكػػػار يف العمليػػػات واألفػػػػراد بوحػػػدة واحػػػدة علػػػى التػػػوارل بتكػػػار يف احملػػػيط ادلػػػادي ، اإليف التوزيػػػ ، اإل

  ، على التوارل.0.196 ،)0.170 ،)0.152 ،)0.157 ،)0051 ،)0.550دبقدار)

بتكػػػار التسػػػويقي يف بعػػػاد اإلأ وىػػػو يشػػػَت اذل مسػػػاعلة 0.494بػػػػػ )  R2كمػػػا قػػػدرت قيمػػػة معامػػػل التحديػػػد        
توى ادليػػػزة التنافسػػػية دبؤسسػػػات مػػػن التغػػػَتات احلاصػػػلة مسػػػ %49.4سػػػلوؾ ادلتغػػػَت التػػػاب  )ادليػػػزة التنافسػػػية  أي أف 

 تصاالت حل الدراسة سببها تغَتات على مستوى عناصر االبتكار التسويقي.اإل

بتكػار بتكػار يف التوزيػ ، اإلبتكار يف األسػعار ، اإلبتكار يف ادلنتج، اإلالتسويقي خاصة اإلبتكار ومنو فإف اإل       
ـــزة التنافســـيةيف  دور فعـــاال جـــدافػػػراد بتكػػػار يف األيف العمليػػػات، اإل ـــز المي ـــق وتعزي تصػػػاالت دلؤسسػػػات اإل تحقي

 اذلاتفية النقالة بوالية سطيف.

الفرضػػية  قبـــــــــــــــــولدد الػػيت يعرضػها اجلػػدوؿ يػؤدي بنػا اذل عػضلػػدار ادلتاإلف مػػا سػبق يف التحليػػل لنتػائج وبالتػارل فػإ    
 الرئيسية العاشرة.
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 :الثالثخالصة الفصل 

بتكػار التسػويقي يف ربقيػق التعػرؼ علػى الػدور الػذي يلعبػو اإل تضمن ىذا الفصل دراسة ميدانية هتػدؼ اذل         
تصػػػاالت اذلاتفيػػػة النقالػػػة بواليػػػة سػػػطيف مػػػن وجهػػػة نظػػػر العمػػػالء ، ومػػػن وجهػػػة نظػػػر سػػػات اإلادليػػػزة التنافسػػػية دلؤس

بط بُت متغَتات الدراسػة مػن ستبياف ادلعد لغرض ادلساعدة يف الر جابات األفراد على أسئلة اإلإمن خالؿ ،ادلوظفُت 
غلابيػة إ إحصػائية  ةعالقػ ف ىنػاؾأحيػث ظهػر  ،ضلػدار ادلتعػددضلدار البسيط وأسلوب اإلسلوب اإلأستخداـ إخالؿ 

 ختالؼ درجة التأثَت.إالتنافسية م  ادليزة ات تغَت بتكار التسويقي م  مإلحصائية لكل ادلتغَتات الفرعية إذلا معنوية 
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 الخاتمة العامة :

اتك اا للتو قيقيف ت ع د ال للق دات للتنا و ا  م ن خ الث ث ذه  للدالة  االحث ع   ن  اا ل لقد قننا من خال      
لاادللا    لل  ن عص  ا   لل  ن  ال  ل ر  ة للدالة    االن  ا ربدي  د ت  يفااعس ت ماةو  ا  ل خل  ا لايلي  ا للتنا و  ا  ح  ن  ا  

ا  اح للر يفم م ن  ل   ذ ق ل جاا    ل ى ل ة  ل   حللنظيفي  لى لجلال ب للتبحاق يفةقاط لجلالب إقننا هبا من أجة 
اا اللكش   اتك ق    ل ى ماذا   امتبلح ا  اميفل  ة ل لابيفا   ت إشكالا  حبثنا ابيفيق  ذبعلن ا لتع يفب ان قن م ن للد

جيا    الاب عيفا ة  أا  ا  جدي  دتح ات  يفة عو  ع،ت جدي  دتح ا اتك  اا منتة  تلعاااا  لاتحع        ن لتل    ل ة  الاب ال 
اعيا    عص  ا   لهختا  اا ماةو  ا  ل إت ربو  أ أ لا لااةو    ح اق  د      هل  اا  جدي  دت ات  يفة عقجي  ة جدي  دت ح ا 

 تحااذا ماةوا  ععنة ت قبان يتناي دبنا و  شديدت ح أين هتتل  ة ماةو   اتق دم م ا إللنقال   نادلح للدالة  ا
للتقص ة ل  منق    م ن   اتك اا اق د لانا س اذ هل ذ ق ج قذيف ل  أ ضة منيتناةب مة ما ييفيد  للياائنح ايشكة 
 للنتائج اللتقصاا  لداجها  انا يليف :

 أوال : نتائج متعلقة بالجانب النظري

   تالث ميف   ي إت  يفااي لت  د ال عنا و  ا  لااةو    ا  اتك  اا للتو  قيقيف ذ  ق ميت  اة أي ما  يت عنا و  ا  اأص  ح   ام  ةل  -1
 لليفيا ت .

نا ي تاتكاا للتو قيقيف اعبحاق س اقلجه   للتث ديا  ت ي ة اا     نلا   علجليلئيفي  ليلوي  ل  ين لااةوا تيفاات عح  -2
 ها.اتاحبقغ ذدب للحقاا اللننق اجيا ت لحلا اقجق  منا و  شديدت ا ا ت 

ا ت متا  ي أ لا لااةو    اععيي  ي ق  داهتا للتنا و  ا  م  ن خ  الث إق  اات للع  يفم اخل  ا اتك  اا للتو  قيقيف  اال ذام  يلع  ب ل  -3
 مقلا  جديدت للدخة.

ال  اس  ق  ح ت    ة لاش  كال  حانااة    ل لش  ب  لاةتلي    ت لااةو     ي اتك  اا للتو  قيقيف أ لت ذام    ات  يفاا ل  -4
امعاجل  للتثديا  اة ت عقيفييف مص، لااةو  اموتقحلها  ن تيفيا ربقاا لايليا للتنا وا  اللن م ن  ش ا ا ع د ل 

 للقدات للتنا وا  للناةو .
ح ع  ق يف ذ  ه  أ  م  ن لاتبلح  ا  احتك  ن  ي ماةو    ك  اا للتو  قيقيف حتك  ن ربقاق  س م  ن خ  الث ع  ق ، منق   اتإح ل   -5

 لاتبلحا  إ ل أال    ل .
اتكاا للتوقيقيف ت للرالب   يتبل ب عكنقلقجا ا جدي دت لتثقاق س اق دا م ا يتبل ب أ ك اا عو قيقا  جدي دت إح ل  -6

 أا غ، مالق  .
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للتو قيقيف اتك اا لعناص يف لا ييج ة ل شمت اتكااي  عوقيقا إ تحاا عكقين ريظ  جيب  لى لااةو  ل خه اعأ ل   -7
 غياث لآلخيف. إ اح للت اي  لى  نصيف ا 

مت دل  للتن ا س  الا ا إيفاات  تنا     مي يف منه ا خاص   م ة اتكاا للتوقيقيف االنو ح  للناةو   ليديث   ت أصح  ل  -8
اتكااي   اش كة  ل ة تةدلج لاقلذ ب إاتك اا ا ق دات  ل ى ل  و  يققج  ل ى أة اا للاأصح   امة لانا حت ل ةقلة

  امة ا قا للققل د للوائدت ت للحا   للن عنشح  اها .
ة  تنيفلا  إالقعا    ل  دس لاو  تهلكأ ن  ا يض  نن ة  تااا  ياج  ا  إلعكاة  ا أا إاتك  اا للتو  قيقيف جي  ب أح يك  قح ل  -9

 ااقائس لتاا  عق ،  للعقلئد لاالا .
ث ة تنيفلا ا التثق لليا ل   الل ن عو تباة ل  لااةو    ة تنيفلا ذ يفإعتق دج دبنتا ا  جدي دت أا مب قات ا لانظن  لل ن -11

 ةتثناا لصايها .قتناص للييفص ال إمن للقققب اقجس للتهديدل  ل  
اتك   اا للتو   قيقيف  ناص   يف ق   قت ربق   ا للناةو     دا    ا  لئن   ا االتادي   د لاو   تنيف ل   داات  ااهت   اح إ  أ    ا يش   كة ل  -11

 ت عقدم منتاا  جديدت أا عبقييف منتاا  قائن  .عوتنيف 
للحث  ع اللتب  قييف  اه  ا  ينحر  يف  ل  ى لااةو  ا  لل  ن عيفغ  ب ت ربقا  ا ميلي  ا عنا و  ا  مو  تدلم  ليي  ا   ل  ى ألش  ب  -12

 اقاا ليوها ت صدلات لاعيف   خبصقص ماث متايذا ااالتايل تناح للتناي ادت أتقث.إلتتنكن من 
 قت للناةو  ت مقلجه  ربديا  للعقا .اتكاا للتوقيقيف  نصيف قل  -13
 اللتهناش. شيفمناةحا  لقا  لانظنا  من للثالاتكاا للتوقيقيف مدخال يق يف ل  -14
متال ه   ا ايلي   ا عنا و   ا  متكنه   ا م   ن للتعام   ة م   ن اا      إو      ل   ى للتن   ا س اش   كة أةاة   يف دب   دس ع   يفعحح ق   دات لااة -15

 لانا و .
 ةتنيفلا يضنن للناةو   حتقم  مققعها للتنا ويف ت للوقة.إم  لايليا للتنا وا  اعبقييفذا اةتدلإإح  -16
    يفلج عي  قة  اه   ا  ل   ى منا و   اها اذ   ه  إة  تيا ت م   ن م   ا   عو   تباة للناةو     لح عح   ين ما   يت عنا و   ا  لإحتك  ن  -17

 ةتااا  ياجا  للعناة ح لاعيفبح لايفال .اتكاا ح ل : لجلق ت ح للتنايح للكيااتح ل  لجملا   ذيف

 متعلقة بالجانب التطبيقيثانيا: نتائج 

عص ا   ر ة للدالة   ذ ل م ن   امليف للش ها ل  ح أغلحا  لاقييأ ت ماةوا  ل أأيهيف  لتائج للدالة    -1
 لجلامعا .
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ا    للنقال    اق ي    ة  با  هت  تل عص  ا   لهاعي  لا  قييأ    إح ماةو  ا  ل  ان    للعن  الا اأ   يفل   ان  ب أالا و   -2
 ها .ت ا   أاعا   اداج   ح،ت ت لشا  اتكاا للتوقيقيف اعققج اتبحاااا 

عص ا   لهاعيا   للنقال   اق ي   ة با  ح ماةو ا  ل إ  يفل   ان   لا قييأ   أأ يفل   ان  للعن الا ا  وب أالا  -3
قا  ا هت  تل اتثقا  ا ميلي  ا عنا و  ا  عو  ا دذا  ل  ى ع  د ال ق  داهتا للتنا و  ا  م  ن خ  الث جي  ا ت ج  ق ت خ  دماهتا ارب

 ةتااا  ياجا  للعنالا  ىت عضنن اتا اا ا للعنالا. للتناي اجيا ت ةيف تها ت ل
ت  صائا  اأ اجها  لظيف  ة من للعن الا الا قييأ إلة  ألس   عقجد  يفاة  ل    ل  أيهيف  لتائج للدا  -4

 اتكاا للتوقيقيف ت لشاتها.عصا   لإعقاانهل ادس عبحاا ماةوا  ل 
ةو   ت  ص ائا  ت اجه ا  لظ يف لا قييأ عحع ا لن قن لاا إلدالة  ألس عقج د   يفاة  ل    ل   أيهيف  لتائج ل  -5

ق ي     ة   با ح حبا   ع ة   الل     يفاة اعص   ا   اتك   اا للتو   قيقيف ت ماةو   ا  ل عقا   انهل ا   دس عبحا   ا ل 
ةو     ض  ة م  ن ما أو  قيقيف ت ذ  اعأ لااةو  تأ أق  قس ا اتك  اا للتة م  ن أااي  دا ام  قالاس دبع    أح ل لص  اك    
 جايي.

 ص   ائا  ت اجه   ا  لظ   يف للعن   الا عحع   ا لن   قن لااةو     إلدالة     أل   س عقج   د     يفاة  ل    ل     أيه   يف  لت   ائج ل -6
عص  ا   اق ي    ة  با  حبا  ع اتك  اا للتو  قيقيف ت ماةو  ا  ل ل  ديهل ت عقا  انهل ا  دس عبحا  ا ل  لايض  ل 

ت ذ   اعأ لااةو   تأ أق   قس  و   قيقيفاتك   اا للتم   ن أااي   دا ام   قالاسح دبع     أح ل  ة   الل     يفاة لص   اك     ة
  ضة من ماةو  جايي.أا 
ت أيه يف  لت ائج للدالة    أل س عقج  د   يفاة  ل    ل    إ ص ائا  ا  أ اجه ا  لظ  يف   ة م  ن للعن الا الا  قييأ  -7

عص  ا   لهاعيا    للنقال    اق ي    ة  با   اع  ا  لاا  يت للتنا و  ا  ت لش  اتها عقا  انهل ا  دس عبحا  ا ماةو  ا  ل 
 لاقييأ. اللييفاة  الل لصاك

ت  ص  ائا  ت اجه ا  لظ  يف لا قييأ عحع  ا لن قن لااةو    إلدالة   أل  س عقج د    يفاة  ل    ل   أيه يف  لت  ائج ل -8
عص   ا   لهاعيا      للنقال      اق ي      ة   با   اع    ا  لاا    يت للتنا و    ا  حبا    ع عقا   انهل ا    دس عبحا    ا ماةو    ا  ل 

 ققس من مقالاس اجايي.أو  أاايدا أ ضة ا لتنا وا  ت ماةةالل  يفاة لصاك أاايداح دبع  أح لاايت ل
ت  صائا  ت اجها  لظ يف للعن الا عحع ا لن قن لااةو   إل    ل  أيهيف  لتائج للدالة  ألس   عقجد  يفاة   -9

 عصا   لهاعيا  للنقال  اق ي  ةبا   اعا  لاايت للتنا وا .عقانهل  ادس عبحاا ماةوا  ل 
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قا  ا لاا  يت للتنا و  ا  اتك  اا للتو  قيقيف  اا  ح  ، ا ع  اث ت ربح ل أا للعن  الا أيه  يف  لت  ائج للدالة     و  ب أال -11
دي د ث(ح امعام ة للت1.682اعح اط ل  اق ي   ة با   ا ع ال ا معام ة ل عصا   لهاعيا  للنقاااةوا  ل 

R
2   1.466.) 

قا  ا اععيي  ي ج  ق ت اتك  اا للتو  قيقيف  اا  ح  ، ا ع  اث ت ربح لإألت  ائج للدالة     و  ب لالا للعن  الا أيه  يف   -11
اعح  اط لل  هي با ح ام  ا يا   د  ل    قان    معام  ة ل عص  ا   لهاعيا    للنقال    اق ي    ة  خ  دما  ماةو  ا  ل 

R(ح امعامة للتثديد1.514قدا ا      
2  1.264.) 

