
 

 
 

  
 

 اجلزائر -ةـــــامعـــــــــة غردايــــــــــــج
 م التسييـرو التجاريــــة وعلوالعلوم  قتصاديــــــةالكلية العلوم ا

 ـــةـــــــقســـــــم العلـــــــــــوم التجاري
 -جامعة ورقلة - خمرب اقتصاد املنظمات والبيئة الطبيعية

 يف العلوم التجارية الطور الثالثدكتوراه شهادة  لنيلمقدمة أطروحة 
 تسويق اخلدمات :ختصص

 بعنـــــــــوان:
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 نصرية كرميات :املرتشحةمن إعداد 
     40/40/2422 بتاريخ:نوقشت وأجيزت علنا 

 أمام اللجنة املكونة من السادة: 
 

 الصفة مؤسسة اإلنتماء الرتبة االسم واللقب
 رئيسا جامعة غرداية أستاذ  بد اجمليد تيماويعأ.د 

 مشرفا ومقررا جامعة غرداية  أستاذ حسني شنيينأ.د 
 مشرفا مساعدا جامعة غرداية  أستاذ عبد احلميد بوخاريأ.د 

 مناقشا جامعة ورقلة أستاذ  زوبيدة حمسنأ.د 
 مناقشا جامعة غرداية أستاذ حماضر أ مرمي شرعد. 
 مناقشا جامعة تيارت أستاذ حماضر أ حممد بوهدةد. 

 
 

 2422-2422السنة اجلامعية: 

 التسويق االبتكاري كأداة لتحقيق الريادة التسويقية 
"لعينة من البنوك العاملة في الجزائر استطالعيةدراسة  "  



 



 رـــــــــالشك
 

 70سورة إبراهيم اآلية:   }لَِئْن َشَكْرُتْم َلَزِيَدنَُّكمْ {قـال تعالى: 
    صدق هللا العظيم                                                               

 قـال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:) من لم يشكر الناس لم يشكر هللا(
 صدق الرسول الكريم                                                                         

، وعلى توفيقه إلتمام هذا العمل المتواضع  على نعمه الوفيرة  أوال وأخيرا  جل وعاللله  الشكر ل
 منة والفضل ومنه التوفيق والسداد أما التقصير فمن نفسي.ال  فـلله

أو  متنان لكل من ساهم في إتمام هذا العمل من قريب  اإل  وعظيمتقدم بجزيل الشكر التقدير  أ
على نصائحه القيمة   حسين شنينياَلستاذ الدكتور  المشرف:  خص بالذكر  من بعيد، وأ 

نسى المشرف  أل فترة إنجاز اَلطروحة، دون أن  اوتوجيهاته النيرة التي كانت سندا وعونا طو 
  .عبد الحميد بخاري  الدكتوراَلستاذ  المساعد:  

رئيس  وإلى  بصفة عامة  والقسم  لية  الكوموظفي  أساتذة    إلى  يتشكراتخالص  تقدم بكما أ
 منهم السادة  على وجه الخصوص 8702تسويق دفعة  وين في الدكتوراه  عضاء لجنة التكوأ

بومدين   ،عبد المجيد، دحو سليمان، أوالد حيمودة عبد اللطيف: تيماوي  الدكاترة
كل من  ، إضافة إلى  على السير الحسن لمشروع الدكتوراه  همسهر لمحسن زبيدة   بوداود،

الدكتور: عبادة   الدكتور: بن ساحة عالل،بهاز لويزة،   :الدكتورة العميد: رواني بوحفص،
   .، على تقديم يد العونوالدكتور: علماوي أحمد  عبد الرؤوف  

في كل من الجزائر، اَلغواط، ورقـلة  مديري وموظفي البنوك المدروسة  نسى  بدون أن أ
 المطلوبة للدراسة الميدانية.  جمع البياناتوالمساعدة في   على حسن االستقبالوغرداية  

لوالية  وأخيرا أتقدم بخالص شكري للسيد: بوشنافة طارق مدير التنظيم والشؤون العامة  
 بمتابعة التكوين في الدكتوراه  على الدعم المعنوي والسماح ليغرداية  

 

 "كل خير  م هللا عنيجزاك"



 هداءإلا

 .............................................إلى من ق ال فيها الحبيب: أمك، ثم أمك، ثم أمك ........

 سامحيني على تقصيري في طاعتك

 .........................................................أبي الغالي    : إلى من أفنى عمره لنحيا بكرامة

 بالفردوس االعلىعنا  رحمك هللا وجزاك  

 ..............................بتفهمه وصبره وعونه ...............  الطريق عناءإلى من خفف عني  

 سندي وزوجي العزيز محمد                                                                     

 ....................................................................... اآلالماآلمال و إلى من تق اسمت معهم  

 ، محمد، نصر الدين، بوحفص، عبد السالم، مريمحورية، سامية            

 ................................................................................ نحياتي بمجيئه  أنرنإلى من  

 ، الغالية مبروكة، بلقيسحجو  إيمانعيني:    اتقر 

 .......................................................................................الجيل الجديد  براعم  إلى  

  ، أحمد، عبد الكريم، أنس، آدم، إيناسنور الهدى، إسراء، ريتاج، سجود، هبة

 ....................... ، زميالت وزمالء الدراسة و العملالطفولة والشباب  صديق اتإلى كافة  

  ، هاجر، خولة، منالفضيلة، مريم، ابتسام، فتيحة                                                

 ، بهاز، أوالد هدارعجيلة، إلى كل االق ارب ومن يحمل لقب: كريمات

 أهدي هذا العمل المتواضع



 
 :امللخص

 

يف دور أبعاده ومعرفة يف اجلزائر يف القطاع البنكي بتكاري التسويق اال تبينعلى واقع  للتعرف الدراسة هذه هدفت  

، ابعتباره أسلواب حديثا وفعاال يف تطوير املدروسةالتجارية موظفي البنوك  نظر وجهة من الرايدة التسويقيةأبعاد حتقيق 

 .على وجه اخلصوص والبنوكاالقتصادية بشكل عام  املؤسسات

إلجابة لبني املتغريات املدروسة  العالقاتلتحقيق اهلدف املنشود مت بناء منوذج يضم جمموعة فرضيات توضح طبيعة       

تبياانت( من ، املقابالت، االساملضمونابستعمال أدوات املقاربتني الكيفية والكمية )حتليل ابعتماد املنهج الوصفي و عنها 

لبعض البنوك العمومية  ةالتجاريالوكاالت و واجلهوية املديرايت املركزية من موظفي بعض  ميسرة عنقوديةعينة خالل دراسة 

بعض  ، وكذاSPSS-V26ربانمج بفردا، مع االستعانة  472عددها  واليت بلغ اجلزائريف  واخلاصة وحىت املختلطة

 اإلحصائية لتحليل البياانت احملصلة والوصول إىل النتائج املرجوة. املقاييس

لتطوير خدماهتا بشكل مقبول  االبتكاري التسويق أبعاد تتبىن املدروسة البنوك أنوأهم ما خلصت إليه الدراسة    

وأبعاد الرايدة التسويقية اليت تسعى  بني أبعاد التسويق اإلبتكاري معنويةكما أظهرت وجود عالقة ارتباط وأتثري ،  البنكية

كسب الزابئن املرحبني واالحتفاظ هبم وكذا مواجهة املخاطر التسويقية و فرص الالبنوك لتحقيقها من خالل اقتناص هذه 

تشجيع تطبيـق فلسفة التسويق االبتكاري ضرورة حسب آراء عينة الدراسة؛ كما توصلت إىل إضافة إىل أبعاد أخرى 

الصريفة اإللكرتونية ملواكبة التطورات  حنوالتحول االستمرار يف وتسهيل يف جماالت أوسع البنكي يف اجلزائر لدى القطاع 

 . القطاع مؤخراشهدها ي سة خاصة يف ظل اإلصالحات اليتومواجهة تزايد حدة املناف احمللية والعاملية

 .، فرص تسويقيةخماطر تسويقية؛ رايدة تسويقية؛ بنكية؛ خدمة تسويق ابتكاري: يةالكلمات املفتاح

 

 



Résumé: 

     Cette étude a un objectif de connaître la réalité de l'application du marketing innovant 

dans le secteur bancaire en Algérie et de déterminer son rôle dans la réalisation des 

dimensions de l’entrepreneuriat marketing du point de vue des employés de banque 

étudiées, en tant que méthode moderne et efficace de développement des organisations 

économiques en général et les banques en particulier. 

 

   Pour réaliser l'objectif recherché, nous avons construit un modèle qui représente un 

ensemble d'hypothèses qui expliquent la nature des relations entre les variables étudiées 

auxquelles nous avons essayé de répondre à travers l'étude empirique en utilisant la 

méthode descriptive et les outils des approches quantitatives et qualitatives  (l’analyse de 

contenu, les entretiens, les questionnaires), cette étude qu’on a mené auprès d’un échantillon 

de grappe de 274 employés de quelque directions centrales, régionales et agences 

commerciales de certaines banques publiques et privées et même mixtes dans L’ALGERIE, 

avec l’aide du programme SPSS-V26 et quelques méthodes statistiques pour analyser les 

données recueillies et pour atteindre les résultats souhaités. 

 

   La conclusion la plus importante de cette étude est que les banques étudiées appliquent 

les dimensions du marketing innovant de manière acceptable pour développer leurs services 

bancaires, l’étude a également montré l'existence d'une corrélation et d'un effet significatifs 

entre ses dimensions et les dimensions du l'entrepreneuriat marketing que ces banques 

cherchent à atteindre en saisissant les opportunités et en gagnant et fidélisant les clients 

rentables, ainsi qu'en gérant les risques de marketing. En plus d'autres dimensions selon les 

opinions de l'échantillon d'étude ; Il a également montré la nécessité d'encourager la mise en 

œuvre la philosophie du marketing innovant dans le secteur bancaire en Algérie dans des 

domaines plus larges et de faciliter la poursuite de la transition vers la banque électronique 

pour suivre le rythme des développements locaux et mondiaux et faire face à l'intensité 

croissante de la concurrence, notamment en vue des réformes que le secteur connaît. 

 

Mots-clés: Marketing Innovant; Services Bancaires; Entrepreneuriat Marketing;  

                    Risques de Marketing ; Opportunités de Marketing. 

 



Abstract: 

  This study aimed to identify the reality of the adoption of innovative marketing in 

the banking sector in Algeria and to know the role of its dimensions in achieving the 

dimensions of marketing entrepreneurship from the point of view of the studied 

banks’s employees, as a modern and effective method for development of economic 

organizations in general and banks in particular. 

   To achieve the desired goal, a model was built that includes a set of hypotheses 

explaining the nature of the relationships between the studied variables. We tried to 

answer them by adopting the descriptive method and using the tools of qualitative 

and quantitative approaches (content analysis, interview, questionnaire) by studying a 

cluster sample of employees of some central and regional direction and commercial 

agencies of some public and private banks and even mixed banks in ALGERIA, 

which numbered 274 individuals, with the help of the SPSS program, as well as some 

statistical methods to analyze the data collected and reach the desired results. 

     The most important conclusion of this study is that the studied banks apply the 

dimensions of innovative marketing in an acceptable manner to develop their banking 

services. It also showed the existence of a significant correlation and effect between 

the dimensions of innovative marketing and the dimensions of entrepreneurship that 

these banks seek to achieve by seizing opportunities to gain and retain profitable 

customers, as well as facing marketing risks. In addition to other dimensions 

according to the opinions of the study sample; It also concluded the need to 

encourage the application of the innovative marketing philosophy in the banking 

sector in Algeria in broader areas and to facilitate the continuation of the shift 

towards electronic banking to keep pace with local and global developments and to 

face the increasing intensity of competition, especially in light of the reforms that the 

sector is witnessing recently. 

 Keywords: Innovative Marketing; Banking Service; Marketing Entrepreneurship;                       

                     Marketing Risk; Marketing Opportunities. 
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  اتـــــــــــة احملتويـــــــقائم

 رقم الصفحة احملتوى
 أ مقدمة

 01 للتسويق االبتكاري والرايدة التسويقيةالفصل األول: األدبيات النظرية 
 01 بتكاري التسويق اال :األولاملبحث 

 01 ماهية التسويق االبتكاري : األولاملطلب    
 11 مراحل ومتطلبات التسويق االبتكاري :الثايناملطلب    
 12  املطلب الثالث: أبعاد التسويق االبتكاري   

 12 الرايدة التسويقية : الثايناملبحث                 
 12 الرايدية واملؤسساتماهية الرايدة، الرايدي : األولاملطلب    
 73 مدخل إىل الرايدة التسويقية :الثايناملطلب    
 64 أبعاد أو عناصر الرايدة التسويقيةاملطلب الثالث:    

 25 البنكيةالرايدة التسويقية يف اخلدمات التسويق االبتكاري و : الثالثاملبحث              
 25 اخلدمات البنكيةماهية : األولاملطلب    
 40 اخلدمات البنكيةيف بتكاري التسويق االاملطلب الثاين:    
 34 اخلدمات البنكيةالرايدة التسويقية يف و التسويق االبتكاري بني النظرية العالقة املطلب الثالث:    

 51 للتسويق االبتكاري والرايدة التسويقية التطبيقيةاألدبيات الفصل الثاين:      
 56 ابللغة العربية ة سابقاألول: الدراسات ال املبحث       

 56 الدراسات السابقة ابللغة العربية للمتغريين معا: األولاملطلب    
 53 الدراسات السابقة ابللغة العربية للمتغري التابعاملطلب الثاين:    
 20 الدراسات السابقة ابللغة العربية للمتغري املستقل: الثالثاملطلب    

 26 السابقة ابللغة األجنبيةلثاين: الدراسات املبحث ا      
 26 الدراسات السابقة ابللغة األجنبية للمتغريين معا: األولاملطلب    
 25 الدراسات السابقة ابللغة األجنبية للمتغري التابعاملطلب الثاين:    
 010 الدراسات السابقة ابللغة األجنبية للمتغري املستقل: الثالثاملطلب    

 105 أوجه التشابه واالختالف بني دراستنا والدراسات السابقةالثالث:  املبحث  
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 012 املطلب األول: أوجه التشابه واالختالف بني دراستنا والدراسات السابقة للمتغريين معا   
 014 املطلب الثاين: أوجه التشابه واالختالف بني دراستنا والدراسات السابقة للمتغري التابع   
 013 أوجه التشابه واالختالف بني دراستنا والدراسات السابقة للمتغري املستقل: الثالثاملطلب    
 015 عن الدراسات السابقة دراستنااملطلب الرابع: ما مييز    

 111 الفصل الثالث: الدراسة امليدانية          
 007 واقع التسويق االبتكاري لدى جمتمع الدراسة: األولاملبحث 

 007 لدى جمتمع الدراسة اخلدمات البنكيةواقع املطلب األول: 
 002 املطلب الثاين: متطلبات وحتدايت تبين التسويق االبتكاري لدى جمتمع الدراسة

 010 املطلب الثالث: فوائد وآفاق تبين التسويق االبتكاري لدى جمتمع الدراسة
 017 امليدانية: اإلجراءات املنهجية للدراسة الثايناملبحث 

 017 طريقة الدراسة امليدانيةاملطلب األول: 
 013 املطلب الثاين: األدوات املستخدمة يف الدراسة امليدانية

 071 اإلحصائية املستعملة يف الدراسة امليدانية املقاييساملطلب الثالث: 
 077 امليدانية نتائج الدراسةمناقشة وتفسري ، : عرضالثالثاملبحث 

 077  اخلصائص الدميغرافية ألفراد عينة الدراسةوصف املطلب األول: 
 075 عرض، مناقشة وتفسري نتائج إجاابت العينة على أقسام الدراسةاملطلب الثاين: 

 045 اختبار صحة الفرضياتاملطلب الثالث: 
 021  خامتة

 026 املراجعاملصادر و قائمة 
 202  املالحق
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 داولــقائمـــــة اجل
 الصفحةرقم  عنوان اجلدول اجلدول رقم

 12 والتسويق االبتكاري يأهم الفروق بني التسويق التقليد (1-1اجلدول رقم )
 12 تطور مفهوم الرايدة والرايدي أهم إسهامات املدارس العلمية يف (12-اجلدول رقم )
 13 أهم تعريفات الباحثني ملفهوم الرايدة التسويقية (13-اجلدول رقم )
 54  التقليديوالتسويق  الرايدة التسويقيةمقارنة بني  (14-اجلدول رقم )
 225 تقدمي البنوك حمل الدراسة (1-3اجلدول رقم )
 224 ابألرقام البنوك حمل الدراسة (2-3اجلدول رقم )
 221 بعض مؤشرات الصريفة اإللكرتونية يف اجلزائر (3-3اجلدول رقم )
 214 عدد االستبياانت املسرتجعة من أفراد العينة (4-3اجلدول رقم )
 213 وصف أقسام االستبيان (5-3اجلدول رقم )
 211 معامالت االرتباط بني حماور أداة الدراسة (6-3اجلدول رقم )

 212 نتائج اختبار ثبات االستبيان )معامل ألفا كرونباخ( (7-3رقم )اجلدول 
 211 توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس (8-3اجلدول رقم )
 215 توزيع عينة الدراسة حسب السن (9-3اجلدول رقم )
 214 توزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي (11-3اجلدول رقم )
 211 الدراسة حسب املستوى الوظيفي توزيع عينة (11-3اجلدول رقم )
 211 توزيع عينة الدراسة حسب األقدمية (12-3اجلدول رقم )
 211 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور األول (13-3اجلدول رقم )
 252 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور الثاين (14-3اجلدول رقم )
 251 نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور الثالثتلخيص  (15-3اجلدول رقم )
 254 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور الرابع (16-3اجلدول رقم )
 251 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور اخلامس (17-3اجلدول رقم )
 251 السادستلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور  (18-3اجلدول رقم )



XI 
 

 242 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور السابع (19-3اجلدول رقم )
 245 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف القسم األول (21-3اجلدول رقم )
 244 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور الثامن (21-3اجلدول رقم )
 241 إجاابت أفراد العينة يف احملور التاسعتلخيص نتائج  (22-3اجلدول رقم )
 211 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور العاشر (23-3اجلدول رقم )
 211 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور احلادي عشر (24-3اجلدول رقم )
 215 عشر تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور الثاين (25-3اجلدول رقم )
 214 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور الثالث عشر (26-3اجلدول رقم )
 211 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف القسم الثاين (27-3اجلدول رقم )
 Kolmogorov-Smirnov 211 (Sample K-S-1)نتائج اختبار  (28-3اجلدول رقم )
 211 ألبعاد التسويق االبتكاري (Chi-square)نتائج اختبار  (29-3اجلدول رقم )
 212 ألبعاد الرايدة التسويقية (Chi-square)نتائج اختبار  (31-3اجلدول رقم )
 211 (Spearman)نتائج اختبار معامل االرتباط  (31-3اجلدول رقم )
 211 (WLSنتائج حتليل اإلحندار املتعدد بطريقة ) (32-3اجلدول رقم )
 231 (Kruskal-Wallis)نتائج اختبار  (33-3اجلدول رقم )
 231 خلاصية املستوى التعليمي (Mann-Witney)نتائج اختبار  (34-3اجلدول رقم )
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 قائمـــــة األشكال البيانـــية

 الصفحةرقم  عنوان الشكل الشكل رقم

 94 تسويق التوجه حنو الزبون (1-1الشكل رقم )
 49 النمط اهلرمي لطبيعة املوارد يف املنظمة (2-1رقم ) الشكل

 621 الفرضيمنوذج الدراسة  (1-3الشكل رقم )
 639 الدائرة النسبية ألفراد العينة حسب متغري اجلنس (2-3)الشكل رقم 

 634 التمثيل البياين ألفراد العينة حسب متغري السن (3-3)لشكل رقم ا
 631 التمثيل البياين ألفراد العينة حسب متغري املستوى التعليمي (4-3)الشكل رقم 
 631 التمثيل البياين ألفراد العينة حسب متغري املستوى الوظيفي (5-3)الشكل رقم 

 631 متغري األقدميةالتمثيل البياين ألفراد العينة حسب  (6-3)لشكل رقم ا
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 املالحققائمـــــة 

 الصفحةرقم  امللحقعنوان  امللحق رقم

 302 أسئلة املقابلة 10امللحق رقم 

 302 االستبيان 10امللحق رقم 

 310 قائمة األساتذة احملكمني لالستبيان 10امللحق رقم 

 311 واثئق تسهيل مهمة لدى البنوك 10امللحق رقم 

 V26 SPSS 331 نتائج برانمج 10امللحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 مقـــــدمة
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ــــــــــمقدم ةــــــ  
 

 متهيد:

قطاع اخلدمات عموما وقطاع اخلدمات املصرفية بشكل خاص يف العقود  شهدها ة اليتالكبي  اتلتطور نظرا ل      

الثالثة األخية، وكذا املعطيات البيئية احلديثة: كالتطور التكنولوجي والتقين املتصاعد، تزايد حدة التنافس بني 

والتوجه ، زابئنالات البنوك حمليا ودوليا ورغبتها يف النمو وضمان استمرارية نشاطها، إضافة إىل تزايد حاجات ورغب

 البنوكعلى حتفاظ ابلزبون وبناء الوالء لديه، أصبح لزاما حنو مفهوم التسويق احلديث القائم على جذب واال

التحول من منوذج املؤسسات التقليدية إىل منوذج املؤسسات املبتكرة من خالل تطبيق االسرتاتيجيات التسويقية 

 املنافسني.والتفوق عن القائمة على التميز 

وتفوقها اليوم إىل تقدمي خدمات تفوق توقعات الزابئن ومتطلباهتم لتضمن متيزها املتقدمة  البنوكتسعى  ذلكل      

، ومن هذا املنطلق تعترب احلاجة إىل االبتكار االقاسم املشرتك الهتماماهتعن املنافسني من خالل اجلودة اليت تعد 

جيب أن يطال مجيع جوانب والذي ، الزابئن لرغباتمطلبا هاما لتقدمي خدمات ذات جودة عالية تستجيب 

   لبنوك.ذ  ايسهم يف حتقيق الرايدة التسويقية هلمل ابتكاري متكاأنشطة التسويق لتحقيق مزيج تسويقي 

سياسات األعمال التسويقية والتوجهات االسرتاتيجية يف  ابهتمام ابلغمفهوم التسويق االبتكاري  فقد حظي      

يف بيئة تنافسية حادة وما يرافقها من فرص وهتديدات تستدعي التسويقية الرايدة  إحرازهبدف ، هلذ  املؤسسات

م أبنشطة تسويقية ابتكارية تسهم يف خالل القيا من السوق املصريف،التكيف والتجديد واإلبداع يف تفاعلها مع 

توقعاهتم يف استهالكهم للخدمات تقدمي قيمة تفوق و الزابئن والشرائح املستهدفة طبيعة بناء إدارة العالقة مع 

  .من أجل دعم والئهم البنكية

 الدراسة مشكالت: أوال    

 على النحو التايل:تها ميكن صياغواليت تربز أهم األبعاد ملشكلة الدراسة الرئيسية على ضوء ما سبق ذكر ،      

 ؟"التجارية حمل الدراسة  الرايدة التسويقية لدى البنوكأبعاد حتقيق يف التسويق االبتكاري ما مدى أتثري أبعاد "



 

 ج 

ــــــــــمقدم ةــــــ  
 

 :يلي ماالرئيسية جمموعة من التساؤالت الفرعية نوجزها في املشكلةوتندرج ضمن 

  ؛؟البنوك املدروسةلدى السبعة االبتكاري التسويق  تبين أبعادمدى ما  

  ؛؟الستة الرايدة التسويقية بعاد أل املدروسةالبنوك تبين  مدىما  

 ؛؟بعاد الرايدة التسويقية لدى البنوك املدروسة كيف ترتبط أبعاد التسويق االبتكاري أب 

  ؛؟املدروسةلبنوك ابلنسبة لالرايدة التسويقية أبعاد التسويق االبتكاري يف حتقيق  أبعاد تؤثركيف 

  اجلنس، السن، املستوى التعليمي، املستوى  إجاابت أفراد العينة تبعا للبياانت الشخصيةما مدى اختالف(

  .؟(األقدميةالوظيفي، 

 : فرضيات الدراسةاثنيا      

 :اآليت ذكرهاذكورة سابقا، مت  صياغة الفرضية الرئيسية امل املشكلةلإلجابة على      

 ." املدروسة البنوك ىالرايدة التسويقية لدأبعاد حتقيق يف بشكل كبري االبتكاري التسويق أبعاد  تؤثر" 
 

 :ستعمل الدراسة على اختبار مدى صحتهاواليت  التاليةمت تقسيم الفرضية الرئيسية إىل الفرضيات الفرعية  وقد

  وأساليب تسويقية مبتكرة؛ لتطوير خدماتالبنوك املدروسة ألبعاد التسويق االبتكاري مقبول  تبينمستوى  

 ؛ لدعم توجهها الرايديمقبول  بعاد الرايدة التسويقيةاملدروسة ألالبنوك  مستوى تبين  

  أبعاد الرايدة التسويقية لدى البنوك املدروسة؛و أبعاد التسويق االبتكاري هناك عالقة ارتباط مقبولة بني 

 ؛املدروسةالرايدة التسويقية لدى البنوك أبعاد يف حتقيق  بشكل كبيأبعاد التسويق االبتكاري  تؤثر  

  اجلنس، السن، املستوى التعليمي، املستوى  بني إجاابت أفراد العينة تبعا للبياانت الشخصيةهناك اختالف(

  .(األقدميةالوظيفي، 

 
 



 

 د 
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 : مربرات اختيار املوضوعاثلثا       

 يلي: فيماا املوضوع سباب اليت أدت إىل اختيار هذتتلخص األ    

  ا ابخلوض أكثر وقناعتنمبوضوع الدراسة ا الكبي ناهتمامالعلمي، و  احاصلنيف توسيع  وتتمثل يف رغبتنادوافع ذاتية

 ا؛نكونه يندرج ضمن جمال ختصصفيه  

  بسبب  لرايدة التسويقيةموضوع التسويق االبتكاري وعالقته ابيف  إثراء احلقل العلميدوافع موضوعية وتتمثل يف

أمهية واقع استخدام التسويق االبتكاري يف البنوك الدراسة وضح تحيث  ،وقلة املؤلفات حوله نسبيا تهحداث

السوق واحتدام  انفتاحوكيفية االستفادة منه يف حتقيق الرايدة التسويقية والتميز يف ظل يف اجلزائر  العاملةالتجارية 

هم األنشطة اليت ميكن االعتماد عليها للنهوض أابعتبار  أحد الراهنة، والظروف االقتصادية احمللية والدولية  املنافسة

كقطاع فعال يف إحداث التنمية هذ  األخية  الدور الذي تلعبه نظرا ألمهية  األسواقوخلق مكانة هلا يف  لبنوكاب

 .االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر

 أمهيتها الدراسة و رابعا: أهداف     

 :الدراسة أهداف /1

 يلي: فيما إجيازهاميكن جمموعة أهداف حتقيق إىل تسعى الدراسة           

   متغيات الدراسة من خالل تقدمي أتصيل نظري والتعرف على تشخيص من الناحية النظرية هتدف الدراسة إىل

 وكذا استعراض أهم أبعادمها؛ طار املفاهيمي ملصطلحي التسويق االبتكاري والرايدة التسويقيةإلاعن 

  أبعاد التسويق تبين رصد واقع  تقدمي إطار ميداين من خاللأما من الناحية التطبيقية فتهدف الدراسة إىل

الرايدة يف حتقيق وكيفية االستفادة منه املعيقة له، ومدى توفر أهم متطلباته، وكذا تشخيص أهم املشاكل بتكاري اإل

 تقدمي جمموعة من التوصيات  إضافة إىل، البنكي يف اجلزائرلقطاع لدى اكأحد مقومات النجاح والتفوق التسويقية  

 



 

 ه 
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 يف حتقيق من أجل زايدة فعالية دور لتسويق االبتكاري االهتمام ابفيما خيص العاملة يف اجلزائر التجارية للبنوك 

 .الدوليةاحمللية و سواق ا وخلق مكانة هلا يف األلنهوض هبل الرايدة التسويقية

 : الدراسة أمهية/ 2

التداخل  مفهوم التسويق االبتكاري وكذا برازإب إثراء الفكر العلمي يف جمال التسويق تتجلى أمهية هذ  الدراسة     

إعطاء تصور إضافة إىل  ؛ري ومها: التسويق ورايدة األعمالمن جماالت الفكر اإلداوحيويني بني جمالني مهمني 

يف حتقيق   لالستفادة من مزاايالتسويق االبتكاري  ألبعاد اجلزائريف العاملة التجارية البنوك  تبينمدى واضح عن 

ونوعية أنشطتها ابلنظر إىل خصوصية  تعزيز مكانتها التنافسية يف السوق املصريفللدى البنوك أبعاد التوجه الرايدي 

واقع الرايدة التسويقية لف  االنتبا  إىل كذا و ، إىل أمهية هذا القطاع احليوي يف البالدو ومستوى اخلدمات املقدمة 

من خالل االستجابة ملتطلبات الزابئن التسويقي؛  على مقومات التوجه الرايدي هاومدى توفر  البنوك املدروسةيف 

يف ظل جمموعة املتطلبات والتحدايت اليت تفرضها البيئة احمللية ، ...إخل والتحكم يف إدارة املخاطر التسويقية

عد الربط بني اإلطار النظري والواقع ؛ حيث يء، واالنفتاح الذي يشهد  القطاع عليهاوالعاملية احمليطة على حد سوا

  ه.يف اجلزائر ومواكبة كل ما هو جديد يف جمال القطاع البنكيالعملي إضافة علمية تساهم يف عصرنة 

    
  (الفرضيمنوذج ومتغريات الدراسة )املخطط خامسا:    

املوضوعة بعد فحص  الدراسة وفرضياهتا مشكالتبناء على الذكر، و  من أجل حتقيق األهداف السابقة    

هم عالقات االرتباط والتأثي بني متغيات الدراسة أل فرضيمت إعداد منوذج ، ية والتطبيقيةومراجعة األدبيات النظر 

 اليت تتمثل فيمايلي:
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، البنكيةاالبتكار يف اخلدمات  شملوت أبعاد التسويق االبتكاري يتضمنو  :)التفسريي( املتغري املستقل/ 1

االبتكار يف الدليل ، البنكية االتصاالت، االبتكار يف البنكي، االبتكار يف التوزيع البنكياالبتكار يف التسعي 

 .البنكيةاخلدمة ، االبتكار يف مقدمي البنكية، االبتكار يف العمليات البنكياملادي 

رة املخاطر التسويقية، إدا واليت تتضمنالستة يتمثل يف أبعاد الرايدة التسويقية و : )اإلستجايب(املتغري التابع / 2

 قتناص الفرص، الرتكيز على الزبون، توليد القيمة، رفع قيمة املوارد، الدعم الفعال.وا ستباقيالتوجه اإل

 الفرضي: منوذج الدراسة (11رقم )الشكل                                 

          

  

  

                                      

  

 

 

 

 

 

 الشخصيةاخلصائص  
 ةمن إعداد الطالبة حسب متغيات الدراساملصدر: 

 األقدمية املنصب الوظيفي املستوى التعليمي السن اجلنس

ر االبتكا
يف 

اخلدمات 
ةالبنكي  

إدارة 
املخاطر 
 التسويقية

ر االبتكا
يف 

 التسعري
 البنكي

يف االبتكار  
 التوزيع
 البنكي

 االبتكار 
 يف 

 االتصاالت
 البنكية

ر االبتكا
 يلالدليف 

املادي 
 البنكي

ر االبتكا
يف 

 العمليات
ةالبنكي  

 االبتكار يف
مقدمي 
اخلدمة 
 البنكية

االستباقية 
واقتناص 
 الفرص

 الرتكيز 
 على 
 الزبون

توليد 
 القيمة

رفع 
قيمة 
 املوارد

الدعم 
 الفعال

 أبعاد التسويق االبتكاري املتغري املستقل: 

 أبعاد الرايدة التسويقية: التابعاملتغري 
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 : حدود الدراسةسادسا      

I-ةالزماني وداحلد : 

يف وإجراء املقابالت املباشرة من خالل توزيع استمارات االستبيان ابلدراسة امليدانية انت اخلاصة مت مجع البيا    

 .0202 وجوان 0202بني جانفي الفرتة 
 

II-ةاملكاني وداحلد:  

البنوك التجارية لبعض وكاالت املركزية واجلهوية والديرايت املعلى بعض للدراسة  ةاملكاني وداحلد تاقتصر     

الوكاالت املديرايت و ع بسبب استحالة تغطية مجيورقلة واألغواط، اجلزائر وغرداية  والايتاملتواجدة يف التجارية 

 والايت الوطن.املنتشرة عرب كل للبنوك املدروسة و 
 

III-ةاملوضوعي وداحلد : 

 تبينمعرفة مدى إال أن الدراسة اقتصرت على  ،رغم أن موضوع التسويق االبتكاري يشمل جماالت عديدة    

بدراسة مدى اجلزائر يف  البنكيةيف اخلدمات ( 7Ps)املنعكس يف عناصر املزيج التسويقي االبتكاري التسويق أبعاد 

أببعادها يف الستة حتقيق الرايدة التسويقية يف   أتثي كل عنصر من عناصر مدى وكذا قياس  هومهارات هتوفر متطلبات

 يف اجلزائر.العاملة التجارية البنوك  من وجهة نظر عينة من موظفي بعض البنكيةاخلدمات 
 

IV-ةالبشري وداحلد : 

العاملة ىت املختلطة العمومية واخلاصة وحالتجارية بعض البنوك موظفي  بسبب كرب جمتمع الدراسة والذي يشمل   

املركزية بعض املديرايت موظفي فردا من  072 مكونة من االكتفاء بدراسة عينةجلأت الطالبة إىل  اجلزائر،يف 

 .االستبيان جابة علىلالهم مت اختيار ، أربع والايتاملذكورة على مستوى للبنوك  ةالتجاريوكاالت والواجلهوية 
     



 

 ح 
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 الدراسة واألدوات املستخدمة فيها ومرجعية : منهجسابعا        

 من مهم على منهجمت االعتماد احلصول على البياانت الالزمة لذلك، و  الختبار الفرضيات السالفة الذكر     

ابالطالع على العديد  أسلوب الدراسة املكتبيةابعتماد  الوصفي املنهجهو من وجهة نظران  العلمي البحثمناهج 

والبحوث العلمية والرسائل اجلامعية واملقاالت  والدورايت ؤلفاتكالكتب وامل وضوعابمل الصلة ذاتمن املصادر 

لدراسة والتعريف أبهم املفاهيم ملوضوع ا النظري اإلطار تشكيلل نرتن األ مواقع إىل إضافةابللغتني العربية واألجنبية 

لكيفية ابملقاربتني اما فيما خيص اجلانب امليداين فقد استعان  الدراسة أ ،من خالل البياانت الثانوية املرتبطة به

واإلستداليل  الوصفي اإلحصائي لتحليلأسلوب ا)حتليل احملتوى واملقابلة( والكمية )االستبيان(، معتمدة على 

 للوصول إىل املؤشرات املطلوبة V26-SPSSبرانمج راء عينة الدراسة ابستخدام آاجملموعة ملسح  األولية للبياانت

 .امليدانيةحتليل نتائج الدراسة الختبار الفرضيات و 

 صعوابت الدراسةاثمنا:          

طبيعة املوضوع الذي يضم عدد من يف عند القيام هبذ  الدراسة  مت  مواجهتهاأوىل الصعوابت اليت  متثل      

يف املعاين على  التداخلبسبب  حيان كثيةه يف أصعوبة ضبط مصطلحاتمما أدى إىل  واملرتابطةملفاهيم املختلفة ا

حتقيق الرايدة يف االبتكاري التسويق  دورقلة املراجع اليت تناول  توى املراجع ابللغة العربية خاصة، إضافة إىل مس

 للحداثة النسبية هلذا املوضوعنظرا ، -حسب علمنا -على وجه اخلصوص البنكيةويف اخلدمات عموما التسويقية 

البنوك االجابة على االستبيان معللني مقرات يف  وظفنياملرفض بعض بسبب  تتوزيع االستبياانصعوبة  إضافة إىل

خاصة يف ظل الظروف ، ذلك بضيق الوق  واالنشغال يف العمل، إضافة إىل كثرة عدد االستمارات الضائعة

 .الصحية اليت واجهتها اجلزائر جراء انتشار جائحة كوروان مما استدعى مضاعفة اجلهد إلمتام العمل

 

 



 

 ط 

ــــــــــمقدم ةــــــ  
     

 : هيكل الدراسةاتسعا         

 يلي: نوجزها فيما IMRAD منهجيةحسب أجزاء  مخسةقسم  الدراسة إىل          

وحدود مربرات اختيار املوضوع، أمهية وأهداف الدراسة، متغيات ، الدراسةوفرضيات  مشكالت مشل  :مقدمة

 .هيكل الدراسة، صعوابت الدراسة وأخيا املستخدمة دواتاألو ومرجعية الدراسة منهج  ،الدراسة

ملتغيات الدراسة ودور أبعاد التسويق  الفكري املدلول بتناول للدراسة النظري اإلطارتناول  الفصل األول:

 .البنكيةيف اخلدمات االبتكاري يف حتقيق أبعاد الرايدة التسويقية 

وأوجه  العربية أو ابللغة األجنبيةابللغة سواء تغيات الدراسة التطبيقية السابقة مل الدراسات استعرض: الفصل الثاين

 .ألهم ما مييزها عن ابقي الدراساتتطرق مث  دراستناالتشابه واالختالف بينها وبني 

 نتائج واختبار الفرضيات.المناقشة وتفسي و  ، عرضامليدانية الدراسةطريقة وأدوات تطرق إىل : الثالثالفصل 

 .الدراسة جملتمع املقرتحة والتوصيات املستخلصة نتائجأهم ال مشل  :خامتة



 

 ل األولـالفص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظرية األدبيات
للتسويق االبتكاري 
 والريادة التسويقية
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   متهيد:

ملا له من دور يف  أهدافهايف حتقيق  وجناحها املؤسسات من أهم مفاتيح تطوراحلديث التسويق يعد مفهوم        

واتساع شدة التميز عن املنافسني يف ظل كذا و  ،ألطول مدة ممكنة يف األسواقخدمة زابئنها و حتسني أدائها 

هذا  أصبحلذا ، التطورات العلمية والتقنية املتسارعة فضال عن العوملة نتيجةوتغريات البيئة االقتصادية املنافسة 

العمل التسويقي يف اليت أفرزها التطور ديةة احلتوجهات الاحلقل املعريف من أثرى جماالت البحث اليت تنبع منها 

 طوير آليات مبتكرة ألداء األعمالت من أجلأمهيتها شهدت العقود األخرية تسارعا غري مسبوق يف تنامي واليت 

هذه املفاهيم  التفكري يف تبينىل الطموحة إ ملؤسساتما دفع اب العلوم األخرى،و مع الوظائف  انتيجة تشابكه

 . التسويقيةوالرايدة  االبتكاريالتسويق  مفهومي:واليت من أبرزها التسويقية اجلديدة 

 بشكل عام املؤسساتابهتمام كبري من قبل  -الذين مها موضوع دراستنا – نيفهومهذين املوقد حظي  

الذي يؤديه التسويق دور الكبري البسبب  ،احلديةة نسبيامن املفاهيم  مارغم كوهن على وجه اخلصوص والبنوك

اليت تعتمد أساسا على منهج اإلبتكار يف املمارسات التسويقية ابعتباره أحد يف حتقيق الرايدة التسويقية  االبتكاري

 .أسسهاأهم 

اجلوانب النظرية أهم لدراسة، من خالل سرد ملتغريات افي هذا الفصل سيتم التعرض لألدبيات النظرية ف

الةاين فتم ختصيصه لسرد أهم املبحث  أما، يف املبحث األول االبتكاريالتسويق أال وهو  املستقلابملتغري املرتبطة 

إلبراز دور   حني خص  املبحث الةالث، يفالرايدة التسويقية ال وهوأ التابعاجلوانب النظرية املرتبطة ابملتغري 

 .من الناحية النظريةية البنكيف اخلدمات يف حتقيق الرايدة التسويقية  االبتكاريالتسويق 
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  رايدة التسويقيةللتسويق االبتكاري وال الفصل األول: األدبيات النظرية

 االبتكاري : التسويق األولالمبحث 
الكفاءة حتقيق التميز و أهم اسرتاتيجيات لكونه من ، تختصنياملموضع اهتمام  االبتكاريالتسويق  ال يزال      

حصتها وتعزيز التنافسية  اهتامصادر ميز أبرز ابعتباره من وتطوير عالقاهتا مع الزابئن  ،1املؤسساتأداء والفعالية يف 

 الستعراض أهم جوانب هذا املفهوم املعاصر: األول ، لذا خص  املبحث 2رايدة األعمالوحتقيق  السوقية

 االبتكارياملطلب األول: ماهية التسويق 

 من خالل العناصر األساسية التالية: االبتكاريالتسويق  ماهيةيهدف هذا املطلب لتسليط الضوء على   

 ماهية االبتكار :الفرع األول  

 فيمايلي:جيدر بنا أوال التطرق ملاهية االبتكار  االبتكاريملاهية التسويق  التطرققبل ذلك  

 أوال: مفهوم االبتكار   

أما ، 3ابتدع شيئا غري مسبوق إليه أيعجل، وابتكر  أياالبتكار لغة كلمة مشتقة من املصدر بكر        

 Innovation) هيف كتاب (Drucker)استتخدمها  وقد( Innovation) اإلجنليزيةلكلمة لهو ترمجة إصطالحا ف

and Entrepreneurship) 4.الواسعمبعناه االبتكار إىل فيه  تطرقرغم أنه ، واملقاولة التجديد والذي ترجم  

    ، 5املنتجات والتسويق لقيادة النجاح التجاري عملية متكررة تبدأ إبدراك فرصة تطويرهو حسب دليل أوسلو 

 6.القدميعن  حماكاة وتفكري متميز عنهينتج تبحث سابقا، و حيدث عند حماولة اإلجابة عن األسئلة اليت مل 

                                                             
، جملة كلية املأمون اجلامعة، يف جناح التوجه الرايدي لشركة الزيوت النباتية االبتكاريإنعكاس أبعاد التسويق (، 6102رسل سلمان نعمه، ) 1

 .https://www.iasj.net/iasj/search?query=au date : 16/05/2021 ، من الرابط: 000، ص 62العراق، العدد 
، جملة كلية يف إدارة العالقة مع الزبون الضيف: دراسة تطبيقية لعينة من الشركات السياحية يف بغداد االبتكار التسويقيدور (، 6102سامل محيد سامل، ) 2

  https: // www.iasj.net/iasj/article/127027 date: 31/01/2021 :الرابط، من 332، ص 01بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد 

 .26الشروق الدولية، مصر، اجلزء األول، ص  مكتبة، 2ط، املعجم الوسيط(، 6112جممع اللغة العربية، ) 3
 . 02-02، ص 6، دار وائل، األردن، طإدارة االبتكار: املفاهيم واخلصائص والتجارب احلديثة(، 6100جنم عبود جنم، ) 4

5 Mahcine Hala Miada, Cherchem Mohamed, (2019), Le développement durable et l’innovation marketing 

dans les services bancaires : Le cas des banques algériennes, Revue finance et marché, L’Algérie, N 1, V 6,  

p 48, Le site: http:// www.asjp.cerist.dz/en/article/104457 date: 17/05/2021.  
، جملة دراسات اقتصادية، اجلزائر، العدد -حالة اجلزائر –اإلسالمية  املؤسسات املصرفيةيف  االبتكاريواقع التسويق (، 6102كموش بركاهم، )   6
  http://www.search.emarefa.net/ar/detail/BIM-927389/ date : 15/05/2021من الرابط:  202، ص 10، اجمللد 12

https://www.iasj.net/iasj/search?query=au
http://www.iasj.net/iasj/article/127027
http://www.asjp.cerist.dz/en/article/104457
http://www.search.emarefa.net/ar/detail/BIM-927389/
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ختلفت تعريفات االبتكار حسب اهتمامات الباحةني العلمية ومدارسهم الفكرية استنادا إىل مناحي خمتلفة:  ا     

ة كأسلوب حياة يف البيئة؛ واليت مجعت فيما يسمى االبتكاريكسمات الشتخصية، إنتاج الشتخ ، العملية، 

(4Ps of Innovation)  اليت و( يقصد هباPerson , Press, Process, Product ؛) وكنموذج للمنحى

ببعض السمات ، مركزا على االهتمام تفكري جديداتباع منط يف األول عرف سيمسون االبتكار أبنه مبادأة الفرد 

كما رأى أن حب  ،(إخل)منط العقل، الةقة ابلنفس، املةابرة... عند البحث عن املبتكرينالعقلية والوجدانية 

كنموذج ملنحى ؛ أما  االبتكاراالستطالع، اخليال، االستكشاف، االخرتاع مصطلحات أساسية يف مناقشة 

مع إنتاج أصيل ميكن تنفيذه،  ( بقدرة الفرد على جتنب الطرق الروتينية يف التفكريPiers) هاإلنتاج، فقط عرف

ز على أصالة االبتكار وقابليته للتحقق يف الواقع، وأن يعاجل مشكلة أو يشبع حاجة أو حيقق أهدافا ما أو حيث رك

االبتكار أبنه عملية فقد عرف ماكينون  أما املنحى الةالثللبشرية تغري وجهة نظرها للعامل؛  خيلق أوضاع جديدة

 1.إىل منتج أو عملية أو خدمة جديدةحتويل الفكرة ية فهو عملمتتد عرب الزمن تتميز ابألصالة والقابلية للتحقق، 

املشكالت  حلل يري فكتالوالتصور شكل من أشكال النشاط العقلي  أبنهاالبتكار  (6113 )جنم،كما عرف     

سواء   مؤسسةللتنظيم األعمال لإعادة ترتيب األفكار واخلربات يف عالقات جديدة مع متغريات متوافقة و ملعرفة اب

  2إدارة عالقات الزابئن.، االنتاجي، التسويقي، املايل، األداء اإلداري، جاملنت :كان يف

 تطوير وتطبيق، فهو أبنه عملية التجهيز بقدرات جديدة وحمّسنة أو زايدة يف املنفعة( Drucker, 2001) هرفع   

االبتكار   (2006Thornhill ,)وقد وصف ، 3إنتاجهافعالية أو زايدة  املنتجاتتحسني لاألفكار والتقنيات 

 4السوق. إىلعمليات جديدة  ، ونتائج تطوير وإدخال منتجات،،كعملية ومنتج وتنظيم ألفكار جديدة

                                                             
 .22-22، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن، ص واالبتكاراتإدارة اإلبداع (، 6106أسامة خريي، ) 1
 .332، ص مرجع سبق ذكره، سامل محيد سامل 2

3 Chaoui Sabiha, Zine Mohammed Barka, (2019),  Innovation, Entrepreneurship and Growth : Some Facts, 

Revue Cahiers Economiques, V11, N 3, pp  127-130, Website: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/209701 date: 

10/05/2021.  
4 Hero Sulistyo, Siyamtinah, (2016), Innovation Capability of SMEs  Through  Entrepreneurship, 

Marketing Capability, Relatinal Capital and Empowerment, Asia Pacific Management Review, V 21, N 4, 

p2, Website : https:// www.sciencedirect.com/science/article/pii/s1029313215300142 date: 03/06/2021. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/107902
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s1029313215300142
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نتاج ومعروضة يف السوق رة أو سلعة أو تقنية مدخلة يف اإلنه فكأب (Cutler Philip, J Gary 2003) هعرف  

 1ألول مرة.يتقبلها املستهلك على أهنا جديدة أو تتمتع خبواص فريدة تطبق 

على توفري اإلمكانيات الالزمة خللق منتجات جديدة ببناء اجملاميع  املؤسسة( أبنه قدرة Rainerكما عرفه )     

( عرفه أبنه خلق فرص جديدة واختبارها وابتكار احللول إلجنازها Gregoryالفكرية لتحقيق ميزة تنافسية، أما )

قيمة وزايدة قدراهتا اببتكار منتجات العلى خلق  املؤسسةقدرة  فهولتحقيق حصة سوقية وعالقة جتارية مميزة، 

االبتكار عمل ف؛ اجياد طرق تسويقية جديدة فض التكاليف أوخلنتاجية اإلطوط اخلأو قائمة الأو حتسني جديدة 

، املنافسة ملواجهة صدفةحيدث قد  وأ ،حيتاج إىل معاونةو شكالت املل حلغري روتيين يشمل أفكارا جديدة ومفيدة 

 هامنطلقا السرتاتيجيات املنفعة تتبناها وتعمل على توفري متطلبات حتقيقو  املؤسسةيف هادفة و عملية شاملة فهو 

دقة املالحظة بالذي يرتجم املعرفة إىل اختبارات جديدة ويتسم املبتكر فضال عن حاجتها إىل الشتخ   ،سلوكك

كفي ال ي، 2لنهايةل لالبتكار والقدرة على متابعتهمكاانت تطبيق املعرفة واالستعداد لتقبل املتخاطرة املصاحبة إل

 . 3منتج ملموستتبناها وحتوهلا إىل  مؤسساتوجود مبتكرين هلم القدرة على اكتشاف هذه األفكار، إمنا فالبد من 

املصطلحات بعد استعراض أهم إسهامات الباحةني يف تعريف مصطلح االبتكار البد من وقفة عند بعض     

 : كمايلي  أو املتداخلة معهاملشاهبة له مبفهوم االبتكار أو  ذات العالقة

التوصل إىل فكرة جديدة ترتبط ابلتكنولوجيا، ويعمل على التأثريات الفنية يف  هو: (Inventionاإلخرتاع ) -

فمنه تظهر القيمة اليت  (Application)أما التطبيق  توليد الفكرة من حيث املوارد امللموسة، النقود واملهندسني،

 ؛ يؤثران فيه فاألفكار اجلديدة للتحسني تنشأ من اإلخرتاع ، وكالمها يشكالن اإلبتكارمؤسسةتتحقق لل

 أوعملية اإلتيان جبديد أو  مميزة،فكرة ابكتشاف املرتبط اجلزء من االبتكار هو و  :(Creativityاإلبداع ) -
                                                             

، جملة كلية بغداد العراق :التجارية املصارفعن جودة اخلدمة يف  الزابئنعلى رضا  التسويقي االبتكارأثر عناصر مناخ (، 6103)حسون حممد علي احلداد،  1
 https : // www.iasj.net/iasj/article/72772 date: 31/01/2021:الرابطمن ، 20للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد اخلاص مبؤمتر الكلية، ص 

 .330، دار األايم للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة العربية، ص إدارة التسويق: منظور فكري معاصر(، 6102عالء فرحان طالب، ) 2
 .20ص ، مرجع سبق ذكرهحسون حممد علي احلداد،  3
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 اجلزء املرتبط  هو، والذي يرتجم إىل مفهوم اقتصادي، يف حني أن االبتكار التوصل إىل حل خالق ملشكلة ما

  1.جديد؛ فاالبتكار يشمل االبداع مضافا إليه االستةمار التجاريمنتج إىل الفكرة  تطويرأو  ابلتطبيق املالئم

سبق يتضح وجود اختالف بني مفهوم االبتكار الذي يعين التجديد وإعادة تطوير األفكار وبني  مما      

 املفهوم. لإلشارة إىل نفسامها تخداملصطلحات السابقة إال أن بعض الباحةني قاموا ابخللط بينها واست

تطوير ة أبن االبتكار هو التعريفات القائلمع البتكار تتفق الدراسة ابعد استعراض أهم التعاريف ملصطلح      

 األسواق ليستفيد منها الزابئنوطرحها يف جديدة ، خدمات أو عمليات سلعاألفكار اجلديدة يف شكل وتطبيق 

  .العمل، فهو شيء جديد أو حل جديد ملشكلة قائمة يفأو تقدمي طريقة جديدة 

 مصادر االبتكاراثنيا:    

 هي نوعني: و  ،لالبتكار بوصفه نشاطا منظما ورشيدا املؤسسةتدفع  مصادرأن هناك سبعة ( Drucker)أشار    

 وتتمةل هذه املصادر يف: مصادر االبتكار يف البيئة اخلاصة:/ 1

 طريقة( ميةل فرصة كربى لالبتكار،)اليت تتطلب القيام بشيء مفقود احلاجة ملعاجلة سلسلة من العمليات  -*

 قصودة كفرصة وعرضها عن اخآخرين؛تعمل على عرض هذه احلقيقة امل املؤسساتوابلتايل فإن 

تعارض الوقائع : وهو فرصة لالبتكار ويضم)فجوة عدم الكفاية(، املفرتض الواقع مع املوجود  تعارض الواقع -*

 يقاعها؛، تعارض تناغم الطريقة ومنطقها وإقيم الزابئن وتوقعاهتم، تعارض هتعارض الواقع وافرتاضات، االقتصادية

قبل حالة احتمالية أو غري حمسوبة  ني، الفشل واحلدث الفجائيائي أو غري املتوقع ويشمل النجاحاملصدر الفح -*

 جناحه من فشله؛توقع وال ميكن مسبقا بقدر ما جتد املشكلة نفسها أمام وضع يتطلب االبتكار 

يعد فرصة ابتكارية  ماتغري حاجات الزابئن وتوقعاهتم،  أوالصناعة والسوق بفعل املنافسة وحالة بنية تغري  -*

 .الستجابة السريعة للتغري، والتنبؤ ابلفرص، ومؤشرات تغري الصناعةمتاحة اب عظيمة

                                                             
 .02-02، ص مرجع سبق ذكرهجنم عبود جنم،  1
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 : متةل العوامل يف البيئة العامة / مصادر االبتكار يف البيئة العامة:2

توزيعهم حسب العمل ومستوى التعليم حتوالت السكان، حجمهم وهيكل أعمارهم، أي  العوامل السكانية -*

 والدخل، فهذه التغريات متةل فرصا لالبتكار، ويؤدي إىل فتح أسواق وقطاعات جتارية جديدة؛

: حيمل معه فرصا عظيمة لالبتكار، واألهم من ذلك أن أييت االبتكار يف اجملتمع لألفراد تبدل اإلدراك والرؤية -*

 الذي ميةل السوق الفعلية والفرصة احلقيقية؛ يييز بني الصرعة والتبدل احلقيقاملالئم، مع قدرة على التم الوقتيف 

 1مشروعات جديدة.و  منتجاتلألفكار وابتكار  التقنية واالجتماعية مصدرو  تجلياهتا العلميةب املعرفة اجلديدة -*

 مناذج االبتكاراثلثا:    

 ثالث مناذج لالبتكار هي:( إىل Stewortيشري )   

اليت تسبب تغيريات كبرية يف اجلديدة أو التكنولوجيات املنتجات : متةل بتكارات الكبرية الواسعة النطاقاإل /1

 الصناعات واجملتمعات الكبرية مةل: اإللكرتونيات الدقيقة، الكهرابء ...إخل.