 ا ع  اث ت جي  ا ت متا  ي ماةو  ا  اتك  اا للتو  قيقيف  اا  ح  ،للدالة     و  ب لالا للعن  الا أح ل  أيه  يف  لت  ائج -12
( امعام    ة 1.641اعح    اط ا            ي      ة    با ح  ا    ع الر    ل قان      معام    ة ل لهاعيا      للنقال      اق عص    ا   ل 
Rديد ثللت

2   1.411.) 
ة  تااا  إيف  اا  ح  ، ا ع  اث ت جي  ا ت ة  يف   اتك  اا للتو  قيقللدالة     و  ب لالا للعن  الا أح ل  أيه  يف  لت  ائج -13

( امعام  ة 1.412اعح  اط   معام  ة ل ن  عص  ا   لهاعيا    للنقال    اق ي    ة  با ح  ا  ع الر  ل قاماةو  ا  ل 
Rديد ثللت

2  1.171.) 
قا ا لاا يت للتنا و  ا  اتك  اا للتو قيقيف  اا  ح ، ا ع اث ت ربللدالة    و ب لالا لا قييأ أح لإأيه يف  لت ائج  -14

( امعام   ة 1.667اعح   اط ا          معام   ة ل  اال   ا   ع عيا     للنقال     اق ي     ة   با ح  عص   ا   لهاااةو   ا  ل 
 (.R2   1.445 للتثديد

قا  ا اععيي  ي ج  ق ت اتك  اا للتو  قيقيف  اا  ح  ، ا ع  اث ت ربللدالة     و  ب لالا لا  قييأ أح ل أيه  يف  لت  ائج  -15
عصا   لهاعيا  للنقال  اق ي  ةبا  اما يا د  ل  قان  لاعام ة ل اعح اط لل هي ق دا خدما  ماةوا  ل 

  (R2  1.317(ح امعامة للتثديد 1.563ا     
 ا ع  اث ت جي  ا ت متا  ي ماةو  ا  اتك  اا للتو قيقيف  اا  ح  ،   و  ب لالا لا  قييأ أح لإلدالة  أيه يف  لت  ائج ل -16

( امعام  ة للتثدي  د 1.547اعح  اط  معام  ة ل قان    نقال    اق ي    ة  با ح  ا  ع الر  ل عص  ا   لهاعيا    للل 
R2  1.299.) 

ة  تااا  إجي  ا ت ة  يف    ا ع  اث تاتك  اا للتو قيقيف  اا  ح  ، للدالة     و  ب لالا لا  قييأ أح ل أيه يف  لت  ائج  -17
( ح امعام ة 1495  اعح اطي  ةبا ح  اع الرل قان   معام ة ل عصا   لهاعيا  للنقال  اق ماةوا  ل 

 (.R2  1.245للتثديد
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اتك  اا للتو  قيقيف ع  اق، ق  قي ج  دل  ل  ى ربقا  ا لاا  يت    و  ب أالا للعن  الا أح لعناص  يف ل أيه  يف  لت  ائج للدالة   -18
( ح  ا ع أ ث يف R2  1.476( ح امعام ة للتثدي د 1.691اعح اط  ة ل قان  معامللتنا وا  ح  اع الرل 

اتك  اا ت    يفل  ح ا ل اتك  اا ت ل ا  ل اتك  اا ت للعنلا  ا  يلا  س ل ذ  ه  للعناص  يف ع  اق،ل ت ربقا  ا لاا  يت للتنا و  
قج د ع اق، للعنص يف   أ   ي اتك اا ت للتقجي ة تاتك اا ت لل تايج ال اتكاا ت لانتجح ح يلاس ل ةعاا ا ل ل 
 اتكاا ت لحملاح لاا ي .ل 

ى ربقا   ا لجل   ق ت ق، ق   قي  ل   اأح لعناص   يف ل اتك   اا  للتو   قيقيف ع    أيه   يف  لت   ائج للدالة      و   ب لالا للعن   الا -19
امعام  ة  (1.526اعح  اط ا        ي    ة  با ح  ا  ع الر  ل قان    معام  ة ل عص  ا   اق خل  دما  ماةو  ا  ل 

اتك اا ت اتك اا ت للعنلا ا  ا يلا س ل ث يف ذ ه  لاتر ،ل  ع اق،ل ذ يف ل  اع أ ح( R2  1.277للتثديد ا      
اتك  اا ت ت    أ   يقج  د ع  اق، لك  ة م  ن ل  اتك  اا ت للتقجي  ة حال ة  عاااتك  اا ت لل  تايج ا ل ل  حالان  تج 

 لحملاح لاا ي ال  يفل .
ق  قي  ل  ى ربقا  ا للتنا  ي اتك  اا للتو  قيقيف ع  اق،ل  ل ح لعناص  يف ات  ائج للدالة     و  ب لالا للعن  الا ا  أيه  يف  ل -21

R(ح اقان    معام  ة1.648اعح  اط ي    ة  با ح  ا  ع الر  ل قان    معام  ة ل عص  ا   اق ااةو  ا  ل 
2      

ة   عااح يلا   س اتك   اا ت ل اتك   اا ت للعنلا   ا  ح يلا   س ل أ ث   يف ذ   ه  لاتر   ،ل  ع   اق،ل ذ   يف ل  ا   ع  ح( 1.421
اتك اا ت لحمل اح لا ا ي ت  أ   يقجد عاق، لك ة م ن ل  اتكاا ت ل  يفل  الانتجحاتكاا ت للتايجح ا ل ل 
 اتكاا ت للتقجية .ال 

قيقيف ع    اق، ق    قي  ل    ى جي    ا ت ة    يف   اتك    اا للتو       و    ب أالا للعن    الا أح لعناص    يف ل أيه    يف  لت    ائج للدالة     -21
( امعام ة 1.444اعح اط  ل   ا ع الر ل قان   معام ة عص ا   ياج ا  للعن الا حة تااا  ماةو ا  ل  

اتك اا ت للعنلا ا  اتك اا ت ل   يفل  يلا س ل أ ثيف ذه  لاتر،ل  ع اق،ل ذ يف ل (  اع R2  1.197للتثديد 
اتك  اا اتك اا ت لل  تايجح ل ة  عاا ح ل اتك  اا ت ل ت    أ   يقج د ع  اق،ل لك  ة م ن ل اتك اا ت لان  تجح ا ل 

 للتقجية الحملاح لاا ي.
اتك   اا للتو    قيقيف ع   اق، ق   قي  ل    ى ربقا   ا لاا    يت ح لعناص    يف ل أت   ائج للدالة       و   ب أالا لا   قييأ ل أيه   يف  -22

أ ث  يف (ح  ا  ع R2   1.494(ح امعام  ة للتثدي  د 1.713اعح  اط نا و ا  ح  ا  ع الر  ل قان    معام ة ل للت
اتك اا ت لحمل اح لا ا ي ا ل  اتكاا للتقجية ا ل اتكاا تل  يفل  ح يلاس ل اتكاا ت ذه  لاتر،ل  عاق،ل ذيف ل 

 اتكاا ت للتقجية.ةعاا ت  أ   يقجد عاق،ل لإاتكاا ت لانتج ال ت للعنلاا  ا ل 
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ى ربقا  ا لجل  ق ت اتك  اا للتو  قيقيف ع  اق،ل ق  قي  ل   و  ب أالا لا  قييأ أح لعناص  يف ل  أيه  يف  لت  ائج للدالة     -23
عص  ا   ربقا  ا لجل  ق ت خل  دما  ماةو  ا  ل  اق ي    ة  با ح  ا  ع ال  ا عص  ا   خل  دما  ماةو  ا  ل 

 ا    ع  ح( R2  1.326(امعام   ة للتثدي   د 1571اعح   اط    ة   با  ح  ا   ع الر   ل قان      معام   ة ل اق ي   
اتك اا ت لان تج الل تايجح  يفل ح يلاس ل اتكاا ت ل اتكاا ت للعنلاا  يلاس ل أ ثيف ذه  لاتر،ل  عاق،ل ذيف ل 

 اتكاا ت لحملاح لاا ي.اتكاا ت للتقجية ال عاا ال ةاتكاا ت ل يقجد لإت   
ي ا   تنق   قي  ل   ى ربقا   ا للاتك   اا للتو   قيقيف ع   اق،ل لعناص   يف ل أح أيه   يف  لت   ائج للدالة      و   ب لالا لا   قييأ  -24

  R2( معام       ة 1.614اعح       اط ي         ة       با   ا       ع الر       ل قان         معام       ة ل عص       ا   اق ااةو       ا  ل 
تك اا ت لحمل اح ااتك اا ت ل ة عاا ا ل اتك اا ل   يفل  ال ذه  لاتر،ل  عاق، ذيف ل   اع أ ثيفح (1.377 

 اتك اا ت لل تايج ت  أ   يقجد عاق، لكة من ل  اتكاا ت لانتجاتكاا ت للتقجية اأخ، ل لاا ي ح يلاس ل 
 اتكاا ت للعنلاا .ال 

يقيف ع   اق،ل  ق   قي  ل   ى جي   ا ت ة   يف   اتك   اا للتو   ق لعناص   يف ل  الا لا   قييأ أحلأيه   يف  لت   ائج للدالة      و   ب  -25
( 1.581اعح اط  ي   ة با   ا ع الر ل قان   معام ة ل عص ا   لهاعيا   للنقال   اق ةتااا  ماةوا  ل إ

اتك   اا ت يلا   س ل حاتك   اا ت للتقجي   ة  ا   ع ذ   ه  لاتر   ،ل  ع   اق،ل ذ   يف ل  (R2   1.377امعام   ة للتثدي   د 
اتك  اا ت لل  تايج عااح ت    أ   يقج  د ع  اق، ل اتك  اا ت ل ة  اتك  اا ت لان  تج اأخ  ،ل ل لحمل  اح لا  ا ي ا ل 

 . يفل اتكاا ت ل اتكاا ت للعنلاا  ال ال 

  ثالثا : التوصيات واالقتراحات

لاالئن    لتنيا  ه       للتنظانا    جي  ا  للحاإة  تلعااااهتا ا إاتك  اا للتو  قيقيف  ا  يا م  ن  لال  للعلا  ا ميه  قج ل عح  ين ل   -1
 ةتنيفلا  .إا 

 اتكاال  للتوقيقا  .وا  لجليلئيفي  ايقة  لى  اعقس ل اتكاا  لخة لااةع  اا يل وجيا  قإ -2
   ك   اا لجلدي   دت ت لجمل   ا مهن     ذ   هل للنظ   اج متااع     ل  ة   تةحاال  للتو   قيقيف عك   قحجي   ا  لظ   اج ل إللعن   ة  ل   ى  -3

 جديدت اتيف ها قحة لانا س .تكاا خدما  إاةتيا ت ت للتوقيقا  هبدب ل 
اتك  اا ريف   ا عننقي  ا لض  ناح ق  دات منتااهت  ا اخ  دماهتا  ل  ى لانا و    ت ل  ى لااةو  ا  لجليلئ  يفي أح ذبع  ة ل جي  ب   -4

 للوقة للقتنا  اللدالا  .
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اتك   اا ريف    ا عننقي   ا لض   ناح متقي   ة ق   دات منتااهت   ا اخ   دماهتا  ل   ى اةو   ا  لجليلئيفي     أح ذبع   ة ل جي   ب  ل   ى لا -5
   ت للوقة للقتنا  اللدالا .لانا و

 اتكاا للظيفت إ  للتاديد لاوتدم للنااة اربوأ عنا واتها.لتقاث من ل جيب  لى لااةوا  لجليلئيفي  ل  -6
  تيا  اس  اصة ائاويف ت لااةو .تكاا للتوقيقيف اتيفاات عنناتس ال اللعنة  لى إ لم   اقي  ل  -7
س ل      يفل  اتك   ااي ل   دا   دل يف ال عع   ين اتب   قييف مه   اال  للتيك    ، ل   ة   تلعااا   ا ل    إ تن   ا  إت   يفاات عب   قييف ا  -8

 عصا  .للعاملأ ت ماةوا  ل 
اتكااي  اعقدم  ا   أشكاث للد ل للع ا ي الاعن قي لر  يفل  لل هين ل  ذتناج لااةوا  لجليلئيفي  اا  كااإجيا ت  -9

 لي  ها ا ل  يفل .اتكااي  لاةتل  كااح اللت اب ااحملاا   ل يقدمقح مثة ذه  
جي  ب  ل  ى لااةو  ا  لجليلئيفي    أح عتقح  ة أخب  اا للعن  ة اص  دا ا   ب اعش  اة ااة لار  اميفت اللتادي  د ا  أ  -11

 لاقييأ.
 ق   د لل   للمج للتدايحا     لاتةصص     ت م   اث     يفة للعن   ة مث   ة لل   داال  للتدايحا     لاتعلق     ايي   ا ت ل  و   اا  -11

 ةتةدلج أةلقب للعص  للهذيب.إلر لاح ا  لناس اللتبقييف لاتناياااشكال  مثة  اال  ل
عص ا   أح ععن ة  ل ى ععيي ي لخل لت للتنا و ا  ل ديها خبل ا  الق ا  جا دت م ة  نالئه ا  لى ماةوا  ل  -12

 .من خالث لييفص  لى ربوأ أةالاب للتعامة معهل
ق    دالهتا عص    ا   ا    إجيفلا  الة    ا  احب    قع  ااي      او    ا دهتا  ل    ى عب    قييف ت    يفاات أح عق    قج ماةو    ا  ل  -13

ب قييف ذ ه  لخل دما  دب ا يتناة ب دس اتاذل م ن لخل دما  لاقدم   ه لح ا ايا   عماللتعيفب  لى لالا للعنالا ا 
  تااجاهتل.إمة 

للتنا و ا  اللعن ة  ل ى ربقاقه ا اكي اات م ن  ايتعصا   اااعا  لاذتناج إ لال  ماةوا  ل إجيا ت  تيفاات -14
 نا و .أجة ربقاا للتيقة  لى منا واها ت أةقلة لا

ا   ة     ن عو   ة، خ   دماهتا م   ة ت   يفاات  تح   اا  خ   ة للعنعص   ا   اع   أ ل ت   يفاات أح عاخ   ه لااةو   ا  ل  -15
عح ان ت يفة  ديث   امحتك يفت ت للتنا ي م ن ش ا ا أح ي ا ي إ  إلييفص  ل ى  تيا  دبوتقس  ايل من لجلق ت ا ل 

 جهب للياائن الحملا ظ   لاهل.
 تش   اب أة   حاب  ش   ة اع     إ  لا   ييج للتو   قيقيف لر   يفم اتك   االت   يفاات أح يك   قح ذن   ات عقا   ال  ااي   -16

ث  ه   ا الل   ن اتك   اال  اد   اة ل خ   يفس منه   ا م   ن أج   ة ععيييذ   ا امعاجلته   ا اات   ة ل ة   س للتو   قيقا  للص   ثال 
 ةتااا  أ ل من قحة للياائن.إذبعلها أح عناث 
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اربقيله  ا إ   ة  تلعااا  للو  يف   ت عنيا  ه أ ك  اا للتادي  دإعص  ا   أح عو  تةدج جي  ب  ل  ى ماةو  ا  ل  -17
 محتكيفل .

عص  ا   عنظ  ال إ لاي م  يفح ييفق  يف لاه  اال  لاحتك  يفت ايص  ق ا م  ن للتو  يفب إ  جي  ب أح يك  قح ااةو  ا  ل  -18
 لانا وأح اأح ربااث جهب ل  يفل  للقا اين  لى خلا ل  كاا لجلديدت.

 لانا وأ.ةتحاة عققعا  للعنالا امنتاا  إعصا   أح ذبعة ذد ها جيب  لى ماةوا  ل  -19
عص   ا   أح عك   قح  يفيق   ا متةصص   ا يتنا   ي ا   يفاة لار   اميفت للحث   ع ت ل  ك   اا يتبل   ب م   ن ماةو   ا  ل  -21

ا لل  ن حتك  ن أح ين  تج  نه  ا خ  دما  لجلدي  دت لل  ن عح  دا مو  تريفا   ن  د تيف ه  ا للن  يفت ل ا  امتااع    ذ  ه  ل  ك  ا
ربقاا لخل لت للتنا و ا  لل ن متايذ ا   ن  عصالا  محتكيفتح  قح هه  لااةوا  للوحا ت تيف ها للعنالا من أجةإ

 لانا وأ من خالث أةعاا مناةح  اعيفايج مكث  اللتقجية للصثا .