يسة يف احملظور : متةل تطبيق االبتكار الفردي اليت تندمج معا وتقدم االبتكارات الرئبتكارات األساسيةاإل /2

 التكنولوجي مةل احملوالت يف صناعة الكهرابء.

 2كشحن البطارايت وخطوط التجميع املتحركة.  ما: متةل تعليمات التحسني يف جماالت بتكارات التحسنيإ/ 3

 اسرتاتيجيات االبتكاررابعا:   
 االبتكار وهي:عملية عند قيامها ب املؤسسةتعتمد عليها توجد أربع اسرتاتيجيات رئيسية       

االبتكارات هتدف للسبق يف إدخال القائدة  للمؤسساتاسرتاتيجية هجومية  اسرتاتيجية االبتكار اجلذري:/ 1

 طر.ملتخااتحمل لوموارد ضتخمة وقدرة  التطويروجهود كبرية يف البحث يف  استمراريةتتطلب اجلديدة إىل السوق، 

 : تشمل إدخال حتسينات على املنتج أو العملية القائمة، وهي اسرتاتيجية اسرتاتيجية التحسني اجلوهري/ 2

                                                             
 .20، ص مرجع سبق ذكرهأسامة خريي،  1
 .333، ص مرجع سبق ذكرهعالء فرحان طالب،  2
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 قائد لذا تسمى أحياان ابسرتاتيجية إتباع القائد.السرعة االستجابة للمنتج املطور من تتطلب دفاعية 

و العملية احلالية وتكييفها أاملنتج  حتسني علىقدرة ال: تعتمد على اسرتاتيجية التحسني املوجه حنو التميز/ 3

 .نضج املنتجالسوق يف مرحلة الداخلة إىل معني تتبعها املؤسسات الصغرية واملتوسطة  قطاع سوقيخلدمة 

ملنافسة على أساس والسيطرة على التكاليف، اوفعالية اإلنتاج : تعتمد على كفاءة اسرتاتيجية اإلنتاج الكفء/ 4

 1.ود يف التطويرال تتطلب جهو  نضجهاعند لصغرية واملتوسطة ، تتبعها املؤسسات االسعر والتوزيع

 جماالت االبتكار خامسا:   

 اليت متارسها لتحقيق التميز فيمايلي: املؤسسةميكن حتديد أبرز اجملاالت الوظيفية لالبتكار يف أنشطة     

أو طرق  القائمةعلى توليد منتجات جديدة أو تطوير ابلقدرة العمليات املتعلقة هو : االبتكار التكنولوجي/ 1

نتشار يف اقتصادايت جديدة، اإلاإلنتاج املعتمدة، ويتضمن النشاطات املتعلقة بتوليد األفكار، البحث والتطوير، 

 عمليات التصنيع. أداء املنتجات املقدمة، أو طوير لتوهذا األمر يتطلب استتخدام تكنولوجيا جديدة 

، )هيكل تنظيمي طرق لتنظيم األعمال اببتكارمن توليد أفكار جديدة  التغري احلاصل :تنظيمياالبتكار ال/ 2

إنتاج  أساليب ،املواصفات(اجلودة، )منتج جديد أو مطور  تقدميبلربانمج اإلداري ااالبتكار يف ، (إجراءات روتينية

 .يات جديدة( ومصادر جديدة لإلمداد)التميز، ختفيض التكاليف، تكنولوج املعتمدةاألساليب أو حتسني جديدة 

 مؤسسةللحنو التعامل مع املنتجات اجلديدة  اجتاهات وقيم األفراد تغريلعملية تعلم تقود : االبتكاريالتسويق / 3

الذي يتطلب  التسويقتطبيق أساليب جديدة يف بالتكنولوجيا  بتطور، يرتبط نياملنافس قبل منتجاترعة تبنيها وس

  .2الدخول إىل أسواق جديدةو  زايدة املبيعاتل تسعري، توزيع، أو ترويج املنتج تغريات مهمة يف تصميم،

 

                                                             
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختص  تسويق، كلية العلوم أمهية اإلبداع واإلبتكار يف تعزيز جودة اخلدمات البنكية(، 6102نوالة مرمي، ) 1

 : الرابط، من 006.-001االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلياليل ليابس، سيدي بلعباس، اجلزائر، ص ص 
https : // www.rdoc.univ-sba/pdf    date: 15/01/2021. 

 .616-612ص ص ، 0، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، طقضااي معاصرة يف التسويق(، 6102اثمر البكري، ) 2

http://www.rdoc.univ-sba/pdf
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 ونشأته االبتكاريمفهوم التسويق : الفرع الثاين

ا يقود إىل مم، نتجاهتالشراء مفع سعر أعلى مستعدون لدجيعلهم  ماهلا قبول الزابئن ب املؤسسات استمراريرتبط    

ال وابملقابل ، جناح التسويقالذي هو جوهر لتسهيل العالقات معهم و مميزة منتجات  لتطوير البتكاراضرورة تبين 

، وهذا التداخل بني االبتكار والتسويق 1إىل السوق هللتسويق يف إيصالالدور احلاسم دون أتثريه  االبتكارأيخذ 

بحوث كجماالت أخرى  أو  قوم على اإلبتكار يف عناصر املزيج التسويقيالذي ي االبتكاريأدى إىل ظهور التسويق 

 :2ماجتاه موضوع التميز قضية معينة، أو  شكل تبينيف  ، جتزئة السوق وأنظمة املعلومات التسويقية،التسويق

 االبتكاريمفهوم التسويق : أوال  

عن مفهوم االبتكار، ويقصد به وضع األفكار غري التقليدية موضع  االبتكاريالتسويق جوهر ال خيتلف      

األفكار  حتويل كما يعرف أبنه،  3أو االستغالل الناجح لألفكار اجلديدة ،التطبيق الفعلي يف املمارسات التسويقية

على إجياد التسويق الذي يعمل ، أو هو (6110)اخلري وآخرون، املزيج التسويقي القة إىل تطبيقات عملية يف اخل

 النشاط التسويقي جماالتاالبتكار يف مجيع ؛ فهو ((Kotler & Dubois, 2003يفكر فيها الزبون  حلول مل

مبا وتلبيتها  ميعمل على اكتشاف احلاجات الكامنة يف أذهاهن الزابئناليت تسمح ابنسياب املنتجات من املنتج إىل 

(، 6110شيء ما يكون جديدا وهاما للتسويق )الصرن،  كما أنه عملية تقدمي،  4(6113م )جنم، توقعاهتوق يف

  5(.6113خمتلفة عن اخآخرين يف السوق )اجلياشي،  املؤسسةجمال التسويق جيعل  هو أي فعل مميز ومتفرد يفف

                                                             
 .606، ص مرجع سبق ذكره 1
 .016ص األردن،  ،، دار صفاءقضااي وتطبيقات تسويقية معاصرة(، 6103إايد عبد الفتاح النسور، عبد الرمحان بن عبد هللا الصغري، ) 2
 .2-3، ص 6، دار الكتب، مصر، طالعربية للتنمية اإلدارية املؤسسةحبوث ودراسات  االبتكاري:التسويق (، 6100نعيم حافظ أبو مجعة، ) 3
أثر االبتكار يف عناصر املزيج التسويقي املستحدثة )اإلضافية( على جودة اخلدمات الفندقية: دراسة (، 6161)، هناء رمضاين، خمتار عيواج 4

 من الرابط: 20ص ، مكرر )اجلزء األول(0، العدد 01اجمللد اجلزائر، ، جملة االسرتاتيجية والتنمية، حتليلية آلراء عينة من زابئن فندق شرياتون عنابة
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/106060 date: 15/05/2021. 

وأثرها يف رايدة األعمال: دراسة حتليلية مقارنة بني  االبتكاريالعالقة بني تكنولوجيا املعلومات والتسويق (، 6102)، عامر عبد اللطيف كاظم 5
 الرابط:، من 02ص ، 006، جملة اإلدارة واالقتصاد، العراق، العدد ة يف بغداداملوظفاحلكومية واخلاصة  املصارفعينة من 

https://www.scholar.google.com/citations?user=MGIEBHcAAAAJ&hl=en date: 16/05/2021 

http://www.asjp.cerist.dz/en/article/106060
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الرتكيز على أساليب العمل التسويقي كعناصر املزيج التسويقي وأساليب وطرق  االبتكاريويشمل التسويق    

، فاستحداث طريقة 1أو استتخدام معدات وآالت تساهم يف خلق حالة جديدة تسويقيا سسةاملؤ وإجراءات 

 2يعزز القيمة هي تسويق ابتكاري.ه، تروجيه، تسعريه مبا ، توزيع)الشكل واملواصفات( جديدة يف تقدمي املنتج

جديدة يف عناصر مزجيها التسويقي   لطرق املؤسسةأبنه تطوير  االبتكاريمما سبق ميكن اعتبار التسويق     

من جهة، احلاليني واحملتملني زابئنها الظاهرة والكامنة لاجات احللتلبية  ....إخل التوزيع، املنتج، التسعري، الرتويجك

  يف األسواق. تحقيق مزااي تنافسيةبالتميز يف  اخلاصةوحتقيق أهدافها 

 االبتكارياثنيا: نشأة التسويق    

حبلول األلفية اجلديدة بعدما مر بعدة مراحل: فظهر تسويق السلع االستهالكية  االبتكاريظهرت معامل التسويق    

 املؤسساتأوال، مث تتابعت التطورات إىل أن ظهر التسويق الصناعي يف ستينات القرن املاضي، مث مفاهيم تسويق 

خلدمات يف سبعينات ومثانينات نفس القرن، ويف غري اهلادفة للربح، التسويق االجتماعي، احلضاري وتسويق ا

 6111.3مطلع سنة  االبتكاريالذي ساعد يف ظهور التسويق  الرايدة التسويقيةالتسعينات ظهر مفهوم 

 وأهدافه االبتكاريأمهية التسويق : الفرع الثالث

 يف التسويق سرتاتيجينياإلسالح هو ، فالسريعةنتيجة التحوالت العاملية ضرورة حتمية  االبتكاريالتسويق أصبح    

 :اخآيت يفوأهدافه أمهيته  وتتجلى، تطوير امليزة التنافسية املستدامةب واألسواق الزابئنلكسب  

 االبتكاريأوال: أمهية التسويق 

 فيما يلي: عامةن منه أو للمجتمع يستفيدامل للزابئنأو  للمؤسساتابلنسبة  االبتكاريتتمةل أمهية التسويق     

 أبرزها:  ئهاا هلا من نتائج إجيابية على أداملصورهتا الذهنية ومسعتها  تعزيزو  للمؤسساتحتقيق امليزة التنافسية  -
                                                             

 .206ص مرجع سبق ذكره، كموش بركاهم،    1
لتعزيز رايدة منظمة األعمال، دراسة ميدانية يف شركة  االبتكاريإمكانية تبين مهارات التسويق (، 6100)معراج هواري، فتيحة عبيدي،  2
(Sweetlé) من الرابط:200ص ، 6العدد ، 2اجمللد لبحوث والدراسات، ، جملة الواحات لاجللفة ، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/99377 date: 21/05/2021. 
3 Kotler P, Brown L, Adam S and Armstrong G, (2001), Marketing, Prentice Hall, Australia, 5th ed, p 145. 

http://www.asjp.cerist.dz/en/article/77344


  
  

 

20 

  رايدة التسويقيةللتسويق االبتكاري وال الفصل األول: األدبيات النظرية

، زايدة حجم مبيعاهتا وأرابحها وختفيض حصتها السوقيةرفع تيجية، اسرت بلوغ أهدافها اإلاالستمرار يف السوق و 

احلاليني  الزابئناجلدد واحملافظة على  الزابئنتكاليفها، كما يتيح هلا إمكانية الوصول إىل قيادة السوق، وكسب 

من احلفاظ عليها   تومتكن مؤسسةإجياد ميزة تنافسية لل االبتكاريوتعزيز والئهم هلا، وكلما استطاع التسويق 

  .الةروة هلا وخلقت إىل الزابئن بسرعة ووصلت فرتة أطولل الفوائد تكسب

هلم الكةري من الفوائد كالقدرة على إشباع   االبتكاريلتسويق ا حيقق (مؤسساتأفراد أو للزابئن )أما ابلنسبة  -

 .اتمن قبل، ختفيض النفقات أو التعرف على استتخدامات جديدة للمنتج تشبعحاجات مل 

 رفع مستوى املعيشة للمجتمع وزايدة الناتج القومي يفاالقتصادي وتطوير الصناعات و النمو كما يساهم يف   -

 1التسويق الدويل الذي يساعد الدول خاصة النامية منها على مواجهة املنافسة وتوفري العمالت الضرورية.جمال 

ألن استدامة أنشطة التسويق هو عامل  للمؤسساتأمر حيوي االبتكار يف التسويق وتعترب القدرة على    

أن احلاجة إىل التسويق اليوم  املؤسسات، وقد أدركت وحيويتهه انفتاحالسوق و ديناميكية أساسي للتكيف مع 

الرائدة هي اليت تعتمد على  املؤسسةفكل مستوايت اإلدارة؛ متتد لليست حكرا على إدارة التسويق وإمنا  االبتكاري

 2اجلديدة. ، والتكيف ابستمرار مع املواقفطويل املدىلبقاء وحتقيق النجاح ل تطبيق االبتكارات احلديةة

 جذب و وسرعة تسويق املنتجات نتاج اإليف زايدة  يأساس االبتكاريالتسويق ( أن 6112أوضح )املغريب، كما     

 3 قرارات التنافسية.ودعم الومناذج أعمال جديدة فرص عمل جديدة وفتح أسواق  وخلق ةاالستةمارات اخلارج

 االبتكاريأهداف التسويق اثنيا: 

عرب وظيفتني أساسيتني مها  الزابئنهو خلق  للمؤسساتهناك غرض واحد أن  (Drucker, 1973)يرى     

اليت يسهل التعبري عنها  احلالية متلبية حاجاهتحتديد و هلدف األساسي للتسويق هو وإذا كان ا ،التسويق واالبتكار
                                                             

 .111-111، ص مرجع سبق ذكره، إايد عبد الفتاح النسور، عبد الرمحان بن عبد هللا الصغري 1
 .221-206، ص مرجع سبق ذكرهكموش بركاهم،    2
من مديري مصارف  اخلدمية: دراسة حتليلية آلراء عينة املنظماتواقع تبين أبعاد التوجه ابلرايدة التسويقية يف (، 6100)زان شريف، اأمحد  3

 ، من الرابط:000-002 ، ص0العدد، 06اجمللد نسانية، العراق، لعلوم اإللاألكادميية زانكو ، جملة القطاع اخلاص يف أربيل
https:// www. zancojournals.su.edu.krd/index.php/JAHS/article/view/2781 date : 16/05/2021. 
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 هلمات الكامنة احلاجوتلبية ىل اكتشاف يسعى إ االبتكاريالتسويق ، فإن املؤسسةمبا يتالءم مع قدرات وأهداف 

على ساعدها مما ي ،1قستتخدام طرق مبتكرة يف حبوث التسوياب ليسوا قادرين أو راغبني يف التعبري عنهاواليت 

 :2األهداف التالية بتحقيق االبتكارييسمح التسويق ، التكنولوجي السريعالتطور مع و ، متغريات البيئةمواجهة 

 يف كل القطاعات؛ املؤسساتتوليد األفكار ودراسة جدواها وحماولة تطبيقها على أرض الواقع مبشاركة  -

 العمل على استغالل األفكار اجلديدة بفعالية لتعظيم املنفعة املتوقعة منها ابلنسبة للفرد أو اجملتمع ككل؛ -

 الوصول إىل تنمية فكرة االبتكار جلميع عناصر املزيج التسويقي مبا فيها الفلسفة. -

 والتسويق التقليدي االبتكاريالفرق بني التسويق  :الفرع الرابع

 :فيمايلي االبتكاريأهم الفروق بني التسويق التقليدي والتسويق  ((Fillis and Rentschler, 2006خل     

 االبتكاري: أهم الفروق بني التسويق التقليدي والتسويق (1-1اجلدول رقم )

 

Source : Fillis, Ian & Rentschler , Ruth,(2006) ,Creative Marketing An Extended Metaphor for Marketing 

in a New Age, PALGRAVE MACMILLAN, U.S.A ,p 22 
 

  االبتكاريخصائص التسويق : اخلامسالفرع 

 نوجز أمهها فيمايلي:،( 6113وآخرون،  حسب )كوتلرخصائ  بعدة  االبتكارييتسم التسويق    

   السوق؛تطبيقها فعليا يفإىل ودراسة جدواها حد إجياد أو توليد فكرة جديدة  االبتكارييتعدى التسويق  -
                                                             

، جملة االبتكار : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية املسيلةاملصرفيةيف جتويد اخلدمة  االبتكار التسويقيفعالية (، 6100)طارق قندوز،  1
 https:// www.asjp.cerist.dz/en/article/26691 date: 15/05/2021: الرابط، من 622، ص 0 ، العدد6والتسويق، اجلزائر، اجمللد 

 .954، ص مرجع سبق ذكرهبركاهم،  كموش 2

 االبتكاريالتسويق  التسويق التقليدي )الواسع( األبعاد الرقم
 واملوارد التقنيةاملعرفة  الطبيعي واملادي أساس التنافس 1
 لتعلم الدائماب االبداع والرتكيب املستمرين واإلنتاج االبتعاد عن االبتكار واملنتجات، عادي نظام اإلنتاج 2
 الشبكات الفردية والقوية كمصادر لإلبداع عالقات طويلة األمد مع اجملهزين أساس التسويق 3
 التعلم الدائم ،عمال املعرفة منتخفضة،  اتهار قوى عاملة رخيصة مب األساس البشري 4
 البياانت تبادلالتوجه حنو تكنولوجيا املعلومات يف  موجه داخليا، البناء التحيت املادي والبنية التحتية واالتصاالت البناء املادي 5
 هيكل شبكي  عالقات اتبعة بشكل متبادل العالقات املناوءة النظام السائد يف الصناعة 6
 منظم للشبكية إطار للقيادة وللسيطرة املؤسسةهيكل  7
 الكسب واالحتفاظ ابلقيمة البيع العشوائي املواقف التسويقية 8

http://www.asjp.cerist.dz/en/article/26691
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 ؛منهاملتوقعة  تعظيم املنفعةمن  املؤسسةتتمكن ل لألفكار اجلديدة بفعالية وكفاءة االبتكارياستغالل التسويق  -

 1 .املؤسسةال أو ممارسة تسويقية يف أي جمبل يشمل على جمال تسويقي معني،  االبتكاريال يقتصر التسويق  -

، وال خماطرة عالية ال يتطلب استةمارات ضتخمةخبالف االبتكار التكنولوجي  االبتكاريكما أن التسويق       

 2ابملقابل سهل التقليد من طرف املنافسني. هقل خطورة وأكةر فعالية ولكنهو أوابلتايل ف

         االبتكاريمتطلبات التسويق و مراحل   :الثايناملطلب 

وأهم  املؤسسةابإلضافة كيفية إدارته داخل  االبتكارييتناول هذا املطلب أهم مراحل تطبيق عملية التسويق    

 :  هاملتطلبات اليت جيب توفريها لنجاح

 االبتكاريمراحل التسويق : الفرع األول

 :أمهها بعدة مراحلبل متر ليس عملية حلظية،  االبتكاريإن التسويق    

 ن متبدأ ابلبحث عن األفكار اجلديدة  االبتكاريلتسويق لمرحلة أول تعد ة: االبتكاريتوليد األفكار مرحلة  أوال:

 .املؤسسةامكانيات و الداخلية واخلارجية يف ضوء املتغريات اإلنتاجية والتسويقية املصادر 

 استبعاد األفكار املبدئية ابعتماد املرحلة الةانية واألكةر أمهية، يتم فيها وهي مرحلة غربلة األفكار املبدئية: اثنيا: 

 لةالةة.لة ابعض املعايري من أجل االنتقال للمرح

 اقتصاداي ستبعاد األفكار غري اجملدية الة االبتكارياألفكار جدوى تقييم  هايتم فيمرحلة تقييم األفكار: اثلثا: 

 للمرحلة التالية.لالنتقال وفنيا على اجملدية منها 

 ما يصعب تطبيقه.استبعاد و  هوتقدير تكاليفلتحديد ما ميكن تطبيقه مرحلة اختبار األفكار: رابعا: 

جزء من السوق املستهدف كبيئة موضع التطبيق يف املنتج املبتكر وضع أي  تطبيق االختبارات:مرحلة خامسا: 

معرفة قدرته على إشباع حاجات ورغبات و  لإلنتاج،بعد حتديد مدى توافر املتطلبات الالزمة تسويقية فعلية 
                                                             

 . 0، ص ، مرجع سبق ذكرهنعيم حافظ أبو مجعة 1
 .202-202، ص مرجع سبق ذكرهمعراج هواري، فتيحة عبيدي،  2
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تقليل درجة املتخاطرة و معرفة نقاط قوة وضعف املزيج التسويقي و حجم املبيعات املتوقعة من أجل قياس الزابئن، 

واملعدات  الرأمسال الالزمبتوفري  املؤسسةمث بعد التأكد من سالمة نتائج عملية االختبار، تقوم املتوقعة عند التقدمي، 

 الذهنية له لدى الزابئن.  اإلنتاجية التسويقية هبدف املتاجرة هبذه املنتجات وتقرير الصورة املوارد البشرية للعملياتو 

، يتم تقييم تلك النتائج مرور الفرتة الالزمة لظهور نتائج املرحلة السابقة بعدمرحلة تقييم نتائج التطبيق:  سادسا:

 1مدى جناح االبتكارات هبدف االستتخدام الواسع هلا.و ملعرفة اإلجيابيات والسلبيات احملققة 

 االبتكاريالتسويق  متطلبات: إدارة و الفرع الثاين

 املتطلبات:  بعضيشرتط حيتاج إىل إدارة خاصة تتواله، كما أمرا صعبا كونه  االبتكارييعترب تطبيق التسويق    

 االبتكاريأوال: إدارة التسويق 

 مبا، ةعملية إداريك والرقابة ألنشطته تنظيم، التوجيهتضمن التتخطيط، التاليت الضرورية الوظائف اإلدارية تشمل    

وجعلها مسؤولة تعزيز هذه الوظيفة و  يؤدي إىل استغالل املوارد املتاحة لتحقيق اهلدف املنشود منها بكفاءة وفعالية

قد يتتخذ شكل وحدة مؤقتة  بل، عدم إدارة االبتكارلكن عدم وجود هذه الوحدة ال يعين ؛ عن إدارات اإلبتكار

املتختلفة  ملؤسساتج مقرتح يف تعميق الفهم لدى املسؤولني اباالستعانة أبمنوذ أو فاعلة على املدى الطويل،  غري

ها بشكل متاماملساعدة يف إببعض األساليب  وتزويدهماإلدارية،  هاأبعادوتسلسلها و  االبتكاري لعملية التسويق

استنادا إىل جمموعة من  هذه العمليةإدارة حتدد كيفية  مؤسسةوابلطبع فإن كل ، (6102صحيح )الطاهر وفارس، 

معدل تكراره، تكلفته...إخل؛ لكن وبغض النظر عن الشكل التنظيمي ، االبتكاريرزها: أمهية التسويق العوامل أب

بقية وبني  ى حتقيق التنسيق والتكامل بينها، فالبد من احلرص علاملؤسسةيف  االبتكاريالتسويق إدارة الذي تظهر به 

لكوهنا ة...إخل، ــاج، واإلدارة املاليراد، واإلنتـإدارة األفك املؤسسةيف ذات الطابع غري التسويقي أو اإلدارات الوظائف 

 2بشكل أو آبخر. منه عترب مدخالت ومسامهات اإلدارات األخرى، وهي اليت حتتاج إىل مسامهاتت

                                                             
 .320-321، ص مرجع سبق ذكرهعالء فرحان طالب،  1
 .006-000، ص مرجع سبق ذكرهإايد عبد الفتاح النسور، عبد الرمحان بن عبد هللا الصغري،  2
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 االبتكاريمتطلبات التسويق اثنيا:   

 مايلي: إىل االبتكارييف تطبيق التسويق الراغبة  املؤسساتاملتطلبات الواجب توافرها يف  ميكن تقسيم

وهتيئة املناخ  املؤسسةيف جناح  االبتكاريوتتضمن اقتناع اإلدارة العليا أبمهية التسويق  متطلبات إدارية وتنظيمية -

 ، وكذا هتيئة البيئة التنظيمية واليت تتمةلاملؤسسةالتنظيمي املناسب لنمو االبتكار واعتباره جزءا من اسرتاتيجيات 

 يف: سيادة روح العمل يف شكل فريق، كيفية اختاذ القرارات، اهليكل التنظيمي، العالقات، الوالء واالنتماء، نظم

 ؛ة مبا فيها إدارة التسويقاالبتكارياحلوافز واملكافآت، وأخريا التنسيق والتكامل بني اإلدارات املهتمة ابألنشطة 

 االبتكاري ابلتسويق اخلاصةوجود نظام أمين للمحافظة على سرية املعلومات  أي ابملعلومات متطلبات خاصة -

اليت جيب أن تتميز بـ: احلداثة، التسويقية األوىل، توافر املعلومات املرتدة عن نتائج تطبيق االبتكارات  هيف مراحل

 ؛ت ملتتخذي القراراتلتوفري املعلوماهبا الكفاية، الشمول، التوقيت املناسب، نظام فرعي للمعلومات خاص 

 ة كشرط لشغل الوظائف إبدارة التسويقاالبتكاريتوفر القدرة ك  ابلتسويق املوظفنيارة األفراد متطلبات متعلقة إبد -

  نظام فعال)الطالقة، األصالة، املرونة، اإلحساس ابملشكالت(،  االبتكاريتوفر مهارات التسويق  ،املؤسسةيف  

 1؛االبتكارييف جمال التسويق ، التدريب لتنمية القدرات واملهارات (معنوي، مادي)للتحفيز على االبتكار 

  متطلبات خاصة بدراسة جدوى االبتكارات التسويقية ابالستعانة ابملتختصني، وتقييمها مبجموعة من املعايري -

 دلالبتكار مقارنة مع العائ، والتكلفة الفعلية بيعات أو احلصة السوقيةالتغري يف درجة رضا الزابئن، نسبة زايدة املك

       ؛كنتيجة لتبين وتطبيق االبتكار  مؤسسةالصورة الذهنية لليف ، والتغري منه، ونسبة الزايدة يف األرابح 

 أو خارجها، التوازن يف جماالت التسويق املؤسسةداخل  هلاتوقع املقاومة واالستعداد ك  متطلبات متنوعة أخرى -

 2ك أمهية عنصر الوقت إحراز السبق و القيادة يف االبتكار.راجمال معني، إد وعدم الرتكيز على االبتكاري

 

                                                             
 .002-002، ص مرجع سبق ذكره 1
 .00ص  ،مرجع سبق ذكره، عامر عبد اللطيف كاظم 2
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 االبتكاريأنواع التسويق : الفرع الثالث       

 إىل عدة تصنيفات وفق عدد من األسس: االبتكارييقسم التسويق     

يف ، املؤسساتيف جمال اخلدمات، يف جمال ، لسلعيف جمال ا االبتكاريالتسويق ويصنف إىل  طبقا لنوع املنتج -

 حسب املفهوم الشامل له. شتخ  أو فكرة، خدمة ،كون املنتج يشمل سلعة،  جمال األشتخاص ويف جمال األفكار

 حسب نشاط، أو إىل الربح غري اهلادفةإىل الربح أو  اهلادفة املؤسساتكون يف املبتكرة وي املؤسسةطبقا لنوع  -

 )حكومية، خاصة(. املؤسسةملكية ، أو حسب جتاري، خدمات( )صناعي، زراعي، املؤسسة 

 واجهة ظاهرةمل، أو املؤسسةجهها ااملصادف حلل مشكلة تو  االبتكاريالتسويق ويصنف إىل  طبقا للهدف منه -

 مبادأة أو اجلمع بينها.الةاين تحسني األداء واالرتقاء به ابلتايل يكون يف األول رد فعل ويف لأو  ةغري مرغوب 

 للمشرتين الصناعيني.ابتكاري موجه للزابئن النهائيني أو  تسويقطبقا للزبون املستهدف منه وينقسم إىل  -

  لبعض.لبعضها االتصنيفات كوهنا تعد مكملة هذه من  نوعخذ أكةر من غالبا ما أي االبتكاريأن التسويق إال    

  االبتكارياملطلب الثالث: أبعاد التسويق 

يشري االبتكار يف و ، منتجاهتا، لذا خيتلف حجم اإلبتكار وأتثريه على يف بيئتها الداخلية املؤسساتتتباين      

 من خالل:وتوزيعه،  هوتسعري  هتصميم املنتج وتروجيإجياد طرق وأساليب جديدة يف املزيج التسويقي إىل عناصر 

 اإلبتكار يف املنتج: الفرع األول

 أو التصميمتعديل ب اليةاحلنتجات امليزات فريدة، أو حتسني مبمنتجات جديدة على تصميم هذا البعد ركز ي      

حاجات ومتوافق مع عن املنتجات املنافسة متميز  هعلجل...إخل ماتاستتخداالصائ  أو املظهر، األداء، اخل 

ستتخدام التكنولوجيا احلديةة، فهو عملية اب يف األسواق املستهدفة إلشباعها نيعأو املتوق نياحلالي زابئنالورغبات 

هذه االبتكارات  ولتنفيذ ؛املنافسة احلادةالتنافسية يف ظل  مزاايهاتعظيم ل مؤسسةللشاملة ومتكاملة وتوجه حيوي 

 حتديد أجزاء ودراسة الفرص املمكنة يف السوق مث فهم حاجاهتم وتوقعاهتملع املعلومات عن الزابئن مج املؤسسة على
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 توجد أربع حاالت لالبتكار يف املنتج: ابتكار منتج وتقدميهو ؛ هاومكوانته ومواصفاته الفنية مبا يتالءم معاملنتج 

 1لألسواق، ابتكار منتج مع مزيج جديد، ابتكار مزيج جديد دون املنتج، عدم االبتكار ال يف املنتج وال يف املزيج.

  اإلبتكار يف التسعري: الفرع الثاين

 ، 2واصفات املطلوبة من قبلهماملختيار اب، مبا يسمح للزابئن اتابتكار طريقة تسعري جديدة للمنتجيتمةل يف     

 يلق إال أنه مل ،األسواق ومن أهم اسرتاتيجيات إخرتاق، عن املنافسنيلتحقيق التميز  يعترب من املداخل اهلامةو 

تتعدد صور االبتكار و عناصر املزيج التسويقي؛ ابقي االهتمام الذي يستحقه من الباحةني يف التسويق ابملقارنة مع 

الذي يتناق  بزايدة عدد  دخل والقيمة املتوقعة، تسعري الوحدةالالزبون حسب  تسعرييف جمال السعر كمايلي: 

تسعري األسعار التنافسية، تسعري الكمية، ، إرجاع جزء من السعر نقدا، تسعري اجملموعة أو احلزمة، الوحدات املباعة

 رــذروة والتسعري خارج الذروة، التسعري النفسي، التسعري الرتوجيي )الكسري الفردي أو الزوجي(، التسعيال

   3إخل....لداخليةأو األنرتنيت أو اللوحات ا مؤسسةلل يف املوقع اإللكرتوينأسعار املنتجات ابلعالقات، عرض 

  اإلبتكار يف التوزيع: الفرع الثالث

البيع كابتكارية   أو قنوات توزيع من منافذإىل الزابئن املنتجات  إليصالجديدة تسويقية إجياد طرق  ويقصد به     

يف ، البيع الربيدي، البيع عرب األنرتنيتأو  البيع اإللكرتوين ملنازل، البيع ابهلاتف،الطواف ابالبيع املتجول أو  ،اخآيل

، مبا يضمن الكفاءة يف .إخل بدال من املنافذ التقليدية.،.الرفوفاحلفالت املنزلية، وضع أصناف املنتجات على 

؛ فضال عن العمليات اللوجستية من نقل 4عملية التوزيع والتفرد يف األسلوب املعتمد ابلتواصل مع حاجات الزبون

ــاالختيار املناسأي الرتكيز على ، ج إىل املكان املستهدف بشكل سليموخزن وتغليف، لكي يتم ايصال املنت ــــــ ــ ـــ  بــ

                                                             
 .323ص ، مرجع سبق ذكره، عالء فرحان طالب 1
 .600، ص مرجع سبق ذكرهاثمر البكري،  2
 . 020-000، ص ص مرجع سبق ذكرهنعيم حافظ أبو مجعة،  3
 :الرابط، من 622، ص 06، أحباث اقتصادية وإدارية، اجلزائر، العدد يف خلق القيمة للزبون االبتكاريمسامهة التسويق (، 6102)نوال عبداوي،  4

https:// www. revues.univ-biskra.dz date : 16/05/2021. 
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 1ملستهلك.إىل األسلوب البيع املباشر أو غري املباشر عرب االعتماد على احللقات الوسيطة يف الوصول  

 االتصاالت التسويقية اإلبتكار يف : الفرع الرابع

التسويقية  لتحقيق االتصال الفعال ابلبيئة اهتامنتجو  ملؤسسةابللتعريف  طرق ووسائل حديةةاستتخدام هو     

اإلعالن، تنشيط كاملتكاملة  ية تصاالت التسويقاالأدوات  وتعترب، وفهم احتياجاهتم جذب الزابئن واالحتفاظ هبمو 

جماال خصبا  التسويق املباشرو  البيع الشتخصيالرعاية، ، ، الدعايةواإلشهاراملبيعات، العالقات العامة، النشر 

، ، حمركات البحثةاالجتماعيالوسائط كالربيد اإللكرتوين، املواقع اإللكرتونية، ابستتخدام الوسائل احلديةة   لالبتكار

التلفاز، الراديو، : كالتقليدية الوسائلالكتالوجات اإللكرتونية ...إخل بدال من الصحف و عرب األنرتنيت، اإلعالن 

ـــة إضافة إىل، إخل...اهلاتف، الربيد العادي، امللصقات، املنشورات، الصحف واجملالت ـــ ــ ــ ـــ  استتخدام العالمة التجاري

ــــكاريسرتاتيجيات ابتال، فاملسوقون حيتاجون 2من احتماالت السرقة أو التقليد املبتكرماية املنتج والتصميم حل  ــ ــ  ةـــ

 متوقعة تقنيات غري، (Word of Mouth) كالتسويق التفاعلي، الكلمة املنطوقةلرتمجة رسائلهم ابتصاالت حمددة   

 3.(Killer, 2012)املفاجأة، الدعابة، التميز يف اختيار الكلمات يف وسائل اإلعالم السمعية والبصرية ك 

  اإلبتكار يف الدليل املادي: الفرع اخلامس

 وتشعرتقدميها اليت تسهل  4(Bhargav, 2017)امللموسة احمليطة ابخلدمة األدوات االبتكار يف كل يشمل      

ــــتوفر األنرتني، اهلدوءاألاثث، اإلضاءة، األلوان، ، الديكور، الداخلي واخلارجيتصميم كال: ابلراحة الزبون  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ت ـــ

ــــزاد اإلنطباع اإلجيا هب املؤسسة، فكلما اهتمت إخل...، الالفتاتوالتجهيزات ، املعداتاملساحة، االتكنولوجيو  ــ ــ ـــ  ايبــ

 
                                                             

 .600، ص مرجع سبق ذكرهاثمر البكري،  1
 .602-602، ص ص مرجع سبق ذكره 2

3 Chetraoui Amel, Elguerri Abderrahmane, Marketing Innovation s Reality in Tourism Agencies 

ELWAFIDINE TOURS Agency Case Study, Economic Sciences, Management and commercial Sciences 

Review, V 11, N 02, 2018. p 595 , Website: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/72458 date: 17/05/2021. 
 .20، ص ق ذكرهمرجع سبهناء رمضاين، خمتار عيواج،  4

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/72458
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  2ها.ستهالكاو  هانتاجإجلودة اخلدمة بسبب تزامن  هتصورتخربات الزبون و على مما يؤثر  ،1الزابئنعنها لدى  

 اتبتكار يف عمليات تقدمي اخلدماإل: الفرع السادس  

ــــتشمل: السياسات، اإلجراءات، وقت اإلنتظو  اعتماد للجديد أو التحسني امللموس لطرق اإلنتاجهو       ــ ــ ـــ  ار،ــ

 اخلدمة الذاتية، دقة و  الزبونمشاركة  ،، درجة اخآلية املستتخدمةواحلرية املعطاة هلم تقدمي اخلدمةيف  املوظفنيسلوك  

 على تغيريات يف هذه الطرق ميكن أن تنطوي  ،خل...إنتظاروأنظمة احلجوزات واإل للزبوناملعلومات املقدمة وتدفق 

ــــلرف حمسنة أوجديدة أو لتقدمي خدمات  املؤسسةنتاج يف طرق اإل وأاملعدات  ــ ــ ـــع فاعليـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــاخلدمة ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــاملوج اتـ ــ  ودةـــ

 (Cherroun, 2014) ،3 ال لسوقها. مؤسسةللوأصيال  ااالبتكار يف العمليات يكون جديدف 

 أو األفراد  اتمقدمي اخلدماإلبتكار يف : الفرع السابع

شمل ي، و كلون جزءا مهما من اخلدمة ذاهتايشألهنم اخلدمة  مؤسساتاألفراد دورا مهما يف االبتكار يف يلعب   

 معالتفاعلية ( والعالقة 6110الضمور وعايش، ) املهارة، املظهر، التعامل، االستجابةكمسات األفراد  تطوير 

ـــفه ملؤسسةوالتعريف ابتقدمي اخلدمة يف املشاركون  أو االتصالاخلط األمامي  موظفوابألفراد ويقصد 4الزابئن، ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  م ـــ

 ،5هامقدم من أخذ انطباعا عنهاميكن صورة فنية يف ، فاخلدمة ترتجم زابئنهار مع ـباشامل همـاكـتكالحا هح جناحـاـ مفت

وبث  املؤسسةعن خبلق صورة مفضلة ومتيزها يف جودة اخلدمة تسهم ابلزابئن على االتصال  املوظفنيقدرة حيث أن 

لتحقيق االتصال للتأكد أن مواقفهم وسلوكاهتم موصلة  إلدارة موظفيطرق إجياد  لذا عليها ،يهملد والقبولالراحة 

خيلق صعوابت مما ؛ اخلدمة وأداءيف جودة  تغرييؤدي إىل مواقف وسلوكات األفراد و  أداءذلك فأي تغري يف 

       6.ء لديهمنوااي الشراو  همرضا وكذاوقيمتها  تصورات الزابئن جلودة اخلدمة علىويؤثر  اخلدمات ؤسساتمل

                                                             
 .022، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ص أصول وفصول التسويق(، 6102مليحة يزيد، ) 1

2  Chetraoui Amel, Elguerri Abderrahmane, Op-cit, p 671 
3 Op-cit, p 671. 

 .20، ص مرجع سبق ذكرههناء رمضاين، خمتار عيواج،  4
 .022 -022ص ،مرجع سبق ذكرهمليحة يزيد،  5

6 Chetraoui Amel, Elguerri Abderrahmane, Op-cit, p 596-597. 
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  الريادة التسويقية: الثانيلمبحث ا        

على مناسبة رغم مرور فرتة  -موضع نقاش اليت الزالت املفاهيم املعاصرة  منيعد مفهوم الرايدة التسويقية       

يكمن يف منهجية حتديد استتخداماته والتعامل معه وكذا  هالنقاش حول ، ولعل جوهر-لهأكادميي أول استتخدام 

   الذي  هذا املبحث يفالدراسة  استعرضتهوهو ما ؛ 1التسويق التقليديةجانبه التطبيقي لكونه ال خيضع إىل شروط 

التطرق ملاهية ذلك جيدر بنا إلضافة إىل عناصر أخرى مهمة، لكن قبل ابفهوم هذا املمت ختصيصه للتعرف على 

 الرايدة أوال نظرا ألمهيتها يف بلورة وتطور مفهوم الرايدة التسويقية وأبعادها الرئيسية:

 الرايدية املؤسساتماهية الرايدة، الرايدي و املطلب األول: 

 متجددة استتخدمت منذ فجر التاريخ للداللة على إجنازات املبتكرين، ومرت حبقبة مليئةإن الرايدة ظاهرة قدمية 

إبسهامات الباحةني يف خمتلف احلقول العلمية، مما جعلها ظاهرة مقعدة يصعب تطورها يف حقل علمي منفرد لذا 

ارتبطت مبفهوم الرايدي الذي يصف املتخاطر الفردية للتقدم االقتصادي إبجياد ، كما 2ال توجد نظرية موحدة هلا

 3األرض، العمل ورأس املال.طرق جديدة لعمل األشياء، فأصبحت من أهم عوامل اإلنتاج مع 

 التارخيي اتطورهو  لرايدةانشأة : الفرع األول  

 مصدرا مشتقا من الفعل رود واسم فاعله رائد، والرائد  لغةالرايدة كلمة أن   إلبن منظور ورد يف لسان العرب      

صطالحا أما ا، 4روادومجعه  ،يرسل إليهم فيلحقون به مثهو الذي يرسله قومه الستكشاف وحتديد مواطن الكأل 

 (Entreprendre) الكلمة الفرنسيةاملشتق من  (Entrepreneurship) اإلجنليزيلمصطلح ترمجة لالرايدة ف

تعين يف اللغة الفرنسية )املتعهد( وعندما انتقلت إىل اإلجنليزية و الوساطة يف العملية التجارية،  متةلواليت 

                                                             
 .020، ص مرجع سبق ذكرهاثمر البكري،  1
 .02-02، ص األردن، عامل الكتب احلديث، 0، طالرايدة يف األعمال: املفاهيم والنماذج واملداخل العلمية(، 6116جمدي عوض مبارك، ) 2

3 Ghezali Fatima, Boudi Abdessamad, )2019( , The impact of e-marketing methods on marketing 

leadership : A case study of Algerian banks, knowledge of Aggregates Magazine, Algeria, V 05, N 02, p 35, 

Website : https:// www.asjp.cerist.dz/en/article/107902 date: 20/05/2021. 
 .02ص ، 0، األردن، طاألايم، دار : نظرة تكامليةالتسويق الرايدي(، 6161)حممد حامد املالحسن، جنلة يونس آل مراد،  4

http://www.asjp.cerist.dz/en/article/107902
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(Entrepreneur)  املنظم أو املأصبحت تعين( قاولBoiton & Thompson,2004)1 استتخدمتوقد ؛ 

 هاانتشر استتخداممث اإلستكشافات العسكرية، حتمل خماطر مبعىن اايت القرن السادس عشر يف بدألول مرة 

أما  ؛2(Gwartney et al,2003) بناء اجلسورو للداللة على األعمال اليت تتضمن املتخاطرة كاألعمال اهلندسية 

رتتيب األعمال ب (BBC)قاموس فسرها إدارة ومراجعة، و و  أبهنا تعهد هافقد وصف (Oxford)قاموس أكسفورد 

لةالث مرات خالل العقود  (Entrepreneur)مصطلح  ترمجةتغريت  ؛(H Nandan, 2007)وتنظيمها 

عمل أو إقامة و األوائل ركزوا على مهارة الرايدي يف التنظيم  الباحةونلكون  منظماألخرية: حيث كانت تسمى 

 3.رايديحتولت إىل ؛ وأخريا استعدادات رايديةواليت أظهرهتا مبسمى جديد  شركة، مث مقاول

إضافة إىل توجهاهتم البحةية إىل عدة  املفهومهذا راء الباحةني حول آتباين  (Hyrsky, 1999)يعزو 

االقتصاد، االجتماع، النفس، اإلدارة اإلسرتاتيجية، ك: خل عديدةمبدا املسهمة فيهتعدد العلوم  :منها أسباب

تدرس و متشبعة جلميع األعمال وحتتضن العديد من األنشطة االقتصادية ظاهرة  فهي ؛التاريخاإلنسان و ، التسويق

يث خيتلف املفهوم االقتصادي هلا طبقا ح اجملتمع؛و  ، اجلماعة، الصناعةاملؤسسةلفرد، : امستوايتعدة ى عل

االختالفات  نتيجةمشروع ما من دولة ألخرى  نشاءإلفرد الإدراك  إختالف، و األنشطة وطبيعتها صائ  هذهخل

سنحاول و  5،على حنو سليم أقرت هذا املفهوماليت عريفات بني التغم ذلك توجد قواسم مشرتكة ر  ،4الةقافية والبيئية

 يف اجلدول التايل:ابختصار دارس ملاإسهامات حبوث و يف  الرايدة والرايدي يمفهوماستعراض تطور 

 
 

                                                             
دراسة استطالعية على عينة من بيئة  ودورها يف حتقيق مكوانت اإلبداع: الرايدة اإلسرتاتيجية(، 6106ملياء علي إبراهيم، ميساء سعد جواد، ) 1

 :الرابطمن  626، ص 06، العدد 00، اجمللة العراقية للعلوم اإلدارية، اجمللد العراقية احلكومية واألهلية يف حمافظة كربالء املصارف
https://www.iasj.net/iasj/article/162678 date: 16/05/2021. 

 . 000ص مرجع سبق ذكره، حممد حامد املالحسن، جنلة يونس آل مراد،  2
 .002، ص مرجع سبق ذكرهرسل سلمان نعمه،  3
 .220-220، ص ص مرجع سبق ذكرهفتيحة عبيدي، هواري معراج،  4
 .002-000ص مرجع سبق ذكره، ، جنلة يونس آل مراد، حممد حامد املالحسن 5

https://www.iasj.net/iasj/article/162678
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 والرايدي الرايدة مفهومأهم إسهامات املدارس العلمية يف تطور : (2-1جلدول رقم )ا
 بعض إسهامات الباحثني يف تعريف الرايدة والرايدي املدارس

املدرسة 
الكالسيكية

من حيث سلوك املتخاطرة لديه، والتعامل مع الظروف غري الواضحة، ومدى توظيفه لقدراته اإلدارية يف  للرايديتشري  
ملكية املشروع للحصول على األرابح، واستغالل رأس املال، وتوظيفه بكفاءة يف العملية اإلنتاجية، وهي أول من أدخل 

 Richard)ابحةيها:مل املتخاطر؛ ومن أشهر هي حت الرايدةوترى أن  مصطلح الرايدة إىل النظرية اإلقتصادية

Cantillon,1725) ،(Beaucleau, 1797) ،(Say, 1803) ،(Francis Walker, 1876). 
 

املدرسة اإل
قتصادية

 

هنا عنصر من عناصر اإلنتاج لتنظيم أو تنسيق العملية اإلنتاجية، والتعامل مع ظروف عدم االستقرار، أو أب للرايدة تشري
 ؛هو من ميتلك مهارات املتخاطرة واالبتكار واإلدارة، ومهارات البناء املؤسسي الرايديعدم التوازن يف السوق، وأن 

 Alfred)، (Adam Smith, 1900)ابحةيها:  ؛ ومن أشهرقواعد االقتصاد احلر واملبادرات الفرديةأرست 

Masrhal) ،awley, 1900)H) ،Schultz, 1975))،(Hoselitz, 1952) ،)Frederick Haribson). 

الباحةني واالقتصاديني الغربيني إىل تشجيع الفكر الرايدي وتشجيع  بعضيف بداية السبعينات من القرن املاضي، دعا 
لتنمية احلقيقية األمهيتها يف إحداث لنشاط االقتصادي اتوسيع قاعدة امللكية يف بضرورة االهتمام العمل احلر وكذا 
بداية الةمانينات وما بعدها ثورة الرايديني أو ثورة العمل احلر اخلاص، حيث بدأ  فرتة، وقد أطلق على للموارد البشرية

 حتقيق التنمية الشاملة املستدامة. للمسامهة يفم ن بتشجيع أكرب عدد ممكن من الرايديني يف جمتمعاهتاملسؤولو 

املدرسة النمساوية
 

كسر حالة التوازن املوجودة يف   )تتضمن أدوارا ووظائف عديدة تشمل: اإلبداع، اإلبتكار، والتفكيك اخلالق  الرايدة
من حيث  (املنتججديدين على هذا  طلب وعرض خيلقنتج جديد أو خدمة جديدة، مما ملالرايديني اببتكار السوق 

، صناعة جديدةأو  مؤسسةموارد جديدة، طريقة إنتاج جديدة، سوق جديد، اخلمسة: منتج جديد،  التوافقات اجلديدة
كما أكدت ؛  واحلصول على األفكار واملعلومات بكفاءة عن السوق، هبدف استغالل الفرص املنتجة، وحتقيق األرابح

اكتشاف الفرص املرحبة واستغالهلا للوصول إىل حالة التوازن السوقي أي  على أمهية احلماس والنشاط لدى الرايدي يف
، ((Kirzner, 1921، (Kirchoff)، (Schumpeter, 1934)من أشهر ابحةيها: "الشغف الرايدي"؛ 

(Casson, 1982) ،(Hayek, 1945) ،(Miss, 1944) ،(David Birch, 1979) ،(Penrose, 1959). 

مدرسة 
هارفارد

نشاء إبتتحقق الرايدة وترى أن  0622سنة  من مركز حبوث التاريخ الرايدي يف جامعة هارفاردها أفكار نبعت  
  املؤسساتوتتكون من أبعاد: تغريات النظام االقتصادي، خلق  ،تنمية االقتصاد الوطينلواالستةمار فيها  املؤسسات

 . (H. Arther, 1948)؛ من أشهر ابحةيها األرابحالبتكارات، وظيفة الرايدي خلق الستةمار اكأحد املتطلبات 

مدرسة 
الس
ل

وك اإلنساين
 

مفهوم السلوك اإلنساين  هاوادتن  أبن األفراد ليسوا جمرد كائنات أاننية خالقة بل قادرون على استةمار الفرص، قدم ر 
هو ذلك التصرف الذي تستحوذه فعالت املؤدية إىل اخللق واإلبداع، ودوره يف خلق التفا السلوك الرايديللتعبري عن 

نتيجة أتثري دافع تليب حاجاته ورغباته يتبادر إىل ذهنه يف شكل أفكار ومشاريع أو فرص و الفرص، والذي يربزه الرايدي 
حيث ميكن النظر إىل السلوك اإلنساين لدى الرايدي من خالل عوامل عدة أبرزها: املبادرة يف طرح ؛ داخلي أو خارجي
رايدي، دور احمليط االجتماعي والبيئي املؤثر على قرار الرايدي كالعائلة واألصدقاء، الزمالء، أتثري القدوة فكرة املشروع ال

يف اجملتمع، طبيعة شتخصية الرايدي املستوى التعليمي له، الةقافة السائدة، طبيعة اجملتمع الذي يعيش فيه الرايدي، 
، الدوافع العاطفية أو املنطقية، عادات الرايدي، مدى أتثري اإلدراك لدى الرايدي والتعلم وتشكيل املواقف لديه

 .العالقات االجتماعية والشتخصية على الرايدي
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 بتصرف. 36-06ص ص، مرجع سبق ذكره جمدي عوض مبارك، :املصدر

 ,Pinchot and Pinchot) هستعملأول من افإن  (Intrapreneuring) الرايدة التنظيميةأما مصطلح   

 1اإلبتكار، التجديد الذايت، االستباقية.، تخاطرةاملأببعادها:  اهتمام األوساط األكادمييةاجتذبت مث (، 1978

 مفهوم الرايدة: الفرع الثاين   

)اخلفاجي والغاليب،  املؤسسةيف دراسة نظرية الرايدة إحدى نوافذ التفكري املعاصر للمدخل املتكامل  متةل

 :يف اخآيت سواء يف البيئة العربية أو األجنبية، نذكر أمههاعدة مبادرات حديةة لتعريفها وقد ظهرت ؛ (6103

تتضمن متييز الفرص واستعمال معقدة عملية  أو، املؤسساتمن األفراد أو  هي عملية خلق القيمةالرايدة     

 2.( ,2004Mitchell &Mckeown) االسرتاتيجيات التجارية للدخول يف املغامرةو املصادر 

                                                             
1 Christian W, Dana T, (2019), Fostering entrepreneurship for innovation in African Banks subsidiaries, 

Africa Journal of Management, V5, N 3, p 2, Website: https:// www.tandfonline.com/action/ date : 01/06/2021. 
 . 02ص ، مرجع سبق ذكره، عامر عبد اللطيف كاظم 2

املدرسة احلديثة
 

تشري إىل آراء الباحةني املعاصرين يف هذا اجملال، فهم يشريون للرايدة من حيث: احلاجة إىل اإلجناز، تعظيم الفرص، 
 ,David McClelland)، املتخاطرة، وخلق الةروة، ومن أشهر ابحةيها: املؤسساتاإلبداع واإلبتكار، إنشاء 

1961( ،)Drucker, 1964( ،)Knight, 1967( ،)Mintzberg et al, 1998( ،)Libenstein, 

1968( ،)Albert Shapero, 1975( ،)Karl Vesper, 1980(،)Gifford Pinchot, 1983 ،)

(Robert Hisrich, 1985( ،)Gartner, 1985( ،)Venkataraman, 1997( ،)Timmons, 1997 ،)

(Morris, 1998( ،)Michael and Ireland, 2001)0621عام الرايدة كحقل أكادميي بدأ ابإلنبةاق ؛ ف ،
إن فرتة التسعينات من النظرايت اليت تبحث فيها؛ ستكشاف ابإنشاء مفاهيم حبةية للرايدة  حيث حاول الباحةون
ىل إنظرايت التعلم كالنظرايت احلديةة يف اإلدارة  كادمييا قواي يف الرايدة؛ ونبهت نشاطا حبةيا وأ القرن املاضي شهدت

إبطار مشويل إلعادة إحياء  املؤسساتأمهية املعرفة وطبيعتها االجتماعية املرتبطة ابملوارد البشرية، اليت ظهرت لتزود 
 .املؤسسةبعد من أبعاد التعلم الرئيسة يف و اجتماعية تراكمية، النظر له أببعاد جديدة على أنه صريورة و مفهوم الرايدة 

املدرسة االجتماعية
 

الةمانينات والتسعينات انتشارا شهدت عرف مصطلح الرايدة االجتماعية يف ستينات وسبعينات القرن املاضي، لكن 
مث ؛ ي على خمتلف األصعدةاالجتماعواسعا هلذا املفهوم الذي ميزج بني جين أرابح العمليات التجارية وفكرة التقدم 

حديةة كان هلا وقع كبري على مفهوم العمل االجتماعي الذي أصبح يستمد أهم مصادر متويله  إىل ابتكار أساليب
واستمراريته من مشاركة وإسهامات القطاعني العام واخلاص، بصورة أكةر فاعلية دعما لعملية تطوير اجملتمعات 

شي جلميع طبقاته؛ يستند املفهوم اجلديد للعمل االجتماعي على أساس التعامل مع القضااي واالرتقاء ابملستوى املعي
والتحدايت االجتماعية أبسلوب إبداعي بتطبيق حلول مبتكرة ذات مردود اقتصادي اجتماعي مستدمي ملعاجلة هذه 

يب جيل جديد من الرايديني القضااي؛ وقد بدأت اجلامعات حديةا يف العامل بتدريس هذا املفهوم هبدف خلق وتدر 
 .(Steyaert and Hjorth,2006)، (Bolton and Thompson, 2000)االجتماعيني؛ ومن أشهر ابحةيها: 

http://www.tandfonline.com/action/journallnformation?journalCode=rajm20
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 .(Daft, 2010)بدء عمل جتاري وتنظيم املوارد الضرورية له مع افرتاض املتخاطر واملنافع املرتبطة به هي     

ة القيام أبنشطة فريدة لتلبية حاجات األعمال والزابئن عن طريق اكتشاف الفرص كما تعرف أبهنا عملي   

 1.(Hitt et al, 2005) لتحقيق األرابحواستغالهلا وبعقلية استباقية وتبين املتخاطرة احملسوبة 

تحمل ب ابتكارا ابرزايضع فيه  نشاء مشروعإلمستعدا  هجتعلاليت صفات الرايدي تعرب الرايدة عن كما  

)بدران،  ، وضمان إمكانيات تطويره إىل مشاريع متكاملة معهوإرضاء الذاتابألرابح والنجاح لتمتع واتخاطرة امل

، وحتمل املتخاطر لذلك، وختصي  الوقت واجلهد واملال الالزم قيمعملية إنشاء شيء جديد ، وهي 2(6110

بينما ؛ (6112العلي، و  األفراد )النجار عملية ديناميكية لتأمني تراكم ثروةأو  املصاحبة، واستقبال املكافأة الناجتة،

 ،تخاطرةوالتحسب للموتستخري املوارد قدرة التنبؤ ابلفرص النادرة واستةمارها ب (6101)صاحل وآخرون، يعرفها 

 اأهن (6101)حسني، ويرى ؛ احتياجاهتم املتجددة وتلبيةالزابئن  ملفاجأةوحتقيق خمرجات أفضل من املنافسني 

  .3جديدة أو منتج جديد، جتعل من صاحبه رايداي يف ذلك النشاط مؤسسةأو  فريدعمل بقتناص الفرص ا

 4وتسليمه يف الوقت واملكان والسعر املناسب. الزبونما يطلبه لقدرة على إنتاج اب (Laguador, 2013) وعرفها

رايدة هي قدرة التفكري والتصرف بشكل مبتكر كأساس وموارد ودفع وعمليات للتعامل مع حتدايت فال     

حتويل املوارد إىل عمل  االفرصة الذي يتم فيه( أتيت من تصور توافر Shane, 2003) ها، واعترب أسلوب احلياة

 (Casson, 2005) يف حني عرف، يجيةجتديد االبتكار واالسرتات هناأب (0660، شاكر، زهرة) هاعرّفو ، مربح

 5.هنم أشتخاص يستفيدون من الفرص الناشئة إلنشاء أسواق جديدةأبرواد األعمال 

  إضافة قيمة للمنتجات بتتخصي  املواردعملية ا ميكن القول أهن، الرايدة صطلحملف يتعار أهم الاستقراء بعد    

 تشملو ، مع حتمل املتخاطر الناجتة الربحوحتقيق  بفاعليةستغالل الفرص املتاحة خلدمة األسواق واملهارات الالزمة ال
                                                             

 .626، ص مرجع سبق ذكرهملياء علي إبراهيم، ميساء سعد جواد،  1
 .31، ص مرجع سبق ذكرهجمدي عوض مبارك،  2
 .002، ص مرجع سبق ذكرهحممد حامد املالحسن، جنلة يونس آل مراد،  3
 .002، ص مرجع سبق ذكرهرسل سلمان نعمة،  4

5 Hero Sulistyo, Siyamtinah, op-cit, p 2.  
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 .املتخاطرة، االبتكار، احلصول على املكافآت، توفري املوارد الضرورية )املال، اجلهد، الوقت( أربعة جوانب : 

أيضا  هالكن ،يف الواقعيف اجلامعات كما ميكن تطبيقها تدرس ، العلوممن خمتلف الرايدة علم متعدد املصادر ف   

مجعت بني فقد ، من التدريب والتعليم واملمارسةميكن اكتساهبا  حتتاج إىل مهارات متنوعة إلجناز املهام املتختلفةفن 

 1املعرفة العلمية واملهارات لتطوير كفاءات الرايدي وقدراته وحتقيق النجاح بكفاءة وفاعلية.

 الرايدية والرايدي املؤسسات: الفرع الثالث      

شيء وجتديد ذي قادرة على إجياد ال املؤسسة( هي Histrich, Peter, 2005حسب ) الرايدية املؤسسة  

مع األخذ ابإلعتبار املوارد املالية، املعنوية، املتخاطر اإلجتماعية، وتوفري احلوافز  قيمة يف الوقت املناسب

الزابئن يف حماوالت إلجراء تبادل املعلومات تدخل  مؤسساتفهي ،  لكسب قناعاهتمموظفنيواإلستقاللية لل

 2 إجياد أسواق جديدة بدال من القيام خبدمة األسواق املوجودة.والعالقات معها، وهكذا ينصب اهتمامها على 

اليت تتعهد اببتكار تسويقي جديد، وتبادر إىل مشروعات فيها  املؤسسةها اعترب فقد  (Miller, 1983)أما     

اليت تعمل  املؤسسات( أبهنا 6110)مبارك، وعرفها روح املتخاطرة، وأتيت دائما ابملبتكر واملفيد وتطيح مبنافسيها، 

واكتشاف الفرص اجلديدة، وهتدف إىل النمو ابستمرار لتنافس بقوة املنشأة واملتخاطرة ابملشاريع  اإلبداع على تعزيز

الرايدية  املؤسسات( أن Donald, 2009أشار )، و السوق واحلصول على ميزة تنافسية األخرى يف املؤسسات

 املوظفنيبداع والتغيري، إدراك اجلودة واإللتزام األمةل هبا، انغمار متتاز ابخلصائ  التالية: السرعة يف االستجابة لإل

االجتاه للزابئن إبجياد أسواق جانبية، وحدات إىل حقائق ملموسة؛  يةاإلسرتاتيجاخلطط حتويل ؛ مأي إضافة قيمة هب

الرايدة هي:  أربع صفات رئيسة (Mintzberg et al, 1998)يضيف كما   ؛3أكةر حمدودية واستقاللية

ــــواالسرتاتيجية حمكومتان ابلبحث عن فرصة جديدة، قوة السلطة بيد املدير الذي عنده الرؤى والكاريزما، بن ــ ـــ ــ ــ ـــ   اءــ

                                                             
 .32-30، ص مرجع سبق ذكرهجمدي عوض مبارك،  1
 .032-060، ص ص سبق ذكرهمرجع حممد حامد املالحسن، جنلة يونس آل مراد،  2
 .02، ص مرجع سبق ذكرهعامر عبد اللطيف كاظم،  3
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  1الرايدية. للمؤسساتبقفزة نوعية يف مواجهة حاالت عدم التأكد، إن النمو هو اهلدف األمسى يتأتى  اإلسرتاتيجية

ميةل الفرد الذي ينظم ويدير ويتحمل ( Entrepreneur) الرايدي( أن مصطلح Websterأوضح معجم ) 

خماطر األعمال أو املشروع، وقد مةل الرايديون األفراد التواقون للةروة الذين يتتخذون املتخاطرة، ويصنعون القرار 

 (0660)عايش، أما  ؛2العاملإلدارة املوارد بطرائق غري مألوفة الستةمار الفرص، وبذلك أصبحوا قادة الصناعة يف 

هو ف ،أي فرع من فروع النشاط االقتصاديالرايدي رب العمل الذي يتحمل اجملازفة برأمساله وبسمعته يف فاعترب 

القدرة على حتليل  لهخصب خياله قائد  أو هو ،نقبل اخآخريغتنامها االشتخ  الذي يستطيع متييز الفرص و 

، ملؤسستهبكل التفاصيل  ويهتملنجاح لتحقيق ا قادمة، ويعرف أي الطرق يسلكعلى األحداث الاملؤثرة احلاالت 

 3.ة قصريةكل شتخ  ينشئ عمال صغريا ويتمكن من تطويره إىل عمل انجح خالل مدة زمني أو أنه

لتحقيق واحتساهبا املتخاطرة  حتملمع  األعماليستطيع تنظيم وإدارة  منمما سبق ميكن القول أن الرايدي هو      

، للسيطرة على األسواقالدفع مبنتجات وأفكار جديدة و  يف السوق قتناص الفرص املتاحةملشروعه اب النجاح

 فهو من يدرك فرص السوق ويستجيب هلا. ؛وتطوير القدرات التنافسيةممكن  ربححتقيق أقصى و 

طرق جديدة يف عمل األشياء، إلضافة قيمة  فالرايدي يبتكر وجيدد، يبين فريق العمل، يركز على إبتكار    

يف ( Revolutionaryثقافته يف اقتناصه للفرص ثورية األداء واالسرتاتيجيات )جديدة ابإلبداع يف توافق املوارد؛ 

لذلك يوجد بعض اخللط  ؛4يصب جل تركيزه على الفرصة واإلستغالل األحسن هلافرتة قصرية، ذو نظرة اثقبة، 

الذي يبتكر ويطور، يرى املستقبل، يلهم الةقة، ميلك القدرة على التأثري على املرؤوسني لقائد بينه وبني مفهوم ا

 وزايدة فعاليتها وكفاءهتا،  املؤسسةلتحقيق األهداف بتحفيزهم لإلجناز ورفع معنوايهتم وحتسني أدائهم لتطوير أداء 

                                                             
 .611، ص مرجع سبق ذكرهجمدي عوض مبارك،  1
، جملة جامعة القدس املفتوحة دور رايدات األعمال يف تطوير اإلبداع املؤسسي: ابلتطبيق على البورصة املصرية(، 6102)عبد الرحيم، طه عاطف جابر   2

  https://www.journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/882 date: 16/05/2021   رابط:، من ال02، ص 36مصر، العدد ، لألحباث
 .002، ص مرجع سبق ذكرهحممد حممود حامد املالحسن، جنلة يونس حممد آل مراد،  3
 . 32-32، ص ص مرجع سبق ذكره، جمدي عوض مبارك 4
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 تتكونيقوم ابلواجب كامال، يعتمد على الرقابة، وكذا مفهوم املدير الذي ميارس الوظائف اإلدارية، يرى املشاكل، 

 ( يف فرتة طويلة؛ ينصب تركيزه على العمل واملوارد وطبيعة التنظيم.Evolutionaryثقافته على أساس تطوري ) 

الذي لديه القدرة على  املؤسسات( بني الرايدي على مستوى Hisrich and others, 2005فرق )كما    

فهو الشتخ  القادر على تقييم االبتكار وأخذ املتخاطرة يف تقدمي منتجات جديدة، أما على مستوى األفراد 

يفرتض أن تكون لديه القدرة على حتمل املتخاطر املدروسة فالرايدي لذا  ،1واغتنام الفرص من أجل خماطرة جديدة

 إجناز مهامه املتختلفةيف  لكي ينجحو ؛ للحد منه والتحكم يف نتائجهاويقبل التحدي ويتتخذ اإلجراءات الالزمة 

 : من بينها، الالزمة واليت أتيت من التدريب والتعليم واملمارسة هاراتاملينبغي أن تتوفر فيه 

 ؛واملةابرة وبذل اجلهد، والعمل ضمن مقاييس األداء العايل، إىل واقع ملموساملقرتحة حتويل األفكار و  املبادرة -

 ؛مبواصفات تنافسية مبا يتماشى وتغريات أذواق الزابئن يف الزمان واملكان بتكار منتجات جديدةا القدرة على -

 ؛الفرص الواعدةالقتناص املناسب وابلسرعة املناسبة الوقت يف ودخول األسواق اختاذ القرارات املناسبة  -

 ؛قبل الشروع يف اإلجناز ملواجهتهاالالزمة التدابري واختاذ غري املتوقعة وحتديدها وتسيريها ملتخاطر إدراك ا -

 2؛ومنطقية ضمن جمال زمين حمدد مؤسسةطريقة ب لتحقيق األهدافحديد االسرتاتيجيات البديلة بتحتقيق التميز  -

 ؛ارته، ووضع برامج العمل وتنفيذهاوضع األهداف، واإللتزام ابلوقت وإدالقدرة على التتخطيط والتنظيم ب -

  ، وكذااختالفاهتموتقبل  معهماالتصال و ، إلجنازودفعهم للتأثري يف اخآخرين وتوجيههم وامهارات القيادة  -

 3.العمل مع فريقو  التحدث إليهم أبسلوب جذاب ومةري، الةقة ابلنفس واإللتزام أبخالقيات العملو اإلنصات  -

وحيافظ ، رايدية مؤسسةيبين  بسهولة تكتسباليت ال الرايدية تنمية املهارات ( أن 6100ويؤكد )الزعيب وعزام،  

اخلربات واملعرفة ابملنتج واألسواق والصناعة؛ مهارات  (:6101ومن هذه القدرات )أبو فارة،  ،متيزهاعلى 

                                                             
 .60، ص 6، دار املسرية للنشر والتوزيع، األردن، طالرايدة وإدارة منظمات األعمال(، 6101السكارنة، )بالل خلف  1
 .006-002، ص مرجع سبق ذكرهحممد حممود حامد املالحسن، جنلة يونس حممد آل مراد،  2
 .00، ص مرجع سبق ذكرهجمدي عوض مبارك،  3
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حديد الفرص لتتحقيق الفاعلية؛ القدرة على إصدار األحكام الصحيحة ل املؤسسةعلى إدارة والقدرة التصال ا

 1إدارة العالقات.يف تطوير و املهمة ؛ قدرات التشبيك العايل اإلدراك واحلسو تعيني األفراد املناسبني للعمل و اجليدة 

 مدخل إىل الرايدة التسويقيةاملطلب الثاين:    

ظهرت الرايدة التسويقية بعد زايدة احلاجة للبحث عن طرق جديدة للتسويق وإمهال النظرايت التقليدية خلصوصيته 

ونضوجها والدمج  املؤسسةومتطلباته يف البيئة الرايدية، مث تطورت كحقل معريف برهن على جناحه يف مرحليت منو 

   2وممارسات الرايدة يف بناء متكامل واحد. بني التطورات احلديةة يف فكر وممارسات التسويق ويف فكر

 يوتطورها التارخيالتسويقية : نشأة الرايدة الفرع األول     

رغم ظهور مفهوم الرايدة التسويقية خالل العقدين املاضيني كتطور مهم يف نظرية التسويق وتطبيقاهتا، إال أنه من     

عقب اللقاءات البحةية عن إىل ظهوره ، لكن املعلومات تشري بدقة ديد اتريخ اعتماده كمفهوم أكادمييحتالصعب 

( واجمللس الدويل لألعمال AMAاليت أقامتها مجعية التسويق األمريكية )راسية دالاحللقة أعقاب يف  التسويق والرايدة

ندوات وورش عمل أسهمت يف  نظمت عدة 0626 سنة حىت 0622مث سنة ؛ 0623( عام ICSBالصغرية )

 (AMA)عقد لقاءات بني بعد  6112امتد البحث حىت عام و ، هبذا اخلصوصية األوراق البحةبعض تقدمي 

اليت تركزت على توضيح  ؛سرتاليا، نيوزيلندا وأملانياأ:  يف املوضوع يفوأكادميية التسويق يف اململكة املتحدة واملعنيني

كةيفة   املؤسساتوتصميم مسافات تركز على بناء املعرفة اليت متكن من ابتكار أسواق جديدة من خالل  هامفهوم

 ,Hills et al) إنعقاد هذه اللقاءاتقبل هامة يف اجملال كتب   عدةمت نشر و ، التقنية وذات معدالت النمو املرتفعة

وث يف التسويق والرايدة أول جملة متتخصصة يف الرايدة التسويقية عام أتسيس جملة البحذلك  شجعوما ، 3(2008

                                                             
، دراسة استطالعية خآراء عينة من مدراء األقسام يف تعزيز االسرتاتيجيات التسويقية التسويق الرايديدور أبعاد (، 6102حممد عبد الرمحن عمر، ) 1

 ، من الرابط:0601، ص 2، العدد 0والشعب واملعاونني يف عدد من مصارف مدينة زاخو، جملة العلوم اإلنسانية جلامعة زاخو، العراق، اجمللد 
 https:// www.hjuoz.uoz.edu.krd/article/download date: 16/05/2021. 

 .606، ص مرجع سبق ذكرهحممد حامد املالحسن، جنلة يونس آل مراد،  2
 .022، ص مرجع سبق ذكرهاثمر البكري،  3
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األكادميية  املؤسساتالرايدة التسويقية مهمة يف اجملاالت األكادميية، وبدأت ومنذ ذلك احلني أصبحت ، 06661

 2وقد زاد االهتمام به يف دول العامل وخاصة املتقدمة منها. تدرك أمهية هذا احلقل املعريف،

 الرايدة التسويقية مفهوم: الفرع الثاين   

وظيفة والرايدة  كالتسويق  ، فالدمج بني مستقلني بني مفهومني مجعتعد الرايدة التسويقية مفهوما هجينا      

  3.نشطة التسويق يؤدون واجباهتم بسلوك خيتلف عن املمارسات التقليدية املعروفةئمني أبسلوك، يعين أن القاك

  :تعريف مصطلح الرايدة التسويقيةيف  ةالباحةني اجلاد إسهامات أهمابختصار واجلدول التايل يوضح       

 أهم تعريفات الباحةني ملفهوم الرايدة التسويقية: (3-1جلدول رقم )ا 

 

                                                             
دراسة استطالعية التسويق الرايدي: القيادة االسرتاتيجية والذكاء التسويقي ودورمها يف تبين سلوكيات (، 6100وآخرون، ) وسوخريي علي أ 1

 ، من الرابط: 336، ص 0، العدد 2، اجمللة األكادميية جلامعة نوروز، العراق، اجمللد األهلية يف إقليم كوردستان املصارفألصحاب القرار يف عينة 
  http:// www.dpu.edu.krd/page/en/2169 date: 16/05/2021.    

 .062ص ، مرجع سبق ذكره حممد حامد املالحسن، جنلة يونس آل مراد، 2
 .336، ص مرجع سبق ذكره وآخرون، خريي علي أوسو  3

 ويقيةتعريف الرايدة التس الباحثني
(Carson et al, 1995)  .وصف األفعال التسويقية للرايدي بغري خمططة وال خطية وذات رؤية مستقبلية اثقبة ومستكشفة 

(Duus,1997)  .التمايز يف التوجه التسويقي مبنظوره املمتد خلدمة الزابئن بتقدمي منتجات غري موجودة سابقا 
(Hill &  Wright,2000)  السلوك التسويقي للزابئن يف السوق.النمط الذي تعتمده إدارة الشركة ابجتاه تغري 

(Wickham, 2001) 

لألنشطة التسويقية الرئيسية بكوهنا رؤية شاملة وبعيدة، وتغيري يف السوق بعرض منتجات مبتكرة  وصف
بعدة أمناط: تقدمي منتج جديد، إضافة ملنتج حايل، تقدمي طريقة إنتاج جديدة؛ املسامهة يف فتح أسواق 

 جديدة؛ الوصول إىل موردين جدد؛ إنشاء مشروع تسويقي جديد.

(Morris , et al,2002) 
التحديد واالستغالل بفاعلية للفرص السوقية لكسب الزابئن املرحبني الدائمني واحلفاظ عليهم بتبين 

 ة يف إدارة املتخاطر ومداخل الرفع للموارد وحتقيق القيمة اجلاذبة للزابئن.االبتكارياملداخل 
(Bjerke and Hultman 

2002) 

على تعلم كيفية التعامل مع التغيري، حتديد الفرص املتاحة، تطوير  املؤسسةأفراد األنشطة اليت حتفز 
 طرح منتجات مبتكرة لتحقيق الربح واحتكار السوق لفرتة معينة.لديهم، أو  ةاالبتكارياملهارات 

(Trim, 2003 ) 
تطوير األسواق احلالية أو فتح ل مبتكرةمنتجات أو شكالت قائمة، م حللالبحث عن فرص جديدة 

 للحصول على التغذية العكسية. البياانت ابستمرارالعتماد على مصادر وادراسة البيئة بأسواق جديدة، 
(Buskirk &Lavik, 

2004  ) 
 بفاعلية.منتجات قادرة على إشباع حاجات السوق  إلبتكارالضمنية و استتخدام املعرفة الصرحية 

(Kuratko, 2006) 
حتسني اإلمكاانت التكنولوجية لطرح منتجات جديدة، كة  االبتكارياستةمار واستغالل االكتشافات  
 .منافذ توزيع جديدةاستتخدام ، مؤسسة، إعادة اهليكلة أو اهلندسة للات القائمةنتجامل

http://www.dpu.edu.krd/page/en/2169
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(Miles &Darroch, 

2006) 

وكسب ميزة  مؤسسةاألهداف للتوظيف املهارات واملوارد احملددة يف النشاط التسويقي لتحقيق 
 .مستدامة

 (Teach, et al., 2006) 
يبحث عن أساليب جديدة غري مسبوقة إلضافة قيمة للزابئن املناسبني  مدخل القتناص الفرص السوقية

 .املؤسسةواملرغوب فيهم وبناء حصة من الزابئن اجملدين اقتصاداي ألعمال 
(Sridharan, 

&Viswanathan, 2008) 

العالية والصراحة املتناهية يف التعامل مع نقاط الضعف وحتويلها إىل نقاط قوة، وتكريس هذه القوة  املرونة
 لتحقيق امليزة التنافسية يف العمل التسويقي.

(Hoy, 2008) 
لتحقيق أعلى مستوايت الرضا لدى الزابئن،  طوير املنتجات واالرتقاء جبودهتابتتوسيع األسواق وتطويرها 

 وزابئنها معا. املؤسسةفتستفيد  ختفيض التكاليفو جية التسويق وفعاليته، إنتالزايدة 
(Hall & Woodward , 

2009.) 

تعظيم األداء املبين ل تحويلها إىل الغريبالتحوط هلا، وحماولة جتنبها و  عملية حتمل املتخاطر كشيء حتمي
 .ميةل نوعا من اجلرأة يف أداء األعمال التسويقية الرايدية مما على الدراسة احلقيقية للسوق، 

 (6101)أبو فارة، 
، وابتكار منتجات جديدة، وفتح أسوق جديدة، نتاجاإلالتوصل إىل أساليب جديدة مبتكرة يف  

 .واكتشاف مصادر جديدة للموارد وأساليب جديدة يف إدارة األنشطة

 املؤسسةجوهرية وجمموعة األنشطة احليوية اليت تقود إىل االبتكار، وهو عنصر جناح حرج يساعد  وظيفة (6101)احلدراوي، 
 يف الوصول إىل مستوايت مرتفعة من الكفاءة والفعالية.

(Nakhata, 2010) 
مبرونة عالية، واإلصرار على بلوغ  االقدرة على التكيف مع البيئة التسويقية والتعامل مع متغرياهت 

 .وفق عقلية منفتحة ال تعرف االستسالم للصعوابتوتطبيقها يف الواقع األهداف املنشودة 

(Kurgun et al,2011) 
مستوى بطريقة متوازنة أتخذ  االتعامل معهو البحث عن االبتكارات االستباقية ابستغالل الفرص اهلامة، 

 .عقالنية وقابلة للقياس من منظور منظماحملتملة بصورة املتخاطر 

(Daniela,2012) 
وظيفة تنظيمية وجمموعة العمليات اليت تسهم يف توليد األفكار واالتصال مع الزابئن وحتقيق القيمة هلم 

 يف الرايدة واإلبداع دون الوقوع يف شرك املتخاطرة. املؤسسةمبا خيدم توجهات 

(Viegas, 2014) 
تسويق واسرتاتيجية الرايدة والعمليات اليت يتبناها الرايدي، وتنفيذها يف شكل حلول مبتكرة لتحديد 

 قدر من اخلطر.على استباقية الفرص يف بيئة معقدة وإنشاء القيمة اليت ميكن أن حتوي 
االستجابة للسوق والدخول إليه ابالستباقية واستغالل الفرص وابتكار وخلق العمليات املنظمية ابجتاه  (6102)شرب، 

 .مؤسسةتوقع طلبات الزبون الذي حيقق الفائدة لل
(Nwaizugbo 

&Anukam, 2014) 

ممارسات خاصة ابلرايديني تركز على التغيريات اجلديدة بعيدا عن ردود األفعال حلاالت معينة، وهو 
 الصغرية واملتوسطة احلجم وممارسة العالمة التجارية فيها. املؤسساتمنوذج تسويقي يالئم منو 

(Miles,et.al,2015) 
واالستفادة من عمليات االبتكار يف استتخدام التسويق كنشاط ابقتناص الفرص املتاحة  واالستباقية  

 املزيج التسويقي بفعالية لبناء حصة من الزابئن املناسبني وإضافة قيمة هلم يف األسواق اجلذابة.

 (6100شريف، أمحد ازان )
بفعالية  ملواردالعملية اليت تتضمن املبادرة القتناص الفرص التسويقية املتاحة يف األسواق جبمع وتوجيه ا

وخوض املتخاطر التسويقية، إذ تشتمل التجربة على إجياد مشروع تسويقي واالبتكار يف جمال التسويق 
 .حتقيق عوائد مالية واكتساب مزااي تنافسية مستدامةالنمو و دف هب

(Peter W, 2016) 
 الزابئنومن خالل  اندماج أنشطة االبتكار واملبادرة وحتمل املتخاطرة اليت ختلق وتنقل وتوصل القيمة إىل

 والرايديني واملسوقني وشركائهم واجملتمع ككل.
)زيدان عبد الرزاق، خليل عبد 

 (6102القادر، 
، ومواجهة التهديداتالوقت املناسب نتجات مبتكرة يف استةمار الفرص ودخول األسواق مبقدرة على ال

 ها.اختاذ القرارات وحتمل املسؤولية عنو ة أدااملتخاطرة واملبو على اإلبتكار والتفرد املشجعة االسرتاتيجيات 
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 من إعداد الطالبة بعد اإلطالع على جمموعة من املراجع املذكورة سابقا والحقا.: ملصدرا
 

عن الفرص املمكنة  املؤسسةحبث  مليةع التسويقيةتتفق الدراسة مع كون الرايدة بناء على ما تقدم       

بفاعلية من أجل كسب املرحبني منهم واحملافظة عليهم، الزابئن منتج جديد لتحقيق رغبات  تطويريف واستغالهلا 

  .على استقراء املستقبل هتاالعتبار املتخاطر املتوقعة ابالبتكار واستغالل املوارد بكفاءة، ورفع قدر ابآخذة 

اإلشارة إىل الفرص  دونابختصار لموضوع لتناوهلم لكوتلر وكيلر كبار الباحةني يف التسويق أمةال    انتقدوقد     

 التنافسية بفاعلية قدراهتاتعظيم املوظفة لالرايدية  املؤسساتمع بيئة  املتالئمةواإلسرتاتيجيات واملمارسات املتميزة 

د عدد أقل من فوجو طلبات الزابئن، ابلقدرة احلدسية لتوقع تغريات يتسم  الرايدة التسويقيةلكون ، البتكاراب

إلجناز املستمر لألهداف اإىل يدفع  املصادر املالية وقيود أكرب على الزمن املتاح لإلشرتاك يف حبوث التسويق

املتختلفة  ةل الطريقةفالرايدة التسويقية متمع املعلومات عن السوق(؛ جلستتخدام شبكات العالقات ابية )املؤسسات

كون أساسا الفرص الدافعة اليت تو  1للعمل التتخيلي أو للعمل املرئي واملنظور وعالقته مع عامل التجارة والسوق،

عدم وجود إمجاع حول مفهوم الرايدة التسويقية إال أن ستغالهلا فرغم الجديدة للتفكري والعمل  طرقتبحث عن 

اخلصائ  اخآتية: االبتكار يف التسويق، مجع املوارد إلجياد مشروع تسويقي، فرص  اتفقت على  التعاريفأغلب 

  2.(Schreierm, 2002 Franke&) كسب ومنو حتت شروط املتخاطر وعدم التأكد، اإلستباقية

 أنشطة يف على الدخول القادرة  املؤسساتاملمارسات اجلديدة يف جاء مصطلح الرايدة التسويقية لوصف      

  -االبتكار: يف الصغرية واملتوسطة املؤسساتالرايدية و  املؤسساتوجود اختالف بني  ، ورغمجريئة وانجعةتسويقية 
                                                             

 .062-060، ص ص مرجع سبق ذكرهحممد حامد املالحسن، جنلة يونس آل مراد،  1
 .  006-000 ، صمرجع سبق ذكرهزان شريف، اأمحد  2

 وآخرون، وسوأخريي علي )
6102) 

لتحديد الفرص واستغالهلا بشكل استباقي، وخلق القيمة هلم وكسب الزابئن واالحتفاظ  املؤسسةقدرة 
 ابملرحبني منهم بتقدمي منتجات مبتكرة.

)حممد حممود حامد املالحسن، 
 (6161،  جنلة يونس آل مراد

قدرة نشاط غري رمسي يعتمد على احلدس وقدرة جعل األشياء قابلة للتحقيق، أو طرائق تسويقية فاعلة ب
على متيز إدراك الفرص وتقدير خماطرها وتوليد وإبتكار مصادر جديدة وتعزيز اإلنتاجية للمصادر  املؤسسة

 احلالية بفاعلية اإلبتكار وردها السريع على التحوالت يف أولوايت الزابئن وتعزيز عالقة طويلة معهم.
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هناك من مساها بـ "تسويق املشاريع فأكةر  هبا رتبطاهذا املفهوم ، إال أن األهداف اإلسرتاتيجية -إمكانيات النمو

، 1الزابئن رغباتحاجات و  كشفودقتها يف  قرهبا من األسواق ل( Morris et al, 2002) "الصغرية واملتوسطة

الكبرية من النشاطات االقتصادية وكذا معظم تها صحلوضوحا أمهية و أكةر فيها األنشطة الرايدية  إضافة إىل كون

إضافة إىل ، يسهل عليها ترسيخ نقاط قوهتا الرايدية لتطوير االتصاالت وخدمة الزابئن حيث يهاجترى فالرايدة حبوث 

ضمن اهلياكل اإلدارية املعقدة  اتنامي خرباهتل الرايديةتها استدامة أنشطو النمو و  كبريةال املؤسساتصعوبة حتديد 

وترك اجملال أمام  لتتخفيض حجمهاهبا ، مما أدى 2كفاءاهتا ضمن السياسات واإلسرتاتيجيات وقواعد العملوتقييد  

الكبرية يف ظل  املؤسساتال تستطيع جماراة فهي  ،املشاريع الكبريةلدخول إىل لاملتوسطة والصغرية  املؤسسات

، خاصة يف مراحل منوهاالبقاء يف األسواق و ملالكني األفكار اجلريئة حلاجتها لالبتكار ابين ولتاملنافسة التقليدية، 

 4هبذا التوجه.كبرية ال املؤسساتحديةا اهتمام  تزايدرغم ذلك ، 3تصب يف مصاحل الذاتية اليتعن قدراهتم لتعبريها 

 : خصائص الرايدة التسويقيةالفرع الثالث       

 اخآيت:وميكن تلتخيصها يف   ،الرايدة التسويقيةعن السلوكيات املعتمدة يف املعربة تتمةل يف املضامني     

عمليات مع الرتكيز على  والتوجه حنو التنسيق بني وظائفها كاإلنتاج والتسويق املؤسسةغلغل يف كل مستوايت الت -

 ؛لمنتجاتلوالرتويج البيع والدعم والتشجيع 

ابألهداف الشتخصية واألداء بعيد األمد واستنادها  هاارتباطو  التسويقية مبستوى من املتخاطرة اتسام القرارات -

ل وأنظمة اليومي عرب شبكة العموالتفاعل التواصل البياانت اليت يغفل عنها املنافسون خاصة، والواردة من على 

 ؛غري الرمسيةبحوث التفعيل و  السوق الرمسيةتقليل أمهية حبوث مع  املؤسسةاملعلومات يف 

 سرعة الشتخصنة مع الزابئن، و أو ( Customization)التعامل مع السوق واعتماد اإليصاء الواسع مرونة  -

                                                             
 .022-022، ص مرجع سبق ذكرهاثمر البكري،  1
  .0601، ص مرجع سبق ذكرهحممد عبد الرمحن عمر،  2
 .020، ص مرجع سبق ذكرهاثمر البكري،  3
 .606، ص مرجع سبق ذكرهحممد حامد املالحسن، جنلة يونس آل مراد،  4



  
  

 

42 

  رايدة التسويقيةللتسويق االبتكاري وال الفصل األول: األدبيات النظرية

 ؛تفاعلية وسائل تسويقيةاعتماد و  بناء معرفة الزبون ابلتفاعالت واألحداثم، و تفضيالهتلاالستجابة 

 يف السوق املستهدف؛ (Niches)التوجه حنو األجزاء الصغرية  -

على السمعة الشتخصية واملصداقية يف و  املوظفنيالتأكيد على التزام ومحاس و عتماد على احلدس والتجريب اإل -

 1الرايدة التسويقية؛العنصر البشري هو أساس لكون  التعامل مع الزابئن

إىل اهلدف  املؤسسةأوصلت اليت السابقة اخلطوات التكتيكية  حسبتعديل الرؤى واالسرتاتيجيات التسويقية  -

 2سرعة االستجابة؛لضمان لغاء اخلطوات الزائدة إبجتنب ضعف التتخطيط و املطلوب يف ضوء التغريات التسويقية 

  3هارات اإلدارية والتسويقية املتجددة؛القدرة على االنتفاع بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومزجها ابمل -

 اإلستناد على املبادرة والقرارات الفردية من أجل إدراك الفرص املتمةلة يف احلاجات والرغبات والتحدايت -

 4بكفاءة عالية.املتخطط هلا تطبيق األفكار ب التسويقية واالستتخدام األفضل للموارد املتاحة لتحقيق الربح 

 أهدافها مهية الرايدة التسويقية و أ: الفرع الرابع      

  حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيةحظيت الرايدة التسويقية مؤخرا أبمهية ابلغة لكوهنا تؤدي إىل     

ممارسات ستعمال التسويق يف ، اب5(6101وتطوير االقتصادايت )كوتلر وآخرون، للمجتمعات وتشجيع منو 

 :املؤسساتللوصول إىل الرايدية اليت هي أساس جناح وتطور  6للتواصل وتقدمي قيمة مضافة للزابئن الرايدة

 أوال: أمهية الرايدة التسويقية

 : منهاعدد من النقاط  يف أمهية الرايدة التسويقية تتجلى   

                                                             
 .060-061، ص مرجع سبق ذكرهاثمر البكري،  1
 .031-062، ص ص مرجع سبق ذكره، جنلة يونس آل مراد، حممد حامد املالحسن 2
    يف تطوير صناعة السياحة يف اجلزائر، وكالة أنوار الصباح برج  التسويق الرايديدور (، 6161جنوى سعودي، ضرغام علي مسلم العميدي، ) 3
 ، من الرابط: 023ص  ،3 :، العدد06اجمللد ، ، اجلزائرارية، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجبوعريريج أمنوذجا  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/221991 date: 15/05/2021. 
 .002-000، ص ص مرجع سبق ذكرهأمحد ازان شريف،  4
  .0601، ص مرجع سبق ذكرهحممد عبد الرمحن عمر،  5
 . 023-026ص ، مرجع سبق ذكره، العميديجنوى سعودي، ضرغام علي مسلم  6

http://www.asjp.cerist.dz/en/article/112772
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 مداخل تطوير جديدة،  منتجات إبتكاريف تنمية ستةمار الفرص واإلميان بنتائجه اب املؤسسةيف التغيري  حتفيز -

 املتخاطرة؛تبين قدرة على ال تعزيز، و مصادر توريد جديدة، وأساليب جديدة للعمليات جديدة لألعمال   

 ؛ وحتقيق املكاسبديدة اجلشاريع املإبقامة الطويل  املدىعلى ومتنوعة  جديدةتوفري فرص عمل  -

 ؛ليكونوا رايديني همتشجيعو ، الرايدةق يقحكهدف لتوتؤمن آتزرهم   املوظفنياالهتمام ابلسلوكيات اليت تستهوي  -

 والدة أمناط تفكري اسرتاتيجية و  تالئمهاأمناط قيادية و توجهات رايدية  العتمادبلورة تصورات جديدة للقيادات  -

 1؛لكوهنا أحد أهم مدخالهتاالتسويقية  م كيفية اختاذ القرارات، وفههاعاجلوتتستقرأ األحداث وحتدد أسباهبا   

 ابملعرفة الواعية  التميزوحتقيق قدرهتا التنافسية للمنافسة بتحسني لالستجابة  املؤسساتالتحدي لألفراد و حتفيز  -

 ؛اجلودة والنوعيةحتسني مما يؤدي إىل  زايدة التنافس ودخول منافسني جددو للبيئة واحتضان مستجداهتا  

 ، املؤسسةبتوفري منتجات متفوقة لتلبية حاجات متقدمة، وتوسع ومنو ثروة األمم رتاكم لاألساس املنطقي  -

 واحملافظة على أفضل املهارات؛تحفيز االجناز ب األعمالية تمرار واس

والكفاءة يف املتاحة إبجراء توافقات جديدة يف املوارد  خلق أسواق جديدةو  إجياد أنشطة اقتصادية جديدة -

 2؛جدد وخلق طلب وعرض جديدين على املنتج يف السوق زابئناستتخدامها، إجياد 

 نقل وسائل التكنولوجيا بني الدول، أو ابتكار تكنولوجيات جديدة، لتحقيق التنمية اإلقتصادية املستدامة؛  -

ــ: التعلم التنظيمي واستتخدام املعلومات إلجناز أنشطتها  مؤسساتلوصول إىل واتبين التجديد االسرتاتيجي  - ب

 ؛ الزبون، زايدة اخلربة واملهارة واستتخدام التقنيات اجلديدةووالء خفض التكاليف، حتقيق رضا 

، تفعيل عوامل اإلنتاج، امتالك املرونة واالسرتاتيجية الالزمة وتشجيع االبتكار، تعزيز وطينحتسني الدخل ال -

 3؛واألعمال مسعة األعمال ابالستقامة واملسؤولية، دافع أساسي لتغيري ثقافة اجملتمع

                                                             
 .061، ص مرجع سبق ذكرهرسل سلمان نعمه،  1
 .222-220، ص مرجع سبق ذكره، ، معراج هواريفتيحة عبيدي 2
 .02، ص مرجع سبق ذكرهعامر عبد اللطيف كاظم،  3
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تنويع أعلى،  ستوى أقل إنتاجية إىل مستوىلقدرة على حتويل املوارد من مى إنتاجية األنشطة ابرفع مستو  -