 آفاق الدراسةرابعا:

اتكاا للتو قيقيف ت و ق ااق اا اعق دج لااةو ا ح حتك ن أح يي ت  ذ هل بالقا من ل مها  لاتيليدت لإلإات ل خ، ا    
 : ما    ديدت من اانهاللحثع  الةا  اأحباع موتقحلا  ت

 اتكاا للتوقيقيف  لخة لااةو .أمها  لظاج لاعلقما  ت   ل ل  -11
 اتكاا للتوقيقيف. اا لاعيف   للوققا  ت ربقاا ل  -2
 اتكاا للتوقيقيف ت ربوأ للعالق  مة للياقح.ل   اا -3
 اتكااي.اا  إ لات لاعيف   ت للتوقيا ل  اا  نل -4
 عصا   ت  ذن للياقح.ععييي مكال  خدم  ل اتكااي ت  اا للتوقيا ل  -5
 اتكااي ت داة للتقجس لليفيا ي للناةو .أاعا  للتوقيا ل إلعكاا  -6
 اتكااي اأقيف   لى  ياات لانظنا  لليندقا .للتوقيا ل  -7
 اتكااي ت ععييي ل  لا للتوقيقيف للناةو .عاق،  ناصيف للتوقيا ل  -8
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 المراجعقائمة 

 أوال :المراجع باللغة العربية
 الكتب باللغة العربية:-1

ناعمم،ااقابعةااألوىل،اقلنشراواقتوزيعاارتاتيجيةا،يفمىيماوحمالتاتابيطية،دارارل دالوياإلسااإلدارةا، دااقطاميٌنأمح -1
 .2002،األردن

 .2001يصر،،اقابعةااالوىلا،مح داسي دايصافىا،ادل ديراورب ديمتااقعودلةا،دارااقنهضةااقعربيةا،اأ -2
ا،يركزااالستشمراتاواقتاويرااإلداريا،ط درةااقتنمفسيةاقلمنظممتااقعربية،اقتغًناكم دخلاقتعزيزااقىمح داسي دايصافأ -3

 .2001اقطمىرةا،
 .2001مح داسي دايصافىا،اقتسويقااقعمدليابنمءااقط درةااقتنمفسيةاقلتص ديرا،شركةااقنمساقلابمعةا،اقابعةااألوىلا،أ -4
ا دايصافىا،رب ديمتااقعودلةاواإلدارةااإلسرتاتيجيةا،يهمراتااقتفكًنااالسرتاتيجيا،يامبعااق دارااذلن دسيةا،مح داسيأ -5

 .2008اقطمىرةا،
 .2003ااقطمىرةا،،ااقابعةااألوىلا،مح داسي دايصافىا،اقتنمفسيةايفااقطرنااقواح داواقعشرينا،ي دخلاإنتمجيأ -6
 .2007اإلسرتاتيجيةا،ادلكتبااجلميعيااحل ديثا،االسكن دريةا،مح داعب دااقسالماسليما،نبيلازلم دايرسيا،اإلدارةاأ -7
 .2009ذلممافخرياطملية،ااقتسويقايفاادلشمريعااقصغًنةا،داراادلنمىجاقلنشراواقتوزيعا،عممنا،إ -8
اواقطراراتايفاادلؤسسمتاإ -9 ااقتفكًن اوجودة ااإلسرتاتيجية ا،اقب دائل ااإلسرتاتيجية ا،االدراة ااقرمحن بتهمجايصافىاعب د

 .2008اق دارااجلميعيةا،االسكن دريةا،ادلعمصرةا،
 ودنمذجواوأدواتوا،دارااقرضما،،اإلدارةااإلسرتاتيجيةاقلمنظممت،اقتحليلااالسرتاتيجي،أسمقيبوااإبراىيمايونساحي در-10

ا.2005ديشقا،سوريما،
،ااقطمىرةااألوىل،أدريمنابمدلر،ايبمدئاتسويقااخل ديمتا،ترمجةاهبمءاشمىٌنااوآخرونا،رلموعةااقنيلااقعربيةا،اقابعةا-11

ا.2009
اشًنااقعالق،محي دااقامئيا،تسويقااخل ديمتا،ي دخلااسرتاتيجيا،وظيفيا،اتابيطيا،دارااقزىرانا،عممنا،األردنا،ب-12

ا.ا2007
ا.2008بشًنااقعالقا،محي دااقامئيا،تاويراادلنتجمتاوتسعًنىما،دارااقيمزوريااقعلميةاقلنشرا،عممنا،األردنا،-13
ااقعالق،-14 ابشًن ا،علي اربميعة اواازلم د اتابيطمتاإلعاقرتويج انظريمت ا،أسس ااقتجمري ا،داراالن ايتكميل ،ي دخل

ا.2007اقيمزوريا،عممنا،األردنا،
ا.2010،األردنا،رااقيمزوري،قلنشرواقتوزيع،عممن،ي دخلاتابيطيا،دابشًنااقعالقا،اإلب داعاواالبتكمريةايفااإلعالن-15
ا،اإلب داعااإلداريايفااقطرنا-16 اقواح داواقعشرين،اترمجةاامح داادلغريبا،دارااقفجراقلنشراواقتوزيعا،يصر،ابرافٌناجوبتم

2008. 
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 .2008بيرتاكوكا،اإدارةااإلب داعاترمجةاخمق دااقعميريا،دارااقفمروقاقلنشراواقتوزيعا،اقطمىرةا،-17
كيلوغاقل دراسمتايمكوبوتشي،اترمجةاإبراىيمازنيااقشهميبا،كليةااإانسرتاتيجيةااإلعالنايفادواإبريمناستًننتملا،-18

 .2002اإلداريةااقعليماتبحثايفااقتسويقا،دارااقعبيكمتا،اقريمضا،
 .2005توفيقازلم داعب دااحملسن،احبوثااقتسويقااورب ديمتاادلنمفسةااق دوقيةا،دارااقفكرااقعريبا،-19
اودن-02 ا،يفمىيم ااإلسرتاتيجية اإدريسا،اإلدارة ااقرمحن ا،ثمبتاعب د ا،امذجاتابيطية ااجلميعية ااألوىلاااق دار ا،قابعة
 .2002يصرا،اسكن دريةا،اإل

 .2008سرتاتيجيمتااقتسويق،ادارااقيمزوري،قلنشراواقتوزيعا،عممنا،األردنا،إثميرااقبكري،ا-01
ا.2009،عممن،ااألردنا،اقابعةااألوىلامجملاخًنااهللا،اإلب داعااإلداري،اداراأسميةاقلنشراواقتوزيع،-00
ا-02 اعب د اادلرسي،ثمبت ازلم د ااق دين ااألوىل،مجمل ااقابعة ااجلميعية، اادلعمصر،اق دار ااقتسويق اإدريس، ااقرمحن

ا.2005اإلسكن درية،
ذبمىمتااحل ديثةايفاإدارةاادلؤسسمتا،دارااقنهضةااقعربيةا،بًنوتا،قبنمنا،اقابعةااألوىلاحسناإبراىيمابلوطا،اإل-04

2007. 
األعمملا،،داراحمي داقلنشراواقتوزيع،احسناحرمي،اقسلوكااقتنظيمي،اسلوكااألفراداواجلممعمتايفاينظممتا-05

ا.2003عممن،ااألردن،
ا.2001حنمانسيم،يبمدئااقتسويق،داراادلريخ،اقريمض،-06
 .2009محي دااقامئيا،بشًنااقعالق،يبمدئااقتسويقااحل ديثا،دارااقيمزورياقلنشراواقتوزيعا،عممنا،األردنا،-07
 .2003،،اقطمىرةاحسناادلمحي،اتنظيماادلنمفسةا،دارااقنهضةااقعربيةا،اقابعةااألوىلا-08
ا،اقابعةااألوىلداراوائلاقلنشراواقتوزيع،ا–ي دخلااسرتاتيجيا-حسناعليااقزعيب،انظماادلعلويمتااإلسرتاتيجيةا-09

ا.2005عممنا،األردنا،
 .2002اقزىران،عممنا،األردنا،حنمانصرااهللا،إدارةاادلواردااقبشريةا،ادارا-22
اواقتخايط-21 اإدريسا،اإلسرتاتيجية اصبحي ازلم د اوائل ابينامح دان، ازلم د ااقيمزوري،اإلااخمق د ا،دار سرتاتيجي

 .2007عممن،ااألردنا،
ا،بتكمراواإلب داعا،األسسااقتكنوقوجيةاوطرائقااقتابيقا،اجلزءااألول،ادارااقرضمارع داحسنااقصرن،اإدارةااإل-20

 .2000،ديشقا،سوريما،اىلااقابعةااألوا
بتكمرا،اجلزءااألول،ادارااقرضماإلبتكمريةايفاادلنظممتا،إدارةااإلب داعاواإرع داحسنااقصرنا،كيفاخنلقابيئةا-22

 .2001،ديشقا،سوريما،،اقابعةااألوىلاقلنشرا
 .2005ا،اقطمىرةرفعتاعب دااحلليمااقفمعوريا،إدارةااإلب داعااقتنظيميا،ادلنظمةااقعربيةاقلتنميةااإلدارية،ا-24
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اقلنشراأروبرتا-25 ااقفجر ا،دار ااخلزايي ااحلكم اعب د اترمجة ااقتنمفسية، اادليزة ابنمء ااإلسرتاتيجية بتساديفي د،اإلدارة
 .2008،اقطمىرةا،،اقابعةااألوىلاواقتوزيعا

 .2000ردينةاعثممنايوسف،احبوثااقتسويق،دارااقزىرانا،عممنا،األردنا،-26
اقلنشرا-27 احمي د ا،دار ايطمرنة ا،دراسة ااقصنمعية اقلملكية اادلشروعة اغًن ا،ادلنمفسة ااقصفمر ااجلبمر اعب د اغمًل زينة

ا.2002،عممنا،األردنا،،ااقابعةااألوىلاواقتوزيعا
ا.2006ويقااقفعمل،اجميعةاعٌنااقشمس،ااقطمىرة،زىًناثمبتاوأقفيماحسٌن،اقتس-28
ا.2001يركزاواي داسًنفيساقالستشمراتااواقتاويرااإلداريا،يصرااعمير،ااإلدارةاورب ديمتااقتغًن،يساسعي دا-29
 ا1998،واقتاويرااإلداريا،يصراا،ايركزاواي داسًنفيساقالستشمراتوأفمقاادلستطبلعمير،ااإلدارةايساسعي داا-42
 اا.2006،األردناقابعةااألوىل،بتكمرا،داراكنوزاادلعرفة،اسليمابارساجل دةا،زي داينًناعيويا،إدارةااإلب داعاواإل-41
 .2013يصر،ا،مسمعليةانمفسي،ايامبعااق دارااذلن دسيةا،اإلسي دازلم داجمدااقربا،إدارةااإلب داعاواقتميزااقت-40
 .2007،اقطمىرةا،،اقابعةااألوىلابتكمرااألفكمرااإلعالنيةا،عمملااقكتباقلنشراواقتوزيعاإاقسي دااقبهنسيا،-42
ااألوىلا-44 ا،اقابعة اقالستثممراتااقثطمفية ااق دوقية ااق دار اسمملاتوفيقااقنحفي،أسمسيمتاعلمااالقتصمد، ا،،اقطمىرة

 .ا2000
 .ااا2002األردن،،سع داغمقبايمسٌن،ااإلدارةااإلسرتاتيجية،ادارااقيمزوريااقعلميةاقلنشراواقتوزيعا،عممنا-45
،اااداراادلريخاقلنشر،اريمضاا،رفمعيازلم دارفمعيا،اجلزءااألولاشمرقزواجمريتاجونز،اإلدارةااإلسرتاتيجية،اترمجة-46

 .ا2001
 .2000يصرا،صالحااقشنواين،ااقتصمديمتااألعمملا،يركزااالسكن دريةاقلكتمب،ااالسكن دريةا-47
اادلنمىجاقلنشرا-48 ادار اي دخلاتكميلي، ااإلسرتاتيجية، ا،إحسمنادىشياجالبا،اإلدارة ارشي د ااقرضم صمحلاعب د

 .2008،،عممنواقتوزيع
 .2000سع داعب دااحلمي دا،اقتسويقااقفعملا،يكتبةايؤسسةااألىراما،اقطمىرةا،أطلعتا-49
 .2000،ادارااقنهضةااقعربيةا،اقطمىرةا،21سع داعب دااحلمي د،اقتسويقااقفعملاكيفانواجوااقطرناأطلعتا-52
 .2002سع داعب دااحلمي دا،اقتسويقااقفعملا،دارااقكتمباادلصريةا،اقطمىرةا،أطلعتا-51
 .2005ااألوىل،اطمرقااخلًناوآخرون،يبمدئااقتسويق،اينشوراتاجميعةاديشقا،اقابعة-50
 .1992عب دااقسالماأبواقحف،أسمسيمتااقتسويقا،داراادلعرفةااجلميعيةا،االسكن دريةا،-52
اعب دااقسالماأبواقحف،كيفاتسياراعلىااألسواق،اتعلماينااقتجربةااقيمبمنية،ااق دارااجلميعيةا،االسكن دريةا،-54

 .ا2003
 .2010ا،عليايوسىااق ددا،ااقتسويقاادلعمصرا،ادلفمىيماواقسيمسمت،ادارااقب داية،ااألردنا،عممن-55
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ا-56 ااقتسويق اعلفة، اأبو اأيٌن ااق دين اواالسرتاتيجيمتا–عصمم ااق دوقية،ا–ادلفمىيم احورس ايؤسسة ااألول، اجلزء
 .2002ايصر،
 .2010،عممنااألردنا،،اقابعةااألوىلادارااقفكرا،بتكمراوإدارةااإلايلا،اقطيمدةااإلداريةعالءازلم داسي داقن د-57
ااإلب داعاواإلاعمكف-58 ا،إدارة اواقتوزيع،قافياحضمونة اقلنشر احمي د اويكتبة ايفاينظممتااألعمملا،دار ابتكمر

 .2011عممنا،األردنا،ا،اقابعةااألوىلا
 عليااقسلميا،إدارةااقسلوكااإلنسمينا،داراغريبا،يصرا.-59
 .2001اقسلمي،إدارةاادلواردااقبشريةااإلسرتاتيجيةا،اداراغريبا،اقطمىرةا،يصراعليا-62
 .1998اقطمىرةا،اعليااقسلمي،اتاويراأداءاوذب دي داادلنظممتا،داراقبمءاقلابمعةاواقنشراواقتوزيع،-61
ااحل دي-60 احسٌن،األسمقيب اقإلعلي ااقعلمي ااق دقيل ااقتسويق، ايف ااسرتاتيجيمتاواخلاطثة ادار اقرضمااقتسويطية،

 .2000،سوريما،،اقابعةااألوىلاقلنشرا
ا-62 اقلنشر،أعسكري ااقزىران ا،دار ايتخصصة اتسويطية اشمكر،دراسمت ااألوىلامح د ا،اعممن،ا،اقابعة ااألردن

 .ا2000
 عبي دازلم داعنمنا،زىًناثمبتا،إدارةااقتسويقا،جميعةاعٌنااقشمسا،اقطمىرةا.-64
ابناعكنونا،اقابعةااقسمبعة،اديواناادلابوعمتااجلميعيةا،ايبمدئااالقتصمدااجلزئيااقوح دوي،اعمرااقصخري،-65

 .2006،ااجلزائر
 .2011عليااخلضرا،غيمثااقرتمجمناوآخرون،أسمسيمتااقتسويقا،اينشوراتاجميعةاديشق،سوريم،-66
ا،امح داحجمزي،أعبي داعليا،-67 ا،يصر اادلعمرفا،االسكن درية اينشمة ا،دار ااقتنمفسية ااقلوجستيكاكب ديلاقلميزة

2000. 
ا-68 ازاي د اقلتنميةا،عمدل ااقعربية ا،حبوثاودراسمتاادلنظمة اادلستطبل اينظمة اإىل ا،اقاريق اادلتميز ااقتنظيمي األداء

 .2003اإلداريةا،اقطمىرةا،
ا-69 ااقرمحن ايركزاأعب د ااألينية، اقلعلوم انميفااقعربية اادلشكالتا،أكمدميية احلل ااإلب داعي ا،ادل دخل اىيجمن مح د