 ؛املؤسسةأنشطة ووظائف وكذا  قيمة جديدة للمجتمعيضيف اإلنتاج مما 

 1.اإلجراءات، املؤسسةواملصادر، احلوافز، املكافآت، ثقافة  إعادة هيكلة املشاريع بتغيري األداء وأنظمة املوارد -

 جهودها وأنشطتها حول برتكيز، الرايدية وذات موقع متميز فيها مؤسسةفلسفة تنظيمية للتوجه تسويقي و  -

 ؛والبحث يف مواقع األسواق دون احلاجة إىل إهدار الوقت يف حبوث السوق استكشاف حاجات ورغبات الزابئن 

يبحث يف مواقع ومراكز األسواق وجيعلها قادرة  لكونه الرايدية، للمؤسسات التسويقيةتوجهات الةل إحدى مت -

 2؛اجة إىل حبوث سوق مكلفة تستغرق مدة من الزمناحلعلى تلمس حاجات الزابئن ورغباهتم دون 

 لصياغة أتطري مفاهيمي للتسويق يف عصر التغري والتعقيد ةومتناسق ةحماولة جادة متكاملهي  فالرايدة التسويقية   

 3؛، وتزداد أمهيتها عند ارتفاع حرية األسواقبعض عناصر البيئة وتناق  املواردلظروف املستقبلية والتناقض بني ل 

 اثنيا: أهداف الرايدة التسويقية

ظروف ة حتت املوظفهو تقدمي هيكل يقرتب من النشاطات التسويقية األساسي للرايدة التسويقية اهلدف       

 دف إىل حتقيق هتاليت  مظهر أساسي للرايدة التسويقية،النشاطات الرايدية ميكن أن يكون أيضا فمعظم مؤكدة، 

 (:6100)شريف، من خالل للدول التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 بتعميق املعرفة ابألبعاد املتختلفة للبيئة الداخلية واخلارجية؛ مؤسسةزايدة القدرات التنافسية لل -

 احلالية واجلديدة، وخلق فرص عمل جديدة؛ املؤسسةإجياد أسواق جديدة ملنتجات  -

 وتنويع اإلنتاج اببتكار منتجات مالئمة الحتياجات اجملتمع والزابئن؛ املؤسسةزايدة كفاءة وإنتاجية  -

 املسامهة الفاعلة يف نقل التكنولوجيا وتطبيقاهتا اجملدية؛ -

                                                             
 .26-20، ص مرجع سبق ذكرهجمدي عوض مبارك،  1
 .062ص ، مرجع سبق ذكرهحممد حامد املالحسن، جنلة يونس آل مراد، ،  2
 .006، ص مرجع سبق ذكرهأمحد ازان شريف،  3
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 1ند ضرورة توجيه أعماهلا حنو األفضل، وحنو املزيد من النجاح والتميز.ع مؤسسةإعادة اهلندسة أو اهليكلة لل -

 والتسويق التقليدي دة التسويقيةبني الراي: االختالف الفرع اخلامس      

 هناك يف مرحلة النضج،  املؤسساتلدى  التسويق التقليديوبيئة  الرايدة التسويقيةفضال عن تباين بيئة    

 تكمن فيمايلي:التسويق التقليدي، عن  الرايدة التسويقيةيز اجلوهرية اليت قادت لتمختالفات بعض اال

 التسويق التقليديو  الرايدة التسويقية بني مقارنة: (4-1) اجلدول رقم
 الرايدة التسويقية التسويق التقليدي مبادئ التسويق

شامل حلاجات ابلتقييم الالتوجه حنو الزبون  املفهوم
  قبل تطوير املنتج (له)االنقياد  السوق

لبحث يف األفكار اجلديدة إلجياد ابالتوجه حنو اإلبتكار 
 للسوق(االنقياد ابلفكرة، التقييم املستمر ) هلااألسواق 

، االستهداف التجزئة ، سفلمن أعلى إىل أ االسرتاتيجيالتخطيط 
 واحلذرلتأين اب، حتديد املزيج التسويقي والتموقع

ات العالقات كشبب من أسفل إىل أعلى الزابئناستهداف 
 احلدس وسرعة اختاذ القرارات.، املزيج التسويقيلتحديد 

كأسلوب أساسي لتنفيذ املزيج التسويقي   املنتهجة األساليب
 اإلسرتاتيجية التسويقية وبلوغ األهداف املوضوعة

 (، الكلمة املنطوقة)االتصال املباشرتبين األساليب التفاعلية 
 احلاليني ابملزيج.توطيد العالقة مع جدد و  زابئنإلجياد 

حبوث التسويق واالستتخبارات التسويقية اعتماد  املعلومات
 عن السوق املستهدفاملعلومات جلمع 

مجع املعلومات غري الرمسية من و املالحظة الشتخصية اعتماد 
 االتصاالت )تشبيك غري رمسي( خالل شبكة

العملية  ،ابملنتجات وخصائصها االهتمام الفلسفة
 التسويقية ابنتهاء عملية البيع

ضامني ومتطلبات مدخل إدارة العالقة مع االهتمام مب
 هداف.األحتقيق يف نجاح للمنوذجية  تقييمأداة كالزابئن  

يتبىن مدخل امليزة التنافسية املرتكز على اعتبارات  القيمة املضافة
 التكلفة

لتحقيق فروق واضحة  كبريةاالبتكار بدرجة  استتخدام 
 جوهرية يف القيمة املضافة من خالل الربامج التسويقية

مدخل تكيفي مع ظروف السوق احلالية مع  املدخل السوقي
 االهتمام ببعض االبتكارات اإلضافية

يهتم بقيادة الزابئن من خالل االبداع مدخل تفاعلي مبادر 
 الديناميكي

 الدور األساسي
  للتسويق

عمليات التبادل وعمليات الرقابة على  تسهيل
 السوق

حتقيق امليزة التنافسية املستدامة من خالل االبتكارات اليت 
 .تؤدي إىل حتقيق قيمة مضافة للزابئن

يتعاطى مع القضااي التسويقية  موضوعي علم التوجه
 والعمل على حلها املعلومات املتوفرة هبدوء

التعاطي مع القضااي التسويقية يف النفعالية ابيتصف 
 واالبتكار يف ممارسة األنشطة التسويقية ةاحلماسة واملةابر و 

املنسق لعناصر املزيج التسويقي واملهتم ببناء  دور املسوق
 العالقات التجارية للمنتجات

وكيل التغيري على املستوى الداخلي واملستوى اخلارجي 
 ويهتم بطرح األصناف املبكرة  مؤسسةلل

 دور الزبون
مصدرا خارجيا لالستتخبارات التسويقية ومصدرا 

 للحصول على التغذية العكسية
 

حتديد اسرتاتيجيات و مشارك فعال يف صناعة القرارات 
  اخل التسعري واتصاالت التسويقمدو ختطيط املنتجات 

                                                             
 .002، ص مرجع سبق ذكره 1
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 على االستتخدام الكفء للموارد احلالية الرتكيز إدارة املوارد
عدم على إجناز خمرجات أكةر من مدخالت أقل، الرتكيز 

  مؤسسةللتقييد األنشطة التسويقية مبا يتوافر من موارد 

الرتكيز و األنشطة التسويقية أداة لتحمل املتخاطر احملسوبة،  ز على تدنية املتخاطر إىل أدىن حد ممكنالرتكي النظرة إىل املخاطرة
 هاختفيفو تحمل املتخاطر لعلى إجياد وسائل 

تطوير املنتجات 
 اجلديدة

قسام ووحدات البحث أبمن خالل مدعم 
 والتطوير واألقسام الفنية األخرى ذات العالقة

يعد مصدرا لالبتكار، ويعد الزابئن شركاء فاعلني يف إنتاج 
  اجلديدة وتطويرهااملنتجات 

 اكتشافها من خالل املستتخدمني الرواد يتم واضحة غري  املسحية لبحوثيعرب عنها ابواضحة  حاجات الزبون
  ومضطربةمشتتة ، انشئة، أسواق غري واضحة مستقرةأسواق قائمة وانضجة ظروفها  إطار العمل

واحلصول على األرابح  املؤسسةحتقيق أهداف  عوامل النجاح
 وعدم ظهور املشكالت

القدرة على إدامة وتنمية العالقات مع الزابئن واستغالل 
 املؤسسةالفرص السوقية ودعم عمليات اإلبتكار يف 

يف اإلجتاه املتخطط له والقيام ابألعمال  السري الرقابة التسويقية
 خطاء التنفيذألالتصحيحية 

إخفاق استغالل الفرص التسويقية واستغالل قدرات  تفادي
 وحتقيق النجاح التسويقييات اإلبتكار تنفيذ عملل املؤسسة

 املؤسساتكل أنواع تطبيق األنشطة التسويقية يف   آلية التطبيق
 وخمتلف القطاعات

ولكنه يزداد جناحا يف الصغرية  املؤسسات كليف  تطبق 
 سرعة واملرونة العالية يف تغيري األنشطةللواملتوسطة 

واملهارة األكادميية اخلربة أصحاب توظيف  املوظفنيطبيعة األفراد 
 والعملية يف عمليات وأنشطة التسويق

فيهم خصائ   ةتوافر املرايدية و النظرة أصحاب التوظيف 
 التسويق عمليات أنشطة و الرايدي الناجح وابألخ  

حصة سوقية لكسب األسواق احلالية يف العمل  حدود السوق
 أسواق أخرىإىل التوسع و  املنافسنيجيدة إزاء 

داخلي أو خارجي يف أي سوق الفرص البحث عن 
 ككل  السوقيف زابئن التلبية مجيع متطلبات ا باستغالهلو 

  الكبرية  للمؤسساتخاصة ابلنسبة النمو،  ية املؤثرةالتقلبات البيئ ،املوارد املطلوبةندرة  التحدايت
 اإلبتكار.أبمهية القدرات املميزة و تشجيع امليزة التنافسية  عمليات الشراء والبيع والسيطرة على السوق النظرة العامة

 بناء وإقامة أسواق مستقرة نسبيا السوق
إنشاء مواقع و تكامل للنظرة األسواق تقسيم األسواق 

 املنافسة. املؤسساتد الفوضى جتاه بتولي هامتعددة في
 واإلبتكار الطريقة الفاعلة إبشراك الزابئن يف اإلنتاج  اإلبداع املتزايدمع حالة السوق مع  التكيف طريقة التسويق
 تفاعلية ،عامة وغري رمسية مصادفة ومبتكرة وانتهازية املعلومات املتوافرةبعد دراسة أساسية ورمسية  طبيعة القرارات

 من إعداد الطالبة بعد اإلطالع على جمموعة من املراجع املذكورة سابقا والحقا.: ملصدرا    
 

 الرايدة التسويقيةأو عناصر أبعاد : الثالث املطلب  

  مستندا إىل جهود؛ املتخاطرة، االستباقية، راالبتكا: هي ةللرايدأبعاد ثالثة ( Miller,1983حدد )       

(Mintzberg, 1973)  ــأبع ويف نفس السياق فإن ،1هذا اجملاليف  الباحةني أغلباتفاق اليت حازت على ــ ـــ ــ   ادــ

ــعديد من جملل تؤدي دور املظلة اليتبني الفكر التسويقي والرايدي  التداخلمثرة  تعتربلرايدة التسويقية ا  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  االتـ

                                                             
 .02، ص مرجع سبق ذكرهعامر عبد الطيف كاظم،  1
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للرايدة التسويقية عدد من الباحةني على جمموعة أبعاد ، وقد اتفق 1بعضها معوحتقق النجاح بتفاعلها التسويق  

 ,Morris)األبعاد اليت ذكرها يف هذا املطلب بتفصيل بينما ستقتصر الدراسة ، بعدا 02إىل أكةر من  توصل

Schindehutte & Laforge, 2002)  اليت هلا قدرة السيطرة على جماالت السوق والتوجهات الرايديةو:  

  إدارة املخاطر التسويقية :الفرع األول         

على هتا هتديد حيد من قدر  هوف، هلتفادي هلذا عليها فهم املؤسساتنشاط يف  املؤثرةمن املشاكل  اخلطريعد    

بتطبيق اخلطوات التالية:  املؤسسةحول املتخاطر اليت تتعرض هلا علمي تفكري  إبدارة اخلطريقصد و  ،أهدافهاحتقيق 

، حتديد طرق التحكم وقياسها بعقالنية حتمال حدوثهاا، تقييم آاثرها و ة مصادرهاوتصنيفها ومعرف حتليلهاو  هاحتديد

 أو فشل التحكم يف خماطر سابقةمستقبلية خماطر  لكشففيها لتقليل احتمال حدوثها وآاثرها، املراقبة الدورية 

يرى ، و 2هاأهداف تحقيقل املؤسسة تعزيز قدراتو وضع أنسب سياسة ملواجهة اخلسائر املتوقعة أبقل تكاليف ممكنة و 

(Drucker, 1988أن ) حماولة التهرب منها كررت تقليل خماطرها ألدىن حد ممكن، ولكن إذا  لتسعى  املؤسسة

 ( املتخاطر إىل ثالث أنواع: Dess, 2007قسم )و تنتهي إىل اختيار أكرب املتخاطر وهو عدم القيام بشيء، فس

 3.ألعمال كدخول أسواق جديدة، املتخاطر املالية كالقروض الكبرية، املتخاطر الشتخصية كقرارات املديرينا خماطر

اكتشافها فضل فيعود أما املتخاطرة التسويقية  ،(Cantillon, 1734)هو ابلتسويق املتخاطرة وأول من ربط     

الستفادة من موارد يف االرايدية  املؤسسةمتةل رغبة أهنا  (Okpara, 2006)ويشري  ،(Bauer,1960)الباحث 

، تسبب الفشلقد  عاليةمع وجود خماطرة منتجات جديدة  اببتكار مرحبةغري اثبتة الستغالل فرص تسويقية 

نجاح البقاء و ال مبا يضمنعدم التأكد حاالت يت يف أت ا( أهنCharles & Robyn ,2000) وأشار كل من

التسويقية:  تخاطرملاإدارة العوامل املؤثرة على  من( أن 6112رى )الزبيدي، يو واخلوف من الفشل يف األسواق، 

 ةقدر الو  نتجاتامل، التغري يف أسعار مدخالت اإلنتاج، مرونة الطلب على نتجاتاملأو أسعار تغري حجم الطلب 
                                                             

1 Ghezali Fatima, Boudi Abdessamad, op-cit,  p 35. 
 .020-036ص ص مرجع سبق ذكره،، جنلة يونس آل مراد، حممد حامد املالحسن 2
 . 600، ص مرجع سبق ذكرهملياء علي إبراهيم، ميساء سعد جواد،  3
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مما  املؤسسةخماطر  دور واضح يف إدارة التسويقية دارة املتخاطرإلكما أن  ،1ها السوقيعلى زايدة أسعارها وفق طلب

تقليل الشكوك من البيئة اخلاصة وإدارة و عادة حتديد عناصر البيئة اخلارجية إب يعزز جناحها أبقل مشاكل ممكنة

هي تقصي العواقب  (Dess et al, 2007حسب )للنجاح يف ذلك  طرقوأفضل  ،رصد املشاريع اجلديدةلاملوارد 

فرص اجلديدة وصوال إىل خفض حاالت عدم الكمدخالت إلدارة املتخاطر عند تقييم وضع سيناريوهات  و احملتملة 

ليست مغامرة الرايدية  املؤسساتف؛ (Venkataraman S, 1997األخرى )التحالف مع األطراف و  التأكد،

 2.(6102 البغدادي والعطيوي،)لزايدة الفرص بعقالنية وقياسها  هتاإدار و  لمجازفة احملسوبةلاالستعداد بل متلك 

 ابتكار أوكبرية   موارد تستخريأو  مبالغ مرتفعةرتاض قابختاطر  املؤسسات أن( Dess et al, 2007يؤكد )     

 جيب أن خيفف املكاسب السعي لتحقيقف ،3جديدة االستةمار يف تكنولوجيا أو أسواق جديدة يف منتجات  

 رايديني تلعب ميوالت اإلدارة العليا دورا حامسا يف حتديد اإلجراءات مع الو ، هود احملسوبةجلابرة احتمال اخلسا 

هنا عالية أبيف حني ينظر إىل اإلجراءات اجلريئة لكسر السوق  ،كجزء من عملهم  ابلنظر إىل حتمل املتخاطر

  4.ههنج خمتلف لتحملفهم ميتلكون مستوى أقل إلدراك اخلطر و ايديون ضمن قدراهتم الر اها ، ير املتخاطر

 الرتكيز على الزبون: الفرع الثاين          

  همفهوم الزبون مستقال عنجعل ، مما األدوات واألساليبيف  تطوراتمؤخرا واجه املفهوم التسويقي      

استمرارها أصبحت تدرك أن سبب  املؤسساتفرحلة تسويق الزبون، مبالفرتة هذه فسميت ، (6101)السويدي، 

يف االستجابة للزابئن والقوة لتعظيم السرعة واملرونة  هالتوجيه موارد مما دفعها، (6101)صادق،  هاإليفاء حباجات هو

املكانة الذهنية حتسني هلدف السوقي و ابيف األسواق  لمنافسةل العمل كفريقو الروابط معهم  وتقويةوحتقيق رضاهم 

                                                             
 .000، ص مرجع سبق ذكرهزان شريف، اأمحد  1
 .0612، ص مرجع سبق ذكرهحممد عبد الرمحن عمر،  2
، حوليات جامعة قاملة للعلوم التسويق يف حتقيق الرايدة التسويقية: مناذج عامليةدور نظام استخبارات (، 6106)فاس، مرمي بوخضرة، الشريف بو  3

    https://www.asjp.cerist.dz/en/article/91807 date: 15/05/2021 :الرابط، من 66، ص 62العدد:اجلزائر، االجتماعية واإلنسانية، 
 . 020، ص مرجع سبق ذكرهيدي، مجنوى سعودي، ضرغام علي مسلم الع 4
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لقيام بدورهم اب يف إرضاء الزبون املوظفنيكل يسهم  الرايدية  املؤسسة، ويف زايدة احلصة الزبونيةلاملزيج التسويقي وأداء 

حتديد الزابئن  خلطوات التالية:اب املؤسسةعن  ابلزبون املناسب أو كسب املتحولاالحتفاظ  حيث يتم بشكل سليم؛

لزايدة ابملنتجات اجلديدة  معالمهإل هبماالتصال  البياانت؛ وقواعدالسجالت  من خالل ميتناق  نشاطهالذين 

عن اهلامة علومات امل لتوفرياألمامي اخلط موظفي اإلصغاء إىل ومنع حتوهلم إىل املنافسني؛  مإمكانية االحتفاظ هب

جيعل  السعر العادل ؛أكةر عند فقداهنم والرتكيز عليهمواملكلفني األكةر قيمة االهتمام ابلزابئن  ؛الزابئنانشغاالت 

إىل الزبون وحل  ابإلصغاء استتخدام موانع اخلروج السعر القدمي؛ عدم تغري لتوقعهم الزابئن حيافظون على والئهم

 ؛صعبا املؤسسةالتعامل مع إهناء  جلعلملراجعتها ومعرفة آرائه  التحولسرعة، وطلب ترك مالحظاته قبل بمشاكله 

  1.املؤسسةللعودة للتعامل مع  دعوتهو  حتوله، تةبيت املشكلةمعرفة أسباب  بعد الزبون املناسبكسب عودة 

مع الزبون بناء العالقة اجليدة ف(، Kotler, 2006الرايدية الزبون يف قمة اهلرم التنظيمي ) املؤسساتوضعت    

وتعد من أهم امليزات قدراهتا وإمكانياهتا يف ضمان قاعدة متينة من الزابئن املوالني هلا و  هايعتمد على جناح

ن تطور  عداد الزابئن واليت عليها أالبحث عن الفرص الفاعلة لزايدة أ ايقع على عاتقه الرايدة التسويقيةف، التنافسية

   . (Miles et al, 2015)للزابئن يف املستقبل لتقدمي أفضل اخلدمات  املوظفنيكفاءة 

 تسويق التوجه حنو الزبون: (1-1)رقم  الشكل                     

 الزابئن         املدير                              
 موظفو اخلط األمامي                                               التنفيذي                             

 إلدارةا     اإلدارة                              
 املدير           ط األماميخلموظفو ا                       

 التنفيذي          الزابئن                               
    

 اهلرم التنظيمي املقلوب                              اهلرم التنظيمي القدمي                 
                                    ، بناء الثقة( املوظفني، زايدة دور تشجيع املبادرة، )التوجه للعمل والنتائج(   أسبقية منخفضة للزبون، ثقة منخفضة ،بطء اختاذ القرار، )التوجه للعملية

 .032، ص مرجع سبق ذكرهاملالحسن، جنلة يونس آل مراد، حممد حامد : املصدر

                                                             
 .032-030، ص ص مرجع سبق ذكرهحممد حامد املالحسن، جنلة يونس آل مراد،  1
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لصياغة وفهم طلباهتم املستقبلية الكامنة  بدقة الزابئنتوجهات  ةعلى معرف الرايدة التسويقيةتنصب أنشطة      

 ، ابلرتكيز علىوتفعيل دور االتصال الشتخصي يف توصيف االجتاهات التسويقية معهااملتوافقة التسويقية القرارات 

األسواق أسواقها احلالية، بل تشمل ليس فقط يف ز موقع منتجاهتا يف السوق، يعز لت مؤسسةامليزة التنافسية لل

عن والتميز حاجاهتم ورغباهتم  تالئم، مما يقود إىل دقة التوجه حنو الزابئن املستهدفني ولتقدمي منتجات احملتملة

الناجحة  املؤسساتالذي تؤكد عليه و كقوة مركزية للتسويق الرتكيز على الزبون  عادة ما ينظر إىل ف 1،املنافسني

اخرتاق  منؤ تميكن أن  ابلزابئنالتوجهات املتطرفة دائمة مع الزابئن، فاء عالقات بنلساليب مبتكرة أيوظف  لكونه

 2.الزابئناالبتكارات اليت ختلق األسواق وتعرقل التوازن، ألن هذه التغيريات اجلذرية تكون خارجا يف مواجهة 

 واقتناص الفرص االستباقية: الفرع الثالث     

استكشاف حاجات و  هاهدافأحتقيق  يف ستةمارهاالفهمها و  املؤسسة هي ظروف استةنائية تسعىالفرصة       

 لول هلاات املالئمة  كحاملنتجطرح لسبق يف ابالقوية هلا التسويقية االستجابة ، مشكالت ابعتبارهاورغبات الزابئن 

يف  املؤسسات( ختتلف Srinivasan et al, 2005وحسب )، 3لالستفادة من مزاايها وحتسني موقعها التنافسي

 (Dess, 2007) اعرفهي اليت أو املبادرة ةالستباقيابأطلق على هذا السلوك االسرتاتيجي ، و لفرصلواستةمارها  رؤيتها

كما   ،4نشوئهال مؤديةقتناص فرص جديدة برصد االجتاهات املستقبلية للزابئن أو توقع شروط ال املؤسسةجبهود 

وتطوير طرق والبحث عن أسس تقدمي منتجات جديدة قدرة على استغالل الظروف احمليطة وأسواق جديدة الةل مت

خلدمة األفراد ابلبحث املتواصل  مؤسسةتشكيل شيء يولد قيمة للو  ،5د موقفها االسرتاتيجييتحدلاإلنتاج 

(2005 Gomez et al,)، 6(6110)الدوري،  تنشؤهاكها أو تدر ال تنتظر الفرص بل  الناجحة املؤسسةف. 

                                                             
 .063، ص مرجع سبق ذكرهاثمر البكري،  1
 .020، ص مرجع سبق ذكرهجنوى سعودي، ضرغام علي مسلم العميدي،  2
 .062-063، ص مرجع سبق ذكره 3

4 Ghezali Fatima, Boudi Abdessamad, op-cit,  p 36. 
 .66، ص مرجع سبق ذكرهالشريف بوفاس، مرمي بوخضرة،  5
 .606-600، ص مرجع سبق ذكرهملياء علي إبراهيم، ميساء سعد جواد،  6
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 ة اليت تتوقع هبا األوضاع الصعبةأو وصف للممارسات التسويقيبيئة ال يفللتأثري  ةتخاطر املهي االستباقية ف      

تقيم إمكاانت السوق حسب درجة و لتقليل عدم التأكد والتبعية،  البيئةوتصرفات مواجهتها وإعادة تعريف ظروف 

إلمكاانت، ليكون الرايديون أكةر رؤية  شكالتامليدرك اخآخرون فبينما ، احملددة لنجاحها املؤسسةوارد ملمالءمتها 

دد ما إذا طبق االبتكار يف الوقت املناسب، يف ظل ظروف أقل مةالية تشكل معرفة السوق عائقا حتعرفة السوق فم

 1يف الوقت املناسب لتحقيق النجاح.املالئم من تبديد املوارد وتتيح هلا التصرف  املؤسسةمينع 

 ( أبهنا البحث عن أسس تقدمي منتجات جديدة قبل املنافسني Belousova & Gailly, 2008وأشار )     

 للكساد  املؤسسةحسب توقعات الطلب املستقبلي إلحداث التغيري وهتيئة البيئة املناسبة له، كما تعرف أبهنا تفسري 

 (.Mesa et al, 2012أبنه فرصة تطوير استجابتها وتنفيذها لالستفادة من الفرص املدركة اليت يقدمها التغيري )

لعمل يف ظل التغريات ابعلى بناء الةقة مع زابئنها  املؤسسةساعد ة ت( أن االستباقي(Nesta, 2009يؤكد   

ومسعتها لدى الزابئن، االلتزامات املبكرة ابلتكنولوجيا  املؤسسةتحقيق الرايدة التسويقية، إنشاء صورة ل االقتصادية

هو هجوم وقائي يصعب فزابئن األوائل خملصني، المطلقة، بقاء  واألمناط اجلديدة وقنوات التوزيع، ميزة تكلفة

 2(.6112وكلما زادت مميزاته زادت جاذبية اختاذ مبادرته )تومسون وسرتيكالند،  تقليده

 & Quince)التميز املوارد املتاحة والرغبة يف  حسبمنتجاهتا  لقيادةالرايدية  املؤسساتتسعى  حيث    

Whittaker, 2003) الفاعل لالبتكار  هاسلوكهذه املبادرات هي ف(Benedetto & song, 2003) ،

)السكارنة،  ابلتعاوناملنافسني  احتواء، بينه وبني النمومالحقة املنافسني ابإلبتكار، املفاضلة  :ةتضمن االستباقيوت

للزابئن  مسبوقة إلضافة قيمة يبحث عن أساليبمدخال القتناص الفرص  الرايدة التسويقيةةل مت(، حيث 6101

 نتهازاالسرتاتيجيات القائمة اب تتجاوزالرايدية  املؤسسات، ف(Teach & Miles,2007) املرحبني وزايدة حصتهم

                                                             
 .020-022، ص مرجع سبق ذكرهجنوى سعودي، ضرغام علي مسلم العميدي،  1
 .002-000، ص مرجع سبق ذكرهأمحد ازان شريف،  2
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 1(.6101)أبو فارة، األسواق املضطربة خبدمة  عند اشتداد املنافسة البقاءو (، 6101الفرص )صادق، 

على املدى الطويل م قبل تغريات البيئة املؤثرة ابفرتاض احتمالية حدوثها األفعال اليت تتاالستباقية تتضمن    

مبالغ مرتفعة ابلرقابة على الزابئن واملنافسني ومسح السوق  املؤسسةيكلف  ماختيار االسرتاتيجية املناسبة، ال

املالية كوظائف خمتلفة  من  ادرجة االستباقية على عناصر البيئة وما يرتبط هب وتعتمد ،والبحث عن املوارد النادرة

بـــ: اغتنام الفرص يف السوق اليت ال عالقة هلا مع  كما ترتبطوالعمليات والتسويق أو البحث والتطوير وغريها،  

العمليات احلالية، تقدمي منتجات جديدة وخمتلفة عن املنافسني، التتخطيط االسرتاتيجي للعمليات يف مرحلة احندار 

: جناح املنتجات أي البحث والتطوير وإعادة بــاالستباقي ميكن تعزيزه تج عن توجهها النا املؤسسةفنجاح املنتج؛ 

قنوات بني و  هاة العالقة بينأي طبيع جناح العملياتالبناء والتصنيع واملتابعة املستمرة للبقاء وتفادي ضغوط املنافسة؛ 

  2السوق. أو املؤسسةتفضيالت الزابئن يف  تغري قبل مجع املعلوماتأي  جناح السوق؛ ع واإلجراءات واإلدارةالتوزي

األسواق و وأنظمة قنوات التوزيع أييت ابملالحظة املستمرة حلاجات الزابئن  الفرص أمر صعباوتقييم يعد كشف و     

على  ابناءتقيمها  بلابالسرتاتيجية احلالية املرتبطة عن الفرص تبحث الناجحة ال  املؤسساتف، هاوالتواصل مع أطراف

هذه الفرص توحيد أو دمج ملنتجات السوق اليت تعمل على تعريف أو إعادة  لذا متةلمكن استغالهلا، املالفرص 

يف استدامة للربح والنجاح يف السوق،  املؤسسةتعريف املستقبل، ومتةل الفرص السوقية غري املالحظة أحد مصادر 

؛ فاستغالل الفرص املؤسساتتميز لوكيفية استغالهلا عرفتها اليت تؤدي م تنبع من حاالت السوق غري املتوقعة واليت

هتا ومد التعرف على طوهلابإن تقييم الفرص أييت يستدعي التعلم والتكيف املستمر قبل وأثناء وبعد تنفيذ الفرص، 

واملزااي املتختلفة واملهارات اليت يتمتع هبا األفراد وحتقيق األهداف  عنهاالعائد واملتخاطر املرتتبة وكذا  قيمتهاوإدراك 

لفرصة نتيجة للتغريات التقنية أو حترك السوق أو التشريعات والقوانني ا هل جاءتللبيئة التنافسية، فضال عن معرفة 

، فحجم السوق هو املفتاح للفرصة من بداية حتديد املتخاطر والعائد هلا، إذ أن املتخاطر تعكس احلكومية أو املنافسة

                                                             
 .0606-0600، ص مرجع سبق ذكرهحممد عبد الرمحن عمر،  1
 .001-022، ص ص مرجع سبق ذكرهحممد حامد املالحسن، جنلة يونس آل مراد،  2
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وتتمةل ، جناح الفرصة أساسياتتعد من اليت ومقدار رأس املال ومهارات األفراد واألهداف السوق واملنافسة والتقنية 

؛ لذا على تتكررال قد أمهية الفرصة يف كوهنا: غري واضحة، سريعة ال تنتظر، متكافئة للجميع، إذا ذهبت 

ــ االوقت الستغالهل ربح املؤسسات ــ  ألهناالفرصة عند ظهورها دون تردد انتهاز غتنامها، ال: اإلستعداد املسبق هلا بـ

 حاجات الزابئن بتغري ؤتنبلاب 1ابلتمسك هباجياد الفرص بل ملبادرة إبال تكتفي اب الرايدية املؤسسةف؛ تفرض شروطها

للتحدايت ريعة سالستجابة االو ، هااإلمكاانت اجلديدة لنمو عن و ها ابستمرار عن والبحث، جديدة افرص متةلاليت 

االتصاالت الفعالة،  جتنبها،و املشكالت توقع  افرتاض املسؤولية،، خلق األفكار، فيهااملؤثرة ارسة األنشطة وممالبيئية 

 نشطةاألتنوع  هناأب (Okpara, 2009) هاوصفو ، وحتويل املوارد إىل أنشطة مرحبة جديدةابتكارات إطالق استمرار 

 2.هلا الفرق املكتشفة كيلشت عريف الفرص، اجتاهات السوق، تقييم نقاط القوة والضعف،لت

 املواردنمية أو ترفع قيمة : الفرع الرابع       

 هلم القدرة الذين  املستشارين، اجملهزين، الزابئنك املؤسسةيف تتمةل يف االرتقاء برافعة العالقة بني األطراف املؤثرة    

 احللول املمكنة للمشكالتو النصح واملشورة وكذا ، مبواد أو متطلبات إجناز األعمالها إبمدادها قيق جناحعلى حت

 3.املتخاطر ويوطد العالقة معهميف مواجهة  املؤسسةأعباء  مما خيفف( al, et Michael 2012قبل وقوعها )

 املؤسسات تقوماملبتكرة، حيث عملية التعاضد ، لكنها بفعالية هاليس جمرد استتخداماحملدودة تنمية املوارد إن   

  وزايدة املوارد وغالبا ما يتم تقليل املتخاطر نشاط،لوصول إىل موارد أكةر مع أقل لبوضع اسرتاتيجية تسويقية 

 تصورأن ، مما يشري إىل هتازايدكما قد تؤدي إىل   ةقيود املوارد قد تضيق على جهود الرايدف، هذا البعدستتخدام اب

كتساب ابعلى رفع قيمة مواردها  املؤسساتوحىت تكون متميزة تعمل ؛ 4الرايدي إلاتحة املوارد قد يكون أكةر أمهية

لن تقتصر فرصها على  املؤسسات، في يف التميز ابملوارد ذات القيمةواإلفادة من التعلم املنظم ةاملوارد املالية والبشري

                                                             
 .002-000ص ص  ،مرجع سبق ذكرهحممد حامد املالحسن، جنلة يونس آل مراد،  1
 .226-220، ص مرجع سبق ذكرهفتيحة عبيدي، معراج هواري،  2
 .062-060، ص مرجع سبق ذكرهاثمر البكري،  3
 .022، ص مرجع سبق ذكرهجنوى سعودي، ضرغام علي مسلم العميدي،  4
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مصادرها عليها تنمية حتدي ترفع اليت  املؤسسة، فأيضا الداخلية مواردها استغاللاختيار مواردها اخلارجية بل 

: ملمارسات التاليةابني والذي يساعد بدوره املنافسمبوارد أقل نتجات املقيق املزيد من بتح؛ حكم هباالتأو ها امتالك

وفق  أخرىاستتخدام بعض املوارد للحصول على ، (مبدأ التعاضد) آخر لتوليد قيمة جديدةستكمال مورد مع ا

استدامة املوارد املتاحة أكةر من املنافسني رد أفضل من احلالية، احلصول على مواحماولة ، الفرص املتاحةو االمكاانت 

استتخدام أدوات معينة،  مؤسساتلحصول على موارد استتخدام أشتخاص آخرين ل، همصول على مواردحماولة احلو 

ماالت استكشاف استععلى املوارد احلالية،  للحفاظدة جدي طرقاستتخدام لحصول على موارد أخرى، لديدة ج

 ويتبلور التكامل بني ملكية؛ ةيالرئيس املؤسسةعمال أبمرتبطة استعمال املوارد األخرى إلجناز أعمال ، دلموار جديدة ل

 :1كما يوضحه الشكل التايل  تصبح جزءا من ميزهتا التنافسيةل املؤسساتمهمة املنسجمة مع املوارد واملعرفة  

 املؤسسةاملوارد يف لطبيعة رمي النمط اهل: (2-1)رقم  الشكل

  ميزة اندرة   
 أصول اسرتاتيجية                                                

 )بشرية، مالية، معرفية... ( ةتنافسيقوة                                             
 )معرفة ضمنية، جمهزين، فرق العمل ...( قدرات

 املال، خربات بشرية، التقنية ...( )رأس  موارد أساسية 

 .006، ص مرجع سبق ذكرهحممد حامد املالحسن، جنلة يونس آل مراد،  املصدر:

 األعمال وهي: مؤسساتوهناك أربعة موارد أساسية تعد حتدايت تواجه      

 أعماهلا مع املوارد البشرية لبناء العمليات وإجناز األعمال يف جماالت التعلم  املؤسسات: تبدأ جتميع املوارد -

واخلربة والسمعة التجارية واملعرفة يف الصناعة وشبكات العقود، وأن فرق العمل أفضل من األفراد فضال عن  -

 تالكها وشرائها من السوق.املوارد التقنية، والذي حيدد األمهية ابلنسبة هلذه املوارد هو الوقت والتكلفة سواء ابم

سواء كانت بشرية أو مالية ملموسة أم غري ملموسة وكذلك املعدات واألصول املتختارة : املوارد املوارد اجلاذبة -

 .للمؤسساتلتحقيق النجاح وهو من أكرب التحدايت ومقدار سعرها والتكلفة، وكيفية إجياد التناغم بينها 
                                                             

 .006-001، ص ص مرجع سبق ذكرهحممد حامد املالحسن، جنلة يونس آل مراد،  1
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 ختاذ جديدة تبدأ مع املوارد األساسية ومدخالت العملية اإلنتاجية وكيفية ا مؤسسة: كل املوارد املتنوعة اجملمعة -

، وهذه املوارد هلالتحقيق قيمة  املؤسسةخمتلفة تتكون عند نشوء  واردمبتجميعها مباشرة وبذل اجلهود لالقرار  -

 ضمن أفكار جديدة.تتبلور واخللفية التعليمية والنواحي االجتماعية ورأس املال  املوظفنيتتكون من خربات 

  السعي إىل ربط املؤسسةعلى  مضمونة لتحقيق النجاح غريالسابقة املوارد لكون : املوارد الفردية التحويلية -

  ، واملعرفة والقدرات اليت ينبغي أن تكون جيدة لتزويدها بقاعدةلتحقيق ميزة اندرة املؤسسةبقوة  األفراد قوى

 1وإعطاء قيمة للموارد. املؤسسةأساسية يف اإلستمرارية والنمو يف حجم 

تتحول إىل اسرتاتيجيات قابلة ل والداخلية لفرص اخلارجيةمن ا ضرورة االستفادةلذا على املؤسسات الرايدية 

 فعال.املواقف احلالية على املوارد اليت يتم التحكم فيها أو املوجودة يف ال تقتصر  رمبيزانية أصغ للتكيف

 القيمة توليدأو خلق : الفرع اخلامس   

صل عليها زابئنها لمنافع اليت حيواملساوية ل املؤسسةتوليد القيمة إىل القيمة اليت توجدها يشري مصطلح        

قد تبنت و ؛ (...مؤسسات)أفراد،  ذاتيا من الزابئناملدركة للقيمة أو املقدار النسيب  ،عملياهتاتكاليف مطروحا منها 

املكافحة للبقاء واحلفاظ على مكانتها السوقية منهج إرضاء الزابئن للوصول إىل مكاسب مادية ومعنوية،  املؤسسات

فهي املصدر احملتمل  املؤسساتوحظي موضوع توليد القيمة أبمهية متنامية لكونه أصبح األساس للمسريين يف 

يعتمد على اإلجنازات املصاحبة ه جتاوز و توليد القيمة يف ظل الظروف احلالية من أهم التحدايت يعد لذا ، ألرابحل

القيمة بتنسيق  املؤسسةوتولد ؛ مؤسسةوحتقيق النجاح املستمر لل لذلك من إعطاء أمهية الستمرار هذه العملية

كل من شراء املدخالت من اجملهزين وجتهيز بوساطة  املنتجة صفقات مشرتايهتا ومبيعاهتا وتقدمي منتجاهتا إىل الزابئن 

إال أهنما عمليتان منفصلتان، ألن  يت توليد القيمة مع االحتفاظ هباالبعض من مدخالهتا اخلاصة؛ قد تتداخل عملي

جل الطويل، كما أن القيمة اليت تولد من مصدر أو ون قادرا على االحتفاظ هبا يف األاملصدر توليد القيمة قد ال يك

                                                             
 . 20-21، ص مرجع سبق ذكرهبالل خلف السكارنة،  1
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على توليد القيمة على منو قدرة الصناعة  املؤسسةاحد، رمبا حيتفظ هبا يف مستوى آخر، وتعتمد قدرة مستوى و 

العمل على حنو مربح  املؤسساتومقارنته مع منو طلب السوق، فإذا فاق طلب السوق قدرة الصناعة إبمكان 

ال تكون عملياهتا  ملؤسساتاوإضافة قيمة إىل السوق، أما إذا كانت قدرة الصناعة تفوق طلب السوق فبعض 

املبتكرة توليد القيمة الناجحة على  املؤسساتتؤكد و ، 1مرحبة، لذا عليها امتالك ميزة تنافسية للبقاء يف السوق

أفضل  حيقق نتائجفالرايديون ، الرايدة التسويقيةحمور فهو مكانتها التنافسية؛ لذا و مع نيتها االسرتاتيجية ها لتناسب

 2كإنشاء التحالفات والتعاقدات.  القيمةلتوليد طرقا جديدة  عند إجيادهم

 :(Griffin, 2001الرايدية على ثالثة أنواع من القيم هي ) املؤسساتتركز      

 ؛ إليهالزابئن اجلودة وأبسعار منافسة وبطريقة تسهل وصول  عايلقدمي منتج بتالقيمة النامجة عن األداء املتميز  -

 لزابئن وهو ما يعرف ابلشتخصنة هبدف بناء عالقات جيدة معهم؛االقيمة النامجة عن حتقيق رغبات وتوقعات  -

 املنافسة؛ املؤسساتعن منتجات  املؤسسةالقيمة النامجة عن تفوق منتجات  -

 تشكيلل املؤسسات حاجة من املنافسني؛للزابئن أكرب قيمة لتكوين أمهية تقدمي منتج  املؤسساتوعليه، تدرك      

زايدة ب ( طريقتني خللق القيمة6113يقرتح كوتلر )، و للتواصلالبتكار واملتخاطرة واالستباقية ابهيكل تنظيمي يتميز 

 الرايدة التسويقيةيف  فالرتويج، اتنتجاملخفض تكاليف شراء واستتخدام وتوزيع و ؛ للزابئنفوائد عروض القيمة 

  راقبةملأن  كما يرى؛  توصياهتم والتواصل معهم ابلكلمة املنطوقة عتمد علىيالزابئن ذي يعمل على توسيع قاعدة ال

 3 .الرايدة التسويقيةدور مهم يف  الشبكات غري الرمسيةو لتواصل الشفهي والتسويق التفاعلي اإللكرتوين اب السوق

 

                                                             
 .022-022، ص ص مرجع سبق ذكرهحممد حامد املالحسن، جنلة يونس آل مراد،  1
 .022، ص مرجع سبق ذكرهجنوى سعودي، ضرغام علي مسلم العميدي،  2
دراسة  التسويق الرايدي دور متطلبات التصنيع الرشيق يف تعزيز عمليات (، 6103)حممد عبد الوهاب العزاوي، رأفت عاصي العبيدي،  3

، ص 31، العدد 01القتصادية، اجمللد تكريت للعلوم اإلدارية وا، جملة يف شركة احلكماء لصناعة األدوية نينوى املوظفنياستطالعية آلراء عينة من 
    https://www.cade.tu.edu.ig/journa/  date: 22/05/2021 :الرابط، من 20-26
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 أو األنشطة الفعالة الدعم الفعال : الفرع السادس      

 ضمن التقنية اغالهلوالتفوق يف است، فوق يف حتويل رؤيتها إىل إمكاانتالرايدية على إظهار الت املؤسساتتعمل     

مبادرهتا حيث تعترب  الرايدة التسويقيةعلى اتباع عمليات  املؤسساتواملنتج والسوق، منوذجيا تعمل  املستتخدمة

أبن الرايدية  املؤسساتمكاانت السوق؛ إن قدرة إعلى اختبار نفس  همعكإشارة إىل املنافسني تشجالتسويقية  

هبا حتفاظ ابستمرار هبذه اإلمكاانت اليت تعمل لال تعطيها القوةتكون هي األوىل من حيث االسرتاتيجية والةقافة 

 :اابعتباره ن ثالث زواايم للرايدة التسويقيةينظر حيث  ،1واملسامهني للزابئنلق قيمة إضافية خل االبتكارعلى رفع 

ــوفق قدراهتا اخلاصهلا إلمكانيات الرايدية ا تقييمالفعالة؛  مؤسسةلل التميزقدرات ل ةعزز امل اكتشاف اإلمكانيات ـــ ــ  ة ــ

 2والتقنية. السلعة والسوق يفلتكون الناقل األول  قدرهتا لتعزيز هامن ستفادةاال املستقبلية؛ يزات التنافسيةتطوير املل

        

 

 

 

 

 

 

                                                             
يف منظمات األعمال الصغرية: دراسة استطالعية يف عينة من مصانع املياه  التسويق الرايديقياس مكانة عمليات درمان سليمان صادق،  1

 ، من الرابط:22، العراق، ص6101، 2، العدد: 2، جملة جامعة كربالء العلمية، اجمللد: العراق -املعدنية يف إقليم كردستان
https://www.ceps.uokerbala.edu.iq/journal  date: 20/05/2021    

يف منظمات األعمال الصغرية يف األردن:  التسويق الرايدييف عمليات  واالبتكار التسويقي دور اإلبداععلي فالح الزعيب، سليمة طبايبية،  2
 .022، ص 6161جانفي  62و 62، امللتقى الدويل الرابع حول األداء املتميز للمؤسسات واحلكومات، جامعة ورقلة، يومي دراسة تطبيقية
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 يةالبنكريادة التسويقية في الخدمات وال االبتكاري التسويق : الثالثالمبحث         

، ومن جهةمن  ورحبيتهالبنك  حتقيق التوازن بني أهدافيف  ةملسامها يةالبنكمن أهم األنشطة يعترب التسويق 

نتقال إلاما أدى ابلبنوك إىل ، إلرضائهم املالية واإلئتمانية احلالية واملستقبلية الزابئنأخرى إشباع احتياجات  جهة

والتعامل مع الظروف فرص الخلق االبتكار و  مناخبتهيئة  التسويقيةرايدة عامل ال ي التقليدي إىلالبنكمن النظام 

 املبحث األخري:هذا يف استعراضه الدراسة حتاول وهو ما  ؛1يف هذا القطاع التوجه الرايديحتقيق املؤثرة يف  البيئية

 يةالبنك اخلدماتماهية املطلب األول:       

يف إجراءات التقدمي، ماعدا ، كةريا عن مفهوم وخصائ  اخلدمات  يةالبنكاخلدمة وخصائ  مفهوم ال خيتلف      

تطبيق  وكية اليت متلي على البنالبنكات إضافة إىل منطية اخلدم ها،واألجهزة املستتخدمة في املوظفنيطريقة أداء 

 ، وهو ما سيتم توضيحه يف العناصر التالية:2والرتكيز على جودهتا املنافسةأشكال أخرى من 

 يةالبنك اخلدماتمفهوم : الفرع األول    

 مبقابل مادي أو بدونه، أو للزبونبتحقيق منافع معينة اخلاصة ية أبهنا جمموعة األنشطة البنكتعرف اخلدمة        

يدركها  ، واليتالبنكالعمليات ذات املضمون املنفعي الكامن يف العناصر امللموسة وغري امللموسة املقدمة من  

 ية:البنكوعموما تقدم البنوك نوعني أساسيني من اخلدمات  ،3املستفيدون من خالل مالحمها وقيمها املنفعية

، منح ودفع الفواتري والسحب والتحويل واملقاصة ية احمللية: وتشمل عمليات الصندوق كاإليداعالبنكاخلدمات  -

 قبول الودائع )حتت الطلب، ألجل(. قصرية، متوسطة وطويلة األجل(،القروض )

      4األوراق التجارية واملالية...إخل.اإلعتمادات والتحصيالت املستندية، ية اخلارجية: تشمل البنكاخلدمات  -

                                                             
1 Hasan Darvisha , and others, (2012), An empirical study on effective factors on entrepreneurial orientation 

in Iranian banking industry, Management Science Letters N 2, p 2591, Website : 

https//:www.growingscience.com/beta/msl/505 date : 20/05/2021. 
 .610، ص مرجع سبق ذكرهلفتاح النسور، إايد عبد ا 2
 . 32ص  ، األردن،6احلامد، ط دار ،املصريف التسويق(، 6103)تيسري العفيشات العجارمة،  3
 .612-612، ص مرجع سبق ذكرهإايد عبد الفتاح النسور، عبد الرمحان بن عبد هللا الصغري،  4
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فالبنوك أصبحت تقوم جبميع األعمال بتطبيق اسرتاتيجية التتخص  والتنوع يف كل امليادين رغم صعوبة تطبيقها يف 

 البنوك الكبرية ملا تتطلبه من موارد ضتخمة وجتربة طويلة يف امليدان؛ فالبنوك أصبحت تشارك يف جماالت متعددة

   1األخرى قد زالت. املؤسساتت تفصلها عن ابستعمال عدة طرق كالتكتل واإلندماج، واحلدود اليت كان

 يةالبنكخصائص اخلدمات  :الفرع الثاين     

ولكونه ليست مادية فقط وإمنا نفسية أيضا،  هاعتماده مبا يطلبه الزبون، ألن مواصفاتيتم ي البنكإن املنتج 

  هي:جموعة خصائ  ية مبالبنكوتتميز اخلدمة  ،2يف تشكيلةاملنتجات هذه متعدد اخلدمات، يضع البنك 

 تعرض مباشرة على الزابئن؛  بل ميكن ختزينها أو نقلها أو تعبئتهاوال  ابحلواسال تدرك  فهيالالملموسية،  -

 ؛تكاملية اإلنتاج والتوزيع، فهي تنتج وتستهلك يف آن واحد لذا جيب توفريها يف املكان والزمان املناسبني -

تفاعل فهذا الومستقبلها،  هابني مقدم املباشرالتصال ابيف تقدميها  نظام تسويقي ذو توجه شتخصياعتماد  -