 .1999،اقبحوثاواق دراسمتا،اقريمضا
اادلريخاأامريجفيليباكوتلر،-72 ا،دار ااألول اسرور،اجلزء اإبراىيم اعلي اسرور ااقتسويق،ترمجة ريسرتونغ،أسمسيمت

 .2007قلنشرا،اقريمض،
 ،سوريما،اقابعةااألوىلافيليباكوتلرا،أسمقيبااقتسويقااقرئيسةا،ترمجةايمزنانفمعا،اجلزءااقثمقثا،داراعالءااق دينا-71
 ا.ا1998اإليمرات،اقابعةااألوىل،ا،قاواإلب داع،ادارااقكتمبااجلميعيوانا،ادلوىبةاواقتفوافتحياعب دااقرمحمناجرا-70
 .2000فري دااقنجمر،ادلنمفسةاواقرتويجااقتابيطي،ايؤسسةاشبمبااجلميعةا،االسكن دريةا،-72
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،يؤسسةاشبمبااجلميعةافري دااقنجمرا،إدارةااألعمملااالقتصمديةااواقعمدليةا،يفمتيحااقتنمفسيةااواقتنميةاادلتواصلةا-74
 .1999قلنشرا،االسكن دريةا،

ا،-75 اقلنشر ااإلشعمع ا،يكتبة اذبرييب اتكميلي ا،ي دخل اواقتكنوقوجيم اواقعمليمت ااإلنتمج ا،إدارة ااقنجمر افري د
 .1997االسكن درية،

 .2000،عممنا،األردنا،،اقابعةااألوىلافالحاحسنااحلسيينا،اإلدارةااإلسرتاتيجية،اداراوائلاقلنشرا-76
 .2002كميلااقسي داغرابا،نظماادلعلويمتااإلداريةا،يؤسسةاشبمبااجلميعةاقلنشر،ااالسكن دريةا،-77
ا-78 ااإلدارة ايف ااإلب داع ا،حرب ابران افون ا،يركزابكريستوفافري دريك ادبيك اإص دارات اوتعريب اترمجة مألفكمر،

 .2000اخلرباتاادلهنيةاقإلدارةاقيك،اقطمىرةا،يصرا،
 .2008ورديةاراش د،رل داادلؤسسةااجلميعيةاقل دراسمتاواقنشرا،بًنوتا،قبنمنا،اكمترينافيوا،اقتسويقا،ترمجة-79
 ساىوقبا،إدارةافرقااقعملا،ترمجةايوسايونسا،بيتااألفكمرااق دوقية،اادلملكةااقعربيةااقسعوديةا.نقورا-82
اطمرق-81 ااقصحن، افري د اواألأازلم د ااقعودلة ابيئة ايف ااقتسويق ا،إدارة اطو امح د ااجلميعة ا،دار ا،نرتنت ااجل دي دة

 .2007االسكن دريةا،يصرا،
ا-80 اواقرقمبةإيصافى ااقتنفيذ ااإلسرتاتيجية ا،اقب دائل ااإلسرتاتيجية ا،اإلدارة ااقرمحن اعب د ااقتغًنا-بتهمج إدارة
 .1995،اقشركةااقعربيةاقلنشرااواقتوزيعا،يصرا،ا-سرتاتيجياإل

 .2006اقصفمءا،األردناايأيوناسليممنااق دزاركةا،إدارةااجلودةااقشميلةاوخ ديةااقعمالءا،دار-82
 .ا2002اسكن دريةا،اإلااق دارااجلميعيةا،اي دخلاقتحطيقاادليزةااقتنمفسيةا،ايعميلافهمياحي در،انظماادلعلويمت-84
اادليزةا-85 اينظور ااإلسرتاتيجية اادلعلويمت ا،نظم ااخلفمجي اخضًن اعبمس ا،نعمة ااقامئي احسٌن اعب د زلم د

 .2009،عممنا،،اقابعةااألوىلااإلسرتاتيجية،اادارااقثطمفةاقلنشراواقتوزيعا
 2000زلم داامح داعوضا،االدراةااإلسرتاتيجيةا،األصول،اواألسسااقعلميةا،اق دارااجلميعيةا،االسكن دريةا،-86
 .2000زلموداجمسمااقصمي دعيا،ي داخلااقتسويقاادلتط دما،دارازىرانا،عممنا،األردنا،-87
ا،ا،اقابعةااألوىلاخل ديمتا،داراادليسرةاقلتوزيعاواقابمعةوسفا،تسويقايزلموداجمسمااقصمي دعي،ردينةاعثممنا-88

 .2010عممنا،األردنا،
 .ا2008،زلموداجمسمااقصمي دعي،اإدارةااقتوزيعاينظورايتكميلا،دارااقيمزورياقلنشراواقتوزيعاعممنا،األردن-89
 .1995،اقابعةااألوىلازليااق دينااألزىريا،اقتسويقااقفعملا،اادلبمدئاواقتابيقا،ادارافكرااقعريبا،يصرا-92
اواقتوزيع-91 اقلنشر ااألوىلا،زلم دااقصريفا،يبمدئااقتسويق،يؤسسةاحورسااق دوقية ا،ااقابعة ا،يصر ا،االسكن درية

2005. 
 .2002بتكمريةاق دىااقفرداوادلنظمة،ارلموعةااقنيلااقعربيةا،يصرا دحتاأبوااقنصر،اتنميةااقط دراتااإلي-90
 .1992دلؤسسةااقصنمعية،اديواناادلابوعمتااجلميعيةا،اجلزائرزلم داسعي داأوكيل،اوظمئفاونشمطمتاا-92
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 .1994قتصمداوتسيًنااإلب داعااقتكنوقوجي،اديواناادلابوعمتااجلميعيةا،اجلزائر،اإزلم داسعي داأوكيل،ا-94
 .2003،عممنا،األردنا،،اقابعةااألوىلازلم دااقفتمحااقصريفيا،اإلدارةااقرائعةا،اداراصفمءاقلنشراواقتوزيعا-95
ا،،اقابعةااألوىلازلم داخليلازلسنااقشممعا،خضًناكمظمازلم دا،نظريةاادلنظمةا،داراادلسًنةاقلنشرااواقتوزيعا-96

 .2000اعممنا،األردنا،
،اقابعةابتكمرااواإلب داعااقفكريا،دارااقنشراقلثطمفةاواقعلوماعب دااجلوادا،كيفاننميايهمراتااإلامح دأزلم دا-97

 .2000يصرا،ا،األوىلا
 2000 داتا،تاويراادلنتجمتااجل دي دةا،داراوائلاقلنشرا،عممنا،األردنا،يإبراىيماعبزلم دا-98
اعب-99 اإبراىيم اقلنشريزلم د اوائل اادلنتجمتااجل دي دة،ي دخلاسلوكيا،دار اتاوير ااق داتا، ا،عممنا،ارابعة،اقابعة

 .2010،األردن
،يركزاتاويرااألداءااواقتنمية،ابتكمريا،كيفاتكونايب دعماغيناحسناىاللا،يهمراتااقتفكًنااإلزلم داعب دااق-122

 .1997ايصرااجل دي دةا،اثمنية،اقابعةااق
اداراوائلاقلنشرا-121 ا، اادلنتجمتااجل دي دة اتاوير ااألوىلايأيونان دمياعكروش،اسهًنان دمياعكروش، ا،،اقابعة
 .2004،اناألرد

ا،يؤسسةارل دااجلميعيةا-120 اوادلتوساة اادلؤسسمتااقصغًنة اوتنمية ا،قبنمنا،نبيلاحوادا،إدارة اقل دراسمتاواقنشر
 .ا2007
ا،يصرا،-122 ا،قلكتمبا،االسكن درية ااالسكن درية ايركز ايفارلملااألعمملا، ااقتنمفسية انبيلاخليلايرسيا،ادليزة

1998. 
ا،،اقابعةااألوىلاداراوائلاقلنشر–ادلفمىيماواخلصمئصااواقتجمربااحل ديثةا–بتكمراجنماعبوداجنما،إدارةااإل-124

 .2003عممنا،األردنا،
ااجلزءااألولايعه دااإلدارةااقعميةا،–اقنظماواألسمقيباواالذبمىمتااحل ديثةا–جنماعبوداجنما،إدارةااقعمليمتا-125

 .2001األردنا،
 .2005جنالايعال،اورائفاتوفيقا،أصولااقتسويقا،ي دخلاربليليا،داراوائلاقلنشرااواقتوزيعا،عممنا-126
 ا2008،األردنا،اقابعةااألوىل،نمجيايعالا،إدارةااقتسويق،اي دخلاربليليايتكميلا،داراإثراءاقنشراواقتوزيعا-127
نمجيايعالءا،رائفاتوفيق،ايبمدئااقتسويق،ااقشركةااقعربيةاادلتح دةاقلتسويقاواقتوري داتا،بمقتعمونايعاجميعةا-128

 .2009اقط دساادلفتوحةا،اقابعةااألوىلا،
 .2004راادلريخا،اقريمضا،،دانيجلاكنجاوقيلاأن درسونا،إدارةاأنشاةااالبتكمراواقتغًن،اترمجةازلموداحسينا-129
 .2004بتكمريا،ادلنظمةااقعربيةاقلتنميةااإلدارية،ااقطمىرةا،اإلنعيماحمفظاأبوامجعة،ااقتسويقا-112
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اوا-111 ااقعربية ااقتجمرة اعلى اوتأثًنىم ااق دوقية ا،اقتنمفسية امشت احسن ادنيفٌن ا،اقعمدلية، ااجلميعي ااقتعليم اار
 .2010ا،االسكن درية

ا.2002،عممنااألردنا،ا،اقابعةااألوىلىميناحمي دااقضمورا،تسويقااخل ديمتا،داراوائلاقلنشراواقتوزيع-110
 1984(اديواناادلابوعمتااجلميعيةا،عريب-اجنليزي-ىىنايصافىا،يعجماادلصالحمتااالقتصمديةا)فرنسي-112
وائلازلم داصبحياإدريسا،طمىرازلسناينصورااقغمقيبا،اإلدارةااإلسرتاتيجية،اينظوراينهجيايتكميل،ادارا-114

 .2007،عممنا،األردنا،،اقابعةااألوىلاوائلاقلنشراواقتوزيعا
،ااقطمىرةا،دارااقنشراقلجميعمتا،اقابعةااقثمقثةا-اقنشمطااخلمص–يوسفاكمملازلم دا،فطوااقتصمدااقسوقا-115

 .ا1998
 الرسائل واألطروحات :–ب 

وبيئتهمااخلمرجيةادراسةاحمقةايؤسسمتااقتصمديةابٌنايواردىمااخلمصةا،ادليزةااقتنمفسيةاقلمؤسسمتااإلمح داباليلأ-1
ا ااق دكتوراه اقنيلاشهمدة ايط دية ااقنطمقةايفااجلزائرا،رسمقة اقامعااذلمتفية اوعلوما،غًناينشورة ااالقتصمدية ااقعلوم ،كلية

 .2008-2007ئرا،اقتسيًنا،جميعةااجلزا
اأب-0 ااقتسويقااإلأينة ا، ازلم دااقنجم ااقتنمفسيادلنظممتااألعمملاادلصريةا،دراسةاوااقنجم اعلىاادلركز بتكمرياوأثره

ا ا، ااألعممل اإدارة ايف ااق دكتوراه اشهمدة اقنيل ايط دية ا،رسمقة ايصر ايف ااقصنمعمتااقغذائية اقامع اعلى غًناتابيطية
 .2008،كليةااقتجمرةا،جميعةاطناماينشورة،

ااإل-2 ااقوىمبا،دور اعب د ااإلبتكمرايفابوبعة اقلمؤسسة ااقتنمفسية اادليزة ايوبيليسا،رسمقدعم احمقة ادراسة ةاقتصمدية
اادلمجيسرتا،غ اقنيلاشهمدة ا،اًناينشورةيط دية اقسناينة ااقتسيًنا،جميعة اوعلوم ااالقتصمدية ااقعلوم -2011،كلية

2012. 
ا،اقتسويقااإلخلوا-4 اعلىابنمءاطازىوة اوأثره ابتكمريا ايؤسسة ااقزبمئنا،دراسةاحمقة تصمالتااجلزائرا،رسمقةاإوالء

ا،جميعةا ااقتسيًن اوعلوم ااالقتصمدية ااقعلوم ا،كلية اينشورة ا،غًن ااقتجمرية ااقعلوم ايف اادلمجيسرت اشهمدة اقنيل يط دية
 .2014-2013بويرداسا،

ا،يةاقلصنمعمتااقغذائيةااقلبنمنيةقبيئيةاعلىااقط درةااقتنمفسثمين،اتأثًنابعضاادلتغًناتااقتسويطيةااوايمح داديباعأرنما-5
ااألعمملا،غ اادلمجيسرتايفاإدارة اقنيلاشهمدة ااألعمملا،جميعةااًناينشورةدراسةايي دانيةا،رسمقةايط دية ،كليةاإدارة

 .2003بًنوتااقعربيةا،
دراسةاحمقةايؤسسةا–بتكمرايفاإبرازاادليزةااقتنمفسيةاقلمؤسسمتااقصغًنةاوادلتوساةامسيةابروييا،دورااإلب داعااواق-6

ا اادلمجيسرت، اشهمدة اقنيل ايط دية ا،يميي،رسمقة اادلشروبمتااقغمزية ااالقتصمدية ااقعلوم ا،كلية ااقتسيًنينشورة ا،وعلوم
 .2011-2010،ا1جميعةاسايفا
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ا،اهاعاصي دالاقصنمعةااق دواءا،رسمقةايط ديةاقنيلاشهمدةااق دكتوراسمييةاحلولا،اقتسويقااوادلزايمااقتنمفسيةا،دراسةارلم -1
 .2008-2007غًناينشورةا،كليةااقعلومااالقتصمديةاوعلومااقتسيًن،جميعةابمتنةا،

اشاليلازلم دااقبشًنا،واقعاورب ديمتاسوقااخل ديمتااذلمتفااقنطملايفااجلزائرا،رسمقةايط ديةاقنيلاشهمدةاادلمجيسرتا، -0
 .2016-2015لومااالقتصمديةا،وعلومااقتسيًنا،جميعةاتلمسمنا،غًناينشورةا،كليةااقع

ا، -2 ااقتميمي ايركزىماأطمرقافيصل اتعزيز اعلى اادليتااألردنية ادلنتجمتااقبحر ااقتسويطي اادلزيج ااإلب داعايفاعنمصر ثر
ادليتا،رسمقةااقتنمفسيايفااألسواقااق دوقيةا،دراسةاتابيطيةايفاعينةاينااقشركمتاادلصنعةااوادلص درةادلنتجمتااقبحرا
 .2012يط ديةاقنيلاشهمدةاادلمجيسرتايفاإدارةااألعمملا،غًناينشورةا،جميعةااألكمدمييةااقعربيةاادلفتوحةا،األردنا،

عظمياداللا،ادلطمربةااحل ديثةاقلتسويقاادلصريفااإلسالييايناينظورابنمءاادلزايمااقتنمفسيةا،رسمقةايط ديةاقنيلاشهمدةا-12
ا.2011،ا1جميعةاسايف ةا،كليةااقعلومااالقتصمديةااواقتجمريةا،وعلومااقتسيًن،اق دكتوراهاعلوما،غًناينشورا

بتكمرااواإلب داعااقتسويطيايفاربطيقاادليزةااقتنمفسيةاقلبنوكااقتجمريةااألردنيةا،رسمقةاعامااهللافه داسرحمنا،دورااإل-11
ا.ا2005ال دراسمتااقعليما،األردنا،يط ديةاقنيلاشهمدةااق دكتوراهايفااقتسويقا،غًناينشورةا،جميعةاعممنااقعربيةاق