 تفضيالهتم؛حتديد حاجاهتم و كذا ، و م وآرائهم عن اخلدمةهلافعأميكن اإلدارة من معرفة ردود 

 ...إخل؛املوظفنيوكفاءة  دقة ، السرعة،اجلودةالبنك وفقا للموقع، السمعة،  ذا خيتار الزابئنها لتمييز بينالصعوبة  -

شبكة من الفروع ابمتالك يف أماكن وجودهم الزابئن الوصول إىل يحقق البنك أهدافه عليه فل، االنتشار اجلغرايف -

 ؛اختيار البنكمهما يف لذا تعد املالءمة املكانية معيارا  م؛يناسب رغباهت مبا نتشرةامل

وفق  الزابئناحتياجات لتلبية ها تقدمي جمموعة واسعة من، فعلى البنك يةالبنك اتساع نطاق اخلدماتتنوع و  -

 ؛ابعتماد أكةر من مزيج تسويقيخصائصهم وأماكن وجودهم، 

 3؛الزبونفالبنك ميارس نشاطه يف ظل سيادة الةقة املتبادلة بينه وبني ، التوازن بني النمو واملتخاطر -

 البنوك؛ ريا على وظائف التسويق يفمعينة ما يوجد ضغطا كبلبات الطلب على اخلدمة ألسباب تق -

                                                             
 .63-60، اجلزائر، دون دار نشر، ص ص مدخل حتليلي اسرتاتيجي: املصريفالتسويق (، 6112)معراج هواري، أمحد أجمدل،  1
 .023، ص مرجع سبق ذكره 2
 .612-610، ص ص مرجع سبق ذكرهإايد عبد الفتاح النسور، عبد الرمحان بن عبد هللا الصغري،  3
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  1ماية ودائع ومكاسب الزابئن، وهذا مهم يف البنوك واملؤسسات املالية األخرى.حب املسؤولية اإلئتمانية -

 منتج  هي، مشاركة الزبون يف إنتاجها، تتغري بتغريها: أهنا مشروطة بقوانني 2كما تتصف خبصائ  أخرى أمهها

  واإلعالم اخآيل. تسجيل يف مصاحل كاحملاسبةالكعمليات   عدةتستلزم توفر  متكرر، ها، طلبوخدمة للزبون للبنك

 يةالبنك ملؤثرة يف تسويق اخلدماتالعوامل ا: الفرع الثالث      

 :3، نوجزها يف اخآيتيةالبنكهناك مخسة عوامل رئيسية تؤثر يف تسويق اخلدمة        

 ...إخل؛احلديةةواملنتجات اخآالت واألجهزة  تغري سلوك الزابئن الذي يتطلب معرفة كيفية استتخدام -

  مات، ما يوفر للبنوك حرية التصرف؛احملدودة نسبيا لوضوح التعامل يف هذه اخلد القوانني والتشريعات احلكومية -

  ؛اخلدماتهذه املنافسة، يؤدي إىل تنويع وتطوير  البنوكات يسلوكل االستجابةمرونة التعامل وسرعة  -

 ؛التقنيات احلديةة اليت تعد ميزة تنافسية هامة ملواجهة املنافسني واالستفادة من  

 نافسة يف الصناعة مبنتجات جديدة؛يف توسيع املوارد وقدرة البنك على امل االبتكار التكنولوجيمسامهة  -

 حيث ناألمور املطلوبة ممن ودة اجلمل يعد تقليداي يف التعامل بل أصبح يضع الذي  عالقات الزبون واجلودة -

 .الطويلة معهمالعالقات  جلذب الزابئن وتعزيزيتم الرتكيز على البيع الشتخصي لذا ، السرعة والدقة والكفاءة 

 يةالبنكاخلدمات وأشكال مستوايت  :الفرع الرابع      

 : للزبونية يف املستوايت اليت يتضمنها، والذي حيدد كل منها درجة القيمة املضافة البنكيتحدد مفهوم اخلدمة    

 ؛احلصول عليها عند شرائه املنتج كتحويل األموال الزبوناخلدمة اجلوهر: هي املنفعة األساسية اليت يتوقع  -

 ؛اخلدمة الفعلية: وهي املنتج اجلوهر مضافا إليه ميزات أخرى تعطيه هوية أكةر حتديدا كاإلسم التجاري للبنك -

 توفرها الزابئنناصر امللموسة وغري امللموسة املرافقة له، واليت يتوقع اخلدمة املدعمة: وهو املنتج الفعلي وكل الع -

                                                             
 .30، ص مرجع سبق ذكرهتيسري العفيشات العجارمة،  1
 .63-60، ص ص مرجع سبق ذكرهمعراج هواري، أمحد أجمدل،  2
 .32-32، ص مرجع سبق ذكرهتيسري العفيشات العجارمة،  3
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 1ية، فهي عادة موضحة يف بنود العقد أو الوثيقة امللزمة للطرفني.البنكفيه، وابلنسبة للتخدمات  

 األشكال التالية:تصنيفها إىل ميكن ية ابختالف معايري تصنيفها، حيث البنكختتلف أشكال اخلدمات        

 .إخل.ب.ة أسعارها متدنية أو جمانية كالسح، متكررة، خماطرها منتخفضالزابئنوتكون يف متناول  خدمات ميسرة -

 ؛جهدا لشرائها، تتكرر يف فرتات ومواسم معينة، أسعارها وخماطرها متوسطة كالقروض الزبونيبذل  خدمات تسوق -

 علومات، واختاذ القرار بشأهنا حيتاج إىل وقت طويلأسعارها وخماطرها عالية حتتاج إىل كم من املخدمات خاصة  -

  2القروض اإلستةمارية...إخل.عن آخر، أو تقدم إبيصاء من الزبون ك بنكتقدم بشكل خاص ينفرد به 

  يةالبنكيف اخلدمات  االبتكاريالتسويق : املطلب الثاين

إضافة   التكنولوجي واملنافسة القوية التطوربسبب  مؤخراالتحوالت اجلوهرية اليت شهدها القطاع البنكي نظرا       

 انشغاهلاأصبح ، البنوكوما تبعها من تشويه لصورة  6112إىل اخآاثر السلبية اليت خلفتها األزمة املالية العاملية سنة 

عن طريق الوظيفة ، مسعتهاصورهتا و تحسني لواستعادة ثقتهم بتلبية حاجاهتم  األول اليوم هو االحتفاظ بزابئنها،

  :3املتصاعدةالبيئية للمستجدات لزابئن والبيع إىل االستجابة على ادورها االستيالء  جتاوزالتسويقية اليت 

 يةالبنكيف اخلدمات  االبتكاريالتسويق  ماهية: الفرع األول     

 هممكنة منأكرب حصة  ي، أدت حماولة كل بنك اقتطاعالبنكعقبات املنافسة الشديدة يف السوق املايل و ملواجهة     

تكاليف   ميكن من تقليلالذي  4االبتكاريتبين منهج التسويق إىل  طوير خدماته إليها ابستمرارجتديد وتإىل 

 5.مستقبالأكةر رحبية البنوك اإلنتاج أو إنشاء أسواق جديدة وتقدمي منتجات جديدة بدورها ستجعل 

 يةالبنكيف اخلدمات  االبتكاريالتسويق مفهوم أوال: 

 البتكارل الداعمةالبنوك ، فار اجلديدة إىل تطبيقات عمليةاألفك تطويرإىل  يالبنك االبتكاريالتسويق يشري      
                                                             

 .603، ص مرجع سبق ذكرهإايد عبد الفتاح النسور، عبد الرمحان بن عبد هللا الصغري،  1
 .066-062، ص مرجع سبق ذكرهتيسري العفيشات العجارمة،  2

3 Mahcine Hala Miada, Cherchem Mohamed, op-cit, p 48. 
 .026، ص مرجع سبق ذكرهمعراج هواري، أمحد أجمدل،  4
 .203-206، ص مرجع سبق ذكرهكموش بركاهم،   5
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، حتمل النتائج غري املوظفنيملتاحة، السيطرة على الةقة يف قدراهتا، حتمل املتخاطر، اقتناص الفرص اــ: بتتصف  

، للبنكتحسني الكفاءة والفاعلية وامليزة التنافسية مبا يضيف قيمة لمطورة  كما يعين التوصل إىل خدمات؛  1املتوقعة

   .2ملية جديدة، استتخدام جديدأو ع خدمة تقدميالفكرة وصوال إىل من اخلدمة بداية  ابتكاريضم مراحل و 

 واألسواق، ومناذج  نشر مناذج جديدة من الوسائل املالية والتكنولوجيات واملؤسساتو  يعرف أبنه عملية خلق     

 & Frame) هيعرف بينمار املتواجدة يف سياقي سوقي خمتلف؛ اقتصادية وعملية مبا يف ذلك التطبيق اجلديد لألفكا

White, 2004 )يسمح بتتخفيض التكلفة أو اخلطر للبنك و/أو حتسني اخلدمات للنظام ابتكار منتج نه أب

مل يتم تطويره يف القطاع البنكي  هنظر خمتلفة، غري أن اتمن وجه هذا املصطلحتعريفات ورغم تعدد ي ككل؛ البنك

وتنتشر غالبا ما حتدث اليت فقط، وإمنا تستعمله البنوك كنتيجة هنائية لالبتكارات املتطورة يف قطاعات أخرى، 

 .3أخرى مؤسساتابالشرتاك مع  هاميكن للبنوك أن تطور لزابئن وابلتايل نتيجة التفاعل مع ا

ة االبتكاريتطوير األفكار إىل  املؤديةجمموعة األنشطة هو  -الطالبةرأي حسب  –يالبنك االبتكاريويق فالتس     

الزابئن ورغبات اجات حلمبزيج تسويقي مطور يستجيب  جديدة بنكية طرق عمل جديدة و/أو منتجاتإىل 

 . يف السوق له املتاحةلفرص وفق ا حيقق أهداف البنكو 

 يةالبنكيف اخلدمات  االبتكاريالتسويق تبين أمهية اثنيا: 

ديناميكية هلا تسمح  كما،  ك خبلق القيمة لزابئنها وحتسني صورهتا لربح ثقتهمو للبن االبتكاريالتسويق سمح ي      

منتجات  طرحقدمية بالالستبدال التدرجيي للمنتجات اباألبعاد الةالثة  هدارة أفضل للقيود املرتابطة هبذإباالبتكار 

 يضع ممامع حميطها؛ للبنوك لتواصل اجليد إاتحة ا اجلديدة، فضال عنالبيئية جديدة أكةر مالءمة للمتطلبات 

                                                             
 .026، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، ص إدارة البنوك يف بيئة العوملة واألنرتنيت(، 6112طارق طه، ) 1
يف  املنظمات املصرفيةيف حتقيق التفوق التسويقي: دراسة استطالعية يف عدد من املصرفية دور ابتكار اخلدمة (، 6100خريي علي أوسو،) 2

 ، من الرابط:002، ص 013، العدد 33، جملة تنمية الرافدين، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق، اجمللد مدينة دهوك
https://archives.univ-biskra.dz  date : 15/05/2021. 

، جملة رؤى اقتصادية، الوادي، واقع االبتكارات املالية يف البنوك: البنوك العمومية اجلزائرية أمنوذجا(، 6102بوسواك، بوريش هشام، )آمال  3
 date : 15/05/2021 https://roair.info/index.php/roair/article/view/145 ، من الرابط: 61، ص 6العدد  2اجلزائر، اجمللد 

https://roair.info/index.php/roair/article/view/145
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وترية التجديد و مع ارتفاع املنافسة  االستدامةوضمان  التنافسيةحتسني لتحقيق التميز و  اك حتت تصرف زابئنهو البن

وليس  امستمر ا عل االبتكار نشاطما جياملؤثرة يف القطاع البنكي ومعطيات البيئة غري املؤكدة واملعقدة  التكنولوجي

رافع خللق القيمة ما ميةل لتكاليف والتنبؤ والتحكم يف املتخاطر؛ خفض اإىل  االبتكاريالتسويق كما يؤدي   ،مومسيا

   1الزابئن ومن مث على نشاط البنوك.، تنعكس آاثره على دافع للتنافسيةو فعال اقتصاداي وماليا 

 ية البنكيف اخلدمات  االبتكاريأبعاد التسويق : الفرع الثاين       

   2املزيج التسويقي هو مجلة األنشطة التسويقية املتكاملة ألداء وظيفة التسويق على النحو املتخطط هلا.     

  3فيه لرفع مستوى املبيعات يف السوق املستهدف. املؤسسةكما يعرفه كوتلر مبزيج العناصر التسويقية اليت تتحكم 

 4يعرف كذلك أبنه جمموعة متكاملة من املتغريات التسويقية اليت يستتخدمها املدير لتحقيق األهداف التسويقية.  

إىل الباحث هذا املفهوم ويعود أصل  (،0622أول من وضع أساس املزيج التسويقي هو )جاميس كوليتون،     

(Neil borden, 1953الذي انقش )ه( مث قام ،MC Carthy, 1960 بتجميع العناصر األساسية للمزيج )

، (Productتتمةل يف: املنتج ) ( واليت4Psابللغة اإلجنليزية فسميت ) Pالتسويقي للسلع اليت تبدأ كلماهتا حبرف 

هو توليفة من املنتجات وطرق  التسويقي(، فاملزيج Promotionالرتويج )، (Placeالتوزيع )، (Price) السعر

( ثالثة Bitner & Booms, 1981وقد أضاف )ها إلشباع سوق معني أو جزء منها؛ تسعريها توزيعها وتروجي

 Physical( هي: الدليل املادي )7Psاملزيج التسويقي اخلدمي أو املعدل )مسي عناصر للنموذج التقليدي 

Evidence( العمليات ،)Process ،)( األفرادPeople) 5 ف؛( 1985حسب, Berry Lاملزيج التسويقي ) 

وتوجد ، 6التقليدي ال يكفي للتعامل مع خصائ  اخلدمات، لذا فالنموذج املعدل أكةر قبوال يف تسويق اخلدمات

                                                             
1 Mahcine Hala Miada, Cherchem Mohamed, op-cit, p 48. 

 .02، دار الكتب املصرية، مصر، ص : الطريق إىل الربح املتوازن يف كل العصور االبتكاريالتسويق (، 6116طلعت أسعد عبد احلميد، ) 2
 . 33، ص 6102، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، األخالقي يف التسويقالبعد (، 6102ميدون آمال، ) 3
 .323، ص مرجع سبق ذكرهعالء فرحان طالب،  4
 .062، ص مرجع سبق ذكرهمليحة يزيد،  5
 .23، ص مرجع سبق ذكرهحسون حممد علي احلداد،  6



  
  

 

64 

  رايدة التسويقيةللتسويق االبتكاري وال الفصل األول: األدبيات النظرية

املتبعة، مرحلة  عدة عوامل تؤثر يف اختيار املزيج التسويقي، أمهها: طبيعة السوق املستهدف، اسرتاتيجية التسويق

إضافة إىل عوامل مهمة يف القرار ، 1يف السوق املؤسسةاالستعداد والتحفيز للزبون، دورة حياة املنتج، مكانة 

   2التسويقي يف اخلدمات نتيجة خلصائصها كمعدل مشاركة الزبون والوقت ...إخل.

ي الذي البنكية على االبتكار يف أحد عناصر املزيج التسويقي البنكيف اخلدمات  االبتكارييقوم التسويق       

من بينها تفاعل الدرجة  املسوق دراسةعلى ف ،من أهم العناصر الداخلية اليت جتمع الربامج التسويقية للبنك يعد

 يف ذهنلبنك اودة وتطوير صورة اجلالتماسك، التكامل والفعالية للوصول إىل املزيج التعاوين وحتقيق حيث 

 ي، الدليل املاديالبنكي، الرتويج البنكي، التوزيع البنكي، التسعري البنك؛ والذي يتكون من: املنتج 3الزبون

 : ها كالتايلاالبتكار فيسيتم التفصيل يف ية؛ واليت البنكية ومقدمي اخلدمات البنكي، العمليات البنك

 يةالبنكاخلدمة االبتكار يف أوال: 

اخلدمة من حيث اإلعداد  أنشطة أو عملياتيف أو التطوير ية ابالبتكار البنكيتعلق االبتكار يف اخلدمة     

ألول مرة لقطاع سوقي معني  مطروحةكل خدمة ، ومن الناحية التسويقية  (6111 عد حسن،ر  والتسليم )الصرن

  ة واجلديدة من خالل: تقدمي خدماتية إدارة اخلدمات احلاليالبنكويضم االبتكار يف اخلدمات ، 4تعترب جديدة

 ، ومير بعدة مراحل أمهها: والدة الفكرة، غربلة واستتخالص5جديدة )التنويع(، تطوير أو توسيع اخلدمات املتاحة

 6 األفكار، التحليل االقتصادي، تطوير املنتج اخلدمي، اختبار السوق، وأخريا طرح اخلدمة اجلديدة للمتاجرة. 

تحقيق ل االبتكاريتسويق للعند تبنيها  البنوكاليت تركز عليها ات من األساسي هذا البعداالبتكار يف يعترب     

 هلا ابستتخدام التكنولوجيا احلديةة مبا يضمن املتنوعة زابئنهاتلبية رغبات لاملبتكرة تقدمي أفضل اخلدمات بأهدافها 

                                                             
 . 022، ص 6101، 6، دار احلامد، األردن، طالرايدة وإدارة األعمال الصغرية(، 6101)فايز مجعة صاحل النجار، عبد الستار حممد العلي،  1
 .20، ص مرجع سبق ذكرههناء رمضاين، خمتار عيواج،  2
 .066، ص مرجع سبق ذكره 3
 .23-26، ص مرجع سبق ذكرهحسون حممد علي احلداد،  4
 .032-033، ص مرجع سبق ذكرهتيسري العفيشات العجارمة،  5
 .036-032، ص ص ذكرهمرجع سبق  6
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الستقطاب املزيد من األموال أو حلسن توزيع املوارد دراج أدوات مالية جديدة من خالل إ نافسنياملتميز عن ال

البياانت  تسريع معاجلة ،ية ضد املتخاطر املاليةالبنكتنفيذ العمليات  أتمني ،: كاخلدمات البنكية اإللكرتونيةاملالية

ــــالناجحة أو الفاشلمناذج االبتكار  عدةهناك و ، الزابئنشاكل توفري حلول ذكية ملباخلدمات  وتقدمي ــ ــ ـــ ــ ـــ يف ة ــ

 1 ...إخل.يف أمريكا، توصيل الرواتب ألصحاهبا يف املنازل يف كندا عالن وقت االنتظارية كإالعاملية البنكاخلدمات 

 ي:البنكالتسعري البتكار يف ااثنيا:    

 إىل ويشري وحتديد قيمتها التبادلية يةالبنك خلدمةامن أهم العوامل املؤثرة على قرار شراء ي البنكيعترب السعر      

 أهممن ي تعد البنكسياسة التسعري فلذا ، ، التتخفيضات ...إخلمعدالت الفائدة ورسوم التحويالت والعموالت 

لى أساس التكاليف ابلدرجة عناصر املزيج التسويقي، ابعتبار أن املدخل التقليدي يقوم على حتديد األسعار ع 

على قرارات تسعري اخلدمات لدى البنوك، وليست املدخل التسويقي أحد القيود املفروضة يف حني يعتربها األوىل، 

كاألهداف التسويقية ابلبيئة الداخلية  يرتبط بعضها  فيهامؤثرة تعتمد على عوامل أخرى  حيثاحملدد األساسي هلا، 

دورة ، التسويقية االسرتاتيجيات ،اجلديدة( )الرحبية، احلفاظ على املركز السوقي، حتقيق القبول للتخدماتاملسطرة 

البعض اخآخر  بينما يرتبط، احلصة السوقية اإليرادات احملصلة من النشاط، ،هاإنتاجتكاليف و  يةالبنكحياة اخلدمة 

 2.مرونة الطلب على اخلدماتاملنافسة، ، واملتخاطرة ظروف السوق، للزبون املوقف اإلئتماينك ابلبيئة اخلارجية

األكةر استعماال يف  وهو التكلفة حسبية وهي: التسعري البنكتسعري اخلدمة لميكن التمييز بني عدة طرق      

حسب الطلب، التسعري  حسب طة التعادل، التسعرينق حسب، التسعري ساب التكاليف ابلطرق املعروفةحبالبنوك 

اخلدمات اجلديدة وهي كشط السوق، التغلغل  رــلتسعي اسرتاتيجيات عدةوجد ت؛ كما املنافسة، التسعري ابلعالقات

  3...الرمزي، املهين، الرتوجيي التسعري ،حسب اخلطوط النفسي، التسعري حسب التقاليد، يف السوق، التسعري

                                                             
 .030، ص مرجع سبق ذكرهنعيم حافظ أبو مجعة،  1
 .602-602، ص ص مرجع سبق ذكرهإايد عبد الفتاح النسور، عبد الرمحان بن عبد هللا الصغري،  2
 .661-602، ص ص مرجع سبق ذكره 3
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ــ: ب ريسعتإىل االبتكار يف ال البنوكتسعى      ــــ بتكاليف أقل، ودعــــم  إقراض ،مالية يف الدفع تسهيالت متقدي

 1 املنتجات اجلديدة. تنعكس يف سعر خالل السرعة والشفافية اليت الكفاءة املالية لألسواق النقدية واملالية من

 يالبنكالتوزيع االبتكار يف اثلثا: 

 أوجمموعة الوسطاء والقنوات لكونه ميةل  يالبنكمن أهم عناصر املزيج التسويقي  يالبنكسياسة التوزيع عترب ت     

يف الوقت واملكان و  بشكل مالئم يهمإل هتااخدم توصيللوزابئنها  البنوكاليت تسمح ابالتصال املادي بني الوسائل 

املنتجات وتتكون من: إدارة القنوات، خدمة الزابئن، التوزيع املادي...، ف، (املنفعة الزمانية واملكانية) املناسبني

 ية:البنكهناك نوعني من منافذ توزيع اخلدمات و تنجح بدون طريقة توزيع مالئمة؛ ، لن اجلودةعالية ية البنك

  دون ابالتصال املباشر مع الزابئنتتميز ، يةالبنكيف اخلدمات  كةر استعماالاألالنوع : هي القنوات املباشرة -*

  وتعامالته؛ البنكوكاالته اليت تقدم لألفراد صورة عن و  فروعه الرئيسية والةانويةو  البنكمقر  وساطة عن طريق

 2الحقا. ا: وسيتم التفصيل فيه(التوزيع اإللكرتوين)القنوات غري املباشرة  -*

، مبا يتالءم مع املتطلبات العصرية ي يتميز ابلتنافس، لذلك وجب على البنوك حتديث قنواهتاالبنكإن احمليط     

ومطابقتها اختيار منافذ التوزيع املالئمة  عليها مما حيتمتهم، وراح الزابئنخلق جو يتميز حبسن استقبال من أجل 

انتقاء أفضل الوسطاء لتوزيعها واليت  يستلزموهو ما  إيراداهتا،ايل زايدة وابلتها لزايدة تعاملهم مع متفضيالهتمع 

لعملية تصبح أكةر تعقيدا عندما يتعلق فا؛ التكنولوجياعلى وكذا على العنصر البشري  بشكل كبريأصبحت تعتمد 

ال ميكنه احلصول عليها إال من خالل  فالزبونملا تتصف به من خصائ  مميزة  يةالبنكاألمر بتوزيع اخلدمات 

 كما متتاز  للبنك،يؤدي دورا كبريا يف اختيار الزبون  وهو ما يضفي عليها بعدا شتخصيا ابلبنكاالتصال مباشرة 

 3.وقت وعملية التسليم، طريقة التقدمييف  خآخر بنكاخلدمة الواحدة من ختتلف من التجانس حيث  بدرجة 

                                                             
 .036، ص مرجع سبق ذكرهنعيم حافظ أبو مجعة،  1
 .060 -020، ص ص سبق ذكرهمرجع معراج هواري، أمحد أجمدل،  2
 .660-666، ص ص مرجع سبق ذكرهإايد عبد الفتاح النسور، عبد الرمحن بن عبد هللا الصغري،  3
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وفري اخلدمات الالزمة يف الوقت ابالبتكار يف هذا البعد بت زابئنهااجات أفضل حلتلبية يف  البنوك جتتهد     

حتقيق ذلك: كبنك املساعدة يف فضل هلم ابالستعانة ابلتكنولوجيا األاجلهود وتقدمي  ، وبذلنيواملكان املنـاسب

 لكرتونية،، املقاصة اإليف الفروع أو عرب السيارات أو يف املطاعم الوقوف، بنك اجللوس، خدمات الصراف اخآيل

 التطور التقينحتسني نظم املدفوعات البنكية إلكرتونيا ابستغالل وكذا ، ، البنك الناطق ..إخلنقاط البيع والوكاالت

 1احلاصل يف الوسائط اإللكرتونية والرقمية مما يقل  الضغط على شبابيك السحوابت اجلارية لدى البنوك. 

 يةالبنكاالتصاالت التسويقية االبتكار يف  رابعا:

 اليت ال ختضع للقواعد القانونية، فهي توضح التمايز يف  يالبنكمن أدوات التسويق  ت التسويقيةيعترب االتصاال   

  تعقد التسويقنظرا لنشاطات اخلدمات؛ وميكن للبنك التحكم فيها، ويؤدي تطبيقها وتنفيذها إىل صعوابت 

  املالية لألفراد، من أجل زايدة املؤسسةي، وتعرف أبهنا جمموعة الوسائل اهلادفة إىل حتويل رسالة البنك أو البنك 

 ية إبنشاء عالقات ما بني مقدميها ومستهلكيها؛ ويقصد ابالتصال تعريف اجلمهور البنكالطلب على املنتجات  

 ابلبنك وخدماته املقدمة قصد إعطاء صورة جديدة عن هويته، وتضم الوسائل التالية:

 ئم للبنوك.اإلعالن عن طريق الصحف، اإلذاعة، التلفزة، امللصقات، اإلشهار يف أماكن البيع املال -

 .إخل..العالقات العامة عن طريق حماضرات، أايم وأبواب مفتوحة، ملتقيات، هدااي وبطاقات هتاين للزابئن. -

 التسويق املباشر عن طريق اهلاتف، املقابالت الشتخصية، االتصال املرئي )ابلشاشات اإللكرتونية(. -

 البيع والزابئن. البيع الشتخصي وهو تبادل التصال شتخصي وجها لوجه بني رجل -

  ي، بطاقات الزابرة؛ املذكرات، األقالم، حامالت األوراق...إخل.البنكاملواد الربيدية مةل الكشف  -

 2.هي التقنية اليت تستعمل احلدث الرايضي، أو الةقايف أو االجتماعي كطريقة إجراء عملية االتصالو الرعاية  -

 زادتية البنكما كرب وتعددت خدماته الذي كل يعمل النشاط الرتوجيي ضمن أنشطة دائرة التسويق يف البنك     

                                                             
 .033، ص مرجع سبق ذكرهنعيم حافظ أبو مجعة،  1
 .022-026، ص ص مرجع سبق ذكرهمعراج هواري، أمحد أجمدل،  2
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العوامل املؤثرة على عناصر املزيج بعض  وتوجد ،1يةالبنك خلدماتهإىل استتخدام العديد من أساليب الرتويج حاجته  

اخلدمات، التكاليف وتوفر الوسائل  ، خصائ البنكات منها: النفقات الرتوجيية، أهداف وسياسللبنك الرتوجيي 

وتسهيل التواصل معه من خالل  الزبونهتتم البنوك إبجياد طرق تروجيية ابتكارية متكنها من جلب حيث ، 2الرتوجيية

 3.، الربيد الصويت، الرسائل النصية القصريةالزابئنقنوات: األنرتنيت، اهلاتف الذكي، مركز خدمة  عدة

 يالبنكالدليل املادي االبتكار يف خامسا: 

 التميزواملؤثرة يف بيئتها واليت حتقق ية عربها، البنكاليت تقدم اخلدمة به االبتكار يف اجلوانب امللموسة يقصد      

  )الداخلي واخلارجي،البنك  مظهرتتخطيط الدعم املادي، ك،  وزابئنه هتشكل التفاعل بني موظفيللبنك و  

استتخدام املةريات احلسية  ، األمن، مواقف السيارات، االنتظار املرحية، التكييف، أماكن املبىنالديكور، اتساع 

(، األجهزة الزابئنسهولة الوصول إىل مستلزمات اإلطفاء احلديةة، األلوان، اإلضاءة، األاثث، كطريقة مزج 

 االتصال وسائلية، البنكخلدمات تقدمي ابرامج )قواعد البياانت، مواقع الويب(،  واملعدات كاحلاسبات الضتخمة

يستدعي  ما البنوكأهم مؤشرات اجلودة يف من احمليط املادي يعترب و ؛ 4ابلزابئناخلاصة ة يالبنكلألعمال  الشبكية

يف تسريع تقدمي اخلدمة وجبودة عالية، كما  املسامهةجعله جذااب وجمهزا أبحدث التكنولوجيا به و ضرورة االهتمام 

، شعورهم ابألمانو  بزايدة راحتهم لزابئن أو اموظفنيإعطاء نتائج إجيابية لل يفكان بسيطا  ولوابتكار تسهم أي 

 5.ها اجلودة للزابئنعطي تلميحات عنوي نعكس إجيااب على جودة اخلدماتيمبةابة تغليف للتخدمات املقدمة فهو 

 يةالبنكالعمليات االبتكار يف  سادسا:

  مبستوى وإقناع الزبونية البنكالسياسات واإلجراءات املتبعة من البنك لضمان تقدمي اخلدمة وتشمل كافة     

                                                             
 .662-660، ص ص مرجع سبق ذكرهإايد عبد الفتاح النسور، عبد الرمحن بن عبد هللا الصغري،  1
 .611-062، ص ص مرجع سبق ذكرهتيسري العفيشات العجارمة،  2
 .033، ص مرجع سبق ذكرهنعيم حافظ أبو مجعة،  3
 . 662، ص مرجع سبق ذكرهإايد عبد الفتاح النسور، عبد الرمحن بن عبد هللا الصغري،  4
 .22، ص مرجع سبق ذكرههناء رمضاين، خمتار عيواج،  5
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 استتخدامإىل  التكنولوجيةأدت التطورات قد ؛ و التوسع يف السوقو حتقيق الكفاءة و  أسلوب أتديتهاجودهتا و  

احلرية : ملواليت تش األمان للزابئن ريوفلتية البنكتسيري العمليات يف  املبتكرةاألنظمة اإللكرتونية و التقنيات 

تدفق النشاطات، توجيه ، احلاسوب، آلة تنظيم الدور، الرسوم التوضيحيةبرامج ، امليكنة، موظفنياملسموحة لل

وقواعد البياانت  ، سهولة اإلجراءات، توفر نظام كفء للمعلوماتالتقدميوحفزهم على املشاركة يف  الزابئن

والقيام هبا بصفة لبنك االهتمام برأي الزبون يف حتديد عمليات كل خدمة، وتقلي  دورهتا لذا على اللزابئن...إخل؛ 

من إدارة  الزبونختفيض وقت انتقال كذا و فيها،  والتجهيزات املستتخدمة واحلرص على حداثة املعداتمتوازنة وآمنة 

    1إىل أخرى.

 )األفراد( يةالبنكمقدمي اخلدمات االبتكار يف سابعا: 

دور على  ويركزالتصافها ابلطابع الشتخصي،  يةالبنكمن أهم العناصر املؤثرة على اخلدمة يعترب هذا البعد     

وتدريب وحتفيز وتكوين وكذا سياسات اختيار  الزبونرضا  لتحقيقية البنك اخلدمة تقدميالعالقات اإلنسانية يف 

االهتمام و م واالستماع هل الزابئنقدرة االتصال مع الصفات ك فيهم بعضيشرتط ، لذا هاتقدمي يفاملشاركني  األفراد

، املظهر، والنزاهة واالعتمادية، املتابعة ات وإجراءات التعاملية والسياسالبنكخلدمات اب، املبادرة، املعرفة ، املرونةمهب

 أجودلألفراد دور مهم يف تقدمي ؛ و 2املالحظة، التعاون ، الةقة ابلنفس، اخلربة،الزابئن اتـملتطلب واالستجابة السريعة

 يف (6112السميع،  ابستمرار )عبدتنمية مهاراهتم وخرباهتم  ما يستدعي ضرورة احلرص على يةالبنك اخلدمات

ومن (، 6103شكاويهم )أبو اجلليل وآخرون، الزابئن والرد على معاملة واستقبال و  استعمال التسهيالت املادية

)أبو مجعة،  أسلوب العكس يف معاجلة االعرتاضات يةالبنكتحسني جودة اخلدمات املبتكرة لبني األساليب 

 3.شيء فريد علىحبصوله  احلايل هوضعوحتسني وشعوره ابألمان ثقة الزبون لزايدة ، (6100

                                                             
 .666، ص مرجع سبق ذكرهإايد عبد الفتاح النسور، عبد الرمحن بن عبد هللا الصغري،  1
 .662، ص مرجع سبق ذكره 2
 .22، ص مرجع سبق ذكرههناء رمضاين، خمتار عيواج،  3



  
  

 

70 

  رايدة التسويقيةللتسويق االبتكاري وال الفصل األول: األدبيات النظرية

 يةالبنكيف اخلدمات  االبتكاريلتسويق ا لتبينذج اخلدمات البنكية اإللكرتونية كنمو : الفرع الثالث      

)أمناط مؤسسية جديدة كالصريفة  املؤسساتسواء على مستوى  القطاع البنكييف االبتكار مناذج  تتعدد   

اإلسالمية(، أو العمليات )كإدخال التكنولوجيا يف املعامالت املالية(، املنتجات )كاخلدمات البنكية اإللكرتونية( 

يقصد به  القطاع البنكييف  االبتكاريق وهناك من يرى أن التسوي سوق التأمينات(، كدخولوحىت األسواق )

يف اسرتاتيجياهتا ملسايرة التطور التكنولوجي ، لذا وجب على البنوك إدراجها (E-banking)الصريفة اإللكرتونية 

والتصدي للمنافسة الشرسة وخدمة الزابئن املتزايدين جبودة عالية طول أايم األسبوع وساعات اليوم وإعادة النظر 

التطرق لنموذج  الدراسة على لذا ستقتصر  ؛1التسويقي التقليدي الذي أصبح غري كاف لتحقيق ذلكيف مزجيها 

 :النقودو األساليب البنكية  على الطارئةالتطورات  هانتجتأاليت اخلدمات البنكية اإللكرتونية 

 اخلدمات البنكية اإللكرتونيةمفهوم أوال: 

، إلكرتونيا واحلكومات املؤسساتو  ني املؤسسات املالية واألفراداملالية بأو ية البنك املعامالتإجراء  يقصد هبا     

، لسحباسواء ، 2واالبتكار لتكنولوجيا احلديةةابالعتماد على اتحسني الرحبية لالسيطرة على التكاليف من أجل 

ابستعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، من خالل ؛ 3ل أو التعامل يف األوراق املاليةالتحوي، اإلئتمان، الدفع

 والشبكات اخلاصة واهلاتف النقال والةابت واحلاسب الشتخصي، فهي تتيح اخلدمة  خآليةااألنرتنيت واملوزعات 

 4إىل البنك. الزبون أايم يف األسبوع بسرعة فائقة بتكلفة أقل وبدون انتقال 2/2ساعة  62/62البنكية عن بعد 

 واع اخلدمات البنكية اإللكرتونيةأن نيا:اث

 خدماهتا عرب التجارة اإللكرتونية تتمةل يف اخآيت: البنوكهناك أدوات خمتلفة ميكن من خالهلا أن تقدم        

                                                             
 .000-002، ص مرجع سبق ذكرهنوالة مرمي،  1
 .020، الدار اجلامعية اإلسكندرية، ص التجارة اإللكرتونية: املفاهيم، التجارب، التحدايت(، 6113)طارق عبد العايل محاد،  2
اجلزائريــة والتحــوالت  املصرفية، امللتقـى الـوطين حـول املنظومــة اجلزائريـة املصارفالصـريفة االلكرتونيـة كمـدخل لعصـرنة رحـيم حسـني، هـواري معـراج، 3

 .302اجلزائر، ص ، 2004ديســمرب00و 02جامعــة الشــلف يــوم  ،االقتصــادية
، امللتقى الدويل الةـاين كمـدخل لبنـاء االقتصـاد الرقمـي يف اجلزائر  املؤسسات املصرفيةالصـريفة االلكرتونيـة يف  بومـدين نـورين، قنـدوز عبـد الكـرمي، 4

 .13ص، 2007ديسمرب 04-05يومي  ،فـة يف ظـل االقتصـاد الرقمـي ومسـامهتها يف تكـوين املزايـا التنافسـية للبلـدان العربية، جامعة الشلفحـول املعر 
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بياانت خمزنة لخلية إلكرتونية  حتويمغناطيسية بطاقات  هي: )النقود البالستيكية(الذكية البطاقات / 1

 بطاقات الدفع أو اخلصموتنقسم إىل ثالثة أنواع:  ،مشرتايتهمقابل  لتسديدستطيع استتخدامها الذي ي ،1حاملها

(Dibt Cards)  سلفا أي مدفوعة  اريةاجلابت اساحللدى البنك يف  للزبونتعتمد على وجود أرصدة فعلية و

للدفع عرب األنرتنيت كما ميكن ، وميكن استتخدام هذه البطاقات بصيغة إلكرتونية وتكون القيمة املالية خمزنة فيها

 اليت  (Credit Cards) البطاقات اإلئتمانية، حلسم قيمة املشرتايت استتخدامها للدفع يف نقاط البيع التقليدية

 ,Visa, Mastercard): مةلالبنوك أو املتاجر لسحبه من  حد إئتماين متفق عليه للزبونهبا مينح البنك 

American Express)  طاقات الصرف أو السدادب، وأخريا بعد الشراءبتسديده يقوم مستتخدمها مث 

  2.خالل الشهر الذي مت السحب فيهالزبون للبنك  حيث تسدد ابلكامل من (sCharge Card) الشهري

)بطاقة، ذاكرة   وسيلة إلكرتونية : تعرف أبهنا قيمة نقدية خمزنة إلكرتونيا على)الرقمية( النقود اإللكرتونية/ 2

ويتم وضعها يف متناول املستتخدمني  ،اليت أصدرهتا املؤسسةكومبيوتر( مقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غري 

إلكرتونية ملدفوعات ذات قيمة حمددة  هبدف إحداث حتويالتيف عمليات البيع أو لشراء أو التحويل الستعماهلا 

الربوتوكوالت والتواقيع الرقمية اليت تتيح  أبهنا جمموعة من (شركة أرنست أندونغ)كما تعرفها ؛(املفوضية األوروبية)

  3للرسالة اإللكرتونية أن حتل حمل تبادل العمالت التقليدية.

  : تعترب الصكوك اإللكرتونية املكافئ اإللكرتوين للصكوك الورقية، وهيالصكوك والشيكات اإللكرتونية/ 3

ليقوم  الذي يعمل عرب األنرتنيتالبنك يقدمه إىل ليرسلها مصدر الصك إىل حامل الصك  موثقةرسالة إلكرتونية 

الصك   لغاء الصك وإعادته إلكرتونيا إىل مستلممث يقوم إب، هحامل تحويل قيمة الصك املالية إىل حسابب بدوره

ة عن رسالة إلكرتونية عبار وهي على صرفه، أما الشيكات اإللكرتونية فهي املكافئ للشيكات الورقية،  كدليل

                                                             
 .021، ص مرجع سبق ذكرهطارق عبد العايل محاد،  1
 .002، الدار اجلامعية اإلسكندرية، ص اإللكرتونية املتكاملةوسائل املدفوعات اإللكرتونية: التجارة واألعمال (، 6112)فريد النجار وآخرون،  2
 .620، ص مرجع سبق ذكرهعالء فرحان طالب،  3
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الشيك املالية  تحويل قيمةالذي ب للبنكليعتمده ويقدمه  حامل الشيكموثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الشيك إىل 

 1على صرفه. كدليليقوم إبلغاء الشيك وإعادته إلكرتونيا إىل حامل الشيك  مث ، هحلساب حامل

 يف صيغ مشفرة على البطاقة اإلئتمانية إذ حتفظ بياانهتاب: هي برانمج ينظم عمليات الدفع احملفظة اإللكرتونية/ 4

  القرص الصلب العائد لصاحب البطاقات وعند قيام صاحب احملفظة بعمليات شراء عرب األنرتنيت يف جهات 

 تدعم نوع حمفظته اإللكرتونية يقوم برانمج احملفظة بتوفري الوقت الالزم لتعبئة بطاقة اإلئتمان عند القيام مبعاملة

  ويف كل مرة يتم فيها الشراء عرب االنرتنيت يتطلب األمر إدخال بياانت بطاقة فمةالإلكرتونية عرب االنرتنيت 

 اإلئتمان وبياانت أخرى مةل العنوان ورقم اهلاتف..، فكرة عمل هذه احلافظة بسيطة وهي كتابة تلك البياانت مرة

 املة يتطلب األمر يف تلك املعاملة الدفع ابستتخدام بطاقةواحدة وعند زايرة أي موقع على الشبكة إلمتام أي مع 

 2املوقع. ااإلئتمان فإن هذه احملفظة ستقوم إبرسال هذه البياانت أوتوماتيكيا هلذ 

 يع اخلدمات البنكية اإللكرتونيةطرق توز  اثلثا:

 أمهها: إلكرتونية عدة قنواتعرب اإللكرتونية يتم توزيع اخلدمات البنكية   

 فروع البنوك مث انتشر يف 0622 عامبربيطانيا  (Barclays) بنكظهر ألول مرة يف : الصراف اآليل/ 1

دون تدخل  الزابئن خلدمةهو جهاز أوتوماتيكي و ، 3كز التسوق واملناطق التجاريةا واملطارات واجلامعات ومر 

، ويقدم الصراف اخآيل خدمات عدة أمهها: السحب ساعة، ضمن برامج معدة سلفا 62/62على مدار  األفراد

نقدا ابلعملة احمللية، اإليداع ابحلساب نقدا، التحويالت من حساب خآخر،  يوالتوفري اجلاري ساب احلمن 

  ومن أهم؛ االستفسار عن الرصيد، طلب دفرت الشيكات، طلب كشف احلساابت، تسديد بعض الفواتري

(TPV)اإللكرتونية  هنائي نقطة البيع ،(GAB)لألوراق  ، الشباك اخآيل(DAB): املوزع اخآيل لألوراق هأنواع
4. 

                                                             
 .320-321 ص ص ،مرجع سبق ذكرهتيسري العفيشات العجارمة،  1
 .622، ص مرجع سبق ذكرهعالء فرحان طالب،  2
 .022، ص مرجع سبق ذكرهتيسري العفيشات العجارمة،  3

4 https:/www.marsadz.com/ date: 19/10/2019. 

https://marsadz.com/??????%20??????????????%20/%20date:%2019/10/2019
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ستتخدام األنرتنيت للحصول ابالفورية أو من املنزل، ية البنك: تندرج ضمن اخلدمات الصريفة عرب األنرتنيت/ 2

خدمات جديدة؛ فالبنوك اجتهت إىل توسيع نشاطها  ،فتح احلساابت، حتويل األموال: كيةالبنكعلى اخلدمات 

 1.ابلفروع اإللكرتونية االتصال الزبون ليسهل علىنشاء مواقع على األنرتنيت إب

 تعتمد على برجمياتو بالستيكية،  أنظمة برجمية تتيح مكافئا إلكرتونيا ال حيتاج إىل بطاقةوالبنك اإللكرتوين هو    

املعتمد ابلكامل على الربجميات فعاال وانجحا  لدفع النقود عرب األنرتنيت ولكي يكون نظام النقود اإللكرتونية 

والبنك الذي يعمل إلكرتونيا عرب األنرتنيت فضال عن ذلك  ، البائعتوفر ثالثة أطراف فيه هي: الزبونالبد من 

 د اإللكرتونية نفسه ومنفذ إىل األنرتنيت كما جيب أنجيب أن يتوفر لدى كل طرف من هذه األطراف برانمج النقو 

 2حساب بنكي لدى البنك اإللكرتوين الذي يعمل عرب األنرتنيت. الزبونيكون لدى كل من املتجر و  

رسال رسائل قصرية تبني احلركات اليت متت على إببدأت البنوك استتخدام اهلاتف النقال : الصريفة احملمولة/ 3

ى هاتفه النقال ويطلق على نشاط البنك من خالله ابلصريفة لبشكل منتظم ع الزبوناحلساب حيث يستقبلها 

لعرض هذه اخلدمة  حيث يشرتط البنك( WAP)اخللوية، وقد مت يف سنوات الحقة ربط األنرتنيت ابهلاتف النقال 

ملن يريد ربطها ابألنرتنيت، أما يف الوقت احلايل ومع ظهور اجليل اجلديد للهواتف النقالة واليت وجود فيزا إلكرتونية 

توفر خدمة التغطية  أصبحت تتميز بنفس خصائ  احلاسب اخآيل إال أهنا حبجم مصغر وبسعة أقل، فبمجرد

معرفة يف شروط  دون نالزابئ يستعملهاحلصول على أي خدمة بنكية يريد، فقد أصبح  للزبونابلشبكة ميكن 

 3الرصيد، التحويل من حساب إىل حساب وكذا القيام بعمليات الدفع املتختلفة.

 حتويل األموال من هبا املقاصة اإللكرتونية هي آلية يتم  :ية وخدمات املقاصة اإللكرتونيةالبنكأوامر الدفع /4

إىل حساابت أشتخاص أو هيئات أخرى يف نفس البنك أو أي فرع سواء كان يف الدولة حمل  الزابئنحساابت 

هبذه الشهرية، أو دفع فواتري الكهرابء والغاز وقد بدأ التعامل واملعاشات دولة أخرى مةل دفع املرتبات  أوالعملية 
                                                             

1 https://www.elkhabar.com/press/article/158869/ date:19/10/2019. 
 .622، ص مرجع سبق ذكرهعالء فرحان طالب،  2

3 https://www.banxybank.com/ar/banxy-au-quotidien/ date: 19/10/2019  

https://www.elkhabar.com/press/article/158869/%20date:19/10/2019
https://www.banxybank.com/ar/banxy-au-quotidien/%20date:%2019/10/2019
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ية عن طريق نظام التسوية اإلمجالية ابلوقت احلقيقي البنككما يتم تسوية املدفوعات ؛  0621سنة اخآلية 

(RTGS)  حتويل مبالغ آمنة نقل و سهلة و ضمن خدمات املقاصة اإللكرتونية ويتيح هذا النظام بطريقة إلكرتونية

 1ىل آخر حيث تتم املدفوعات يف نفس اليوم بنفس القيمة دون إلغاء أو أتخري.من حساب بنكي إ مالية

لعملياهتم البنكية وتفادي الطوابري،   الزابئنلتسهيل إدارة  ةيالبنكأنشأت هذه اخلدمة  :اهلاتفالصريفة عرب /5

بواسطة  الزبون، فيستطيع ساعة 62/62 حيث تعمل للزابئنية املقدمة البنكوهي طريقة متطورة ألداء اخلدمات 

احلصول على قروض وفتح و كمبيالة أو فاتورة مطلوبة،  رقم سري سحب ميلغ من حسابه وحتويله لسداد

ية يعترب حديةا، إال أهنا ال زالت تواكب التطورات البنكذه اخلدمة البنوك هلورغم أن استتخدام  ،مستندية إعتمادات

التلقائي على مكاملات  الردالتكنولوجية هبدف حتقيق املزيد من املزااي فنالحظ أنه أصبح ابإلمكان إدخال أجهزة 

، وتقدمي خيارات هلم إلجراء عمليات متعددة كفتح حساب، طلب دفرت الشيكات، حتويل األموال، تسديد الزابئن

مما يوفر عليها الكةري  الزابئنالفواتري... إخل، واليوم أصبحت هذه اخلدمة تعتمد على إنشاء مراكز لالتصال خلدمة 

 2.من اخلدمات اليت تستغرق وقتا مقدرا زايدة على اقتصاد التكلفة

 مت تطوير نظام  لذااجلماهريي  وسائل اإلعالمأجنح من عقود : ظل التلفزيون منذ الصريفة عرب التلفزة الرقمية/6

الدول  بدأ يف احتالل موقعه يفوالذي التلفزيون التفاعلي،  مسي يتيح املراسلة من املشرتك ملقدمي خدمة اإلرسال

، وأصبح جاذاب حيث إىل املشرتكني ابلتعاون مع مؤسسات ماليةيف تقدمي هذه اخلدمة  املؤسساتبتحول املتقدمة 

تبادل البياانت التقليدي  أن السعة اليت يتيحها التلفزيون لنقل املعلومات عرب الصورة تفوق تلك اليت يتم نقلها عرب

خاصة رابت البيوت  الزابئننسبة كبرية من  ذه التقنية اجلديدة ستفتح أبواهبا إىلهل البنوكإدخال فستة أضعاف، ب

 3كوهنم أكةر معرفة بتقنياهتا.ليفضلون التلفزة الرقمية  أو الذينميلكون حواسيب يف منازهلم   الذين الموظفنياملتو 

                                                             
من الوجهتني القانونية واالقتصادية، مداخلة مقدمة إىل املؤمتر  املصارف: اجلديد يف أعمال اإللكرتونية املصرفيةالعمليات حسن شحاذة احلسني، 1

 .000، ص6116العلمي السنوي لكلية احلقوق، جامعة بريوت العربية، 
 .021، صمرجع سبق ذكره العجارمة، العفيشات تيسري 2
 .21، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة أم البواقي، ص تطورها يف اجلزائر واقع عمليات الصريفة اإللكرتونية وآفاق(، 6100)بريكة السعيد،  3
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حيث ميكن  ية أكةر فاعلية بتطوير هذا النظام،البنكأصبح توزيع اخلدمات / نظام حتويل األموال إلكرتونيا: 7

عملية حتويل  على شكل بياانت إلكرتونية أكةر من أن تكون البنوكوجتار التجزئة و انتقال األموال بني الزابئن 

النظام من ارتياد  النقد مادية تقرتن ابستتخدام األوراق وامللفات والعمليات الكتابية املتختلفة، ويقلل استتخدام هذا

  1(.EFTS)، والصراف اخآيل هو شكل من أشكال نظام  البنكالزبون إىل 

اليت ال  البنوكيكون أقل تكلفة من فروع العمليات الكاملة وهو مفيد بشكل خاص لتلك ق عن بعد: / التسوي8

 نوعني: وله، سعة كمنافذ توزيعيةامتلك شبكة فروع و 

البيع وهو مهم  للزبون عند نقطة يوفر أسلوب غري نقدي للدفعحتويل األموال اإللكرتوين عند نقطة البيع:  -*

 يتطلب ذلك زايدة لحصول على أغلب عمليات الدفع لتتم عن طريقها ملاليف مناطق التعامل ابلتجزئة، ويهدف 

من مشاكل الشيكات  ما يعين جذب األموال إليه ويف الوقت ذاته للتتخل البنك لتعامل الزبون والتاجر مع 

 2املقاصة وغريها مما يقلل من التعامل ابلنقد وحيث على استتخدام بطاقات اإلئتمان.

الو.م.أ ولكن استتخدامه على النطاق التجاري  يف 0621: طبق هذا النظام ألول مرة سنة البنوك املنزلية -*

عملية حتويل البياانت حىت يتم ربط احلاسب على الشتخصية، ويعتمد  احلواسيبالواسع مل يتحقق إال بعد انتشار 

وسائط االتصال )كشبكة اخلطوط اهلاتفية(، ويعمل هذا ب الزابئنمنازل يف اخآيل للبنك ابحلاسب الشتخصي 

ة وحتت لكات احملص، بيان الشيالزبونتقدمي اخلدمات البنكية )عرض أرصدة لاحلاسب الشتخصي كمحطة طرفية 

كتجديد الودائع، حتويل مبلغ من حساب خآخر، طلب دفرت الشيكات...(،   للبنك التحصيل، إرسال تعليمات

إلكرتونيا  تنقلتحويلها من شكلها الرقمي إىل إشارات ب الزبونبني حاسب البنك وحاسب  ويتم تداول البياانت

 3ابلعملية العكسية. واليت تقوم أيضا( Modems) حموالت بواسطة الزبون حاسب إىل

                                                             
 .021-026، ص مرجع سبق ذكرهتيسري العفيشات العجارمة،  1
 .021، ص مرجع سبق ذكره 2
 .626، ص مرجع سبق ذكرهطارق طه،  3
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  يفالبنك الربيد مقام مكاتب قوم إذ ت (،Giros Bankيعرف بـ ) عن طريق الربيد: يةالبنك/ العمليات 9

 إجناز العمليات اليت حيتاجها الفرد، ولكن حبدود معينة، واهلدف منه تقدمي خدمة ذات نوعية مضمونة، ومن املهم

 1خاصة املتقاعدين.إىل أن هذا النوع من اخلدمات يفضلها التقسيم السوقي اخلاص بكبار السن اإلشارة 

هي عبارة عن خدمة تتمةل يف الربط بني فروع البنك الواحد حبيث متكن  (:E-Switch/ نظام خدمة )11

 من سحب أو اإليداع لدى أي فرع دون وجوب حضوره إىل الفرع الذي فتح فيه حسابه، وكذلك األمر الزبون

 البنك والبنوك األخرى للتحويل منه وإليه وتبادل الرسائلابلنسبة للشيكات، كما تتمةل هذه اخلدمة يف الربط بني 

 2املالية وغري املالية إلكرتونيا عرب نظام مستقر وعلى درجة عالية من اإلتقان.

 ية البنكالرايدة التسويقية يف اخلدمات و  االبتكاريالتسويق بني النظرية العالقة املطلب الثالث:      

 ، ويضم:يةالبنكوالرايدة التسويقية يف اخلدمات  االبتكارييتناول هذا املطلب العالقة بني التسويق    

 يةالبنك: الرايدة التسويقية يف اخلدمات الفرع األول         

 يا،ي أمهية ابلغة يف ضوء تطورات القطاع حمليا وعاملالبنكالرايدة التسويقية يف اجملال تبين يكتسي موضوع    

 :3وتداخل عملياهتا يةالبنك اخلدماتومنطية  ايت نتيجة انفتاح األسواقمن حتدأفرزته اشتداد املنافسة  وما

 يةالبنكة التسويقية يف اخلدمات مفهوم الرايدأوال:      

 ستةمار الفرصابية قدرة البنوك على طرح منتجات مبتكرة يف السوق قبل املنافسني، البنكتعين الرايدة     

 إقناععليه الطامح للرايدة ، فالبنك االستةمار سبلو وتدبري املوارد الالزمة ؛ يف الوقت املناسبومواجهة التهديدات 

، تنامي األرابح الزابئنعلى مضاعفة حجم األصول، زايدة قاعدة مما يعمل  تقدمي خدمات مميزةيف  بتفردهزابئنه 

                                                             
 .020، ص مرجع سبق ذكرهتيسري العفيشات العجارمة،  1
ضمن املؤمتر الدويل مداخلة مقدمة ، واقع واآلفاقالتطبيق أنظمة الصريفة اإللكرتونية يف البنوك اجلزائرية بني ، نور الدين غردة، عبد الغين ربوح 2

 .63 ، ص6112مارس  06-00العلمي حول إصالح النظام املصريف اجلزائري يف ظل التطورات العاملية الراهنة، جامعة ورقلة، يومي 
، األكادميية للدراسات بنك الفالحة والتنمية الريفيةالقطاع املصريف لمتطلبات حتقيق الرايدة يف (، 6102زيدان عبد الرزاق، خليل عبد القادر، ) 3

 ، من الرابط: 62، ص02اإلجتماعية واإلنسانية، اجلزائر، العدد 
https://www.univ-chlef.dz/Revue_Academique_N17-2017/Article9 date: 15/05/2021. 

https://www.univ-chlef.dz/Revue_Academique_N17-2017/Article9
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تطور لحجر األساس هي الرايدة التسويقية ؛ فية احلديةةالبنكعة الصنايف  األفراد معرفة فضال عن االرتقاء مبستوى

 علىاحلفاظ قدرة التعلم، االستجابة السريعة للتغيري، اإلدارك وااللتزام ابجلودة، و عالية الرونة : املحتقق ألهنا البنوك

 1استقاللية. أكةر وحدات، إقامة ابملوارد البشريةتوسيعها، أتمني الدخل الكايف وإضافة قيمة و السوقية  ةصاحل

 يةالبنكة التسويقية يف اخلدمات الرايدأبعاد اثنيا: 

  لبنوك على االبتكار وأخذ املتخاطرةابالقائمني ي اخآليات اليت تشجع البنكاسرتاتيجيات الرايدة يف اجملال متةل 

 ، ومن أهم هذه االسرتاتيجيات:هااختاذ القرارات وحتمل املسؤولية عنو واالستباقية، 

 الزابئنإبعالم شفافية الأتكيد ، ضااي الوطنية والدوليةالقيف البنوك شاركة مبالتسويقية  تخاطراملإدارة  -

  إخل؛...العروض هتم يفاستشار ، ، الرتحيب آبرائهمهممع تعويضعن األخطاء هلم  االعتذار، ملستجداتاب

اإلعالانت التشويقية، اجلوائز واملفاجآت، اجملانية، وض والعر دااي اهلاإلرشاد والتوعية، تقدمي ب الزابئنلرتكيز على ا -

 ؛ةيالبنك اخلدماتتقدمي تسهيل و  توفري الراحة

 ،اصةاخل عروضلنفراد اباإل إدارة قوية وموظفني أكفاء،توفري فريدة،  تقدمي خدماتبواقتناص الفرص  ةستباقياال -

 وسبق املنافسني. يف القطاع تبادل اخلربةلالصالوانت  املشاركة يف ،والبيئةسلوك الزابئن لدراسة استطالعات الرأي 

 ؛أهدافه عرب الدعاية مشاركة اجملتمع يف، للزابئنتقدمي االرشادات بالبنوك ملواردها  تنمية -

 ؛اصةاخلعروض لاب لزابئنالرتحيب ابلتقدمي اخلدمات املميزة، لتظاهرات ابملشاركة يف القيمة البنوك لتوليد  -

 2 .ت ابستغالهلااختبار نفس إمكاانت السوق اليت قام على املنافسيهالرائدة ك و البنبتشجيع  الدعم الفعال -

 يةالبنكيف حتقيق الرايدة التسويقية يف اخلدمات  االبتكاري: دور التسويق الفرع الثالث       

يعتمد على دراسة اجتاهاهتم وفهم  املؤسساتأصبح الزابئن اليوم جوهر النشاط التسويقي، وأصبح متيز      

يق كاسب كتخفض التكاليف وحتقاملاملرحبني منهم، لتحقيق  ابملنتجات املبتكرة والرتكيز على حاجاهتم واالستجابة هلا

                                                             
 .62ص ، مرجع سبق ذكره 1
 .62، ص مرجع سبق ذكره 2



  
  

 

78 
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الزابئن طريقة حتديد الختالف  ذلك ليس سهالإال أن ؛ 1األرابح، زايدة احلصة السوقية، تقليل أخطاء التفاعل

   2.يف قرارات الشراءواملؤثرة هلا  ونتحديد املؤشرات التسويقية اليت يستجيبل املؤسسةوعما تفكر فيه حلاجاهتم 

فهم أتثري املنافسة  املؤسسةوالتغريات البيئية السريعة، أصبح على لصراع من أجل النمو نظرا لتزايد حدة ا     

ومراقبة املنافسني لتحديد مدخل تسويقي يتالءم مع املوقف السائد بتحليل نقاط القوة والضعف مقارنة ابلفرص 

وتبين مفهوم اإلدارة البيئية أي إدارة الزبون واملنافس وابقي عناصر البيئة والتحول من مراقب ، والتهديدات

وتكوين صورة  املؤسسةوتلعب معرفة السوق دورا مهما يف حتسني أداء  لألحداث إىل مشارك فيها أو واضع هلا؛

واضحة عنها لتحقيق ميزة تنافسية، واقتناص الفرص املناسبة واملتخاطرة التسويقية والسبق يف تلبية حاجات الزابئن 

تكار لتحقيق من قدرهتا على التكيف مع البيئة ابالب املؤسسةما ميةل أحد مقومات النجاح، حيث تنبع تنافسية 

مث الرايدة التسويقية، مبساعدة بعض األساليب التسويقية مةل: دراسة وتقييم الفرص التسويقية  االبتكاريالتسويق 

وحتديد االمكانيات املتاحة الستغالهلا؛ حتديد اإلسرتاتيجيات والسياسات التسويقية املناسبة خلدمة الزابئن 

حبمالت تسويقية مكةفة؛ احلفاظ على البيئة ؛ املتخاطرة ابلقيام  أذهاهنماحملتملني، واالستحواذ على مكانة هامة يف

حبمالت النظافة وجتنب التلوث، ترشيد الطاقة، التشجري، مصادر متجددة للطاقة، منتجات صديقة للبيئة؛ 

ك قاعدة من املسؤولية االجتماعية ابالخنراط يف النشاطات االجتماعية، مراعاة ثقافات وقيم الشعوب؛ التميز ابمتال

الزابئن املوالني، وضع نفسها يف مكان الزبون ملعرفة احتياجاته احلقيقية، سهولة استتخدام املنتج، خدمة أسطورية 

   3 إلرضائه )خدمات مميزة، معاجلة الشكاوي بسرعة وفعالية(، تطور سريع ودائم )منتجات فريدة ومطورة(.

 الذي أصبح اليوم حاجة ملحة تسعى بدون ابتكارتستمر أن الرايدة لن  (Covin & Miles 1999)كد يؤ     

 وطرقوابتكار منتجات انجحة فكار حتسني املنتجات فهو يلهمها أب، الرايدية لالحتفاظ ابلزابئن املؤسساتإليه  

                                                             
 .33-31، ص ص مرجع سبق ذكرهالشريف بوفاس، مرمي بوخضرة،  1
 .022، ص مرجع سبق ذكرهعلي فالح الزعيب، سليمة طبايبية،  2
 .33-31، ص ص مرجع سبق ذكرهالشريف بوفاس، مرمي بوخضرة،  3
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ومؤشرا للنمو االقتصادي النعكاسه إجيااب على  ،1من التغيري يف أوسع معانيه اميةل نوعفهو اإلنتاج والتسويق فيها  

 .3وحتقيق التفوق هلااحللول املبتكرة،  لتطويرإىل االخنراط بفعالية مع الزابئن ذلك واالبتكار يتعدى  ،2املؤسسةأداء 

متتلكها  أنواقتناص الفرص من القدرات اليت البد  هممع وإدارة العالقاتإن سرعة االستجابة لطلبات الزابئن      

 وعدم التأكد عنداملوارد والتنظيم والنمو والربح احملقق إضافة إىل كسب زابئن مرحبني لتسعى رايدية  مؤسسةأي 

    4لتميز عن املنافسني.جوهرية وتبين مداخل ابتكارية ل إلضافة قيمة تباع اسرتاتيجيات تسويقية مناسبةاب

 كما يعد أداة خاصة  ،جلذب الزابئن واحلفاظ عليهم املؤسساتها يعد االبتكار اليوم حالة ملحة تسعى إىل بلوغ   

وابلتايل فإهنا حتتاج إىل البحث عن االبتكار يف الفرصة كما أهنا مبتغاها  لوصول إىلالرايدية ل املؤسساتيف أيدي 

يف اجلهود التسويقية وخلق فرع  االبتكاريالتسويق مبادئ االبتكار ملا به و  حتتاج إىل تعلم كيفية ممارسة وتطبيق

 ابتكارية وهذا مؤسسةمتتاز بكوهنا  املؤسسةتسويقي متكامل والقيام أبنشطة تسويقية ابتكارية تساهم يف جعل 

 يتطلب منها ابتكار اجتاهات جديدة يف كل شيء، تقدمي منتجات أفضل وأكةر مالءمة وتنوعا وتصنيعها بشكل

وقوى البيع ونظم التوزيع والرتويج العمل يف املكاتب  مع الزابئن، وزايدة كفاءةأفضل وأرخ  وحتسني نظام التعامل 

 5أكةر قدرة على املنافسة من أجل البقاء واالستمرار. املؤسسة جعلو العمل  فضال عن الرؤية التسويقية لسري

توافق جديد للعوامل نه إجياد أبالبتكار لنظر التسويقية أبعادا اقتصادية واجتماعية، حيث يأتخذ الرايدة    

جمموعات  عدة مع  لتعاملها، أما اجتماعيا األشياء ديدة لعملالطرق اجل علىالرايدية  املؤسسةبرتكيز  االقتصادية

 عظم الفرصيمبتكر  الرايدي خالقفملشروع؛ اليت تتوقع املكافأة من جناح ا ...احلكومةاملستهلكني، ، املوظفنيك

    6.للمكافآت من جهوده ومدركا تخاطراملمتحمال و  واملهارات لوقتابإليها قيمة  مضيفاتسويق،  حيول الفكرة إىلو 

                                                             
1 Ghezali Fatima, Boudi Abdessamad, op-cit , p35. 

 .062، ص مرجع سبق ذكرهاثمر البكري،  2
 .202، ص مرجع سبق ذكرهكموش بركاهم،    3
  .1211، صمرجع سبق ذكرهحممد عبد الرمحن عمر،  4
 .330، ص ذكرهمرجع سبق عالء فرحان طالب،  5
 .32-30، ص مرجع سبق ذكرهفايز مجعة صاحل النجار، عبد الستار حممد العلي،  6
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وسلوك وظيفة للتوجه الرايدي كالرايدة التسويقية ميكنها بناء أو إعاقة االبتكار  أن دراسات ال أكدتابملقابل     

 .1األقل إبتكارا  ملؤسساتابمقارنة واملتخاطرة أفضل  أكةر بفعاليةالبتكار الرايدية اليت ميكنها إدارة ا مؤسسةلل

؛ إذ يوفر القيادة يف إدارة املواردوللتسويق دور مع الرايدة التسويقية يف دعم اإلبتكار بتحديد الفرص وتكامل     

؛ كشركاء فاعلني يف االبتكار  املؤسسةإىل املبادرات اليت ترشد الزابئن إىل تسعى الرايدة التسويقية فاإلبتكار، 

من ؛ و (6101)أبو فارة، ر الذي يعد بذاته مصدرا لإلبتكاالتوجه حنو اإلبتكار يكون يف جمال الرايدة التسويقية و 

؛ تطوير ثقافة االبتكار مبكافأهتم املوظفنيالواضحة بني  اإلبتكار ابلرايدة التسويقية: الرؤيةعالقة أهم عوامل تفعيل 

وخوض املتخاطر احملسوبة؛ هيكل منظمي فعال؛ وضوح أدوار العمل وتفعيل أدوار املساءلة واملسؤولية؛ إجياد 

 2.(6101)الصميدعي، العسكري، مؤشرات دقيقة لتقييم األداء؛ متويل كاف وتوقعات عوائد معقولة 

ية واالهتمام البنكاستغالهلا يف تقدمي خدماهتا  يسهل عليهات الزابئن أما ابلنسبة للبنوك فإن معرفة تفضيال    

إلرضاء زابئنها ابلبقاء بقرهبم خللق سلسلة قيمة متكاملة هلم بسرعة اإلنتاج واخنفاض هبم، فالبنوك الناجحة تسعى 

جناح التسويق  ، فبداية3االبتكار لتحقيق ذلكتبين اسرتاتيجية أساليب مبتكرة ما حيتم ضرورة التكاليف مع 

 هو توفري متطلباته وخلق بيئة حمفزة له، والنظر للمشكالت كفرص للتجديد وللتحسني املستمر لتفادي االبتكاري

 الرايدة التسويقيةيسعى ، حيث 4(6111اهتماما ابالبتكار )كوتلر، خسارة زابئنها وحتوهلم لبنوك أخرى أكةر  

 ية، حدة املنافسة، ارتفاع مستوى املتخاطر؛ للظفرالبنكومتيز البنوك مبواكبة سرعة التطورات العاملية  بقاءلتحقيق  

 5كنموذج لتحقيق هذا املسعى.  االبتكاريابلزابئن بتقدمي أحسن العروض هلم الستدامة وجودها وتبين التسويق  

                                                             
1 Muhammad Haroon Hafeez, Mohd Noor Shariff, Halim bin Mad Lazim ,(2012), Relationship between 

Entrepreneurial Orientation, Firm Resources, SME Branding and Firm’s Performance: IsInnovation the 

Missing Link?, American Journal of Industrial and Business Management, N 2,   p 155. Web site : 

https://www.scirp.org/paper/24050 date: 20/05/202. 
 .000-002، ص مرجع سبق ذكرهأمحد ازان شريف،  2
 .202، ص مرجع سبق ذكرهكموش بركاهم،    3
 .26، ص مرجع سبق ذكره 4
 .021، ص مرجع سبق ذكرهجنوى سعودي، ضرغام علي مسلم العميدي،  5

https://www.scirp.org/paper/
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 الفصل:  خالصة 

ـــــأضحى األداة املةلى الت االبتكارييظهر جبالء أن التسويق بعد استعرض اجلوانب النظرية للدراسة،    ــ ـــ ــ ــ  يــ

على املستويني احمللي  اومتغرياهتالبيئة مع لتكيف لعموما والبنوك بصفة خاصة االقتصادية  املؤسساتتستتخدمها  

ظهرت احلاجة  لذلكنتيجة ؛ و الزابئنرغبات واحتياجات مع مبا يتالءم وخدماهتا  تطوير منتجاهتاالدويل هبدف و 

خاصة بعد اقتناعها أبمهية هذا األسلوب يف حتقيق الرايدة التسويقية واحتالل مكانة  االبتكاريتبين التسويق امللحة 

 هامة يف األسواق.

ــدف املنشاهللتحقيق  التسويقييف اجملال ابالبتكار لكن السؤال الذي يظهر إبحلاح هو كيفية القيام    ـــ   ودــ

 الةاين والةالث. الفصلنييف ه طرحمت من خالل ما  عنهحاولت الدراسة اإلجابة وهو ما  ؟منه 



 

 الثانيالفصـل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطبيقية األدبيات
للتسويق االبتكاري 
 والريادة التسويقية
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  :متهيد
 

الدراسات السابقة  بعض وعرض يف هذا الفصل سيتم التعرض لألدبيات التطبيقية للدراسة، من خالل تناول      

وتشاهبها مع ختالفها أوجه اإبراز أهم حماولة مع حسب تسلسلها زمنيا اليت سبقت يف التطرق ملتغريات الدراسة 

، يف املبحث األول سابقة ابللغة العربية: دراسات قسمنيإىل ها ؛ حيث مت تقسيم الدراسات اليت سبقتتنادراس

وجه لتوضيح أوجه التشابه وأيف املبحث الثاين، أما املبحث الثالث فقط خصص  ودراسات سابقة ابللغة األجنبية

، ومما الدراسة عن غريها من الدراسات املذكورةهذه ، كذا أهم مميزات سابقة هلاالدراسات الها وبني االختالف بين

ابملقارنة مع الدراسات اليت تنا دراس السابقة اليت تناولت العالقة متغرييجتدر اإلشارة إليه هو قلة الدراسات 

 تناولت كل متغري على حدى.
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 باللغة العربية : الدراسات السابقةاألولالمبحث 

  :دراسة 21الدراسات السابقة ابللغة العربية وأقرهبا ملوضوع الدراسة وعددها فيمايلي عرض خمتصر ألهم        

 للمتغريين معاابللغة العربية : الدراسات السابقة األولاملطلب              

  الدراسات التالية:بن معا يفتغري امليف دراسة متثلت أهم إسهامات الباحثني السابقة ابللغة العربية      

 1(0202الفرع األول: دراسة الباحثني علي فالح الزعيب، سليمة طبايبية )اجلزائر،  

الرايدي يف منظمات  دور اإلبداع واإلبتكار التسويقي يف عمليات التسويق"ة بـنالدراسة املعنو هدفت    

" إىل تناول دور اإلبداع و اإلبتكار التسويقي يف )املنتج، التسعري،  ة يف األرد:: دراسة ططبيقيةاألعمال الصغري 

التوزيع، الرتويج( يف عمليات التسويق الرايدي )إدارة املخاطر، التغيري، تكوين القيمة، الدعم الفعال، رفع قيمة 

  مدينة إربد وتشخيصاملوارد، اقتناص الفرص التسويقية، التأكيد على الزابئن( ابلتطبيق على املنظمات الصغرية يف

 مدى قيام هذه املنظمات بتبين هذه املفاهيم التسويقية املعاصرة. 

منظمة يف القطاع اخلاص يف مدينة إربد تعمل يف جماالت  14فردا من املدراء يف  04متثل عينة البحث يف      

اإلتفاق العام للعينة جتاه املتغريات )من اإلحصائية التالية: نسب  املقاييسإنتاجية وصناعية وجتارية، معتمدة على 

 (.SPSS(، معامل االرتباط البسيط سبريمان، حتليل اإلحندار اخلطي البسيط حسب نتائج برانمج )244إىل  4

إلبداع املنظمات املدروسة ل اهتمام وتبينتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها: اتفاق أفراد العينة على     

رؤية واسرتاتيجيات تسويقية قوية لألسواق والزابئن ملواكبة وامتالكها لسوقها، املقدم إىل ج واالبتكار يف املزي

منتجاهتا وفق ذلك، كما اتفقوا على سعي منظماهتم لتحقيق  تطويرمستجدات احتياجاهتم ورغباهتم والعمل على 

يثري معنوي إاجا ي ملتغريات وجود عالقات ارتباط وأتوكذا أهدافها والعمل يف ضوء عناصر التسويق الرايدي، 

 . هاورايدهتا يف أسواق لتعزيز مكانتها هااإلبداع واإلبتكار التسويقي يف عمليات التسويق الرايدي في

                                                             
 .554-555، ص ص مرجع سبق ذكرهعلي فالح الزعيب، سليمة طبايبية،  1
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 1(9102الفرع الثاين: دراسة الباحثتني ملياء علي إبراهيم، ميساء سعد جواد )العراق،    

االسرتاطيجية ودورها يف حتقيق مكوانت اإلبداع: دراسة استطالعية الرايدة عنونت الباحثتان حبثهما بــ: "      

" والذي يهدف إىل قياس أيثر الرايدة على عينة يف بيئة املصارف العراقية احلكومية واألهلية يف حمافظة كربالء

بداع )الطالقة، االسرتاتيجية أببعادها )االبداع واالبتكار، حتمل املخاطرة، والفرصة املتاحة( يف حتقيق مكوانت اال

األصالة، املرونة واإلحساس ابملشكالت( لعينة من املصارف العراقية بعد حتليل العالقة بينهما من أجل تطوير 

أعماهلا وقدرهتا التنافسية، والرتكيز على مكوانت االبداع كأداة لرفع مستوى جودة اخلدمة املصرفية وحتقيق ميزة 

 رفع حصتها السوقية إىل أقصى حد ممكن.تسهم يف ا و تنافسية مستدامة للمصارف تعزز مكانته

مصارف عراقية حكومية وأهلية ميثلون القيادات اإلدارية واملوظفني يف   80موظفا يف  17البحث بلغت عينة     

استعمل البحث جمموعة من (، وقد %788-8مصاغة وفق املقياس العشري )استبانة بتوزيع املستوايت  كل

البسيط، معامل االرتباط الوسط احلسا ي املوزون، اإلحنراف املعياري، معامل االختالف، كاإلحصائية   املقاييس

 ، بناء على خمرجات احلاسبة اإللكرتونية.2Rاختبار، Fحتليل االحندار البسيط واملتعدد واختبار ، Tاختبار 

: االهتمام الواضح من املصارف املبحويثة أببعاد الرايدة توصل البحث إىل جمموعة من االستنتاجات كان أمهها    

االسرتاتيجية يف جمال إاجاد فرص العمل املتاحة والسعي الستغالل الظروف احمليطة هبا لتحقيق أهدافها 

االسرتاتيجية، حيث هتدف ابالعتماد على قدرات ومهارات املوظفني إىل بناء الرؤاي ذات األبعاد اإلسرتاتيجية يف 

هتا واإلمكانيات البشرية واملادية املتوفرة، إضافة إىل الدور الكبري للرايدة االسرتاتيجية يف حتقيق مكوانت اإلبداع إدار 

 عن طريق تقدمي أفكار وحلول جديدة وخمتلفة عن احللول السابقة يف جمال تطوير العمليات املصرفية.
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 1(0202)العراق، الفرع الثالث: دراسة الباحثة رسل سلما: نعمه         

انعكاس أبعاد التسويق االبتكاري يف جناح التوجه الرايدي لشركة هدفت الباحثة من مقاهلا املعنون بــ: "      

التعرف على مدى إدراك املنظمة ألمهية أبعاد التسويق االبتكاري يف تعزيز موقعها الرايدي " إىل الزيوت النباطية

احملرك األساسي لكافة  لكونه، دهتا على بناء بداية صحيحة كمنظمة رايديةساعمبيف السوق  ابملنافسنيمقارنة 

 يف السوق.هلا الرايدي  التوجهملز  بني االبتكار واجاح ابالستفادة من األدوات احلديثة وضرورة ا ها،مهامتها و أنشط

موظفا يف الشركة العامة للزيوت النباتية بطريقة العينة  02وقد اعتمدت االستبانة كأداة للدراسة بتوزيعها على     

اإلحصائية:  املقاييسإضافة إىل بعض ، (EXCEL)وبرانمج  SPSS)العشوائية البسيطة، ومت استخدام برانمج )

، الوسط احلسا ي، االحنراف املعياري، معامل االختالف، التكرار، معامل (Alfa de Cronbach)مقياس 

 معامل االرتباط لسبريمان، معامل االحندار اخلطي البسيط.

أمهها: وجود عالقة ارتباط وأتيثري معنوي بني أبعاد التسويق االبتكاري واجاح  اختتمت الدراسة ببعض النتائج     

دعم و  البقاء واالستمرارو يق االبتكاري يساعدها على أداء مهامها فالتسو  ،أبعاد التوجه الرايدي للمنظمة املبحويثة

( ابملرونة الكافية 4Psأنشطتها اخلاصة أببعاد التسويق االبتكاري ) جل، حيث تتمتع ها الرايدي بفاعليةوجهت

العليا ابلقدرة على حتديد املشاكل احملتملة عند  هتامتطلبات الزابئن، كما تتمتع إدار و للتكيف مع املستجدات البيئة 

 يف اجملاالت املتعلقة ابلرايدة يف السوق.عاتجتها القدرة على توليد البدائل ملو ، نافسة قياسا مبوقعها الرايدي السوقيامل

 2(0202: دراسة الباحثني فتيحة عبيدي، هواري معراج )اجلزائر، الفرع الرابع

: إمكانية طبين مهارات التسويق االبتكاري لتعزيز رايدة منظمة األعمالبــ: "  هتدف الدراسة املعنونة

" إىل التعرف على مهارات التسويق االبتكاري ومدى توافرها يف اجللفة (Sweetlé)دراسة ميدانية يف شركة 

 منظمة األعمال املبحويثة، من أجل حتديد مسامهتها يف تعزيز رايدة منظمة األعمال املبحويثة.
                                                             

 .211-224، ص ص مرجع سبق ذكرهرسل سلمان نعمه،  1
 .511-505، ص ص مرجع سبق ذكرهفتيحة عبيدي، هواري معرا ،  2
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استبيان كأداة تجمع البياانت على عينة من إطاراهتا، وجرى اختبار  63جراء اتجانب التطبيقي، مت توزيع إل

 املقاييسابالستعانة مبجموعة من و (SPSS V17)الفرضيات ابستخدام حتليل االرتباط والتأيثري ابلربانمج 

، (Chi-square): التكرارات والنسب املئوية، األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية، اختبار مثلاإلحصائية 

 .(Spearman)، معامل االرتباط الرتيب (Wilcoxon)و  (Mann-Whitney)االختبار غري املعلمي 

اكل، خلصت الدراسة تجملة من االستنتاجات أمهها: أن مهارات التسويق االبتكاري )اإلحساس ابملش

املرونة، األصالة، املثابرة وقبول التحدي، القدرة على االتصال الفعال( اليت تتبناها منظمة األعمال املبحويثة تسهم 

 يف دعم توجهاهتا ابجتاه تعزيز رايدهتا )حتمل املخاطرة، اإلبداع، االستباقية(.

 التابع للمتغريابللغة العربية : الدراسات السابقة الثايناملطلب              

  الدراسات التالية:الرايدة التسويقية يفمتغري يف متثلت أهم إسهامات الباحثني السابقة ابللغة العربية      

 1(0202الفرع األول: دراسة الباحث حممد عبد الرمحن عمر )العراق،   

دراسة  –دور أبعاد التسويق الرايدي يف طعزيز االسرتاطيجيات التسويقية " :هدف البحث املعنون بـ    

" إىل التعرف استطالعية آلراء عينة من مدراء األقسام والشعب واملعاونني يف عدد من مصارف مدينة زاخو

املدروسة حنو على أبعاد التسويق الرايدي وإمكانية تطبيق االسرتاتيجيات التسويقية اليت تقدم احللول للمنظمات 

التفوق على اآلخرين ابملسامهة يف اكتساب زابئن مرحبني مما يعزز موقعها التنافسي يف األسواق، وتوضيح العالقة 

 بينهما كعنصرين مهمني يف التفوق وإظهار فكر تسويقي جديد يف اقتناص الفرص ومواجهة خماطر بيئة األعمال.

ردا رؤساء األقسام والشعب واملعاونني يف عدد من املصارف يف ف 25لذا مت تسليط الضوء على عينة من       

 (SPSS V21)مدينة زاخو، ابالعتماد على االستبانة كأداة للدراسة، ومت التحليل اإلحصائي بواسطة برانمج 

ــواالستجاباملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية اآلتية: التكرارات والنسب املئوية،  املقاييسابستخدام  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ة،ــ
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 .Tواختبار  Fوقيمة  R2االرتباط البسيط، االحندار املتعدد، اختبار املعنوية ابالعتماد على معامل التحديد  

لتسويق الرايدي عالقة ارتباط وأتيثري معنوي مع ألبعاد ا خلصت الدراسة إىل بعض النتائج أمهها:     

أي زايدة التفاعل بني قدرات  أفضل أداء يف أعماهلا املصرفيةمما حيقق للمنظمات االسرتاتيجيات التسويقية 

املتبعة اجعل املنظمة أكثر تفوقا واجاحا؛ أفضل بعد من أبعاد التسويق املناسبة العاملني واالسرتاتيجيات التسويقية 

وكلما زاد  تفوقة ومتميزة على املنافسنيالرايدي هو الرتكيز على الزابئن فهم القوة الرئيسية اليت جتعل من املنظمة م

  تركيز املنظمات على أبعاد الرتكيز على الزابئن واإلبداع وإدارة املخاطر واقتناص الفرص أدى إىل وضع أفضل

 االسرتاتيجيات التسويقية ملواجهة املنافسني والتغلب على املخاطر.

 1(0202)العراق،  الفرع الثاين: دراسة الباحث خريي علي أوسو وآخرين       

القيادة االسرتاطيجية والذكاء التسويقي ودورمها يف طبين سلوكيات التسويق تسعى الدراسة املعنونة بـ:"      

التعرف إىل  ردستا:"و دراسة استطالعية ألصحاب القرار يف عينة من املصارف األهلية يف إقليم ك: الرايدي

ومستوى استخدامهما ودرجة االهتمام هبما يف التسويق الرايدي و القيادة االسرتاتيجية والذكاء التسويقي واقع على 

املصارف املبحويثة لالستفادة منها يف الظروف احلالية واملستقبلية، وكذا التعرف على طبيعة عالقات االرتباط 

 التسويق الرايدي من جهة أخرى.والتأيثري بني القيادة االسرتاتيجية والذكاء التسويقي من جهة و 

إلمتام اتجانب امليداين، مت تصميم استبانة وفق مقياس ليكارت اخلماسي وتوزيعها على عينة عمدية ميسرة من     

وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي املصارف األهلية يف إقليم كوردستان العراق، مصرفا من  10فردا يف  54

معامل االرتباط سيربمان،  ،: كالوسط احلسا ي واإلحنراف املعيارياإلحصائية يساملقايبعض ة ستخدمالتحليلي م

 .Tوكذلك اختبار  Fمن خالل قيمة  R2 معامل التحديد

ــ: اهتمام أظهرت نتائج الدراسة     ــممارسات القيادة االسرتاتيجيالبنوك املدروسة ب ـــ ــ ـــ ــ ــــمكون، ةـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــات الذكــ ــ ــ ـــ ــ ــ  اء ــ
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واليت تعد قاعدة لالنطالق تها واقعي يف مدايت أنشطالسهام ، وسلوكيات التسويق الرايدي ذات اإلالتسويقي

 يقودها للعمل بنجاح يف احمليط التنافسيمعطيات البيئة و يتماشى مبا جراءات اإلتوجهات و الفكار و األتحسني ل

عالقة أتيثري معنوية موجبة بني ممارسات القيادة االسرتاتيجية ومكوانت وحتقيق غاايهتا، كما أظهرت الدراسة وجود 

 الذكاء التسويقي وسلوكيات التسويق الرايدي، فتوفر املمارسات واملكوانت يؤيثر يف حتقيق التسويق الرايدي.

 1(0202الفرع الثالث: دراسة الباحث أمحد ازا: شريف )العراق،       

دراسة حتليلية : واقع طبين أبعاد التوجه ابلرايدة التسويقية يف املنظمات اخلدميةتناول البحث املعنون بـ: "    

" تشخيص واقع الرايدة التسويقية يف البنوك املدروسة راء عينة من مديري مصارف القطاع اخلا  يف أربيلآل

لني ومدى دعمها وذلك ابستطالع آراء مدراء األقسام للتعرف على االسرتاتيجيات أو السياسات املتبعة مع العام

يف هذه املنظمات ملعرفة اجتاهاهتم وطموحاهتم ورغباهتم لتطبيق أبعاد الرايدة التسويقية، لتحفيز األفراد حنو اإلاجاز 

ا املتميز فيما حيقق امليزة التنافسية، والتوصل إىل تشخيص موضوعي للمشاكل واألسباب اليت قد تعيق حتقيقه

 واملتعلقة جبانب رصد املصارف لبيئتها، ملساعدة املصارف يف اختاذ القرارات املناسبة ملواجهتها.

اخلماسي، وزعت  لذلك استخدمت الدراسة املقابالت الشخصية واالستبانة املعتمدة على مقياس ليكرت     

معتمدة  مصرفا أهليا يف مدينة أربيل، 11فردا من مدراء ومعاوين ورؤساء األقسام والشعب يف  55على عينة من 

اإلحصائية التالية: التكرارات املطلقة والنسب املئوية، الوسط  ابملقاييسومستعينة  املنهج الوصفي التحليلي،على 

 الختالف ونسب االتفاق إلجاابت املبحويثني. احلسا ي واإلحنراف املعياري، معامل ا

واالبتكار املصريف على تواصل مع تطورات السوق  البنوك املدروسةإىل بعض النتائج منها: أن  الدراسة تتوصل    

يدل على اهتمامها ابإلبداع التسويقي الذي يلعب دورا مهما يف توجهها حنو الرايدة التسويقية لتوظيف مهاراهتا ما 

عالية من مواجهة املخاطر التسويقية والتنبؤ وهلا قدرة ومواردها يف حتقيق أهدافها وكسب ميزة تنافسية مستدامة، 

                                                             
 .210-241، ص ص مرجع سبق ذكرهأمحد ازان شريف،  1



  
 

 

90 
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قية على االستجابة للتغريات البيئية ولتحقيق الرايدة التسويقية هبا وحتمل نتائجها لرفع قدرهتا وإمكانياهتا التسوي

املصريف ومتطلباته مبا يعزز مكانتها وحيقق هلا موقع رايدي فيه، كما تبحث عن االستباقية يف  سوقهاوالتوجه حنو 

 الرايدة التسويقية املتاحة قبل املنافسني للوصول إىلالفرص  دخول األسواق وطرح املنتجات اتجديدة وانتهاز

يف السوق املصريف، ولديها فكرة عن الرايدة التسويقية وكيفية العمل  البنوكاملصرفية اليت تسعى إليها أغلب 

 يف ذهن الزبون.و مكانة يف السوق  هلابعناصرها اليت تقودها إىل التوجه ابلرايدة وفق متطلبات السوق مبا حيقق 

 1(0202ليما: صادق )العراق، الفرع الرابع: دراسة الباحث درما: س        

 " قياس مكانة عمليات التسويق الرايدي يف منظمات األعمال الصغرية: دراسة يف دراسة منشورة بعنوان:       

عن الكشف  كان اهلدف الرئيسي هواستطالعية يف عينة من مصانع املياه املعدنية يف إقليم كردستا: العراق"، 

لعمليات التسويق الرايدي السبعة )الرتكيز على الزبون، تكوين القيمة، رفع قيمة  مدى تطبيق املنظمات املبحويثة

املصادر، إدارة املخاطر، اإلبداع، قيادة الفرص، الدعم الفعال( ابلتطرق ملفهوم التسويق الرايدي وأمهيته وكذا 

 قات االرتباط بينها.عناصره، والكشف عن مدى تطبيق هذه العناصر يف املنظمات املبحويثة، وعلى طبيعة عال

مصانع للمياه املعدنية يف إقليم كردستان ابالعتماد على الواثئق والسجالت الداخلية  24مت اختيار عينة من      

اإلحصائية التالية: الوسيط، االحنراف املعياري، ونسبة االستجابة  املقاييس، واعتمد الباحث على 1424هلا لعام 

 ال عن معامالت االرتباط البسيط سبريمان كون البياانت غري معلمية.إىل مساحة املقياس الكلية فض

توصل البحث إىل مجلة من النتائج أمهها: احتالل عمليات التسويق الرايدي )الرتكيز على الزبون، تكوين    

وى طموح القيمة، رفع قيمة املصادر، إدارة املخاطر، اإلبداع قيادة الفرص، الدعم الفعال( أمهية قليلة دون مست

املنظمات املدروسة، وكانت أفضل األبعاد من حيث نسبة االهتمام مها بعدي قيادة الفرص والدعم الفعال، وكذا 

 إىل وجود عالقات ارتباط قوية بني تلك األبعاد ستقود املصانع إىل تعزيز من مكانتها يف األسواق اليت تعمل فيها.

                                                             
 .242-57، ص ص مرجع سبق ذكرهدرمان سليمان صادق،  1
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 املستقلللمتغري ربية ابللغة الع: الدراسات السابقة الثالثاملطلب 

 متثلت أهم إسهامات الباحثني السابقة ابللغة العربية ملتغري التسويق االبتكاري يف الدراسات التالية:       

 1(0202: دراسة الباحثني هناء رمضاين، خمتار عيواج )اجلزائر، الفرع األول      

املزيج التسويقي املستحدثة )اإلضافية( على جودة  أثر االبتكار يف عناصر بعنوان:"ان بدراسة قام الباحث      

 اختبارمن خالهلا إىل  ا"، هدف دراسة حتليلية آلراء عينة من زابئن فندق شرياطو: عنابة: اخلدمات الفندقية

 عنابة.بفندق الشرياتون  خدمات على جودةاإلضافية  التسويقي املزيج عناصر يف االبتكار مدى أتيثري

املنهج الوصفي التحليلي ابالعتماد على  املدروسفندق لزبوان ل 245من عشوائية  عينة آراء استطالع متلذا   

 وابملقاييس (SPSS)ربانمج بوالتحليل اإلحصائي ( اخلماسي، Likertمقياس )حسب  صمماملاالستبيان و 

 معامل تضخم التباين ، والتفلطح معاملي اإللتواء، ، الوسط احلسا ي، واالحنراف املعياريألفا كرونباخمقياس  التالية:

 .( ومعامل االحندار املتعدد2R ومعامل التحديد Rحتليل التباين لالحندار )معامل االرتباط ، والتباين املسموح

املدروس الفندق جمموعة من النتائج، أمهها اتفاق املبحويثني على تبين  يف األخري توصلت الدراسة إىل      

وأتيثريها اإلاجا ي يف رفع ، العمليات( األفراد، املادي، احمليط( املزيج التسويقي املستحديثةالبتكار يف عناصر ل

 .أببعادها املعروفة )امللموسية، االعتمادية، االستجابة، الثقة، التعاطف( الفندقية اخلدمات جودةمستوى 

 2(0202: دراسة الباحثة كموش بركاهم )اجلزائر، الفرع الثاين

 ، "-حالة اجلزائر -"واقع التسويق االبتكاري يف املؤسسات املصرفية اإلسالميةبعنـوان:  املقالهذا  قدم     

 مدىو  االبتكاري، التسويق لياتآل اتجزائر يفالبنوك اإلسالمية واقع استخدام  على التعرف إىل هدفحيث 

 .نظرا ملزاايه املتعددة ودوره يف حتقيق التميز واجاح بفاعليةهذه اآلليات الواجبة ملمارسة  املستلزمات ألهما إدراكه

ـــف (السالمو  الربكة) يبنكبعض فروع  موظفيموزعة مباشرة على استمارة  244أتلفت عينة الدراسة من       ي ـ
                                                             

 .244-11، ص ص مرجع سبق ذكره ، هناء رمضاين، خمتار عيوا  1
 .055 -052، ص ص مرجع سبق ذكرهكموش بركاهم،    2
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 الوصفي املنهج ت الدراسةاستخدموقد لكل بنك، استمارة  54بواقع  الطبقية العشوائية العينة ستخداماتجزائر اب

املئوية، الوسط احلسا ي، توزيع التكراري والنسب ال التالية: واملقاييس (SPSS)برانمج ، ابالعتماد على التحليلي

  .ألفا( -اختبار )كرونباخمعامل االرتباط بريسون، ، االحنراف املعياري

 املؤسسات يف االبتكاري للتسويق ممارس واقعوجود جمموعة من االستنتاجات أمهها:  إىل الدراسة صتخل    

 يف اإلدارات مستوى على همستلزمات ريتوفتبنيه و  رتكيز اتجهود املبذولة حنوب اتجزائر، يف اإلسالمية املصرفية

خاصة عنصر االبتكار يف املنتجات ( 4Ps)تأيثري اإلاجا ي لعناصر التسويق االبتكاري نظر لل، املصرفية املؤسسات

 .يف السوقعن املنافسني  وخلق التميزهذه البنوك  يف حتقيق أهدافواخلدمات املقدمة 

 1(0202: دراسة الباحث طارق قندوز )اجلزائر، الفرع الثالث

 دراسة حالة بنك الفالحة : فعالية االبتكار التسويقي يف جتويد اخلدمة املصرفيةعنوان " بقدم دراسة 

معرفة أيثر و  اتجزائري التسويقي يف النظام املصريفتشخيص واقع االبتكار ل ساعيا، "املسيلةوكالة  والتنمية الريفية

 ك الفالحة التنمية الريفية.بنحتسني جودة خدمات يف كمدخل اسرتاتيجي  هاستخدام

 عليهماالستبانة توزيع بابملسيلة  140يف وكالة  زبوان 24 عينة منالرتكيز على مت لتحقيق هدف الدراسة،       

ملدير وبعض املسؤولني يف مقابلة مع ااخلماسي، كما أجرى الباحث  حسب مقياس ليكرتواملصممة عشوائيا 

اختبار ، معامل ألفا كرونباخاإلحصائية ك املقاييسوبعض  (SPSS)على خمرجات برانمج  مت االعتمادكما الوكالة؛  

(test-T Sample-One) ،معامل التحديد ، معامل االرتباط بريسون(2R) . 

ومستوى االبتكار  ودة اخلدمات املصرفية، أمهها: أن مستوى جمن االستنتاجاتعن مجلة الدراسة  تأسفر      

ـــوجود أيثر معنوي لالبتكار التسويقوكذا ، إىل املستوى املطلوب التسويقي ال يرقيان ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــي يف حتسيـ ـــ ــ ـــن جـ ــ ــ ـــ ــ ــ  ودة ــ

  لالبتكار السعري واالبتكار التوزيعي عكس االبتكار الرتواجي.البنك حمل الدراسة ابلنسبة يف اخلدمة املصرفية 

                                                             
 .117-152، ص ص مرجع سبق ذكرهطارق قندوز،  1
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 1(0202داد )العراق، دراسة الباحث حسو: حممد علي احل: الفرع الرابع         

أثر عناصر مناخ االبتكار التسويقي على رضا العمالء عن جودة اخلدمة يف : " بــــالدراسة عنونت      

لتعرف على واقع أبعاد مناخ االبتكار )يثقافة االبتكار واالبداع وهدفت ل"،  املصارف التجارية يف العراق

املصارف التجارية العراقية وأيثره على عناصر االبتكار  موظفيومستوايت املعرفة ابألساليب االبتكارية( لدى 

ة اخلدمة املصرفية على أبعاد جودالتسويقي )األفراد، اإلجراءات، والتكنولوجيا(، وكذا مدى أتيثري هذه العناصر 

  .)امللموسية، مدى االستجابة، االعتمادية، األمان والتعاطف( يف زايدة أعداد العمالء وكسب والئهم ورضاهم

بغداد ب 247يف مصرف الرشيد الرئيسي موظفا  70وعددها األوىل  :أتلفت عينة الدراسة من جمموعتني    

املصرف يف تواجدهم ساعات حسب عليهم وزعت للمصرف  زبوان 224عددها ابلتوزيع املباشر، أما الثانية 

اإلحصائية  املقاييسوكذا ، تخدام مقياس ليكرت اخلماسيابس ابستخدام نوعني من االستبانة، بطريقة مالئمة

-One-Sample T)اختبار ، الوسط احلسا ي واالحنراف املعياري، (Cronbach Alphaمعامل ) التالية:

test) ،املتعدد.االحندار ، االحندار البسيط 

 بتكاريةاال ابألساليب املعرفة ومستوايت االبتكار، يثقافة توافر ملدى معنوي أتيثريوجود  نتائج الدراسة أظهرت      

 التسويقي االبتكار مناخ عناصرل معنوي أتيثري يوجد كما التسويقي، االبتكار مناخ عناصر على العاملني، لدى

 ملحة ضرورةالتسويقي  االبتكار مناخ إشاعة وأن العمالء،حسب  املصرفية اخلدمة جودة عن العمالء رضا على

 .املصرفية اخلدمات جودة يف املستمرة تاالتطور  بسبب متغرية تنافسية بيئة ملواجهة تيجيةاكاسرت 

 

 

 

                                                             
 .11-75، ص ص مرجع سبق ذكرهحسون حممد علي احلداد،  1
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 المبحث الثاني: الدراسات السابقة باللغة األجنبية

 :دراسة 21وأقرهبا ملوضوع الدراسة وعددها  األجنبيةالدراسات السابقة ابللغة فيمايلي عرض خمتصر ألهم       

 الدراسات السابقة ابللغة األجنبية للمتغريين معا: األولاملطلب 

  الدراسات التالية:بن معا يفتغري يف دراسة امل األجنبيةمتثلت أهم إسهامات الباحثني السابقة ابللغة      

 1(0202)اجلزائر،  Chaoui Sabiha, Zine Mohammed Barka: دراسة الباحثني الفرع األول

اعترب الباحثان أن االبتكار هو احملرك  ،"االبتكار، رايدة األعمال والنمو: بعض احلقائقيف مقال بعنوان: "       

ريكية لالبتكار العبقرية األم واالقتصاد ككل حيث تعرف املنظمات ،الزابئنالرئيسي للتقدم االقتصادي الذي يفيد 

وديناميكية األعمال احلرة ابنفتاحها ومحاسها لالبتكار العملي، والذي يعد السبب الرئيسي لتميز االقتصاد 

االبتكار،  ةىل زايدإمن منو الناتج احمللي السنوي يعزى  % 54ن ما يقرب من أاألمريكي حسب االقتصاديني 

الذي  هموقعالعامل، وحتديد يف  هر انتشا يةوكيف يهإلة اجاحلهتدف هذه الويثيقة إىل تعريف االبتكار وتوضيح سبب 

 توسع إىل آفاق جديدة يف العامل.