رااقتوجوااإلب داعيايفاربطيقاييزةاتنمفسيةا،دراسةاتابيطيةاعلىااقبنوكاأثفيصلاغمزياعب دااقعزيزاعب دااهللاادلاربيا،-10
ااألعمملا اادلمجيسرتايفاإدارة اقنيلاشهمدة ايط دية ا،رسمقة ااقكويتية ااقتجمرية ااألعمملا،جميعةا،غًناينشورة اإدارة ،كلية

ا.2012األوسطا،األردنا،اقشرقا
ااألعممل-12 اادلمجيسرتايفاإدارة اقنيلاشهمدة ايط دية ا،رسمقة ااقتنمفسية اادليزة ايفاربطيق ااجلودة ادور ااقعيهمر، غًناا،فلة

ا2005ينشورةا،كليةااقعلومااالقتصمديةاوعلومااقتسيًن،جميعةااجلزائر،
رسمقةاااسةايفاقامعااقصنمعمتااق دوائيةااألردنيةا،فمديازلموداب در،دورانظماادلعلويمتايفاربطيقاييزةاتنمفسيةا،درا-14

ا.2003يط ديةاقنيلاشهمدةاادلمجيسرتا،غًناينشورةا،كليةاإدارةااألعمملا،جميعةااقًنيوك،ااألردن،
ا،مقةايط ديةاقنيلاشهمدةاادلمجيسرت(،رس2008-2003قويفاسعمداىيكلا،صنمعةاقامعااذلمتفااقنطملايفااجلزائرا)-15

ا.2010اقعلومااالقتصمديةاوعلومااقتسيًنا،جميعةابسكرةا،غًناينشورةا،كليةا
ا،-16 ااقعضميلة امجيل اشهمدةاأزلم د اقنيل ايط دية ارسمقة ااقبوتم اشركة ايف ااقتنمفسية اادليزة ايف ااإلسرتاتيجية ااخليمرات ثر

ا.ا2004،قتصمداواألعمملا،جميعةايؤتةا،األردن،إدارةااإلاًناينشورةادلمجيسرتا،غ
افسةاعلىاادليزةااقتنمفسيةاقشركمتسرتاتيجيمتاادلنمإثرااقعوايلااإلسرتاتيجيةااواأعثممنا،اصالحااق دينامجيلا دييه-17
ا.2003نتمجااألدويةااألردنيةا،ارسمقةايط ديةاقنيلاشهمدةاادلمجيسرتا،غًناينشورةا،جميعةااقًنيوكا،األردنا،إ

ازلم دااقا-18 ا،اإلب داعابمدلزيجااقتسويطياوانمجحة ااقوسمماثمرهايفاربطيقااقتفوقاآمىر اقتنمفسيا،دراسةاحمقةايفاشركة
اقلمنتوجمتاواألقبمناوادلوادااقغذائيةااحمل دودةابكربالءا،رسمقةايط ديةاقنيلاشهمدةاادلمجستًنايفاعلومااقتسيًنا،غًناينشورةا،

ا.2012-2011كليةااقعلومااالقتصمديةاوعلومااقتسيًنا،جميعةابمتنةا،
 وىيبةايربعيا،دورااقتسويقااإلبتكمريايفااحملمفظةاعلىاادليزةااقتنمفسية،دراسةاحمقةايؤسسةاإتصمالتااجلزائر،ارسمقةا-19
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ا،جميعةا ااقتسيًن اوعلوم ااإلقتصمدية ااقعلةم اكلية ا، اينشورة ااقتسيًن،غًن ااقعلوم ايف اادلمجستًن اشهمدة ا اقنيل يط دية
ا.2012-2001بمتنة،

 : المقاالت–ج 
اأ-1 اأرلمح د ااقكبًنا،اإل دل اسي دي اينشمة احمقة ا،دراسة ااالقتصمدية اادلنشمة اأداء اترقية ايف اودوره ااقتسويطي بتكمر

قلمشروبمتااقغمزيةابمقبلي دةا،رللةاأحبمثااقتصمديةاواداريةا،كليةااقعلومااالقتصمديةاواقتجمريةااوعلومااقتسيًنا،جميعةا
 .2011،ديسمربا10بسكرةا،اقع ددا

ا،اإل-0 انعيمة ابمرك ايف ااإلسرتاتبتكمر اجذب ايف اوأذنيتهم ااإلعالنية ايؤسسةانتبإيجية اإىل ابمإلشمرة اادلستهلك مه
اوعلوماإ اواقتجمرية ااالقتصمدية ااقعلوم ا،كلية اوادارية ا اأحبمثااقتصمدية ا)ادلتالبمتاواقتوصيمت(،رللة تصمالتااجلزائر

 .2011،ديسمربا10جميعةابسكرةا،اقع دداااقتسيًنا،
ااقتنمفسية-2 ا،اقط درة اجوي دة اقإلابلعة اظل ايف ااجلزائري ااقعلوماااىلانضمممإقتصمد ا،رللة اقلتجمرة ااقعمدلية ادلنظمة

 .2010،اقسنةا10،اقع ددا2االقتصمديةاواقتجمريةاوعلومااقتسيًنا،جميعةاسايف
ا،ذب-4 اىيجنز ااإلجيمساأم ابٌناأسرار ا)يطمرنة اتب دد اأو ايفااقشركمتااأل دد ابتكمر اواألوروبية ا(،يريكية اواقيمبمنية

ا،21اقع دداا،اقطمىرةا،ارجلااألعمملا،إص داراتااقشركةااقعربيةاقإلعالمااقعلميا)شعمعا(اواادل ديراخالصمتاكتب
 .1992انوفمربا،

بتكمرااقتسويطياعلىارضمااقعمالءاعناجودةااخل ديةايفاادلصمرفااقتجمريةاثراينمخااإلأعليااحل داد،احسنازلم دا-5
 ,2013ااقعراق،،ابغ داداقلعلومااالقتصمديةكليةايفااقعراقا،رللةاا

ستاالعيةايفاع ددايناادلنظممتاإبتكمرااقتسويطيا،دراسةادوراادلعرفةااقسوقيةايفاربطيقااإلخًنياعلياأوسلوا،ا-6
ا،97اقع دداا،32ا داجمللاجميعةاادلوصل،اقتصمد،نميةااقراف دينا،كليةااإلدارةاواإلاقسيمحيةايفاي دينةادىوكا،رللةات

 sj.netwww.ia:يتوفراعلىاادلوقعا.ا2010اقسنةا
بتكمريةاقلشركمتايفاتط دمياينتجمتاكمراحنواتكوينايفمىيمياقلط درةااإلبتق داعب دااحملسناادلرش ديا،إدارةااإلخم-7

 .2012،ا16،اقع ددا9ج دي دةااوعالقتهمابمألداءااقتسويطي،ارللةااقبحوثاادلمقيةا،واقتجمريةا،يصرا،اجملل دا
ااقتنمفسيةاضرورةاحت-8 اواقتسيًنارتيبةاح دادا،زلم دابوتٌنا،اقيطظة ا ااالقتصمدية ااقعلوم ا،رللة اادلؤسسة اقتنمفسية مية

 .2004،ا10اقع ددواقتجمريةا،جميعةااجلزائرا،
ااالجتممعيةا-9 ااقعلوم ارللة ااقراىنة، ااألوضمع اظل ايف ااقتنمفس ا،إشكمقية اشميب ااقزىراء ا،فمطمة انصيب رحيم

 .2007،ديسمربا20واإلنسمنيةا،جميعةاعنمبةا،اقع ددا
 ا:قتصمديةايتوفراعلىاادلوقعم دخلاقتعزيزاتنمفسيةاادلؤسسمتااإلاقكرديا،اإلب داعااقتكنوقوجياكمح داأاقسي دا-12

://kenanaonline.com/users/ahmed kordy http 
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اواإلشريفاغيمطا،ازلم دابوقموما،حمضنمتااألعمملااقتكنوقوج-11 بتكمرابمدلؤسسمتايةاودورىمايفاتاويرااإلب داعا
داريةا،كليةااقعلومااالقتصمديةاواقتجمريةا،وعلومااقتسيًنا،جميعةاإقتصمديةااواإتوساةاحمقةااجلزائرا،رللةاأحبمثااقصغًنةاوادل

ا.2009،ديسمربا06بسكرةا،اقع ددا
صمحلايه ديازلسنااقعمري،اقعوايلااقتكنوقوجيةاواقتنظيميةاادلؤثرةايفااإلب داعااقتكنوقوجي،ادراسةايي دانيةاعلىاعينةا-10

ا.2005،ا2،اقع ددا21اقصنمعيةااألردنية،ارللةاديشقاقلعلومااالقتصمديةاواقطمنونية،اجميعةاديشقا،اجملل داينااقشركمتا
اسرتاتيجيارللةااقعلومااإلنسمنيةا،ادلؤسسةايناخاللاربطيقااقنجمحااإل،يرادازلبوبا،تعزيزاتنمفسيةاادياقايباداوا-12

ا.2007بسكرةا،كليةااقعلومااالقتصمديةاواقتجمريةاوعلومااقتسيًن،جميعةا
اعممر-14 ا،جميعةا،عممري ااقتسيًن اوعلوم ااالقتصمدية ااقعلوم ااجلزائر،رللة ايف ااقتكنوقوجي ا،اإلب داع ابوسع دة سعي دة

ا.2004،اقسنةا03،اقع ددا01سايف
ميلايفااقبنوكااإلسالييةااواقعاوأفمق،ارللةااقعلومااالقتصمديةااوعلومااقتسيًنا،كليةابتكمراادلعب دااحلكيماغريبا،اإل-15

ا.2009،ا09،اقع ددا01اقعلومااالقتصمديةااواقتجمريةااوعلومااقتسيًنا،جميعةاسايف
بتكمرااقتسويطيادراسةاقعينةايناشركمتاتكنوقوجيمانعكمسمهتماعلااإلإبتكمرايفاادلنظمةااواةااإلعليااجليمشيا،حمق-16

ا.2003،ا2ا،اقع دد6ادلعلويمتااألردنيةا،جميعةااقعلومااقتابيطيةاواإلداريةا،األردنا،اجملل دا
قتصمدااقطمئماعلىاادلعرفةا،سلسلةادراسمتاحنوارلتمعابتكمراك دعمئماقإلزنيااقفياليلا،اروحاادلبمدرةاواإلعصممابنا--17

 :ايتوفراعلىاادلوقعا،ا2013ج دةا،ايركزااق دراسمتااإلسرتاتيجية،اجميعةاادللكاعب دااقعزيزا،اادلعرفةا،

www.kau.edu.sa/fils 

ربطيقاادليزةااقتنمفسيةادلنظممتااألعمملايفاظلازليطاحركيا،رللةااقعلومااالقتصمديةاوعلوماعظيميادالل،ي داخلا--18
اا.2010،ا10اقع ددا،01اقتسيًن،اجميعةاسايف

نعكمسمتواعلىاادلكمنةااقذىنيةا،دراسةاربليليةاألراءاروادااقفنمدقاإ د،ادلزيجااقتسويطيااخل ديياوايغسمنافيصلاع--19
ا.ا2011،ا1،اقع ددا1قعلومااإلداريةاواالقتصمديةا،جميعةاكركوكا،اقعراق،اجملل دمخسةاجنومايفابغ دادا،رللةاا

ستشمراتااتصمديةا،،يركزااقبصرةاقلبحوثاواإلفرحمتاغولا،ادليزةااقتنمفسيةاقربحاادلعركةااقتنمفسيةا،رللةادراسمتااق--02
ا2009،ا12واخل ديمتااقتعليميةا،اجلزائرا،اقع ددا

اسعي دي،--01 اوصمف ازلم د اقإليرااقوي در ااقتنمفسية اادليزة اتاوير ااالجتممعيةاتكزات ااقعلوم ا،رللة ااجلزائري قتصمد
ا.2004،جمنفي،09واإلنسمنيةا،اقع دد

اواإليصاف--00 ا،ادلعرفة ابشًن ااقتى ااإلبتكمر ااقنمو احفز ايف اودورذنم ااقبصًنةكنوقوجي ا،يركز قلبحوثااقتصمدي
ا.2006،ا07،اقع دداقتصمديةا،دارااخلل دونيةا،اجلزائراواق دراسمتااإلنسمنيةاواإل

،ايٌن،اكليةااقتجمرةزلم داعب دااقرحيماحمشةا،األدنمطااقطيمديةاعلىااإلب داعااقتكنوقوجي،ارللةااحملمسبةاواإلدارةاواقتم--02
 .2006،ا67جميعةااقطمىرةا،اقع ددا
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اقلبنوكا-04 ااقتنمفسية اادليزة ايفاربطيق ااإلب داعااقتسويطياواقتكنوقوجيم ازي داناسمملاوآخرونا،دور ايفازلم د اقعميلة
ا،اجملل د ا،غزة ااإلنسمنية ااقعلوم اسلسة ااألزىر، اجميعة ااقعمالء،رللة انظر اوجهة اين ا13زلمفظمتاغزة ،ا02،اقع دد

2011. 
زلم داقريشيا،اإلب داعااقتكنوقوجياكم دخلاقتعزيزاتنمفسيةاادلؤسسةااالقتصمديةا،رللةااقعلومااإلنسمنية،اجميعةا-05

 .2008،ا37بسكرةا،اقع دد
ويا،يصراورب ديمتاادلستطبلا،اجمللةاادلصريةاقلتنميةاواقتخايطا،يعه دااقتخايطااقطوييا،اجملل دازلمودااقشرقم-06

 .1998،ا2اقسمدسا،اقع ددا
ا-07 ازلم د ااإلرل دي ااقتسويق اتوظيف ا، ااقامبل ااقتجمرةازلمود ان دوة ااألعممل، ادبنظممت اقلتميز اكأداة قكرتوين

 :ادلوقعيتوفراعلىاااقسعوديةا،ادلملكةااقعربيةااجميعةاادللكاخمق دا،ااالقكرتونية،

www.management  forum.org.sa.://http 

اماماسحرا-08 ارائ داسلممن، ام ااخل ديمتااقصحيةايفامح داترجيااقعزاويا،اإلأم ااقتسويطياوعالقتواجبودة بتكمر
جميعةااواالقتصمد،رللةااإلدارةااوادلستلزيمتااقابيةا،اقشركةااقعميلةاقتسويقااألدويةاادراسةايفا، اقطامعااحلكويي

 . 76،2009اقعراق،اقع ددااادلنتصريةا،
ا،-09 ااهلل اعب د انوري ايهمبمت ام ااإلإم ااخل ديمتانعكمسمت اترويج ايف اادلتبعة ااألسمقيب اعلى ااقتسويطي بتكمر

ربيلا،اجمللةااقعراقيةاقلعلومااإلداريةا،كليةااإلدارةاأاقتسويطيةااقفن دقيةا،دراسةايي دانيةايفاع دداينااقفنمدقايفازلمفظةا
ا.2009،ا23،اقع ددا6 دربيلا،اقعراقا،اجمللأواالقتصمد،جميعةا

اوقع:كمتا،يتوفراعلىاادلنمديةاأيملاشريفا،اإلب داعاواقتج دي داأسمسااقنجمحاوادلنمقشةاقلشرا-22
icleart-najah.net/arbic/showanhttp://  

ا،-21 ااقتميمي اصبحي ااإلأوفمء ا،دراثر اادلصرفية ااخل ديمت اجودة ايف ااقتسويطي اادلصمرفابتكمر ايف ايي دانية سة
 .2007،ا1،اقع دد10األردنيةا،اجمللةااألردنيةاقلعلومااقتابيطيةا،األردنا،اجملل دا،ااقتجمرية

،سلسلةاجسرااقتنميةا،ادلعه دااقعريباقلتخايطا،اقكويتا،اقع دداوديعازلم داع دنمنا،اقط درةااقتنمفسيةاوقيمسهما-20
 .2003،ديسمرب24
ايفااألسواقااق دويل،-22 ااقعربية اقألقامر ااقتنمفسية حبوثاوينمقشمتا،تونسا وديعازلم داع دنمن،زل دداتااقط درة
 .2001جوانا21
ااقعمدليةا،ودخولااألردنايفااتفمقيمتادوقيةايتوفرةاعلىاادلوقعاإلاتاتنمفسيةااوذبربةااألردنا،اقتكتال-24 قتصمدية

http://www.did.net/net/maagement/articles 
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 الملتقيات: -د
المعرفة الركيزة الجديدة "قتصمداادلعرفةا،،ادللتطىااق دويلااقثمقثاحولاإمح داباليل،اتنمفسيةاادلؤسسةااورب ديمتاأ-1