تكنولوجيا عاملني مها: يتمثل يف فيها للمشاركة  ابلنسبة للبلدان الناميةتوصلت الدراسة إىل أن توفر الفرص      

لتغلب على حواجز التكنولوجيا القائمة على اهلشة لوسيلة ملساعدة الفئات اليت تعترب  املعلومات واالتصاالت

رض بعتكنولوجيا هذه ال على ةألعمال املبنييعد مثاال على ايف البلدان النامية الصريفة اإللكرتونية نجاح ؛ فاالبتكار

أحناء  كلاملعرفة من  إىل من الوصول  هذه الدولاملبتكرين من كما متّكن العلماء و ،  البتكار والتطويرلفرص عدة 

حامسة ابلنسبة  رواد األعمال للوصول إىل املزيد من العمالء وتوسيع السوق احملتملة ومساعدة ،العامل بسهولة أكرب

 ال ومنوها.أو البنية التحتية للمعلومات غالًبا ما تقيد إنتاجية األعم لبلدان النامية حيث حجم السوق والنقلل

                                                             
1 Chaoui Sabiha, Zine Mohammed Barka, op-cit, pp 126-132. 
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إىل جودة التعليم  اخنفاض التحصيل العلمي ونقصالذي يؤدي  دورًا حامسًا يف االبتكار ةالبشريتلعب الكفاءات 

ــيساهم املهني، حيث خلق فرص العملجبانب اجب أن يسري االستثمار يف رأس املال البشري عرقلته، لذا  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ونـ

 القدرات لتطويرلبلدان النامية كمصدر لأخريًا البعد الدويل مهم ، العمالةيف ظل نقص  التنميةتعزيز يف املؤهلون  

توفر  لعدم السفر والبقاء يف اخلار  ونتار الذين خيغري املاهرين هتديًدا من والكفاءات يف اخلار ، لكنه قد ميثل  

 هتا.ضرورية لتجنب هجر  اءاتللكفتحسني البحث احمللي وظروف العمل ف، لذا حمليا الفرص الكافية

 1(0202)الربطغال،  Dana T. Redford Christian Wolf ,دراسة الباحثني  : الفرع الثاين      

 لبنوك األفريقيةلطعزيز رايدة األعمال من أجل االبتكار يف الشركات التابعة يف ورقة حبثية بعنوان: "   

منوه على البنك املدروس  ةافظية حمكيف"، هدف الباحثان إىل فهم  كينيا -يف نريويب  Equityدراسة حالة بنك 

رايدة وعمليات تعزيز روح و  شرق إفريقيا يف بصمة إقليمية اهل دولية رائدةمصرفية  وتطوره من مشروع صغري إىل قوة

من خالل واسعة الالدولية  شبكة فروعههياكل تنظيم املشاريع عرب  وكذا تعزيز ،املستمرالبتكار وااألعمال 

إبعادة صياغة  التجديد االسرتاتيجيخاصة )الرايدة املؤسسية الداخلية  أبعاداليت متثل الستة املمارسات 

على املشاركة يف االبتكار وتشجيعه  العنصر البشريتطوير  ،اختاذ القرار للفروع، استقاللية االسرتاتيجية والتنظيم

لنشر  والرؤى بني البنك األم والفروع تبادل املمارسات اتجيدة ،اخلرباتلالستفادة من  املستمر، سرد القصص

( اليت أدت إىل هذا لتنفيذ االبتكار املخاطرو والتعلم من الفشل بتشجيع املبادرة  التجريبنشر يثقافة االبتكار، 

 .النموالتحول الكبري وممارستها كعملية مستمرة يف ظل تعقيد عمليات رايدة األعمال يف سياق مايل دويل عايل 

ة،  اخلارجيو التقارير السنوية واثئقه كمت اعتماد التحليل النوعي بدراسة حالة البنك املدروس من خالل حتليل       

 الدولية مدراء الفروعاملقر الرئيسي للبنك،  املعمقة مع عينة مكونة من مدراءمجع البياانت من املقابالت كما مت 

 .الدوليةثال على رايدة األعمال كم  يف أكثر من بلد أفريقي للبنك

                                                             
1 Christian Wolf & Dana T. Redford, op-cit, pp 254-273. 
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الرايدة يف البنك روح خلصت الدراسة إىل بعض النتائج أمهها أن األبعاد الستة تساعد يف احلفاظ على      

الرايدية الدولية ميكنها ملشاريع األبعاد الستة، فايف  املتضمن روح املبادرةهو تشري إىل عنصر مشرتك كما ،  املدروس

يف ظل  تدويل البنوك األفريقية يوفر فرًصا كبريةو ، على املبادرة اليت ميزت بداايهتا الرايديةللحفاظ ابتكار طرق 

عمليات لكل  تا  إىل تطبيق مناهج حمددة لتخصيصهاأنه حي ، كماالتكامل االقتصادي اإلقليمياستمرار تطور 

  هاخماطر ، لكن ابملقابل األسواق املختلفةالقدرة على تلبية احتياجات الفروع ميكن أن توفر استقاللية حيث ؛ سوق

الفروع ولوية إلدارة اجملموعة و األإعطاء اجب لذا مجموعة لل املايلاالستقرار عدم  تسببقد  هامشاكلف كبرية،

 .إفريقيالتنمية االقتصادية يف ليف إطالق إمكاانت هائلة أبدائها املتميز البنوك األفريقية  التابعة هلا، حيث تساعد

 1(0200)أسرتاليا،  Vanessa Rattenدراسة الباحثة   :الفرع الثالث       

ــ:"      "،  االعتمادالتبين أو ابتكارات الصريفة احملمولة ورايدة األعمال: قرارات قدمت الباحثة مقاهلا املعنون بـ

مفاهيمي نظري تطوير منوذ  ، بألسباب جتارية واجتماعيةللصريفة احملمولة  األفرادقرارات تبين الذي تبحث فيه 

 االجتماعية من خالل االتصاالت الشخصية واملعارفالفرد أتيثري بيئة أي  يعتمد على النظرية املعرفية االجتماعية

، امليل إىل وأتيثري العوامل الداخلية واخلارجية )اإلعالن، اخلربة، املخاطر املالية املتوقعةالفرد دوافع لتوضيح  والتعلم

على قرارات تبين االبتكار التكنولوجي كالصريفة احملمولة؛  (املخاطرةو االستباقية واالبتكار ك  رات الرايديةالقد، تعلمال

عند تسويق ابتكارات  مع الرتكيز على أمهية والرتكيز على املتبنني األوائل ومعاتجة البنوك للمخاوف املتعلقة ابألمان

 من اخلدمات يف ظل األزمات املالية العاملية. الصريفة احملمولة اليت قد تعيق تبين هذا النوع 

اخلربة  التعلم تؤيثر على اإلعالن،الرايدية و ميل الشخص إىل توصلت الدراسة إىل أن العوامل املذكورة ك     

هلذا االبتكار  بقوة يف اختاذ قرار اعتماد الصريفة احملمولة ما يتيح للبنوك املتبنية تؤيثر واليت بدورها املتوقعة،واملخاطر 

 فرصة لعرض هذه التقنية اتجديدة اليت تصنف يف طليعة التطورات التكنولوجية يف الصناعة املصرفية للتعرف عليها.

                                                             
1 Vanessa Ratten, (2011), Mobile Banking Innovations and Entrepreneurial Adoption Decisions  

International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation,V 2 , N 2, Australia  pp 27-38, Web site : https:// 

www.igi-global.com/gateway/article/55118 # pnIRecommendationForm date: 14/06/2021. 

http://www.igi-global.com/gateway/article/55118
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 1(0222)أسرتاليا،  John Martin: دراسة الباحث الفرع الرابع      

ـــــم ورايدة األعمال: دروس اإلقليمي خلق شراكات متوازنة من أجل االبتكاردراسة بعنوان:"  يف        ــــ ــــ ــــ ــــ   نـ

 Australia’s Community Banks ،" اجاح أسباب لتحليل  ااجتماعي انفسي اإطار قدم الباحث

على ضوء  االمتياز عقودمبوجب فرعا يف أسرتاليا  251 إلنشاء بنداجوبنك اجملتمعية و البنوك شراكة  واحلفاظ على

االلتزام واالتساق، املعاملة ابملثل، الدليل االجتماعي، السلطة، : وهي للتأيثري على اآلخرين سيالديينمبادئ 

؛ من البتكار اإلقليمي ورايدة األعماللدعم انموذ  فعال ك البنك اجملتمعي منو مفهوم ؛ ودراسةاإلعجاب والندرة

، صنع القرارلعلومات ، جودة املحملليةإشراك القيادة ا: مستدامةحتديد العناصر الالزمة لبناء جمتمعات خالل 

، احلفاظ جبودة عاملية تقدمي خدمات، هاتقليل استنزافو  املاليةو البشرية والفكرية واإلنتاجية  املوارداالستفادة من 

خلق بيئة الشراكة، تطوير قدرة االستفادة من  ،استخدام التكنولوجيا لفتح أسواق جديدة على االستدامة البيئية،

عالقات اجملتمع لاملدروس بنك الحيتا  حيث ؛ الشباب يف األنشطةفئة إشراك و  املهارات وتطويرللتعلم املستمر 

يف  مع اخلربة والتكنولوجياأوسع واكثر استدامة تقدمي خدمات البنك اجملتمعي لحيتا  الشراكة، بينما احمللي لتطوير 

العظيمة اليت  الفرصأدرك ، والذي ابملوارد واألشخاص واملشورة املتخصصة سمبسامهة البنك املدرو واالبتكار  رايدةال

 .احلضرية وحىتلمجتمعات الريفية لالتنمية  البنك اجملتمعي لتحقيق حققها منوذ 

اخلاص البنك اجملتمعي فرع يف مراحل إنشاء  عملهمأيثناء  املدروسبنك الموظفي إلاجاز الدراسة رافق الباحث    

 .البنك اجملتمعيديري ملتدريبية اللسات واتجحضور املؤمتر الوطين السنوي ، إضافة إىل هبم

 توفر إطارًايف إنشاء فروع هلا  ةياجملتمعأن جتربة الشراكة بني البنك املدروس والبنوك خلصت الدراسة إىل      

 وتنمية خدمات قيمة للمجتمعات مياحمللية بتقداالبتكار اإلقليمي ورايدة األعمال خللق فرص الزدهار صاحلًا  

 .أسرتاليا مستقبال يف التنمية اجملتمعية الفعالةيف  نجاحتعزيز السامهة يف احمللية على أساس قيم اجملتمع واملاملشاريع  

                                                             
1 John Martin, Creating balanced partnerships for regional innovation and entrepreneurship: lessons from 

Australia’s Community Banks, Int. J. Foresight and Innovation Policy, Vol. 5, Nos. 1/2/3, 2009, pp 181-192. 

Website: https://www.researchgate.net/publication/249921834 date: 04/08/2020. 

https://www.researchgate.net/publication/249921834
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 الدراسات السابقة ابللغة األجنبية للمتغري التابعاملطلب الثاين:  

 يف الدراسات التالية: الرايدة التسويقيةملتغري  األجنبيةإسهامات الباحثني السابقة ابللغة  متثلت أهم     

 1(0202)اجلزائر، Boudi abdessamad Ghezali fatima ,: دراسة الباحثني الفرع األول     

ــ سعت       ـــــوك " أثر أمناط:الدراسة املعنونة بـ ــــ  التسويق اإللكرتوين على الرايدة التسويقية: دراسة حالة لبن

 تسويقاللكرتوين، اإلعالن اإل)مدى استخدام البنوك يف اتجزائر ألبعاد التسويق اإللكرتوين حتديد إىل جزائرية "  

ــادرفة دورها يف ومع (ةاالجتماعيابلوسائط التسويق  لربيد اإللكرتوين،ابتسويق ال، ابملوقع اإللكرتوين  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  حتقيــق أبع

 ه.حتدايت وآفاق تطوير  والوقوف علىالرايدة التسويقية )االبتكار، املخاطرة، االستباقية واغتنام الفرص(،  

، BNA ،BA ،BDL)فردا من موظفي بعض البنوك يف والية بشار  52متثلت عينة الدراسة القصدية يف   

BADR ،CPA ،AGB ،CNEP)اخلماسيمقياس ليكرت ابستخدام  ، بتصميم استبيان كأداة للدراسة ،

 اتاملتوسط، املئوية والنسب ة التالية: التكراراتاإلحصائي ابملقاييس إلستعانةاب SPSSواالعتماد على برانمج 

 .Tو Fواختباري  2R معامل، الحندار املتعدد، ااالرتباط البسيط، االحنرافات املعيارية واالستجابةو  ةاحلسابي

 الرايدةتحقيق أبعاد ل بعناصر التسويق اإللكرتوين املدروسةالبنوك  أمهها: اهتمام استنتاجاتعدة مت التوصل إىل     

 هلاالتسويق اإللكرتوين البنوك اليت تستخدم أتيثريا، ف عناصرالأكثر  يعدية خاصة اإلعالن اإللكرتوين الذي تسويقال

األسواق وتلبية احتياجات  من حيث تقدمي املنتجات، والوصول إىل  البيئة اخلارجيةالقدرة على حتدي سرعة تغري

أبعاد الرايدة التسويقية، ابستثناء على حتقيق مبا اجعلها قادرة  هبا التنبؤو خماطر التسويق ، وحساب وحتمل العمالء

ف قدرة بعض البنوك على توقع ضع، كما اتضح كافياً املدروسة به  اهتمام البنوك بعد االستباقية حيث مل يكن 

 واعتبار العالقة ضعيفة بني طرق التسويق اإللكرتوين والرايدة التسويقية، بينما هتتمهلا واالستعداد التغريات البيئية 

 .نيالرايدي ةالعمل ومكافأ ابالعتماد على التفكري الدقيق يف إبدخال تقنية جديدة البنوك الرائدة

                                                             
1 Ghezali Fatima, Boudi Abdessamad, op-cit, pp 171-190. 
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 1(0200)إيرا:،  وآخرين Hassan Darvish: دراسة الباحثني الفرع الثاين     

. "املصرفية اإليرانيةالصناعة دراسة جتريبية عن العوامل الفعالة يف التوجه الرايدي يف يف دراسة بعنوان"         

كمتغري مستقل )دعم اإلدارة العليا، الصراعات، أنظمة املكافأة( التنظيمية  هدف الباحثون ملعرفة أتيثري العوامل 

التوجه الرايدي مبتغرياته على ( اجملتمعيةالقيم و والسياسية والثقافية  االقتصاديةكمتغريات معدلة )  والعوامل البيئية

صانعي السياسات لكن ميالقرتاح منوذ   يف النظام املصريف اإليراينكمتغري اتبع  (االبتكار واملبادرة واملخاطر)

 يف النظام املصريف اإليراين. لتوجه الرايديتحسني فاعلية ااستخدامه لاملصارف ومدراء 

وزع  بنوك اخلاصة يف طهران،يف ال اموظف 110 ابتباع املنهج الوصفي التحليلي، أجرت دراسة لعينة من      

يف  LISRELو SPSS برانجمي ابستخدام، اعشوائي عليهم االستبيان املصمم وفق مقياس ليكارت اخلماسي

لتأيثريات العالقات ككل وحتديد معامل املسار وا حتديد العالقات السببية وأمهيةالتحليل اإلحصائي للبياانت و 

 .نسبريمااالرتباط كمعامل  ةاإلحصائي ابملقاييسمع االستعانة  ،املباشرة وغري املباشرة

)العوامل البيئية(  ية)العوامل التنظيمية( والتعديل املتغريات املستقلةعالقة داللة بني وجود النتائج أظهرت     

 .املستقلة واملعدلة عوامل مناسبة لتحديد التوجه الرايدياملتغريات أن يعين مما  (يرايدالتوجه الواملتغريات التابعة )

 2(0200 )ألبانيا، Kozeta Sevrani, Klodiana Gorica: دراسة الباحثتني الفرع الثالث     

ــالباحثتني  عنونت       " أتثريات الصريفة اإللكرتونية على التسويق الرايدي دراسة حالة من  :مقاهلما ب

حتديد مدى انتشار استخدام التكنولوجيا و  واقع النظام املصريف يف عصر األنرتنيتوالذي هدف لرصد ألبانيا"، 

، ودراسة لعمالءااملزااي اليت تقدمها للبنوك و مدى اهتمامها هبا نتيجة  عرفةوم املصرفية اإللكرتونية يف البنوك األلبانية

 على وجه اخلصوص.  رتويجيف تسويق اخلدمات املصرفية ويف الأحدث التقنيات 

                                                             
1 Hasan Darvisha, Seid Mahdy Alvania, Jamshid salehi sadagianib, Hasan Abbaszadeh, op-cit, pp 2591- 2600. 
22 Kozeta Sevrani, Klodiana Gorica (2011),, Implications of E-banking in Entrepreneurial Marketing : Case 

From Albania, Chinese Business Review, 2011, V 10, N 1, pp 67-75,Web site : 

https://www.davidpublisher.com/public/uploads/contribute/5562d7b8ebb7c.pdf date: 21/05/2021 

https://www.davidpublisher.com/public/uploads/contribute/5562d7b8ebb7c.pdf
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لتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام استبيان موزع ابلطريقتني املباشرة وابلربيد اإللكرتوين على عينة من       

 حول موضوع الدراسة. للوقوف على آرائهملة يف ألبانيا بنوك عام 1مديري 

منح حصتها السوقية ونسب زايدة إىل  لتسويق اإللكرتويناملدروسة هتدف عرب االبنوك أظهرت النتائج أن     

، حيث متلك بعض مقارنًة بـالتلفاز يف ألبانيااملصرفية  ترويج اخلدماتيف نرتنت األرغم إخنفاض استخدام  ئتماناإل

مده و توزيع اخلدمات املصرفية يف بكيفية استخدام مزااي اإلنرتنت وقسم تسويق منفصل؛ وتعىن مواقع ويب البنوك 

املستوايت الثاليثة إىل  تقدمي املعلوماتيتجاوز البنوك جعل دور اإلنرتنت  ، لذا علىإىل مجيع قنوات االتصال

 يف لعمالءلزايدة يثقة ا هلازايدة الرتويج و  عدد اخلدمات عرب اإلنرتنت، من الضروري زايدة، فاإللكرتونيةللصريفة 

اهلاتف  مستقبال كالدفع عرب شمل منتجات جديدةياإللكرتونية سالصريفة الوصول إىل حساابهتم، فإن جمال 

قد تصبح  إلنرتنت فقط؛ وابواحد آنتعددة يف املعلى إدارة حمافظهم املالية  العمالءساعدة ...إخل مل احملمول

الطرق اتجديدة مع  مع منو وظائف األنظمة املصرفية اإللكرتونية، وتكيف العمالء تطبيقااخلدمات املصرفية أكثر 

 تنسيق أنظمة املدفوعات املصرفية عرب احلدود.للعمالء ب واقعقد تصبح اخلدمات الدولية ف ملمارسة أنشطتهم املالية

 1(0200وآخرين )طركيا،  Hulya Kurgun  : دراسة الباحثنيالفرع الرابع     

"التسويق الرايدي: التداخل بني الرايدة والتسويق: دراسة كيفية لفنادق البوطيك هدفت الدراسة املعونة بــ       

)الرتكيز على الفرص، االستباقية،  ملفهوم التسويق الرايديالسبعة األبعاد أمهية حتديد إىل  طركيا" -يف أزمري

تطبيقها على وفعالية ومدى قابلية  حمسوبة املخاطرة، االستفادة من املوارد، كثافة العمالء وخلق القيمة( االبتكار،

  ا.من وجهة نظرهفنادق البوتيك مستوى 

طريقة االستكشايف لكون املوضوع مل يدرس سابقا بمت إجراء البحث ابتباع املنهج الوصفي واملقاربة النوعية،       

 ك يف حمافظة أزمري.  يف تسعة فنادق بوتيللمديرين  املعمقةاملقابلة 

                                                             
1 Hulya Kurgun, and Others, (2011), Entrepreneurial Marketing-The Interface between Marketing and 

Entrepreneurship: A Qualitative Research on Boutique Hotels, European Journal of Social Sciences, V 26, 

N 3, Web site : https://www.researchgate.net/publication/235651974 date: 23/10/2019. 

https://www.researchgate.net/publication/235651974
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لفنادق لية نشطة التسويقاأل بفعالية يف تطبقلتسويق الرايدي السبعة اأن أبعاد حيث  أظهرت نتائج الدراسة    

 البيئةالتكيف مع تغريات يف  أمهية اهليكل الديناميكي، كما أظهرت بطرق مبتكرة لزايدة قدرهتا التنافسية املدروسة

زايدة واالستجابة هلا، من أجل  توقعات العمالء يف التغيريبفنادق يعزى إىل االهتمام هذه النجاح ، فاخلارجية

تسويقية ال تهاأنشطزايدة فعالية  هاميكن دودةخدماهتا، ورغم ميزانياهتا احملتحسني جودة ب عمالئهارضا مبيعاهتا و 

تقوم و لتغلب على العقبات، ا وازابئنهللتقدمي قيمها اخلاصة يدة جد امينح فرصالذي  التسويق الرايديابنتها  

تطبيق تسويق من أجل ؛ فالعمالءمع جديدة تعكس روح االتصال العاطفي  ممارساتفنادق البوتيك بتطوير 

، كما يساعد االبتكار واالستباقية وخلق القيمةو  بنشاط يف الرتويجهذه الفنادق اجب املشاركة مستدام يف  رايدي

يف سيكون من املفيد استيعاب أفضل التطبيقات  ،األبعاد املذكورةحتقيق على املسامهة يف تطوير املوظفني 

 . صفات العمالء وطبيعة خدماهتمإنشاء القيمة مع اعتبار للتوجه إىل  من املهم لفنادق البوتيك، و السياحة

 املستقلللمتغري جنبية ابللغة األالدراسات السابقة : الثالثاملطلب         

 ملتغري التسويق االبتكاري يف الدراسات التالية: األجنبيةمتثلت أهم إسهامات الباحثني السابقة ابللغة      

 1(0202)اجلزئر، Mohamed herchem, C Hala Miada ahcineM: دراسة الباحثني الفرع األول

        "، حالة البنوك اجلزائرية: واالبتكار التسويقي يف اخلدمات البنكيةالتنمية املستدامة بعنوان: "  ورقة حبثيةيف     

اخلدمات وتصاعد املتغريات البيئية قطاع عليه  يهيمنيرى الباحثان أنه يف السياق العاملي احلايل القتصاد 

كاسرتاتيجية تسويقية واالجتماعية، التحدي سيكون دمج مفهوم التنمية املستدامة يف مقاربة االبتكار البنكي  

التنمية مكانة حيث هتدف الورقة احلالية إىل الربط بني االبتكار التسويقي و ، تسمح للبنوك أن تصبح تنافسية

يف مقاربة استكشافية واليت تكون مصممة بصورة مستقلة، يف االسرتاتيجية التسويقية للبنوك اتجزائرية املستدامة 

 كار التسويقي يف األنشطة البنكية.مة واالبتحلقل التداخل بني التنمية املستدا

                                                             
1 Mahcine Hala Miada, Cherchem Mohamed, op-cit, pp 47-67. 
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ومدراء جهويني لــ  اء وكاالتمع مدر املقابلة عن طريق ، ةالكيفي ابملقاربةاستعانت الدراسة لتحقيق هذا اهلدف    

وعلى حتليل احملتوى، ابستعمال التكرارات املطلقة والنسبية  كأداة للدراسة امليدانية عمومية   47بنكا منها  21

 من املقابالت. للقياس الكمي للبياانت اجملموعة كمؤشر

خلصت الدراسة إىل أن التنمية املستدامة توجد يف القطاع البنكي ألسباب اقتصادية متعلقة بصورة املؤسسات     

يظهر بوضوح يف سياسة املوارد البشرية ويف ختفيض واالبتكار التسويقي املالية، وأن التكامل بني التنمية املستدامة 

التكاليف املتعلقة ابالستعمال الطاقوي أو التقنيات اتجديدة، فقد أيثبتت الدراسة أن درجة االندما  يف التنمية 

 املستدامة ضعيفة نسبيا وأن البنوك اتجزائرية ال تطبق حاليا اسرتاتيجية االستدامة. 

 1(0202)اجلزائر،  Abderrahmane lguerri, E Amel hetraouiC ني: دراسة الباحثالفرع الثاين

واقع االبتكار التسويقي لدى الوكاالت السياحية من وجهة نظر بعنوان: "قدم الباحثان مقاهلما  

  (Les 7Ps)البتكار التسويقي الواقع متعرضني " املسيلة الوكاالت والزابئن: دراسة حالة وكالة الوافدين طور

 ى وكالة الوافدين تور.املنظورين: منظور الوكاالت السياحية ومنظور الزابئن مركزة علمن كال 

ابستعمال  الكمية، واملقاربة املقابلة املعمقة مع املوظفنيأداة ابالعتماد على الكيفية املقاربة  استعملت الدراسة   

وبعض   (SPSS V22)، كما استخدمت برانمج خمتارين عشوائياوكالة لزبوان ل 144املوجه إىل االستبيان أداة 

 .One-Sample T-test، اإلحنراف املعياري، الوسط احلسا ياإلحصائية مثل:  املقاييس

 عن املنافسني،تفوق لل املزيج التسويقي عناصريف  تعتمد االبتكارمن وجهة نظر الوكالة أهنا توصلت الدراسة    

حتديثات مستمرة على أسعار جتري كما ،  داخل وخار  حدودهاابألفكار و  البتكار يف خدماهتاابهتتم فهي 

ختصص ، اأسعار خدماهتابالبتكار يف  ايظهر اهتمامه ماتجنب األسعار النفسية تو  مواسم السياحةيف عروضها 

يف كل وقت توزيع اخلدمة والتواصل الفوري مع العمالء لضمان اإللكرتوين  هاموقعيف  للتحكموظفني ملاالوكالة 

                                                             
1 Chetraoui Amel, Elguerri Abderrahmane, op-cit, pp 592-608. 
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 موقعها على اإلنرتنت ومواقع أخرىيف إلعالانت ابتنوع طرقها الرتواجية ، التوزيعمهتمة ابالبتكار يف فهي 

توفري براحة عمالئها بهتتم ، يج املبتكرما يشري إىل اهتمامها ابلرتو  واستخدام العالقات العامة وترويج املبيعات

لسرعة تستخدم الوكالة تقنية املعلومات احلديثة كما ،  ادييف الدليل املالبتكار ابأي  احلديثة واآلمنةوسائل النقل 

على االحرتاف  ابلرتكيز األفرادأمهية البتكار تويل  ،ملياتيف العبتكار الاب امهتمما يعين االوسهولة تقدمي خدماهتا 

من الوكالة كبري   إهتمام وجودنتائج الأظهرت  من وجهة نظر العمالء، أما يف االختيار والتدريب والتحفيزاتجديد و 

؛ العمالء الفعليني وجذب عمالء جدد ى، واحلفاظ علتجنب الروتنيب تسويقي كامل مزيجتقدمي حلدايثة يف اب

 .العمالءحنو  تتوجهلوكالة اف، املوقع اإللكرتوين عربدمات يف حتديد جودة اخل وإشراكهم

 1(2017)اجلزائر،  Fatima Zahra, Maazouzi Karima Mouleferaدراسة الباحثتني : الفرع الثالث

االبتكار التسويقي يف قطاع البنوك اجلزائرية: دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية بعنوان "  ورقة حبثيةيف      

لقاء الضوء على واقع إبيف القطاعات املصرفية  واستغاللهحتليل مفهوم االبتكار التسويقي حاول الباحثان " الريفية

 . يف بشاربنك الفالحة والتنمية الريفية االبتكار يف 

 151تكونت العينة من ، حيث واملديرين عداد مسحان أحدمها موجه لعمالء البنك واآلخر موجه للعاملنيإب    

 (.244إىل  4العام بني أفراد العينة جتاه املتغريات )من  نسب اإلتفاق ابستخدام عميالموظفا و 

نافسة البنوك النشطة مالنتائج املتوصل إليها أن البنك ينتهج سياسة إبداعية ملواكبة التغريات احلاصلة و أهم من    

الذي يعترب أهم مساهم : املنتج املصريف من خالل مزاجه التسويقيوالنهوض ابلصريفة يف السوق املصريف اتجزائري 

يف البنك املدروس، الرتويج والتوزيع املصرفيني اللذان   املوظفني واملدراءوعينة  عينة الزابئنحسب  املصريفيف اإلبداع 

مقارنة حصده أضعف النسب الذي التسعري املصريف ، وأخريا كان هلما دور مهم يف رفع نسبة اإلبداع املصريف

 بني املتوسط واملهم حسب املبحويثني.ابلقول أن معدل االبتكار على مستوى البنك مما يسمح ، عناصر األخرىابل

                                                             
1 Moulefera Fatima Zahra, Maazouzi Karima, Marketing Innovation on the Sector of Algerian Banking, Case 

study : The BADR Bank, AL-Bashaer Economic Journal, V 3, N 4, 2017, pp 251-263, web site : 

 http:// www. asjp.cerist.dz/en/article/37927 date: 17/05/2021. 
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 1(0200)اجلزائر،  Mohamed Cherchem : دراسة الباحثالفرع الرابع      

 قدم الباحث " حالة البنوك والتأمينات :التسويق االبتكاري يف اخلدماتالتقليد و أثر  بعنوان: " ورقةيف      

مصادر وكذا  املنافسة احلاليةو البيئة ظروف يف ظل يف اخلدمات املالية  هتقليدوعواقب لالبتكار مفاهيميا إطارًا 

من وجهة  اتجديدةعوامل التسويق والنجاح التنظيمي وأسباب فشل املنتجات املصرفية و ديدة اتجملنتجات اأفكار 

املديرين اإلقليميني من  عينةاملقابلة مع  مت استعمال الدراسةجراء إل، و اتجزائريني مدراء البنوك وشركات التأمنينظر 

،  BNA ،BEA  ،CPA  ،BDL  ،BADR  ،PSC BANKيف وهران:  أتمنيشركات و بنوك  24لـ 

CAAR  ،SAA  ،CAAT  ،CRMA من النتائج أمهها: تجملةوقد خلصت الدراسة ؛  

أهم واملصادر الداخلية من  اكوهن،  املعلوماتملنافسني ومصادر امنتجات يف االبتكار تقليد ظاهرة إنتشار  -

مما يربز  ،املركز األخريمراكز البحث  ، بينما حتتلالبحث والتطويريليها العمالء وقسم  ألفكار اتجديدةا مصادر

 ها.فشليؤدي إىل  ما نتجات اتجديدةملا ضعف تنظيم يسويقالتالفكر  حمدوديةو االبتكار يف سلبية البنوك 

، انعدام الفشلمجود القوانني واخلوف من ، أمهها: االبتكارمن فاعلية  حتدتعاين البنوك املدروسة من مشاكل  -

التكاليف تقدير انعدام ، علوماتاملنقص يسبب ما  ءعمالالو  سوقالنقص دراسات ة، ساعدامل ةتنظيميالكل ا ياهل

ليدية الوسائل التقاستخدام ، طط احملددةاخلاحرتام  وعدم يةتصالالا اتيرتاتيجواالسمراقبة املنتجات أنظمة و 

رحبية اسرتاتيجية ك وليسالضرورة وتوفر املوارد عند  الرعاية، اإلعالن، العالقات العامة، رتويج املبيعاتك  لالتصال

انتشار رغم ...( اإلنرتنت، اإللكرتوين الربيد، التسويق املباشر، نقص استخدام التقنيات احلديثة )طويلة املدى

، نقص ميثل فجوة يف تسويق املنتجات ما ضعيفةشبكة توزيع ، امتالك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اتجزائر

 تعميم نظامو إطالق منتجات جديدة كاإلجراءات  ، مباشرة بعض داخليا علوماتيف تدفق املالتنسيق بني الفروع 

 لبنوك األجنبية.ابمقارنة  ةحمدودها ال تزال لكن ،ةاآلليالصرافات تركيب ، Télé Compensation الشيكات 

                                                             
1 Mohamed Cherchem, The Impact of the Imitation and Innovation Marketing in Services the Case of  the 

Banks and Insurance, Journal of Technology and Investment, 2012,V3,  pp 57-62. Web site : 

http://www.researchgate.net/publication/267422856 date: 10/07/2020. 

http://www.researchgate.net/publication/267422856
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 والدراسات السابقة دراستناالمبحث الثالث: أوجه التشابه واالختالف بين      

ملتغريات الدراسة،  والدراسات السابقةدراستنا مت اعتماد بعض املعايري لتحديد أوجه التشابه واالختالف بني   

  : ميكن تلخيصها فيمايلي 

 :للمتغريين معاوالدراسات السابقة  دراستنا: أوجه التشابه واالختالف بني الدراسة األولاملطلب        

النقاط  يفابلنسبة للمتغريين معا  ودراستناراسات السابقة املذكورة بني الدواالختالف  التشابهأوجه تتمثل       

 :التالية

 والدراسات السابقة للمتغريين معا دراستناالفرع األول: أوجه التشابه بني      

ــــاملذكورة أعاله يف بعض املعايري أمهها هدف الدراسة الذي متثمع الدراسات السابقة  دراستناتتشابه      ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  لــ

ـــة حتقيق الرايدة التسويقية أببعكمتغري مستقل يف املعروفة  التسويق االبتكاري أببعاده يف إبراز دور   ـــ ــ ــ ـــ ــ  ادها املعروف

كمتغري اتبع يف القطاع املصريف اتجزائري مثلها مثل الدراسات السابقة اليت تناولت متغريي التسويق االبتكاري 

بشكل عام أو االبتكار على وجه اخلصوص كمتغري مستقل والرايدة بشكل عام أو الرايدة التسويقية على وجه 

القة االرتباط والتأيثري بينهما لدى بعض البنوك واملنظمات املدروسة من وجهة نظر اخلصوص كمتغري اتبع ودراسة ع

العاملني هبا أو زابئنها، إضافة إىل التشابه يف املنهج واألدوات املستخدمة يف الدراسة امليدانية وأساليب حتليل 

كمية، واالستبياانت املعدة وفق البياانت، فأغلب الدراسات اعتمدت على املنهج الوصفي، املقاربتني الكيفية وال

ومسح آراء العينات،   مقياس ليكرت اخلماسي، املقابالت املعمقة وحتليل املضمون للواثئق كأدوات تجمع البياانت

املعروفة يف اإلحصائية  املقاييسوبعض  EXCEL ،SPSSكما استعانت ببعض الربامج اإلحصائية كربانمج 

لوصف عينة  التكرارات املطلقة والنسبيةتحليل البياانت واستخرا  النتائج مثل لاإلحصاء الوصفي واالستداليل 

واختبار الفرضيات  لتحليل إجاابت أفراد العينات اف املعياري، االرتباط، االحندارالوسط احلسا ي واالحنر  ،الدراسة

 .دراستناللوصول إىل النتائج املطلوبة شأهنا شأن 
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 والدراسات السابقة للمتغريين معا دراستناالف بني الفرع الثاين: أوجه االخت     

يف جمتمع وعينة الدراسة، احلدود الزمانية فتكمن  دراستناأما نقاط االختالف بني الدراسات السابقة و          

البنوك العاملة يف  بعضموظفي جمتمع الدراسة املتمثل يف عينة صغرية من  دراستنااستهدفت حيث ؛ واملكانية

أربعة والايت يف  على مستوى جمموعة من مقرات الوكاالت التجارية واملديرايت اتجهوية وحىت املركزية اتجزائر

، يف حني تنوعت احلدود الزمانية واملكانية للدراسات 1412وجوان  1414 الفرتة بني شهر جانفيجزائرية يف 

 السابقة.

 للمتغري التابعسات السابقة والدرا دراستناأوجه التشابه واالختالف بني املطلب الثاين: 

النقاط يف ابلنسبة للمتغري التابع  دراستناراسات السابقة املذكورة و بني الدواالختالف  التشابهأوجه  تتمثل          

 :التالية

 والدراسات السابقة للمتغري التابع دراستناالفرع األول: أوجه التشابه بني          

املذكورة أعاله يف بعض املعايري أمهها موضوع وجمتمع الدراسة بتناوهلا مع الدراسات السابقة  دراستناتتشابه        

ملوضوع الرايدة التسويقية مبختلف أبعادها كمتغري اتبع، حيث تناولت أغلب الدراسات املذكورة سابقا واقع تبين 

ا لدى بعض البنوك واملنظمات املدروسة من أبعاد الرايدة التسويقية يف القطاع املصريف خاصة ومستوى االهتمام هب

وجهة نظر العاملني هبا أو زابئنها، إضافة إىل التشابه يف املنهج واألدوات املستخدمة يف الدراسة امليدانية وأساليب 

حتليل البياانت، فأغلب الدراسات اعتمدت على املنهج الوصفي، املقاربتني الكيفية والكمية، واالستبياانت املعدة 

ومسح آراء  ق مقياس ليكرت اخلماسي، املقابالت املعمقة وحتليل املضمون للواثئق كأدوات تجمع البياانتوف

اإلحصائية  املقاييسوبعض  EXCEL ،SPSSكما استعانت ببعض الربامج اإلحصائية كربانمج العينات،  

مثل التكرارات املطلقة والنسبية تحليل البياانت واستخرا  النتائج لاملعروفة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليل 

ـــات ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  لوصف عينة الدراسة، الوسط احلسا ي واالحنراف املعياري، االرتباط، االحندار لتحليل إجاابت أفراد العين
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 واختبار الفرضيات للوصول إىل النتائج املطلوبة شأهنا شأن دراستنا. 

 والدراسات السابقة للمتغري التابع دراستناني الفرع الثاين: أوجه االختالف ب           

املتغري واملكانية،  احلدود الزمانيةيف هدف الدراسة،  دراستنانقاط االختالف بني الدراسات السابقة و تكمن       

التسويق االبتكاري أببعاده إبراز دور ىل إ -عكس الدراسات السابقة – دراستناحيث هدفت ؛ املستقل والعينة

حتقيق الرايدة التسويقية أببعادها املعروفة كمتغري اتبع يف القطاع املصريف اتجزائري، يف كمتغري مستقل يف املعروفة  

حني تنوعت األهداف واحلدود الزمانية واملكانية واملتغريات املستقلة املدروسة من قبل الدراسات املذكورة واليت 

جمتمع الدراسة عينة عشوائية صغرية من  دراستنااستهدفت ع، كما ربطتها مبوضوع الرايدة التسويقية كتغري اتب

على مستوى جمموعة من مقرات الوكاالت التجارية واملديرايت  البنوك العاملة يف اتجزائر بعضموظفي املتمثل يف 

نتمت ، يف حني ا1412وجوان  1414 الفرتة بني شهر جانفيأربعة والايت جزائرية يف يف  اتجهوية وحىت املركزية

 أغلب عينات الدراسات السابقة إىل منظمات مدروسة يف أمكنة وأزمنة خمتلفة.

 املستقلللمتغري والدراسات السابقة  دراستناأوجه التشابه واالختالف بني : الثالثاملطلب      

النقاط يف ابلنسبة للمتغري املستقل  دراستناراسات السابقة املذكورة و بني الدواالختالف  التشابهأوجه  تتمثل      

 :التالية

 املستقلوالدراسات السابقة للمتغري  دراستنا: أوجه التشابه بني الفرع األول    

 تناوهلاب موضوع وجمتمع الدراسة يف بعض املعايري أمههااملذكورة أعاله مع الدراسات السابقة  دراستناتتشابه        

أغلب الدراسات املذكورة سابقا واقع  تناولتحيث ، مبختلف أبعاده كمتغري مستقلكاري ملوضوع التسويق االبت

 املنظماتوبعض البنوك بعض ومستوى االهتمام به من قبل خاصة تبين التسويق االبتكاري يف القطاع املصريف 

دوات املستخدمة يف املنهج واألالتشابه يف ، إضافة إىل من وجهة نظر العاملني هبا أو زابئنها املدروسةاخلدمية 

، املقاربتني الكيفية وأساليب حتليل البياانت، فأغلب الدراسات اعتمدت على املنهج الوصفيامليدانية الدراسة 
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وات كأدللواثئق  وحتليل املضمون املعمقة  ت املعدة وفق مقياس ليكرت اخلماسي، املقابالتاالستبياانو  والكمية،

وبعض  EXCEL ،SPSSكما استعانت ببعض الربامج اإلحصائية كربانمج ،  ومسح آراء العينات تجمع البياانت

تحليل البياانت واستخرا  النتائج مثل التكرارات لاملعروفة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليل اإلحصائية  املقاييس

حليل إجاابت املطلقة والنسبية لوصف عينة الدراسة، الوسط احلسا ي واالحنراف املعياري، االرتباط، االحندار لت

 واختبار الفرضيات للوصول إىل النتائج املطلوبة شأهنا شأن دراستنا. أفراد العينات

 املستقلوالدراسات السابقة للمتغري  دراستنا: أوجه االختالف بني الفرع الثاين      

ــواملكاني احلدود الزمانيةيف هدف الدراسة،  دراستنانقاط االختالف بني الدراسات السابقة و تكمن        ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  ة، ـ

التسويق االبتكاري دراسة دور ىل إ -عكس الدراسات السابقة – دراستناحيث تطرقت ؛ العينةو  املتغري التابع

 ، يف حني تنوعتيف القطاع املصريف اتجزائري الرايدة التسويقية كمتغري اتبعأبعاد حتقيق أببعاده كمتغري مستقل يف 

واليت ربطتها مبوضوع  املذكورةلدراسات واملتغريات التابعة املدروسة من قبل ااحلدود الزمانية واملكانية األهداف و 

جمتمع الدراسة املتمثل يف عينة عشوائية صغرية من  دراستنااستهدفت ، كما التسويق االبتكاري كمتغري مستقل

اتجهوية واملديرايت التجارية رات الوكاالت مقجمموعة من على مستوى  البنوك العاملة يف اتجزائر بعضموظفي 

انتمت أغلب ، يف حني 1412وجوان  1414 الفرتة بني شهر جانفييف جزائرية  أربعة والايتيف  املركزيةوحىت 

 .أمكنة وأزمنة خمتلفةمنظمات مدروسة يف إىل الدراسات السابقة عينات 

 عن الدراسات السابقة دراستناما مييز  :املطلب الرابع              

 النقاط التالية:يف ببعض الصفات ميكن ااجازها عن الدراسات السابقة  دراستنا انفردت

 دراستنا متغريات: الفرع األول     

على  التعرفهبدف يق االبتكاري والرايدة التسويقية، متغريي التسو  لعالقة بنياعلى دراسة  دراستنا ركزت    

ــــصد واقوكذا ر  ؛الرايدة التسويقية االبتكاري واستعراض أهم أبعاده، وكذا التعريف مبصطلحالتسويق  مفهوم ـــ ــ ـــ ــ ــ  ع ــ
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ومدى أتيثري وانعكاس ذلك على التسويقية الرايدة  حتقيقالفعال يف قياس أتيثريها أبعاد التسويق االبتكاري  تبين

 الدولية، يف ظل نقص الدراسات اليتيف األسواق  لههامة وخلق مكانة به  لنهوض هبذال يف اتجزائرلقطاع املصريف ا

 العالقة بني املتغريين املستقل والتابع يف األدبيات العربية خاصة مما يربز أمهية الدراسة؛ تتناول 

 لدراستنااحلدود الزمانية واملكانية : الفرع الثاين     

هذه عن غريها من الدراسات السابقة أهنا متت يف بيئة وزمن خيتلفان عن بيئات وأزمنة  دراستناما مييز 

عكس بعض الدراسات  1412سنة و  1414، أال وهو القطاع املصريف يف اتجزائر يف الفرتة بني سنة الدراسات

 السابقة اليت تنوعت بيئات وأزمنة دراساهتا يف قطاعات ودول خمتلفة. 

 دراستنا: جمتمع وعينة الفرع الثالث    

وهي:  العمومية منها أو اخلاصة أو حىت املختلطة منهابنوك عاملة يف اتجزائر  24موظفي  دراستنامشل جمتمع      

BNA ،CPA ،BEA ،BADR ،ABG ،BARAKA ،BDL ،CNEP،ASSALAM  ،SGA 

التجارية واملديرايت اتجهوية  االتـموظفا يف جمموعة من مقرات الوك 150مكونة من عينة يف حني استهدفت 

 وحىت املركزية للمجتمع املذكور يف أربع والايت هي: اتجزائر، ورقلة، األغواط وغرداية.

 دراستنامنهج وأدوات : الفرع الرابع     

للحصول على االستبيان( ، املقابلة، املضمونحتليل بني املقاربني الكيفية والكمية أبدواهتا ) دراستنامجعت      

استخدمت املنهج الوصفي  كماو ، يدانية والتأكد من صحة فرضياهتاالبياانت األولية الالزمة الستكمال الدراسة امل

 بعض املقاييس اإلحصائية املعروفة. ابستعمالإحصائيا  هالتحليل SPSS-V26 وبرانمج

 النتائج املنتظرة لدراستناالفرع اخلامس: 

التسويق االبتكاري أبعاد تؤيثر املتغريين املستقل والتابع، حيث وجود عالقة ارتباط بني ننتظر من هذه الدراسة    

 ، وهي نفس النتائج اليت توصلت إليها بعض الدراسات السابقة.يف حتقيق أبعاد الرايدة التسويقيةأتيثريا كبريا 
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 الفصل:  خالصة
 
وذلك من خالل لدراسة، التطبيقية ملوضوع ا هم األدبياتالتطرق أليف هذا الفصل  الدراسةحاولت        

وإبراز أهم  -كما هو متعارف عليه يف هذا النوع من الدراسات- دراستنابعض الدراسات اليت سبقت استعراض 

ابستعمال جمموعة من املعايري أو العناصر أمهها: هدف ومتغريات  دراستناأوجه التشابه والفروق بينها وبني 

انية واملكانية للدراسة، جمتمع وعينة الدراسة، وأخريا النتائج املتوصل إليها، كما اختتمت املدروسة، احلدود الزم

 .عما سبقها من الدراسات السابقة دراستناالفصل ابستخالص ما تنفرد هبا 

 

 

 



 

 

 

 الثالثلفصـل ا
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  متهيد:

، -فصليها األول والثاينيف  - الدراسةواألدبيات التطبيقية املتعلقة مبوضوع بعد التطرق ألهم املفاهيم النظرية     

الرايدة أبعاد حتقيق التسويق اإلبتكاري يف أبعاد  دور تبين برا إلحماولة يف لدراسة امليدانية ل الفصلخصص هذا 

 اإلطار النظرييف الربط بني واليت تكمن أمهيتها ، العاملة يف اجلزائرالتجارية  البنوكبعض من وجهة نظر  التسويقية

على حد داخليا وخارجيا على حميطه من انفتاح اقتصادي  قطاع البنوكشهده يخاصة يف ظل ما والواقع العملي 

 .سواء

ام التقارير السنوية والقيمن خالل على املعلومات املقدمة  مت االعتماد وألجل القيام هبذه الدراسة 

عينة من على  تستبياامن االجمموعة تو يع ، إضافة إىل املدروسةبعض البنوك  ممثليابملقابالت الشخصية مع 

صحة الفرضيات املوضوعة  الختبارحول موضوع الدراسة واستخالص النتائج  ئهمملعرفة آرا نفس البنوك موظفي

 :ثالثة مباحثىل إ فصل الدراسة امليدانيةهذا وقد قمنا بتقسيم ؛ سابقا

  جمتمع الدراسة لدىواقع التسويق االبتكاري  املبحث األول:

 )الطريقة واألدوات(  اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانيةي: ـاملبحث الثان

ــــنتائمناقشة وتفسري عرض و : الثالثاملبحث  ــ ــــج الدراسـ  امليدانية ةـ
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 لدى مجتمع الدراسةواقع التسويق االبتكاري  :األوللمبحث ا  

ي يف العامل، ما أدى ابلبنوك اجلزائرية إىل البنكأضحى التسويق االبتكاري عنصرا جوهراي يف تطوير القطاع      

البتكار كأداة لتحقيق الرايدة التسويقية على تبين او تنافسية  بتقدمي خدماترضاء الزبو  إلالسعي لتطوير أدائها 

 لة املاضيةخالل السنوات القلي القطاع يف اجلزائرهذا غرار البنوك العاملية؛ لكن رغم اإلجنا ات الكبرية اليت حققها 

احمللية والعاملية، ال يزال أمامه الكثري للوصول إىل مصاف البنوك العربية واألجنبية، االقتصادية  التغريات ةواكبمل

  خالل النقاط التالية: لدى جمتمع الدراسة، من ييسلط هذا املبحث الضوء على واقع التسويق االبتكار حيث 

 جمتمع الدراسةلدى  البنكيةواقع اخلدمات  املطلب األول:      

مؤسسة  82منذ االستقالل إىل يومنا هذا، إىل أ  أصبح يضم  متتالية تطورات اجلزائريي البنكشهد اجلها       

مليو  حساب ابلدينار  28حوايل تسري موظفا و  55555ما يقرب من  تشغل ،فرعا 5335عرب وطنيا منتشرة 

منها ألشخاص طبيعيني،  %02ماليني حساب ابلعملة الصعبة  4منها ألشخاص طبيعني، وأكثر من  05%

 % 45مليار دج، و 0084من إمجايل القروض والبالغة  % 28حوايل املؤسسات العمومية منها على  حوذتتسو 

هذه تشمل  كما؛  ي يف اجلزائرالبنكيف السوق مليار دج  25555من إمجايل الودائع والبالغة أكثر من 

ــــاملؤسس  منتشرة عرب خاصة 24عمومية و 6بنكا منها:  85خاصة( و 8عمومية و 6مؤسسات مالية ) 2: اتـ

 :1وكالة عرب تراب الوطن  2620

 جمتمع الدراسةتقدمي : الفرع األول        

(، BNAالوطين اجلزائري )بنوك وهي: البنك  01 املذكورة وعددهامشل جمتمع الدراسة موظفي بعض البنوك      

، (BADR(، بنك الفالحة والتنمية الريفية )BEA(، بنك اجلزائر اخلارجي )CPAالقرض الشعيب اجلزائري )

ــــمص(، BARAKA، بنك الربكة اجلزائر )(AGB، بنك اخلليج اجلزائر)(BDLبنك التنمية احمللية )  رف السالمـ
                                                             

1 https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapport2018arabe.pdf date: 29/05/2020. 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapport2018arabe.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapport2018arabe.pdf
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(؛ CNEP(، الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط )SGA) اجلزائر (، سوسييت جينرالASSALAM) اجلزائر

 نيواجلدول ،وكالة جتارية 0831مديرية جهوية  001مو عني على  ألف موظف 86223غ عددهم حوايل ــالبالو 

 تقدمي جمتمع الدراسة: ا يلخص نيالتالي

 تقدمي البنوك حمل الدراسة(:1-3) اجلدول رقم

 البنك ومميزاتمهام  طبيعة البنك اتريخ اإلنشاء البنوك

BNA 1611 البنكية اخلدماتكل   تقدمي، مت حتول إىل أول بنك متويل فالحي يف اجلزائر عمومي 

CPA 1611 عمومي 
استالم األموال القروض وضع وسائل الدفع حتت تصرف الزابئن الطبيعيني واملعنويني من 

 دعم املشاريع احمللية، وكذا خواصمهنيني و مؤسسات و 

BEA 1967 عمومي 

املؤسسات الطاقوية والصناعية الكربى يف أنشئ لتمويل  ،كان يسمى بنك احملروقات
تنويع ، وكذا بالعاملو جلزائر يب االتجارة اخلارجية بتسهيل  مث اجته ليصبح بنك مشويل، اجلزائر

والسابع وطنيا ول األو  ،% 33أكرب ممول لالقتصاد الوطين يف حدود ؛ يعترب حمفظة زابئنه
 إفريقيا.