ابسكرةاوالتحدي التنافسي للمؤسسات االقتصادية ااقتسيًن،جميعة اوعلوم اواقتجمرية ااالقتصمدية ااقعلوم ا،ا"،كلية
ا.2005نوفمرب12-13
متطلبات رفع "لتطىااق دويلاحولاقتصمداادلصري،ادلوزلفزاتااقط درةااقتنمفسيةايفااإلاأسميةازلم داب درا،يعوقمت-0

ا.2011جمنفيا10-09جميعةاديشقا،سوريماا"تصاديات الدول العربيةإقالقدرة التنافسية في 
فرص –التسويق في الوطن العربي "مح داحسٌنا،اقتسويقابمقعالقمتا،ادللتطىااقعريبااقثميناحولاأذلممافخرياإ-2

 .اااااااا2008كتوبرأ08-06قار،ااق دوحة، ادلنظمةااقعربيةاقلتنميةااإلداريةا،ا،"-وتحديات
اواإلب -4 ا ااإلب داع ا،يتالبمت انعيمة اإىلامرك ابمإلشمرة ااقصنمعية ااألعممل ادلنظممت اتنمفسية اييزة اقتحطيق بتكمر

ستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج المنافسة واإلاق دويلااقرابعاحول"اادللتطى ادلؤسسمتااجلزائرية،
ا،اجلزائرا،كليةااقعلومااالقتصمديةاواقتجمريةاوعلومااقتسيًنا،جميعةااقشلف،ا"في الدول العربيةقطاع المحروقات 

ا.2010نوفمرب8-9
ااجلياليل، -5 امخمرة، هنمر ااقتكنوقوجي، اقامىر ااإلب داع ااالقتصمديةا دور ااقتنمفسية،قلمؤسسمت اادليزة اربطيق يف

،كليةااقعلومااالقتصمديةا"بتكار في ظل األلفية الثالثةواإل  قتصاديةالمؤسسة اإل "ادللتطىااق دويلاحولاا،اجلزائرية
ا.ا2008نوفمرب،17-16اا،،اجلزائروعلومااقتسيًنا،جميعةاقمدلة

ا"ا-6 احول ااق دويل ا،ادللتطى ااإلداري ابمإلب داع اوعالقتهم ااإلدارية ا،اقطيمدية ارفيق ازلم د،يرزوقي صنع القرار بوىزة
ا.2009أفريلا15-14،ا،اجلزائر"،كليةااقعلومااالقتصمديةاوعلومااقتسيًن،جميعةاادلسيلةااقتصاديةبالمؤسسة اإل

ا،ادللتطىاادلعمصرةاوادلتوساةااقصغًنةاادلؤسسمتاينمقشةاق دعماكأداةااقتكنوقوجيا،اإلب داعاعلياسي دابلحمي دي -7

ا.ا2007،نوفمًنا،اجلزائرايليمنةامخيسااجلميعيا،ادلركزا"النامية الدول في واإلبداع المقاولة "حولااق دويل
اقلمؤسسةااقتنمفسيةااقط درةاقتعزيزااسرتاتيجياكم دخل اقتنمفسية،ااقيطظة ينصف،اخ درنةابن اقسبيت،اجرييب-8

ااقعلوماكلية"-والتميز الجزائرية ةاالقتصادي "المؤسسة– المؤسسات تسير"احولااقثمينااقوطينا،ادللتطىااجلزائرية
ا.2007نوفمرب27-26اجلزائر، قمدلة،اجميعة اقتسيًن،اوعلوماقتصمديةاال
 "المؤسسةااق دويلا،ادللتطىااجلزائريةاقلمؤسسةااقتنمفسيةااقط درةاقت دعيماكم دخلاقكرتويناإلا،اقتج دي د حسٌنارحيما-9
ااالقتصمديةااقعلوماكليةا" المحيط وتحوالت قتصاديةإلا  كتوبرأ30-29ايويي،ابسكرةاجميعة اقتسيًن،اوعلوما

ا.ا2002
احولااقرابعااق دويلا،ادللتطىااقصنمعيةاادلؤسسةاتنمفسيةاتعزيزاكم دخل اقتكنوقوجي،ا،اإلب داعازلم دازبًنا-12

ا،كليةا"العربية الدول في المحروقات قطاع خارج الصناعية للمؤسسة التنافسية ستراتيجياتإلاو  المنافسة"
ا.ا2010انوفمرب9-8ااقشلف،اجلزائراجميعة اقتسيًن،اوعلومااالقتصمديةااقعلوم
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ا،دراسةاست دايةادلااقتنمفسيةاادليزةاقتحطيقاكم دخلااقفكرارأمسمل بوسممل،امح دأابكرااق دوري،أبوايالكازكريم-11

 العربية األعمال منظمات في الفكري رأسمال"احولااخلميسااق دويلالتطى،ادلااجلزائراتصمالتإاشركةاىعلايي دانية
اديسمرب14-13ا،اجلزائرااقشلفا،جميعةااقتسيًناوعلومااالقتصمديةااقعلوما،كليةا"الحديثة قتصادياتاإل في

2011. 
ااقرابعااق دويلا،ادللتطىااقعربيةااق دولايفااقصنمعيةاواقتنمفسيةاااقتكنوقوجيايسوس،اإلب داعارضوان شيهمين،اسهمم 12-

ا،ا"العربية الدول في المحروقات قطاع خارج الصناعية للمؤسسات التنافسية ستراتجياتواإل  المنافسة"احول
ا.2010انوفمرب 06-08اقشلف،اجلزائر،ا،جميعةااقتسيًناوعلومااالقتصمديةااقعلوماكلية
احولااقرابعااق دويلا،ادللتطىااقطامعايستوىاعلىااقتنمفسيةا،ربليلايعمريا،مح ديااق دينامجملاسحنونا-12

اكليةا،العربية" الدول في المحروقات قطاع خارج الصناعية للمؤسسات التنافسية ستراتجياتإلاو  المنافسة"
ا.2010انوفمربا9-8ااجلزائرااقشلفاجميعة،ااقتسيًناوعلومااالقتصمديةااقعلوم
احولااق دويلا،ادللتطىااقبشريةاقلموارداسرتاتيجياإلااقتسيًناوفعمقيةاااقتنمفسيةاة،ادليزاازلم داباللا،اخبصةامساليلا-14

ا.ا2004ايمي4-3ا،اجلزائراادلسيلةا"،جميعةاقتصاديةاإل المؤسسات في الفعال "التسيير
ااق دويلاقلمؤسسةاإلقتصمدية،ادللتطىااقتنمفسيةاادليزةابنمءايفااقكفمءاتاإدارةاربيع،دوراصوحل،يسعودامسمح-15

ا،جميعةااقتسيًناوعلومااقإلقتصمديةااقعلوماكلية الثالثة"، األلفية ظل في واإلبتكار اإلقتصادية المؤسسةحول"
ا.2008انوفمربا17-16قمدلة،
اقإلب داعاينهجياإطمرابنمءا،حنوااقرشي داسلممنابناصمحلا-16 ا ااقعريبا،ادللتطىااقعربيةاادلنظممتايفااألعمملاومتيزا

ا.2004انوفمرب29-27ايصرااإلدارية،اقلتنميةااقعربيةا،ادلنظمةاديدجوالت واإلبداع اإلدارة فيااخلميسااقسنوي
اادلؤسسةاسرتاتيجيةوإاااالقتصمديةااقنظريمتايفاادلنمفسةاوشكلاوىيكلاويكونمتازل دداتا،ربليلايرمياطمقبا-17

االمحروقات قطاع خارج الصناعية للمؤسسات التنافسية تستراتيجياواإل "المنافسةاحولااقرابعااق دويلاادللتطى

ا.2010نوفمربا9-8ااجلزائرااقشلفاجميعةااقتسيًن،اوعلومااالقتصمديةااقعلوما،كليةاالعربية" الدول في
اادللتطىاادلست داية،ااقتنميةارىمنمتاظلايفاقتصمديةاإلاادلؤسسةايفابتكمرقإلاياالسرتاتيجا،اقبع داداللاعظميا-18

اجميعةااقتسيًن،اوعلومااالقتصمديةااقعلوما،كلية"االمتاحة للموارد ستخداميةاإل والكفاءة  المستدامة "التنميةااق دويل
ا.ا2008اافريلا8-7اجلزائر،ا،ا1سايف

ااق دويلا،ادللتطىاادلعمصرةااألعمملاينظممتامتيزاحنواواألداءاااقتسويطيابتكمراإلا،ثنمئيةاطمرقا،ىزرشيايراداعلة-19

ااالقتصمديةااقعلوما،كليةا"المنظمات أداء ترقية في التسويقي بتكاراإل دور"احولااقرابع ا،جميعةااقتسيًناوعلوما
ا.ا2013انوفمرب27-26ا،اجلزائرابلعبمساسي دي
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ا،ااألردنيةااخل ديمتاينظممتايفااقتنمفسيةاادلزايماقتعزيزاسرتاتيجيإا،ي دخلااقتسويطيا،اإلب داعااقزعيبافالحاعلي-02
ايميا22-21،األردن،ا،عممن "األعمال منظمات تفوق في والريادة التميز دور"احولااقثمينااق دويلادللتطىا

 WWW.WISE-EDU.JOاادلوقعاعلىايتوفر ،2013

ا،ااألردنيةااقصنمعيةااقشركمتايفااقتنمفسيةاوادلزايماااقط دراتاربطيقايفاواإلب داعاابتكمراإلا،دورااقزغيبافالحاعلي-01
ا-9اا،،سوريماديشقا،جميعةا"العربية الدول قتصادياتإ في التنافسية القدرة رفع تطلباتم"احولااق دويلاادللتطى
 .2011اجمنفيا10
ااادلممرسةاواقعابٌنااجلزائريةاقتصمديةاإلاادلؤسسةايفااقتسويطيابتكمراإلا،ثطمفةاسميرازالسيابوبكر،ابمسعا-00

ااالقتصمديةااقعلوماكليةا"،االمنظمات أداء ترقية في التسويقي بتكاراإل دور "حولااق دويلا،ادللتطىافسةادلنماوحتمية
ا.2013نوفمرب27-26ا،اجلزائرابلعبمساسي ديا،جميعةااقتسيًناوعلوم
ا،اسرتاتيجياإلااألداءادلعميًناوفطمااواخلمصةاااقعميةاقلمؤسسمتااقتنمفسيةااقط درةاربسٌنا،اسلامناصالحاعاية-02

ا.2007،ا،اقطمىرة"اوالخاصة  العامة للمؤسسات التنافسية القدرات تحسن "حولااألولااق دويلاادللتطى
ااقطامعمتاأىماعناكنموذجااوساةوادلتاااقصغًنةاادلؤسسمتايفااقتنمفسيةااقط درةااينااقرفعا،واقعاتيفمويااقعريبا-04

ا،جميعةا"العربية الدول قتصادياتإ يف التنافسية القدرة  رفع متطلبات"احولااق دويلا،ادللتطىااجلزائرايفاقتصمديةاإل
ا.2011جمنفي10-09،ا،سوريماديشق

ااق دويلاادللتطىااالقتصمدية،اقلمؤسسةااقتنمفسيةاادليزةاتفعيلايفاادلنتجمتاتاويرادورا:اوآخرونااشوكملااقكرمياعب د-05

 الدول يف المحروقات قطاع خارج الصناعية للمؤسسات التنافسية ستراتيجياتإلوا  المنافسة"احولااقرابع
ا.ا2010انوفمربا9-8ا،اجلزائرااقشلفا،جميعةااقتسيًناوعلوماااالقتصمديةااقعلوما،كلية" العربية

 المتميز األداء"احولااق دويلا،ادللتطىااقتنمفسيةاادليزةاقتحطيقاكأسلوبا،اإلب داعاعجيلةا،وزلم داعزاوياعمر-06
ا.2005ايمرس9-8ا،اجلزائراورقلةا،جميعةااالقتصمديةاواقعلومااحلطوقا،كليةا"والحكومات  للمنظمات

 رفع متطلبات"احولااق دويلا،ادللتطىااجلزائرياقتصمداإلاتنمفسيةاعلىاوروجزائريةاألااقشراكةاثرأ،اكورتلافري د-07
ا.ا2011اجمنفيا10-9ا،سوريماديشقا"جميعةاالعربية الدول اقتصاديات في التنافسية القدرة

احولااق دويلا،ادللتطىاادلستطبلاوأفمقااحلمضرايشكالتابٌنااقعربيةا،اقتنمفسيةاعبمسامح دأ،حي دراارزيقاكمملا-08

اا.2011اجمنفي10-09،ا،سوريماديشقا،جميعةا"العربية الدول قتصادياتإ في التنافسية القدرة رفع متطلبات"
 المتميز األداءحول"ااق دويلااق دوقية،ادللتطىااقتنمفسيةايطتضيمتاضمنااجلزائرايمسٌن،تنمفسيةاوقمسيارزيقاكممل-09

ا.2005ايمرس9-8ورقلة،ااإلقتصمدية،جميعةاواقعلومااحلطوقا،كليةوالحوكمات" للمنظمات
اادللتطىاوادلتوساة،ااقصغًنةاقلمؤسسمتااقتنمفسيةاادليزةاخلقايفاواإلب داعاابتكمراإلا:دورامجملا،ق دامامجملاكبيش-22

اوعلومااالقتصمديةااقعلوما،كليةا"الثالثة األلفية ظل في بتكار،واإل الجزائرية االقتصادية مؤسسةال"احولااق دويل
ا.ا2008انوفمربا17-16ا،اجلزائراقمدلةا،جميعةااقتسيًن
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اإىلابمإلشمرةاعليهماواحلفمظااتنمفسيةاييزةااقعربيةاادلنظمةاكتسمبإايفابتكمراإلادورا،ااجملمى ديانوري،فمتحانًني-21

ااقعلوما،"كليةاالثالثة األلفية ظل فيواإلبتكار  الجزائرية االقتصادية "المؤسسةاحولااق دويلاادللتطىااجلزائر،احمقة
ا.2008انوفمربا17-16ا،اجلزائراقمدلةاجميعةا،ااقتسيًناوعلوماااالقتصمدية

ااق دويلا،ادللتطىااجلزائرا،حمقةااالقتصمديةاادلؤسسةاتنمفسيةاتعزيزايفابتكمراإلا،دورااهللاعب دايش،فلانوريانًني-20ا

ا.ا2007،ا،نوفمربايليمنة،اجلزائرامخيسااجلميعيا،ادلركز"االنامية الدول في واإلبداع  "المقاولةاحول
ا،ادللتطىااجلزائريةاسسةادلؤاا،حمقةااالقتصمديةاادلؤسسةاتنمفسيةاتعزيزايفابتكمراإلا،دورااهللاعب دا،فليشانوريانًني-22

ااقعلوماكليةا،ا" والمنتج والفكر الممارسة بين الجزائر في واقعية تنمية نحو– التنمية قتصادإ"احولااق دويل
اا.2006انوفمربا5-4،ااجلزائرا،اعنمبةا،جميعةااقتسيًناوعلوماااالقتصمدية

احولااق دويلاادللتطى،ااقتأىيلاعمليةايفاأسمسٌناكعنصريٌناواإلب داعاابتكمراإلا،افؤاداينصوراسعي داوسرير،أاينور-24

ا،ااقتسيًناوعلومااالقتصمديةااقعلوما،كليةا"العربية الدول في والمتوسطة الصغير المؤسسات تأهيل متطلبات"
 .2006اافريلا-17،ا،اجلزائرااقشلفاجميعة

ابتكمراإلاينًن،ا،قواجااقبشًنازلم داربوكي-25 ا،ادللتطىاادلعمصرةااألعمملادبنظممتاقلتميزاةادأكااقتطيناواقتج دي دا

ا،ااقتسيًناوعلومااالقتصمديةااقعلوما،كليةا"الثالثة األلفية ظل في بتكارواإل  االقتصادية المؤسسة"احولااق دويل
 .2008انوفمربا17ا،16ا،اجلزائراقمدلةاجميعة

ا،زل دداتاىجًنةا،اقشيخاصورةايعموري-26 احولااقرابعااق دويلا،ادللتطىاادلؤسسةايفااقتنمفسيةاادليزةاجنمحاوعوايلا
اادلنمفسة ااقعلوما،كليةااقعربيةااق دولايفااحملروقمتاقامعاخمرجااقصنمعيةاقلمؤسسمتااقتنمفسيةاواالسرتاتيجيمتا

 .2010،انوفمربا9-8،ا،اجلزائرااقشلفا،جميعةااقتسيًناوعلوماااالقتصمدية
  لمنافسةاا"حولااقرابعااق دويلا،ادللتطىاقتصمديةاإلاقلمؤسسةااقتنمفسيةاادليزةاويرتاا،آقيمتاخليفةاينية-27
ااقعلوما،كلية "العربية الدول في المحروقات قطاع خارج الصناعية للمؤسسات التنافسية ستراتيجياتواإل

 .2010انوفمربا9-8،ا،اجلزائرااقشلفا،جميعةااقتسيًناوعلوماااالقتصمدية
 تسيير"احولااقثمينااقوطيناادللتطىا–ااجلزائر–ااالقتصمديةاقلمؤسسةاواقتميزاااقبشريةاادلواردا،تسيًناسكمكايراد-28

ا،اقمدلةا،جميعةااقتسيًناوعلوماااالقتصمديةااقعلوماكلية،"- والتميز  الجزائرية قتصاديةاإل المؤسسة – المؤسسات
 .2007انوفمربا27-26،ااجلزائر

ااقثمينااقوطيناادللتطىااقتكنوقوجيماوتوطٌنانطلايفاسرتاتيجياإلاودورىماااقبشريةاقلمواردافسيةاقتنما،ادليزةابوبكرانبق-29

ا،ااقتسيًناوعلوماااالقتصمديةااقعلوما،كليةا"-والتميز  الجزائرية االقتصادية المؤسسة – المؤسسات تسيير"احول
 .2007انوفمربا27-26،ا،اجلزائراقميةاجميعة

 في التسويق"احولااقثمينااقعريبا،ادللتطىااقعريبااقوطنايفاصحيةاغًناتسويطيةا،ظواىرامجعةاأبواحمفظانعيم-42
 .2003اكتوبرأ8-ا6،ا،اقطمىرةااإلداريةاقلتنميةااقعربيةا،األنظمة" والتحديات  ،الفرص العربي الوطن



ع ـــــــــــــــــــة المراجــــــــــــــــــــــقائم  
 

 
434 

ااق دويلا،ادللتطىامتادلؤسسايفااقتنمفسيةاادليزةاربطيقايفااقتسويطيابتكمراإلا،دورايوسىا،خبمخشةاوىمبانعمون-41

اسي ديا،جميعةااقتسيًناوعلومااالقتصمديةااقعلوما،كليةا"المؤسسات أداء ترقية في التسويقي بتكاراإل دورا"احول
 .2013انوفمربا27-26ا،اجلزائرابلعبمس

احولااألولااق دويلا،ادللتطىاادلؤسسةاربسٌنايفااقنشمطاأسمساعلىااقكلفةازلمسبةا،دورااقصم داعب داجنوى-40

ايويي،ابسكرةاجميعةاقتسًن،اوعلومااالقتصمديةااقعلوماكلية"،االمحيط وتحوالت  قتصاديةاال المؤسسات تنافسية"
 .2002اأكتوبرا29-30
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 252 ادلؤشرات اإلحصائية اخلاصة بعبارات التميز )عينة ادلوظفني( 22
 252 اخلاصة بعبارات االستجابة حلاجات العمالء )عينة ادلوظفني( ادلؤشرات اإلحصائية 22
 252 نتائج اختبار الفرضية األوىل من وجهة نظر العمالء  25
 250 نتائج اختبار الفرضية األوىل من وجهة نظر ادلوظفني 22
 229 نتائج اختبار الفرضية الثانية من وجهة نظر العمالء 27
 221 الثانية من وجهة نظر ادلوظفني نتائج اختبار الفرضية 22
 228 اختبار الفروق يف تقييم العمالء  وادلوظفني دلدى تطبيق االبتكار التسويقي  20
 225 حتليل التباين األحادي بشان داللة الفروق اإلحصائية لالبتكار التسويقي حسب أراء ادلوظفني 79
 222 نتيجة اختبار شيفيو لتحديد اجتاه الفروق  71
 222 حتليل التباين األحادي بشان داللة الفروق اإلحصائية لالبتكار التسويقي حسب أراء العمالء  78
 279 نتيجة اختبار بون فروين لتحديد اجتاه الفروق  72
 278 نتائج اختبار الفروق يف تقييم العمالء وادلوظفني دلدى تطبيق ابعاد ادليزة التنافسية  72
 272 األحادي بشان داللة الفروق اإلحصائية حملور ادليزة التنافسية حسب أراء ادلوظفنيحتليل التباين  75
 272 نتيجة اختبار شيفيو لتحديد اجتاه الفروق  72
 275 حتليل التباين األحادي بشان داللة الفروق اإلحصائية حملور ادليزة التنافسية حسب أراء العمالء 77
 272 نتيجة اختبار بون فروين لتحديد اجتاه الفروق  72
 277 معامالت االرتباط بني متغريات الدراسة )عينة العمالء( 70
 272 اختيار التوزيع الطبيعي لبيانات متغريات الدراسة )عينة العمالء( 29
 270 اختبار فيشر دلعنوية منوذج االحندار)عينة العمالء ( 21
 229 االحندار البسيط لالبتكار التسويقي )بعناصره اجملتمعة( واجلودة )عينة العمالء (نتائج حتليل  28
 221 نتائج حتليل االحندار البسيط لالبتكار التسويقي )بعناصره اجملتمعة( والتميز )عينة العمالء ( 22
ة حلاجات نتائج حتليل االحندار البسيط لالبتكار التسويقي )بعناصره اجملتمعة( واالستجاب 22

 العمالء  )عينة العمالء (
228 

نتائج حتليل االحندار البسيط لالبتكار التسويقي )بعناصره اجملتمعة( وادليزة التنافسية )عينة  25
 العمالء (

222 

 222 معامالت االرتباط بني متغريات الدراسة)عينة ادلوظفني( 22
 225 الدراسة)عينة ادلوظفني(اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات متغريات  27
 222 اختبار فيشر دلعنوية منوذج االحندار )عينة ادلوظفني( 22
 227 نتائج حتليل االحندار البسيط لالبتكار التسويقي )بعناصره اجملتمعة( واجلودة )عينة ادلوظفني ( 20
 222 والتميز )عينة ادلوظفني (نتائج حتليل االحندار البسيط لالبتكار التسويقي )بعناصره اجملتمعة(  09
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نتائج حتليل االحندار البسيط لالبتكار التسويقي )بعناصره اجملتمعة( واالستجابة حلاجات  01
 العمالء )عينة ادلوظفني (

220 

نتائج حتليل االحندار البسيط لالبتكار التسويقي )بعناصره اجملتمعة( وادليزة التنافسية )عينة  08
 ادلوظفني (

209 

 208 البتكار التسويقي واجلودة )عينة العمالء (بني عناصر ا دلتعددنتائج حتليل االحندار ا 02
 202 البتكار التسويقي والتميز )عينة العمالء (ادلتعدد بني عناصر ااالحندار انتائج حتليل  02
واالستجابة حلاجات العمالء )عينة  البتكار التسويقيتعدد بني عناصر انتائج حتليل االحندار ادل 05

 العمالء (
202 

 202 البتكار التسويقي وادليزة التنافسية  )عينة العمالء (ا تعدد بني عناصرنتائج حتليل االحندار ادل 02
 299 واجلودة )عينة ادلوظفني ( البتكار التسويقي ا تعدد بني عناصرنتائج حتليل االحندار ادل 07
 298 والتميز )عينة ادلوظفني ( البتكار التسويقي ا تعدد بني عناصراالحندار ادلنتائج حتليل  02
ستجابة حلاجات العمالء )عينة البتكار التسويقي  واإلدلتعدد بني عناصر انتائج حتليل االحندار ا 00

 ادلوظفني (
292 

 292 وادليزة التنافسية )عينة ادلوظفني( البتكار التسويقي تعدد بني عناصر انتائج حتليل االحندار ادل 199
  

 
 
 
 
  

 



 
 

 

 

 

 المالحــــــــــــــــــق
 

 



 :قائمة األساتذة المحكمين10الملحق رقم 
 إسم الجامعة الرتبة العلمية اإلسم واللقب

 10جامعة سطيف  أستاذ التعليم العالي أ.د.بن يعقوب الطاهر

 10جامعة سطيف أستاذ محاضر د.دومي سمراء

 10جامعة سطيف محاضرأستاذ  د.رقاد صليحة

 جامعة المدية أستاذ محاضر د.مولوج كمال

 10جامعة سطيف أستاذ محاضر د.يعلى فاروق

 10جامعة سطيف  أستاذ مساعد"أ" راشدي نجوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :اإلستمارتين المعتمدتين في البحث10الملحق رقم 

 ن الرحيمــــــبسم هللا الرحم

 اإلسنبيان الخاص بالموظفين
 المحترمتحضرة المستجيب/ حضرة المستجيبت 

 

 ربية طيبة وبعد

 بتكار التسويقي يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة: دراسة تطبيقية علىتقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان )دور اإل
 التسويق.يف  علوم جيزي( لغرض احلصول على شهادة دكتوراه -صلمة -موبليسمتعاملي اذلاتف النقال بوالية سطيف)

من أثر على صحة النتائج يرجى التكرم بقراءة عبارات االستبيان ادلرفقة بدقة واإلجابة عنها دبوضوعية كما يف ذلك 
 مثمنُت جهودكم وشاكرين تعاونكم معنا يف إعطاء ادلعلومات الدقيقة.

 فقط.علما بأن ادلعلومات اليت سوف تقدموهنا ستعامل بسرية تامة وألغراض البحث العلمي 

  : بيانات شخصيةIالجزء
 يف ادلربع ادلناسب)×( يرجى وضع عالمة 

 :اجلنس -
    أنثى                                        ذكر

 ادلستوى التعليمي: -
     جامعي          ثانوي         متوسط          ابتدائي 

 السن: -
 فما فوق   51سنة51أقل من  - 51سنة51أقل من  -   51سنة51أقل من  -51

 الوظيفة: -
    موظف               نائب مدير                  مدير 

 سنوات اخلربة: -
   فما أكثر    51 سنة  51 -55من     سنة   51 -1من     سنوات  1أقل من 

 
 

 : عبارة متعلقة االبتكار التسويقي والميزة التنافسيةIIالجزء 
 بتكار التسويقي اخلاص دبؤسستكم.أمام العبارات اليت توافق عليها لتحديد مستوى اإل)×( وضع عالمة الرجاء 

 بتكار التسويقي:اإل .5
 



 بتكار في المنتج الخدميأوال: اإل

أوافق  العبارات الرقم
 بشدة

ال  أوافق
 أدري

ال أوافق  ال أوافق
 بشدة

امتالكها أو تقليدىا تسعى ادلؤسسة لتقدمي خدمات جديدة من الصعب  10
 من ادلنافسُت.

     

      تقوم ادلؤسسة بتطوير خدماهتا بناء على متطلبات الزبائن 10
      تتبع ادلؤسسة االبتكار يف اخلدمة بشكل مستمر 10
توفر ادلؤسسة بيئة مواتية من أجل تطوير األفكار اجلديدة وربويلها إىل  10

 خدمات جديدة
     

ادلؤسسة أي أفكار تنطوي على تطوير األفكار اجلديدة وربويلها إىل تدعم  10
 خدمات جديدة

     

      زبصص ادلؤسسة نسبة عالية من مواردىا ألغراض تطوير خدماهتا 10
 بتكار في السعرثانيا: اإل

أوافق  العبارات الرقم
 بشدة

ال  أوافق
 أدري

ال أوافق  ال أوافق
 بشدة

لالبتكار يف السعر لتعزيز قيمة اخلدمة يف نظر الزبون مقارنة تسعى ادلؤسسة  10
 دبنافسيها

     

تعمل ادلؤسسة على تطبيق االبتكار السعري مع األخذ بعُت االعتبار  10
 خصائص ادلستهلكُت احلاليُت

     

      التمييزتقوم ادلؤسسة باالبتكار يف األسعار كوسيلة لتحقيق  10
      عروضا سعرية مبتكرة جلذب ادلزيد من العمالءتطرح ادلؤسسة  10

 بتكار في الترويجثالثا: اإل

أوافق  العبارات الرقم
 بشدة

ال  أوافق
 أدري

ال أوافق  ال أوافق
 بشدة

      تسعى ادلؤسسة إىل إجياد وسائل تروجيية مبتكرة للتأثَت يف الزبائن 10
أساليب تروجيية مبتكرة تسعى ادلؤسسة إىل التميز من خالل استخدام  10

 لًتويج خدماهتا
     

      ىدف االبتكار يف الًتويج ىو سبييز جودة خدماهتا مقارنة دبنافسيها  10
تبحث ادلؤسسة عن اإلعالنات االبتكارية اليت تظهر عيوب خدمات  10

 منافسيها
     

      الًتويجسبنح ادلؤسسة مكافآت رلزية وتشجيعية للمبتكرين يف رلال وسائل  10
تعمل ادلؤسسة على االبتكار يف تنشيط مبيعاهتا من خالل تقدمي اذلدايا  10

 وادلسابقات واجلوائز بغية زيادة عدد ادلشًتكُت يف خدماهتا
     



تسعى إدارة ادلؤسسة إىل االبتكار يف الًتويج خللق نوع من االلتزام التأثَتي  10
 واحملافظة عليهميف الزبائن لبناء العالقة معهم 

     

الزبون احلصول تركز اإلعالنات ادلبتكرة للمؤسسة على ادلنافع اليت يسعى  10
 عليها

     

 بتكار في التوزيعإلرابعا: ا

أوافق  العبارات الرقم
 بشدة

ال  أوافق
 أدري

ال أوافق  ال أوافق
 بشدة

      الزبائنللمؤسسة أساليب توزيع جديدة ومبتكرة تتماشى مع احتياجات  10
      تقوم ادلؤسسة باستقطاب الكفاءة ادلتميزة لتوظيف يف مهام التوزيع 10
      تقوم ادلؤسسة بتثقيف القوى البيعية لديها من خالل إجراء دورات تكوينية 10
تسعى ادلؤسسة من خالل االبتكار يف التوزيع إىل التقليل من جهد ووقت  10

 اخلدمةالعميل يف احلصول على 
     

 المحيط الماديبتكار في اإلخامسا : 

أوافق  العبارات الرقم
 بشدة

ال  أوافق
 أدري

ال أوافق  ال أوافق
 بشدة

      تعمل ادلؤسسة على هتيئة زليطها ادلادي حىت يكون مالئما وجذابا  10
تعمل ادلؤسسة على تصميم ديكور جذاب شلا خيلق جو من االرتياح  10

 واألمان
     

تعمل ادلؤسسة على تزويد نقاط بيعها بأحدث التكنولوجيا )كأجهزة  10
 الكمبيوتر واللوحات اإلرشادية اإللكًتونية( لتسريع خدمة العمالء

     

 سادسا: االبتكار في العمليات 

أوافق  العبارات الرقم
 بشدة

ال  أوافق
 أدري

ال أوافق  ال أوافق
 بشدة

      جديدة لتحسُت عملياهتا اخلدميةتقوم ادلؤسسة بابتكار طرق  10
      ذبرى ادلؤسسة تغيَتات يف تقدمي خدماهتا سباشيا مع نوعية التقنيات احلديثة 10
      تقوم ادلؤسسة بتكوين فرق العمل إلعادة تصميم وربديث عملياهتا 10
هتيء ادلؤسسة ادلناخ )اجلو( الذي يساعد على ظهور القدرات االبتكارية  10

 للعاملُت
     

      لدى ادلؤسسة مراكز حبث وتطوير ذبدد يف األسلوب التسويقي 10
تقوم ادلؤسسة بعمل دورات وبرامج تدريبية تساعد على ربسُت عملية   10

 االبتكار
     

      إجراءات فتح خط جديد تتم بطريقة )أسلوب( مبتكر ودون تعقيدات 10
 



 بتكار في األفرادسابعا: اإل

أوافق  العبارات الرقم
 بشدة

ال  أوافق
 أدري

ال أوافق  ال أوافق
 بشدة

      تقدم ادلؤسسة الدعم الكايف للموظفُت الستخدام أساليب ابتكارية 10
      تتبع ادلؤسسة أنظمة حوافز تدعم وتشجع السلوكيات االبتكارية 10
      على إعطاء حرية ازباذ القرارات للمبتكرينتعمل ادلؤسسة  10
      تعمل ادلؤسسة على ربديث ادلهارات الفنية للعاملُت  10
يف إدارة هتتم ادلؤسسة بتوافر القدرات االبتكارية لدى ادلًتشحُت للعمل  10

 التسويق
     

 الميزة التنافسية:.0

أوافق  العبارات الرقم
 بشدة

ال  أوافق
 أدري

ال أوافق  ال أوافق
 بشدة

 أوال: الجودة 
اإلبتكار جودة عالية خلدمات ادلؤسسة أعلى من جودة خدمات يعطي  10

 منافسيها
     

فات ومعايَت ضمان اجلودة اإلبتكار يساعد ادلؤسسة على تبٍت مواص 10
 بشكل صارم يف مجيع أقسامها

     

      يساعد اإلبتكار يف العمليات على زيادة جودة خدمات ادلؤسسة 10
      ادلؤسسة على تقدمي خدماهتا اجلديدة جبودة عالية اإلبتكار يساعد  10

 ثانيا: التميز
من نتائج إستخدام ادلؤسسة لإلبتكار زيادة مهاراهتا وخرباهتا وجعلها متميزة  10

 عن منافسيها
     

أنظمة من نتائج إستخدام ادلؤسسة لإلبتكار زيادة اىتمامها بإمتالك  10
 كتشاف الفرص اجلديدةتكار إل باإلستخبارات خاصة إمات و معلو 

     

يف تبٍت تكنولوجيا من نتائج إستخدام ادلؤسسة لإلبتكار زيادة سرعتها  10
 تصاالت األحدثاإل

     

 ميتقدمن نتائج إستخدام ادلؤسسة لإلبتكار زيادة سبيزىا وسرعتها يف  10
 خدمات جديدة مقارنة دبنافسيها

     

لإلبتكاريف رلال الًتويج وبكثافة زيادة سبيزىا من نتائج إستخدام ادلؤسسة  10
 عن منافسيها

     

تشجيع العاملُت فيها على ادلبادرات لالرتقاء باخلدمات دبا تقوم ادلؤسسة ب 10
 دييزىا عن منافسيها

     

 ثالثا: االستجابة لحاجات العمالء
     على االستجابة حلاجات كافة اإلبتكار يساعد ادلؤسسة على زيادة قدرهتا  10



 العمالءوربقيق رضاىم
اإلبتكار يساعد ادلؤسسة على معرفة حاجات العمالء غَت ادلشبعة وربويلها  10

 اىل خدمات جديدة
     

اإلبتكار يالتسويقي حيقق للمؤسسة ارباحا ىامة من خالل إقبال العمالء  10
 لرضاىم على خدمات ادلؤسسة

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ن الرحيمــــــبسم هللا الرحم

 عمالءاإلسنبيان الخاص بال
 حضرة المستجيب/ حضرة المستجيبت المحترمت

 

 ربية طيبة وبعد

 بتكار التسويقي يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة: دراسة تطبيقية علىتقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان )دور اإل
 يف التسويق. علوم جيزي( لغرض احلصول على شهادة دكتوراه -صلمة -موبليسمتعاملي اذلاتف النقال بوالية سطيف)

ستبيان ادلرفقة بدقة واإلجابة عنها دبوضوعية كما يف ذلك من أثر على صحة النتائج يرجى التكرم بقراءة عبارات اإل
 لومات الدقيقة.مثمنُت جهودكم وشاكرين تعاونكم معنا يف إعطاء ادلع

 علما بأن ادلعلومات اليت سوف تقدموهنا ستعامل بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط.

 : بيانات شخصية Iالجزء
 يف ادلربع ادلناسب)×( يرجى وضع عالمة 

 :لجنسا -
 أنثى                                         ذكر  

 :المستوى التعليمي -
 جامعي            ثانوي          متوسط         ابتدائي   

 السن: -
 فما فوق      51 سنة 51أقل من  -   51سنة 51أقل من  -    51سنة 51أقل من  -51

 

  ال                              :     نعمهل تملك شريحة إتصاالت*

          5        5  0*ما هي عدد الخطوط التي تملكها:   

     موبيليس         أوريدو          :     جيزيماهي المؤسسة المفضلة لديك*

 :ماهي أسباب تفضيلك لهذه المؤسسة*

   احلمالت الًتوجيية -                                   جودة اخلدمات  -   

  تغطية الشبكات   -                                 العروض السعرية  -   
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 أمام العبارة اليت تناسب رأيك.)×( نرجو وضع 

 بتكار التسويقي:اإل .5

 بتكار في المنتج الخدميأوال: اإل

أوافق  العبارات الرقم
 بشدة

ال  أوافق
 أدري

ال أوافق  ال أوافق
 بشدة

      تكار مقارنة بادلتنافسإلبتتميز خدمات ادلؤسسة بالتجديد وا 10
التعديالت والتحسينات احلاصلة يف اخلدمات ادلقدمة تليب حاجايت  10

 وتوقعايت
     

      بتكار وتقدمي خدمات جديدة باستمرارإ تعمل ادلؤسسة على 10
      اخلدمات ادلبتكرة بالبساطة والوضوحتتميز  10
      ىناك تنوع يف تشكيلة خدمات ادلؤسسة تتالءم مع سلتلف زبائنها 10

 راسعبتكار في األثانيا: اإل

أوافق  العبارات الرقم
 بشدة

ال  أوافق
 أدري

ال أوافق  ال أوافق
 بشدة

      تطرح ادلؤسسة عروضا سعرية مبتكرة 10
بتكار يف األسعار على قيمة تفوق التكاليف اليت إحيصل العميل نتيجة  10

 يدفعها
     

تعمل ادلؤسسة على تطبيق االبتكار السعري مع األخذ بعُت االعتبار  10
 خصائص ادلستهلكُت

     

تكار يف أسعار خدماهتا يعزز قيمة خدماهتا بقيام ادلؤسسة على بالتنوع واإل 10
 يف نظر زبائنها

     

بتكار يف األسعار دلنح خدمات بتكلف معقولة تعمل ادلؤسسة على اإل 10
 وكوسيلة لتحقيق التميز

     

 بتكار في الترويجثالثا: اإل

أوافق  العبارات الرقم
 بشدة

ال  أوافق
 أدري

ال أوافق  ال أوافق
 بشدة

      تستخدم ادلؤسسة أساليب تروجيية  10
ربرص ادلؤسسة على التعريف خبدماهتا اجلديدة بطريقة مبتكرة عند تقدديها  10

 للسوق 
     

      سبتاز إعالنات ادلؤسسة بعرض أشياء غَت مألوفة وتثَت الفضول واالنتباه 10
     تركز اإلعالنات ادلبتكرة للمؤسسة على ادلنافع اليت يسعى الزبون احلصول  10



 عليها
على االبتكار يف تنشيط مبيعاهتا من خالل تقدمي اذلدايا تعمل ادلؤسسة  10

 واحلوافز
     

 بتكار في التوزيعرابعا: اإل

أوافق  العبارات الرقم
 بشدة

ال  أوافق
 أدري

ال أوافق  ال أوافق
 بشدة

نًتنت، تستخدم ادلؤسسة أساليب توزيع حديثة ومبتكرة )التوزيع عرب األ 10
 مع احتياجات الزبائنلكًتونية( تتماشى إلالتعبئة ا

     

      توفر ادلؤسسة وكاالت ذبارية ونقاط البيع يف ادلناطق التجارية والسكنية 10
تعمل ادلؤسسة على توزيع خدماهتا بأقصى سرعة شلكنة وبفعالية للتقليل من  10

 جهد ووقت العميل يف احلصول على اخلدمة
     

 بتكار في المحيط الماديخامسا: اإل

أوافق  العبارات الرقم
 بشدة

ال  أوافق
 أدري

ال أوافق  ال أوافق
 بشدة

      يتميز ادلظهر العام والداخلي لنقاط البيع باجلاذبية 10
      ديكن سبييز نقاط البيع بسرعة من خالل التصميم اخلارجي للمبٌت 10
      تصميم ديكور نقاط البيع جذاب ويشعرين باالطمئنان واالرتياح 10

 بتكار في العمليات سادسا: اإل

أوافق  العبارات الرقم
 بشدة

ال  أوافق
 أدري

ال أوافق  ال أوافق
 بشدة

      دقة التوقيت يف تقدمي اخلدمة 10
      تتبع ادلؤسسة عمليات جديدة يف رلال تقدمي اخلدمة 10
      تقدم اخلدمة بشكل جيد وسريع )جبودة عالية وبدون أخطاء( 10
      معاجلة الشكاوي بسرعة وبطريقة مبتكرةيتم  10
      عدم التمييز بُت الزبائن عند تقدمي اخلدمة 10

 بتكار في األفرادسابعا: اإل

أوافق  العبارات الرقم
 بشدة

ال  أوافق
 أدري

ال أوافق  ال أوافق
 بشدة

      حيرص مقدم اخلدمة على أداء عملو بشكل صحيح وبطريقة مبتكرة 10
      أشعر بثقة وارتياح عند تعاملي مع مقدم اخلدمة  10
      يتمتع موظفي ادلؤسسة بقدرة كبَتة على اإلنصات واإلقناع 10
      يتميز موظفي ادلؤسسة باللباقة واالحًتام 10
      ىندام مقدمي اخلدمة متميزا 10



 الميزة التنافسية: .0

أوافق  العبارات الرقم
 بشدة

ال  أوافق
 أدري

ال أوافق  أوافق ال
 بشدة

 أوال: الجودة
      على تقدمي خدماهتا احلالية واجلديدة جبودة عالية  يساعد اإلبتكار ادلؤسسة 10
أعلى من جودة خدمات  يعطي اإلبتكار جودة عالية خلدمات ادلؤسسة 10

 منافسيها
     

      حيسن اإلبتكار من جودة خدمات ادلؤسسة عن طريق تقليل اخلطأ 10
 ثانيا :التميز

يساعد اإلبتكار ادلؤسسة على جعل طرق تقدديها خلدماهتا متميزة مقارنة  10
 دبنافسيها

     

خدماهتا اجلديدة مقارنة  من خالل تنوعادلؤسسة  يساىم اإلبتكار يف سبيز 10
 دبنافسيها

     

ىا عن من نتائج إستخدام ادلؤسسة لإلبتكار يف الًتويج وبكثافة زيادة سبيز  10
 منافسيها

     

يف تبٍت تكنولوجيا ادة سرعتها من نتائج إستخدام ادلؤسسة لإلبتكار زي 10
 األحدث تصاالت اإل

     

 من نتائج إستخدام ادلؤسسة لإلبتكار جعلها متميزة من خالل سرعتها يف 10
 تقدمي خدماهتا احلالية واجلديدة مقارنة دبنافسيها

     

 لحاجات العمالءثالثا:اإلستجابة 
معاجلة الشكاوي بسرعة  يساعد اإلبتكار على زيادة قدرة ادلؤسسة على 10

 ومن ادلرة األوىل
     

على معرفة حاجات  من نتائج إستخدام ادلؤسسة لإلبتكار زيادة قدرهتا  10
 الزبائن غَت ادلشبعة وربويلها إىل خدمات جديدة
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 الملخص:

إن املنافسة القوية اليت تشهدىا األسواق العاملية حتمت على املؤسسات إجياد أساليب ووسائل تساعدىا على حتقيق امليزة      
 التنافسية،بإعتبارىا السبيل الوحيد الذي يضمن بقائها واستمراريتها.

اإلسرتاتيجية اهلامة اليت تساىم يف بناء وحتقيق امليزة التنافسية من ىذا املنطلق فإن اإلبتكار التسويقي يعد إحدى األساليب       
املستمرة للمؤسسة، ويعترب أيضا خيارا إسرتاتيجيا يضمن هلا مواجهة خمتلف اإلضطرابات احملتملة يف حميطها. وعليو فإن خلق مزيج 

األداء التنافسي للمؤسسة،وخيلق قيمة مضافة تسويقي مبتكر متكامل والقيام بأنشطة تسويقية إبتكارية يساىم يف زيادة فعالية 
 للعمالء تساىم يف زيادة رضاىم ووالئهم.

أوريدو( بإستخدام إستبيانني :األول -موبيليس–لقد دعمت ىذه الدراسة بإجراء دراسة على مؤسسات اإلتصاالت )جيزي       
العمالء ،وبني آراء  املوظفني .وبني اراء كل من العمالء   وجهو للعمالء ، والثاين وجو للموظفني. مع إجراء دراسة مقارنة بني آراء

اصره)اإلبتكار يف املنتج، يف األسعار، يف الرتويج،يف التوزيع، وأظهرت نتائج الدراسة على أن اإلبتكار التسويقي بعن واملوظفني معا.
 د امليزة التنافسية من خالل زيادة جودة خدماتيف األفراد( دور كبري وفعال جدا يف حتقيق أبعا يف احمليط املادي،  يف العمليات،

 وزيادة متيزىا،وزيادة سرعتها يف اإلستجابة حلاجات العمالء. تصاالت،مؤسسات اإل

Résumé: 

Devant l’accroissement de la concurrence dans les marches internationaux, toutes les 

entreprises sont aujourd’hui condamnées à concevoir d’autres outils et moyens pour pouvoir 

espérer de réaliser un avantage concurrentiel et d’assurer par conséquent leurs survies. De ce 

fait, l’innovation marketing est considérée comme l’un des outils stratégiques les plus 

influents dans le processus de création d’un avantage concurrentiel durable pour une 

entreprise, mais aussi un gage de garantie contre les différentes turbulences qui peuvent surgir 

dans leur environnement. De même, la création d’un mix marketing à la fois intégré et 

novateur ne pourra, selon nous, qu’améliorer l’efficacité de sa performance concurrentielle, 

mais surtout la création d’une valeur ajoutée certaine pour ses clients.  

Les résultats de cette étude ont été consolidés par l’enquête que nous avons menée 

auprès des trois entreprises de la téléphonie mobile (Djezzy, Mobilis et Oredoo). Pour ce 

faire, nous avons conçus deux questionnaires : le premier a été destiné aux utilisateurs, tandis 

que le deuxième questionnaire a été adressé aux employés des trois entreprises, objet de notre 

enquête. Par la suite, une étude comparative a été menée afin de vérifier à la fois les 

perceptions des utilisateurs et des employés.  

Pour ce qui est des résultats obtenus, cette étude a montré que l’innovation marketing 

dans toute ses dimension (innovation dans les produits, dans les prix, dans le mix 

communication, dans la distribution,  mais aussi dans les différents processus de l’entreprises) 

revêt une importance capitale dans le processus de création d’un avantage concurrentiel, à 

travers notamment l’amélioration de la qualité des services proposés, mais aussi afin d’arriver 

à une meilleure souplesse comparativement aux concurrents, dans le processus de satisfaction 

des besoins des clients. 