BADR 1691 عمومي 
بنك شامل وجواري هدفه حتسني االقتصاد الوطين ودعم مشاريع التنمية اإلقليمية بتمويل 

 جماالت الفالحة والصناعات الغذائية والصيد البحري وتربية املائيات         

AGB 1003 جتاري خاص 
ثالثة األوائل البنوك المن ، اثين بنك يف التجارة اخلارجية ،1016أول بنك خاص جزائري 

 من البنوك الرائدة يف اخلدمات اإللكرتونيةو  اخلاصة ابجلزائر.

BARAKA 1661 يف اجلزائروفق مبادئ الشريعة اإلسالمية أول بنك يعمل  إسالمي خمتلط 

SGA 1000 جتاري خاص 
البنكية  من أوائل البنوك اخلاصة يف اجلزائر، يقدم تشكيلة متنوعة ومبتكرة من اخلدمات 

 لألفراد، املهن احلرة  واملؤسسات.

ASSALAM 1009 إسالمي خاص 
كذا و  كل العمليات البنكية من متويالت واستثمارات وفق مبادئ الشريعة اإلسالميةتقدمي  

 يف اجلزائر رائد يف املنتجات اإلسالمية يف اخلدمات ، وهو الالتجارة اخلارجية

CNEP 1611 متويل العقار واملؤسساتأصبح مشويل، تمويل العقار ومؤخرا كان خمصصا ل جتاري عمومي 

BDL 1693 جتاري عمومي 
متويل املؤسسات الكبرية والصغرية واملتوسطة العائالت واألفراد واملهن احلرة، وهو ممول هام 

 لقطاع السكن.

 . 2019السنوية للبنوك املعنية لسنة الطالبة حسب التقارير : من إعداداملصدر
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 البنوك حمل الدراسة ابألرقام(: 1-3) اجلدول رقم

 رأس املالحجم  البنوك
 واألقطاب املديرايت
 لالستغالل اجلهوية

 عدد املوظفني الوكاالت التجارية

BNA 130 3391 119 10 مليار دج 

CPA 19 1001 157 13 مليار دج 

BEA 130 3111 101 11 مليار دج 

BADR 31 0000 311 36 مليار دج 

AGB 10 1001 11 1 مليار دج 

BARAKA 13 600 31 / مليار دج 

SGA 10 1311 61 13 مليون دج 

ASSALAM 10 360 11 / مليون دج 

CNEP 11 1110 116 13 مليار دج 

BDL 31.9 1310 139 قطب 30 مليار دج 

 31119 1391 110 اجملموع

 . 2019املعنية لسنة السنوية للبنوك الطالبة حسب التقارير : من إعداداملصدر

 

، اإلمكانيات املادية، املوارد واخلربة من اجلدولني السابقني، نالحظ تفوق البنوك العمومية من حيث: األصالة    

ما على  هيمتنهاالبشرية، وكذا االنتشار الواسع لشبكة فروعها ووكاالهتا عرب كامل الرتاب الوطين، وهو ما يربر 

ي اجلزائري مقارنة ابلبنوك اخلاصة حمدودة البنكستخدامات واملوارد يف السوق من إمجايل اال %05من  يقرب

 ما يربر إختيارا هلا كجزء من جمتمع الدراسة.أيضا البشرية وحديثة التجربة يف السوق، وهو اإلمكانيات املادية و 
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  لدى جمتمع الدراسةاإللكرتونية  البنكية: اخلدمات الفرع الثاين         

معرفة الرصيد، ، األموال سحبإيداع و ك: البنكيةمن اخلدمات لزابئنها جمموعة  املدروسةتقدم البنوك         

 القروضمنح  ،(العملة الصعبةأو ، ابلدينار )اجلارية، التوفري تسيري احلساابتفتح و  ،بني البنوك التحويل واملقاصة

 BDLالقتناء سيارة، قرض السالم  قرض، كالفالحية، التجاريةالعقارية، إلستهالكية، )ا للمؤسسات واألفراد

، (BADRوأخريا قرض الرفيق الفالحي لبنك  ،واملتوسطة للمؤسسات الصغرية BDL، قروض للسكن الريفي

( BADRبفوائد وبدو  فوائد لبنك  LEJ، ودفرت أشبال LEBأبنواعها )مثل: دفرت التوفري  استقبال الودائع

 تجاري،السجل الاتف، عدل، اهلاء، املكهرابء، العرب الوكاالت، ابلبطاقات، عرب األنرتنيت )كفواتري  فواتريالدفع 

ANJEM)البنكيةستشارات (، اال..الدراسة والسفرواستبدال العمالت )يف إطار  لتجارة اخلارجية، خدمات ا ،

 1.(...شخاصعلى األ متلكات،على املفالحي، ال) التأمني

ة، فقد وضعت البنوك املدروسة حتت تصرف  ابئنها تشكيلة أما فيما خيص اخلدمات البنكية اإللكرتوني     

، VISAتيتانيوم، ذهبية(، توفري، دولية )، )كالسيكية، فضية CIBأبنواعها  االلكرتونيةالبطاقات : هامتنوعة من

MASTERCARD،AMERICAN EXPRESS ) أوامر  ،اإللكرتونية، الصكوك والشيكات والدفاتر

النقود واإللكرتونية اهلاتف النقال،  أوعرب األنرتنيت  احملفظة اإللكرتونية، الدفع وخدمات املقاصة اإللكرتونية

الطرق  عن مل تتخلى ، لكنهااألخريةجائحة كوروا  على هذا النوع من اخلدمات بسبب، وقد  اد الطلب واملربجمة

االعتمادات املستندية، الصكوك  السحب واإليداع من الصندوق،كالتالية:  وسائل لاب اخلدماتالتقليدية يف تقدمي 

 وسيلةكوهنا ، لوالشيكات العادية، النقود املعدنية والورقية، احلواالت واألوراق التجارية واملالية، خطاابت الضما 

 اإللكرتونية...إخل. ثقتهم ابلوسائل شدة الطلب عليها من الزابئن يف اجلزائر نظرا لقلةوكذا ل، السيولة النقدية جلذب
                                                             

، BNA  ،CPA ،BEAاملقابالت الشخصية مع ممثلي بعض املديرايت املركزية واجلهوية والوكاالت التجارية للبنوك التالية: حسب نتائج  1
BADR ،ABG ،BARAKA ،BDL ،CNEP،ASSALAM  ،SGA  ،يف املقرات املذكورة يف أربع والايت هي: اجلزائر، غرداية

 .مقابلة 80وعددها  8582 جوا األغواط و ورقلة يف الفرتة ما بني شهر مارس وشهر 
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ي اجلزائري تطورا ملحوظا يف تبين الصريفة اإللكرتونية منذ أول جتربة له يف استخدام البنكوقد حقق القطاع        

( وأطراف أخرى كبداية SATIMابإلتفاق مع شركة ) 2008سنة الصراف اآليل  البطاقات اإللكرتونية ألجهزة

إىل اآل ، هذا التطور  8554واليت توجت إبصدار أول بطاقة دولية عام  اإللكرتونية البنكيةللتوجه حنو املعامالت 

 الذي انعكس يف بعض املؤشرات اإلجيابية احملققة مؤخرا واليت ميكن إجيا ها فيمايلي:

 ية يف اجلزائربعض مؤشرات الصريفة اإللكرتون(: 3-3) اجلدول رقم     

املعامالت البنكية 
 اإللكرتونية

البطاقات 
 اإللكرتونية

أجهزة 
GAB/DAB 

الصريفة عرب 
 األنرتنيت

أجهزة الدفع اإللكرتوين 
(TPE) 

البنوك املشاركة 
 SATIM مع 

 19 10110 موقع معتمد 190 1301 ماليني بطاقة 10 مليون معاملة 11
 

Source :https://satim.dz/fr/  date: 15/05/2022 

 لدى جمتمع الدراسةالصريفة اإلسالمية : الفرع الثالث            

هي: بنك الربكة اجلزائري، عربية مالية  بنوكثالث سابقا مقتصرا على الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر تقدمي  كا       

مارس  25املؤرخ يف:  58/85املرسوم التنفيذي رقم: صدور  بعدولكن ؛ وبنك السالم البنكيةاملؤسسة العربية 

بعد انتزاع التأشرية الشرعية املمنوحة من طرف اجمللس اإلسالمي جملموعة من البنوك بنك اجلزائر مسح  ،8585

بنك ، الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط، القرض الشعيب اجلزائري، البنك الوطين اجلزائريوهي:  يف اجلزائر علىاأل

إلسكا  ابنك اجلزائر،  بنك التنمية احمللية وبنك اخلليج، ، البنك اخلارجي اجلزائريالفالحة والتنمية الريفية

 24تصل إىل  من املنتظر أ  وفق أحكام الشريعة اإلسالميةة بنكيمنتجات  0بتقدمي  سي.يب.بنك أ، هاوسينغ

افذة إسالمية  385فاقت  )وكاالت، شبابيك( نوافذ خاصة ابلتمويل اإلسالميعرب  ،منتجا إسالميا مستقبال

 استقطاب، وكذا اجلزائرات االقتصادية يف التمويل الال م للقطاع احمللي وتوفري يف  ايدة اإلدخار هبدف املسامهة

، يف البنوك الوطنيةتوظيفها دج و آالف مليار  25واليت تقدر  لسوق املوا ية يف اجلزائرالكتلة النقدية املتداولة يف ا

 السيولة أ مة، ويف ظل العودة إىل سياسة التمويل غري التقليدي أو االستدانة اخلارجية جلزائرارفض خاصة يف ظل 
 

https://www.echoroukonline.com/%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a8%d9%86
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 املراحبة يف اجلزائر:املطبقة اإلسالمية  البنكيةومن أهم اخلدمات ة اليت تعيشها البنوك وطنيا وعامليا؛ سبوقامل غري

، حساابت (األفراد، املهنيني، للمؤسسات)، حساابت االستثمار احلساابت اجلارية ،)عقار، جتهيزات، سيارات(

، (، املنتهية ابلتمليكللمؤسسات واملهنيني)، اإلجارة )عقار، جتهيزات، سيارات(، املضاربة (للشباب)االدخار 

 السلم، االستصناع. املشاركة،االعتماد اإلجياري، 

من احلصة  %26مبهرة يف أقل من سنة ابستحواذها على وقد حققت الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر أرقاما      

وهي نسبة جتاو ت توقعات ، ماليري دج 25ألف حساب بنكي وضخ  25بعد تسجيل أكثر من ، السوقية

اخلدمات استطاعت هذه اليوم و يها، علالذين مل يراهنوا كثريا  واملختصني يف الصريفة اإلسالميةاحملللني االقتصاديني 

اجه عقبات حالت تو  رغم أهنا كانت سابقايف اجلزائر،  البنكية  جتد هلا مكاا مرحيا بشكل مبكر يف املنظومة أ

وهذا مؤشر إجيايب على أ  هذه السوق ؛ 1هانظيمي يرسم معاملت يف ظل افتقارها إىل نظام تشريعي دو  انتشارها

ــــجنحت يف نييث والنهوض ابالقتصاد الوطين، ح يستسهم يف بعث ديناميكية جديدة يف القطاع البنكي اجلزائر   لــ

عملية إطالق ؛ حيث أ  ت وفق أحكام الشريعة اإلسالميةثقة املواطنني الذين يفضلو  اللجوء إىل التعامال 

الصريفة اإلسالمية على مستوى البنوك ورغم أهنا تندرج يف إطار مساعي احلكومة للتعميم ورفع نسبة اإلقبال 

  2.ها تبقى اختيارية على مستوى البنوك الناشطة يف اجلزائرعليها، ولكن

 

 

 
 

 

 

 

                                                             
1 https:// alaraby.co.uk/economy/   date : 12/10/2021 
2 https:// echoroukonline.com/     date : 12/10/2021 
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 متطلبات وحتدايت تبين التسويق االبتكاري لدى جمتمع الدراسةاملطلب الثاين: 

ت الضرورية لدعم كانت نتائج املقابالت مع ممثلي البنوك املدروسة حول مدى توفري هذه البنوك للمتطلبا       

 كالتايل:    لنجاحهبتكاري وأهم التحدايت تبين التسويق اال

 بتكاريلتسويق االمتطلبات ا توفرمدى  :الفرع األول      

حنو توفري متطلبات التسويق االبتكاري ملا له من أمهية  أكد أغلب ممثلي البنوك املدروسة سعيها لبذل اجلهود    

 إىل:هذه املتطلبات واليت تنقسم  ،كبرية يف حتقيق أهدافها

 املتطلبات اإلدارية والتنظيميةأوال: 

اقتناع املتطلبات اإلدارية والتنظيمية من خالل:  توفريها ملختلفعلى  املدروسةوافق أغلب ممثلي البنوك      

أبمهية التسويق االبتكاري، املرونة والبساطة يف إجراءات العمل وحتديد املهام، التخطيط للبنوك اإلدارة العليا 

على االنفاق االسرتاتيجي ووضع خطط العمل املتكاملة، التنسيق والتكامل بني مستوايت وأقسام اإلدارة، 

استكشاف الفرص اجلديدة  ا،توقع مقاومة التغيريات التنظيمية داخليا وخارجيا واالستعداد هلاالبتكار ابستمرار، 

على مستوى املديرايت  ابلبحث والتطوير ةخاص ألقسام البنوك أما خبصوص امتالكوجتنب التهديدات الكامنة، 

امتالك هياكل تنظيمية مرنة تسمح ابلتكيف مع بيئة  ،توافر ثقافة االبتكار واملناخ الداخلي احملفز له ،املركزية

  البنكيةإدارة تنظيمية للتسويق االبتكاري ودعم املشاريع االبتكارية يف اخلدمات  توفر البنك كاهلياكل احملسنة،

  .اخرتاعمل حتز على أي براءة البنوك حمل الدراسة كما أظهرت النتائج أ  ،  بدرجة أقلكانت املوافقة عليها 

 املتطلبات اخلاصة ابملعلوماتاثنيا: 

توضيح قواعد كانت أغلب إجاابت ممثلي هذه البنوك على مدى توفر هذه املتطلبات ابملوافقة من خالل:       

استخدام األنظمة والربجميات، سهولة توثيق وختزين املعلومات وضما  السرية واألما  خاصة املتعلقة ابالبتكارات 

 احلداثة، الكفاية، الشمول، املطلوبة ويف التوقيت املناسب.املعلومات ابلدقة، التنوع،  توفريوإدارة عالقات الزابئن، 
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 (املوظفنيلبات اخلاصة ابألفراد )املتطاثلثا: 

إاتحة : كملوظفنيأكد أغلب ممثلي البنوك حمل الدراسة حرص بنوكهم على توفري أهم املتطلبات اخلاصة اب      

 هميف اختاذ القرارات واالستماع ملقرتحاهتم، تشجيع همألداء عملهم مبرونة، إشراك للموظفنيحرية واستقاللية عالية 

على املخاطرة يف العمل إب الة العقبات لتطويره، تشجيع االجتماعات الدورية، احلوار، العمل يف فريق لتوحيد 

 األفكار املتعارضة وتوليد احلماس والتحفيز.

 االبتكارات التسويقيةقييم جدوى متطلبات أو معايري ترابعا: 

التغري يف جموعة من املعايري أمهها: مبأتثري ابتكاراهتا املطروحة يف السوق حسب ممثليها البنوك املدروسة  تقييم   

االستعانة مث ، للبنوك لدى  ابئنهم بدرجة كبرية، تغري الصورة الذهنية ا، تغري مبيعاهتها، تغري أرابح ابئن البنوكرضا 

 تكلفة الفعلية لالبتكار مع عائده ولكن بدرجة أقل.، مقارنة الللبنوكغري يف احلصة السوقية ابملختصني، الت

 خامسا: متطلبات أخرى

توفري الوقت الكايف لالبتكار، التوا   يف جماالت ممثلي البنوك املدروسة على مدى أغلب درجة موافقة  جاءت   

 ابلنسبة للبنوك املذكورة متوسطة. التسويق االبتكاري

 : حتدايت تبين البنوك املدروسة للتسويق االبتكاري الفرع الثاين     

يعرتض تطبيق التسويق االبتكاري يف هذا القطاع جمموعة من التحدايت  حسب أراء ممثلي البنوك املدروسة،       

 :، أبر ها: على جناحهاملؤثرة سلبا 

  ؛وجتنب الفشل إلدارة املخاطر  مةالال يؤدي إىل نقص املعلوماتلدى بعض البنوك  غياب بنك املعلومات -

لبنوك لخاصة ابلنسبة وتضعف التحفيز  من شأهنا تعطيل االبتكاروشروط بنك اجلزائر الصارمة مركزية القرار  -

 ؛ اجلزائر مثال، كمنعه لبطاقات االئتما  يف تتبع السياسة العامة للدولة اجلزائريةاليت العمومية 

 هم؛أذواقواختالف  نقص الثقافة لدى الزابئن وقلة ثقتهم ابلوسائل احلديثة -
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لصريفة القانوين ل ابإلطار، خاصة فيما يتعلق االبتكار اتمن إمكاني ةحتد بصفة كبري وغموض التشريعات قلة  -

  ؛ ا يف حد ذاته حتدايموالصريفة اإللكرتونية اللتني يعترب تطبيقهاإلسالمية 

لعمومية بني البنوك ابسبب املنافسة لدميومة جناح البنوك صعوبة السيطرة على السوق واستقطاب عمالء جدد  -

  ؛صوكذا القطاع اخلا

خاصة ابلنسبة  للدخول يف االقتصاد الرمسي أموال السوق املوا يكيفية اسرتجاع توفري السيولة من اخلارج، و  -

  للعملة الصعبة؛ 

   ؛سالح ذو حدينلكوهنا مواكبة الدول املتقدمة يف الرقمنة مبوقع قوة و  النظام العامليصعوبة االندماج يف  -

ومعاجلة هذه التحدايت، ي اجلزائري البنكالقطاع  اتإصالحتدابري لذا على الدولة اجلزائرية االستمرار يف      

 والتوّسع يف جماالت اإلقراض للشركات، البنوكبني واالمكانيات  العمل على احلد من التفاوت الكبري يف احلجم و 

 قيود املركزية اليت تعطل االبتكار وخاصة الصريفة اإلسالمية. الالتخلص من ، اخلاصة واملؤسسات املتوسطة والصغرية

 آفاق تبين التسويق االبتكاري لدى جمتمع الدراسةو املطلب الثالث: فوائد                

 تتجلى أهم فوائد وآفاق تبين التسويق االبتكاري لدى اجملتمع املدروس حسب نتائج املقابالت فيمايلي:      

 لتسويق االبتكاريلتبين البنوك املدروسة  فوائد: الفرع األول          

 الفوائد أمهها:ي جمموعة من البنكحيقق التسويق االبتكاري للقطاع حمل الدراسة، حسب رأي ممثلي البنوك        

  ايدة ثقتهم ووفائهم وحتسني صورة البنوك  همقيق رضا ايدة حصة البنوك من الزابئن وتفعيل العالقات معهم لتح -

 ؛من أجل استدامة نشاطها لديهم  

 تشجيع املنافسة وااتحة فرص جديدة يف  يف دفع عجلة االقتصادمن شأهنا املسامهة  جذب رؤوس أموال جديدة -

  السوق؛  
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 وختفيض بتوفري الوقت واجلهد  البنكيةتقدمي اخلدمات و املعامالت املالية  تسيريك يف و أداء البنفعالية و حتسني  –

  ؛مما يؤدي إىل حتقيق قيمة مضافة له و ايدة رحبيتها على املدى الطويل االستعانة ابلتكنولوجياالتكاليف نتيجة 

 املدروسة للتسويق االبتكاري: آفاق تبين البنوك الفرع الثاين   

تبين التسويق االبتكاري لتحقيقها يف ظل  دروسةالبنوك املتطمح بعض بعض اآلفاق اليت ميكن تلخيص      

 فيمايلي:

 ؛CPA بنكو   BDLمنها بنكبعض البنوك يف البورصة مستقبال الدولة لإدراج  -

اهلوية، بطاقة  ومسحلكرتوين اإلضاء إلماب تفتح احلساابل مشروع تطبيق BDLمن أهم طموحات بنك  -

املشاركة يف إنشاء مؤسسة أتمني إسالمية ، و مشروع نظام معلومات خمصص للنافذة اإلسالمية

(TAKAFUL) ،اقتناء قاعدة البياات (DATAQUALTY)  لتحسني موثوقية ملفات الزابئن وإدارة

الذكي بني حساب توفري وحساب شيك التحويل تكنولوجيا ، النقدي السند، التوفري التصاعدي، البياات

 ؛عصرنة العالمة، لألفراد

 .سافيتامشركة مع التجارة الدولية إطالق منصة رقمية ، و للدخول يف التجارة احلرة مستقبالبنك السالم مشروع  -
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 اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانيةالمبحث الثاني:            

ها، وذلك قبل التطرق لنبذة األدوات املستخدمة فيالطرق و و منهج الدراسة يهدف هذا املبحث إىل توضيح 

 ذا خصائص العينة وكيفية اختيارها:خمتصرة عن متغريات الدراسة وك

 طريقة الدراسة امليدانية :األولاملطلب   

 :ومتغريات الدراسةمنوذج و  الدراسة وعينة ، جمتمعوسائل مجع البيااتالدراسة،  منهجهذا املطلب يشمل       

 منهج الدراسة :الفرع األول       

 ،1واكتشافهاقائق احلإىل وصول والضوابط املوضوعة بغية الجمموعة اإلجراءات والقواعد العلمي نهج ملابيقصد       

من خالل وصف وسرد  الوصفياملنهج مت اعتماد  يثريها موضوع الدراسة اليت اإلشكاليات والفرضياتإلجابة عن لو 

 يف ميدا لدراسات لأكثرها مالءمة و  البحث العلمييعترب من أهم مناهج  الذي احلقائق املتعلقة مبوضوع الدراسة

دراسة وحتليل وتفسري الظاهرة املدروسة من خالل حتديد على هذا املنهج قوم يالعلوم اإلجتماعية واإلنسانية، حيث 

ابستخدام  2العالقات القائمة بينها هبدف الوصول إىل وصف علمي متكامل هلاخصائصها وأبعادها وتوصيف 

 ملوضوع الدراسة ، وهو مالئم لتكوين اإلطار النظري البياات واملعلومات املتحصل عليها حول الظاهرة املدروسة

 .به هم املفاهيم املرتبطةوالتعريف أب

واقع واستخالص  فهم علىبدراسة ميدانية للحصول على البياات األولية املساعدة دعمت الدراسة النظرية  وقد    

ابستعمال العاملة يف اجلزائر، التجارية التسويق االبتكاري ودور أبعاده يف حتقيق أبعاد الرايدة التسويقية لدى البنوك 

املقابلة  ،املضمو حتليل )األدوات ابستعمال لدراسة واقع التسويق االبتكاري يف البنوك املدروسة  املقاربتني الكيفية

ـــمن أهم األساليوهي  لعينةابأسلوب املسح عن طريق  )االستبيا (ابستعمال أداة واملقاربة الكمية ، (املعمقة ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  بـ
 

                                                             
 .255، ص 2، املكتبة اجلزائرية، اجلزائر، طأسس منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلقتصادية وإدارة األعمال (،8522)أوسرير منور، رشيد بوعافية، 1
 .43، ص 2، جسور للنشر والتو يع، اجلزائر، طواإلنسانيةحث يف العلوم االجتماعية بمنهجية ال(، 8552)خالد حامد،  2 
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 ،األولية اجملموعة لتفريغ البياات (EXCEL)بربامج متت االستعانة كما ،  1املستخدمة يف املنهج الوصفي  

والذي  )the Social Sciences for Statistical Package(  احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةبربامج و 

اإلحصاء   وكذا ،ابستعمال اإلحصاء الوصفيملعاجلة النتائج املتحصل عليها  (SPSS V26) بـ اختصارايرمز له 

البياات الثانوية العالقات النظرية املقرتحة على ضوء و من أجل اختبار النموذج القياسي للدراسة اإلستداليل 

 املطلوبة لتحليل نتائج الدراسة امليدانيةإىل املؤشرات  هبدف الوصول، اجملموعة من اإلطار النظري والدراسات السابقة

 .الستخالص النتائج والتوصيات اليت ختدم أهداف الدراسة

 وسائل مجع البياانت :الفرع الثاين    

 :االستعانة مبصدرين من مصادر مجع البياات تمت

 الدراسة إذ جلأت مبوضوع الدراسة،  هلا عالقة غري مباشرةاملصادر اخلارجية اليت تتمثل يف  :املصادر الثانويةأوال: 

، كتبالعلمية املتوفرة ابللغتني العربية واألجنبية: كالإىل مراجعة األدبيات النظرية والتطبيقية ابالستناد إىل املصادر 

 .وكذا االعتماد على شبكة األنرتنيت كمصادر خارجية، ...إخل ، الرسائل واملداخالتقاالتامل

 على الدراسةوقد اعتمدت يف املصادر ذات العالقة املباشرة مبوضوع الدراسة، تتمثل  املصادر األولية:اثنيا: 

 اختبارجلمع البياات اليت تفيد مباشرة يف وات كأداالستبيا   كذا و حتليل التقارير السنوية، املقابالت الشخصية 

 .اوابلتايل حتقيق أهدافه الدراسةفرضيات 

 : عينة الدراسةالفرع الثالث      

بعض املديرايت مقرات يف  بعض املوظفنيعينة على الاقتصرت ، املذكور سابقا نظرا لكرب حجم جمتمع الدراسةو     

مقرا،  62 وعددها: ، ورقلة واألغواط: اجلزائر، غردايةالتالية توالاياليف  نوكللباملركزية واجلهوية والوكاالت التجارية 

ـــخمتاري املديرايت والوكاالت املدروسةيف  املوظفنيوظفني املعلى  استمارة استبيا  816م تو يع ـــحيث ت ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ن ــ
                                                             

 .44، ص 2، دار صفاء، عما ، طمناهج وأساليب البحث العلمي: النظرية والتطبيق(، 8555رحبي مصطفى عليا ، عثما  حممد غنيم، ) 1



 

 

 

الدراسة امليدانية: الثالثالفصل   

125 

إىل جمموعات صغرية  هالعنقودية واليت تستخدم يف حالة كرب حجم اجملتمع وذلك بتقسيم ابستخدام أسلوب العينة

من  لى شرائح متنوعةمارات عستاالحيث مت تو يع  ،1من هذه العناقيد عينة ميسرةختيار ا مـتسمى عناقيد ث

مصداقية و  متثيال جيدا للمجتمع على التنوع يف العينة مبا يضمنحرصا ملستوايت اإلدارية الثالث ا يفاملوظفني 

اعتمدت الدراسة طريقتني يف التو يع: الطريقة األوىل هي التو يع املباشر وذلك ابلتنقل إىل كما  ،أكرب للدراسة

 Google)ابستخدام  (Form)املقرات املذكورة، أما الطريقة الثانية فهي االستبيا  اإللكرتوين إبعداد منوذج 

Drive) بلغ عدد  وقدداد أكرب، ، وذلك لضما  نسبة اسرت املدروسةتبيا  إىل العينة سوإرسال رابط اال

بسبب  منها ابعتبارها غري صاحلة للتحليل اإلحصائي( 16استمارتني ) مت استبعاد 672 املسرتدةالستمارات ا

 80استمارة أي ما ميثل نسبة  671، وأخضعت بقية االستمارات للدراسة والبالغ عددها عدم إكتمال اإلجاابت

 اجلدول اآليت:، كما هو موضح يف من االستمارات املو عة %

 االستبياات املسرتجعة من أفراد العينةعدد  :(1-3) اجلدول رقم
 االستباانت املقبولة االستباانت املستبعدة االستباانت الضائعة االستباانت املسرتدة االستباانت املوزعة

 % النسبة التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار

243 011 372 81 23 01 13 1 374 80 

 : من إجنا  الطالبة حسب نتائج تو يع االستبيااتاملصدر

 (الفرضي املخططالدراسة ): منوذج ومتغريات الفرع الرابع

    التايل: الفرضينموذج الهذه الدراسة على  تعتمد      

 

 

 

 
 

 

                                                             

االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية ، قسم العلوم  SPSSدروس وتطبيقات متقدمة يف برانمج (، 8522/8520يوعراب رابح، ) 1 
 .0، ص 3وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
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 الفرضيمنوذج الدراسة : (1-3رقم )الشكل 

 عالقات التأثري         عالقات االرتباط    
  

  

                                      

  

 

 

 

 

 

 اخلصائص الدميغرافية 
 ةمن إعداد الطالبة حسب متغريات الدراساملصدر: 

االبتكار يف  تشملأببعاده اليت ( IM)االبتكاري : ويتمثل يف التسويق (Xأو التفسريي ) ملتغري املستقلأوال: ا

، (PI2) يالبنكاالبتكار يف التسعري ، (PI1) البنكية اخلدماتاالبتكار يف (: 7Ps) املزيج التسويقي السبعة

 يالبنكاالبتكار يف الدليل املادي ، (PI4) البنكية االتصاالت االبتكار يف، (PI3) يالبنكاالبتكار يف التو يع 

(PI5) ، البنكيةاالبتكار يف العمليات (PI6) ، البنكيةاالبتكار يف مقدمي اخلدمة (PI7) واليت اعتمدت ،

 .(Bitner & Booms, 1981) عناصر املزيج التسويقي املعدل الذي اقرتحهعلى الطالبة يف حتديدها 

ـــاملتغري اثنيا:  ـــوتشمالستة أببعادها  (ME) الرايدة التسويقية: ويتمثل يف (Yأو االستجايب ) عالتابـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  إدارة  ل:ـ
 

 اخلربة املهنية املنصب الوظيفي املستوى التعليمي السن اجلنس

ار االبتك
يف 

 اخلدمات
ةالبنكي  

إدارة 
املخاطر 
 التسويقية

ار االبتك
يف 

 التسعري
 البنكي

ار االبتك
 يف

 التوزيع
 البنكي

 االبتكار
يف 

 االتصاالت
 البنكية

ار االبتك
 يلالدليف 

املادي 
 البنكي

ار االبتك
يف 
ت العمليا
ةالبنكي  

 االبتكار
 مقدمييف 

اخلدمة 
 البنكية

االستباقية 
واقتناص 

 الفرص

 الرتكيز 
 على 
 الزبون

توليد 
 القيمة

رفع 
قيمة 
 املوارد

الدعم 
 الفعال

 أبعاد التسويق االبتكاري املتغري املستقل: 

 أبعاد الرايدة التسويقية: التابعاملتغري 
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 توليد القيمة، (CI) زبو الرتكيز على ال، (POF) االستباقية وانتها  الفرص، (MRM) املخاطر التسويقية

(VC) ، فع قيمة املواردر (RL) ،الدعم الفعال (ES) الذي نموذج ال، واليت اعتمدت الطالبة يف حتديدها على

 .ابستثناء بعد االبتكار (Morris, Schindehutte & Laforge, 2002)اقرتحه 

ميكن متثيل منوذج  ،لتسويق االبتكاري يف تطبيق أبعاد الرايدة التسويقيةبعاد األمعنوي وابفرتاض وجود أثر    

 والذي سيتم التحقق منه من خالل التحليل اإلحصائي. Y=Fكمايلي:   الدراسة

 دراسة امليدانيةيف الاألدوات املستخدمة :  الثايناملطلب              

 فيما يلي استعراض لألدوات املستعملة يف مجع بياات ومعلومات الدراسة امليدانية:  

 أدوات الدراسة : الفرع األول    

 حتليل املضمونأوال: 

التعريف مبجتمع لتقارير السنوية للبنوك حمل الدراسة وذلك من أجل ل املضمو استعانت الطالبة أبداة حتليل    

 .العاملة يف اجلزائرالتجارية لدى البنوك التقليدية واحلديثة  البنكيةتسليط الضوء على واقع اخلدمات الدراسة وكذا 

 املقابلةاثنيا:  

والوكاالت التجارية واجلهوية املديرايت العامة بعض وممثلي  ة إبجراء جمموعة من املقابالت مع مدراءقامت الطالب   

 1طرحت فيها الطالبة عددا من األسئلة ،غرداية، ورقلة واألغواط، اجلزائر العاصمة :والايتيف املدروسة  للبنوك

 .املدروسةالبنوك من طرف  هتطبيقوحتدايت واقع و توفري متطلبات التسويق االبتكاري متحورت حول مدى 

 االستبياناثلثا: 

ـــمت تصميم استبيا  كأداة للحصول على البياات األولية واملعلومات الال مة الستكمال الدراسة امليداني      ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ةـ

ــــ( يف حتقيق أبع7Psاهلادفة الستقصاء مدى أتثري عناصر التسويق االبتكاري ) والتأكد من صحة فرضياهتا  ــ ــ ـــ ــ  ادــ
                                                             

 .52أنظر امللحق رقم  1 
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 1يعترب األداة األكثر اعتمادا يف النوع من الدراسات، وقد تضمنت استمارة االستبيا  حيث، الرايدة التسويقية

مع موجبة عبارة  13سؤاال مغلقا وفق مقياس ليكرت اخلماسي مو عة بدورها على  19ثالثة أقسام حتتوي على 

 املعتمد يف الدراسة وكذا املتغرياتواستناده إىل اإلطار النظري ، املدروسة مراعاة انسجام تصميمه مع واقع البنوك

كما هو ابلعديد من األحباث والدراسات السابقة يف تصميم فقرات االستبيا   متت االستعانة كما احملددة وفقها،   

  موضح يف اجلدول التايل:

 االستبيا وصف أقسام  (:3-3) اجلدول رقم

 : من إعداد الطالبة بناء على االستبيا .املصدر

  ياس الدراسة: مقالفرع الثاين         

 كاآليت: (lekart scale)  اخلماسي ليكرت مقياس إستخدام متلقياس االستبيا       

 
 
 

 

                                                             

 .58أنظر امللحق رقم:  1 

 املصادر اهلدف من األسئلة عدد العبارات األسئلة أقسام االستبيان

: يشمل مدى القسم األول
أبعاد التسويق اإلبتكاري تطبيق 

 لدى البنك يف اجلزائر.

إىل  52من 
58 

35 

يهدف ملعرفة آراء املوظفني 
حمل  حول مدى تبين البنوك

ألبعاد التسويق  الدراسة
 االبتكاري السبعة.

 (8528)كموش بركاهم، 
)هناء رمضاين، خمتار عيواج، 

8585) 
 (8582)نصرية كرميات وآخرو ،  

مدى : يشمل القسم الثاين
تطبيق أبعاد الرايدة التسويقية 
 على مستوى البنك يف اجلزائر.

إىل  52من 
23 

82 

يهدف ملعرفة آراء املوظفني 
البنوك  حول مدى تطبيق

بعاد الرايدة حمل الدراسة أل
 التسويقية الستة.

 (8525)درما  سليما  صادق، 
 (8525)أمحد ا ا  شريف، 

 (8528)حممد عبد الرمحن عمر، 
 (8582ات وآخرو ، )نصرية كرمي

: يشمل البياات القسم الثالث
األولية التالية: اجلنس، السن، 
املستوى التعليمي، املستوى 

 .... إخل الوظيفي، اخلربة املهنية

إىل  24من 
22 

5 
يهدف ملعرفة اخلصائص 
الدميغرافية ألفراد عينة 

 الدراسة.
 من إعداد الطالبة

 معارض بشدة معارض موافق بدرجة متوسطة موافق بشدة موافق االستجابة

 1 1 3 1 3 الدرجة
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على الوسط احلسايب املرجح لدرجات  الطالبة تاعتمدفقد لتقييم املتوسطات احلسابية املتحصل عليها، ما أ

الفاصلة بني الدرجات  املسافة، حبساب طول متدرجة قيمالذي يعطي  االستجابة ملقياس ليكرت اخلماسي

 أي 5.2)حاصل قسمة عدد املسافات الفاصلة بني درجات االستجابة على عدد الدرجات( والذي قدر بــ 

املقياس الرتتييب املعتمد يف التعليق على نتيجة فكا  متساوية، كلها أ  املسافة بني القيم  مع اعتبار ( 5.2=4/5)

 حسب املتوسط احلسايب حسب الفئات التالية: 

 

أفراد قياس وتقييم الدرجة املتحصل عليها إلجاابت ل( كمتوسط 3االعتماد على الوسط احلسايب الفرضي )مع     

 .3=8(/2+5أي ) 2وأدىن درجة  5العينة، علما أنه عبارة عن معدل أعلى درجة يف املقياس 

 االستبيان(ة )أداة الدراس وثبات صدق: الفرع الثالث

 ودقة فقراتهوضوح قدرة االستبيا  على قياس ما صمم فعال لقياسه وكذا تأكد من لل :صدق األداة أوال:

 ت االستعانة بنوعني من اختبارات الصدق:، متومشوهلا لكل العناصر املطلوبة وسالمتها اللغوية

 مت عرضه على حمكمني خمتصني يف التسويق االستبيا صدق الختبار  احملكمني:صدق / الصدق الظاهري أو 1

من  هفقرات، حيث مت إجراء التعديالت على خرباء لبعض البنوكإضافة إىل االستعانة آبراء  اجلامعاتبعض من 

على  ، كما مت إجراء دراسة استطالعية1بناء على آرائهم وتوجيهاهتم حىت استقر يف صورته النهائيةوإضافة  حذف

 فردا قبل تطبيقها على عينة البحث حيث تبني صالحيتها للعمل امليداين.  54عينة متماثلة اخلصائص من 

 لقيمها حصائيةالداللة اإلتأكد من للبني حماور االستبيا   االرتباط تحبساب معامال/ االتساق الداخلي: 1

  التالية: جـكانت النتائ( Spearmanوابستخدام معامل االرتباط الرتيب ) SPSS V26خمرجات برامج  حسب
                                                             

 .58أنظر امللحق رقم:  1 

 3إىل  1.11من  1.10إىل  3.11من  3.10إىل  1.36من  1.10إىل  1.91من  1.9إىل  1من  املتوسط املرجح

 موافق بشدة موافق موافق بدرجة متوسطة معارض معارض بشدة االستجابة
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 : معامالت االرتباط بني حماور أداة الدراسة(1-3اجلدول رقم )

ES RL VC CI POF MRM PI7 PI6 PI5 PI4 PI3 PI2 PI1 احملاور 

            0 PI1 

           0 15.2 PI2 

          0 15.1 1540 PI3 

         0 15.. 15.3 1542 PI4 

        0 15.2 15.. 154. 1520 PI5 

       0 1527 15.1 1523 15.2 1542 PI6 

      0 152. 152. 15.0 15.. 15.2 1522 PI7 

     0 15.4 15.3 15.7 1544 1544 154. 1523 MRM 

    0 1521 1523 1522 15.. 15.2 1547 15.1 154. POF 

   0 15.1 15.0 1521 1520 15.4 15.4 15.4 1540 1542 CI 

  0 1570 1524 15.4 1521 1520 1547 15.2 15.. 1547 1543 VC 

 0 1520 15.1 15.2 15.2 1523 15.0 154. 1541 15.0 154. 1527 RL 

0 1524 1524 1522 1520 15.. 152. 15.7 15.. 15.7 15.7 15.1 1542 ES 

*    Sig   01.0     
 **  N 101 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر

 

ـــكأعلى قيمة، مم   5.82كأدىن قيمة و  5.38 معامالت االرتباط تراوحت بنينالحظ من اجلدول أعاله أ     ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ا ـ

بينها  يـــاالستبيا  وابلتايل هناك اتساق داخل حماوريدل على وجود عالقة ارتباط مقبولة وذات داللة إحصائية بني 

 1أ  حماور األداة قادرة فعال على قياس ما وضعت لقياسه. أي

 

 

                                                             

 .55: أنظر امللحق رقم   1 
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فيما لو مت تكرار تو يعها أكثر من  أداة الدراسةيقصد هبا درجة االستقرار والتقارب يف نتائج  :ثبات األداة اثنيا:

ـــاملع قياساملاالستبيا  مت تطبيق  حماور ثباتمرة على نفس العينة خالل فرتة  منية معينة، ولقياس درجة  ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   روفــــ

(Cronbach’s Alpha) ة إذا ا دادت قيمة ومالئمة جيد، حيث تعد األداة وهو من أشهر مقاييس الثبات

 أعطى النتائج التالية:املذكور أعاله، عند تطبيق املقياس ؛ ف% 65عن االختبار 

 نتائج اختبار ثبات االستبيا  )معامل ألفا كرونباخ(: (0-3) رقم اجلدول

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر

ــالتحليمن خالل و  ،الرئيسيةلمتغريات ل، مث فرعي متغري أولكل حمور الثبات مت حساب معامل حيث        ــ ــ  لـــ

ـــبلغت عل االستبيا  أقسامأ  معامالت ثبات الواردة يف اجلدول أعاله  املقياس أظهرت نتائج اإلحصائي ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ىـ

 ،وهي كلها قيم مقبولة إحصائيا 5.068 بلغفقرات لكما أ  معامل الثبات الكلي ل  5.055و 5.052 التوايل: 
 

 معامل الثبات ألفا كرونباخ عدد العبارات حماور االستبيان

 15200 4 1احملور 

 15271 4 1احملور 

 15722 4 3احملور 

 15734 4 1احملور 

 15741 4 3احملور 

 15014 . 1احملور 

 15034 . 0احملور 

 151.0 21 قسم التسويق االبتكاري

 15732 . احملور الثامن

 15031 2 احملور التاسع

 .1571 . احملور العاشر

 15710 4 احملور احلادي عشر

 15720 4 احملور الثاين عشر

 .1501 4 احملور الثالث عشر

 ..151 30 قسم الرايدة التسويقية

 15127 0. معامل الثبات الكلي
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وجود عالقة اتساق  وكذا يدل على، األداةوموثوقية وابلتايل ثبات  املصداقية الكبرية يف اإلجاابت درجةيعكس مما 

 عبارات االستبيا ، وابلتايل ميكن تعميم النتائج على جمتمع الدراسة. وترابط جيد بني

 امليدانية اإلحصائية املستعملة يف الدراسة املقاييس: املطلب الثالث    

بعد تفريغ اإلجاابت وترميزها وحتليليها إحصائيا   SPSS V26لتحليل بياات الدراسة مت استخدام برامج 

 التالية: املقاييسابالعتماد على اإلحصاء الوصفي وكذا اإلحصاء االستداليل من خالل 

لقياس عالقة  ،اور االستبيا االتساق الداخلي حمل صدق لقياس   (Spearman)الرتيب رتباطالا معامل*/ 

 التابع؛أبعاد املتغري املستقل و  أبعاد املتغرياالرتباط بني 

 فقرات االستبيا ؛ ثباتلقياس درجة كرونباخ مل الثبات ألفا  ا*/ مع

لوصف  اليت ترتكز على حتديد االختيارات املناسبةاملطلقة والنسبية لتلخيص بنود االستبيا  */ التكرارات 

 العينة؛فراد أل الدميغرافية صائصاخل

لتلخيص البنود اليت تعتمد على مقياس املعيارية  واالحنرافاتات احلسابية وسطتاملالتكرارات املطلقة والنسبية، */ 

 ؛وقياس درجة تشتتها حول أوساطها احلسابية ة يف اإلجابةعرفة إجتاه أفراد العينملاخلماسي كمؤشر ليكارت 

 ؛ال أم الطبيعي التو يعالبياات  تتبع له عرفةمل (Sample K-S) Kolmogorov-Smirnov-1 */ اختبار

 ؛الرايدة التسويقيةأبعاد ألبعاد التسويق االبتكاري و املدروسة البنوك  تطبيقمدى  ملعرفة (Chi-square) */ اختبار

ـــ)( Weighted Least Squares)*/ حتليل االحندار بطريقة املربعات الصغرى املو ونة  ( WLSواليت يرمز هلا ب

  ؛غياب شرط اإلعتداليةبسبب  رايدة التسويقيةأبعاد اللتسويق االبتكاري يف األبعاد لتأثري املعنوية ا القاتلقياس ع

فروق بني متوسطات إجاابت أفراد العينة الختبار ال (Man-Whitneyو) (Kruskal-Wallis) */ اختبار

 .للعينةحسب السمات الشخصية 
 

 

. 
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 الميدانية نتائج الدراسة مناقشة وتفسير، : عرضالثالثالمبحث 

، بينما خصص املطلب الدراسة الدميغرافية لعينةصائص اخللوصف  املبحث ااملطلب األول من هذخصص 

ومناقشة القسم األول من الدراسة، يف حني تضمن املطلب الثالث عرض نتائج وتفسري ومناقشة لعرض الثاين 

  نتائج القسم الثاين من الدراسة:وتفسري 

 الدراسةعينة فراد ألالدميغرافية صائص اخلوصف املطلب األول: 

يقصد خبصائص العينة السمات الشخصية والدميغرافية ألفرادها كاجلنس، السن، املستوى الدراسي أو       

 وفيما يلي عرض هلذه اخلصائص:، ...إخل التعليمي، املستوى الوظيفي، األقدمية أو اخلربة

 اجلنسمتغري العينة حسب أفرد توزيع  :الفرع األول

 اجلنسمتغري عينة الدراسة حسب أفراد تو يع  :(9-3)اجلدول رقم 
 (%) التكرارات النسبية ات املطلقةالتكرار  اإلجاابت

 62.4 171    ذكر
 37.6 103 أنثى

 100 274 اجملموع
 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب معطيات املصدر

عنصر  على ،من إمجايل أفراد العينة % 68.4 نسبةب تفوقعنصر الذكور من اجلدول أعاله نالحظ أ   

مما يعين أ  أغلب أفراد العينة هم من  ، وهي نسبة منخفضة مقارنة ابلذكور،% 38.6الذي شكل نسبة اإلاث 

لة وق، تهبسبب طبيع النساءالعمل فيها أكثر من  الرجاللتفضيل وذلك راجع  ،البنوكالذكور ما يعكس واقع 

، يف هذا النوع من املؤسسات وتفضيلها مؤسسات  أخرى كقطاعي الصحة والتعليم ابلعملاهتمام املرأة اجلزائرية 

ـــــالعاملة يف اجلزائالتجارية البنوك ستوجب على لذا ا ــ ــ ـــ ــ ــ بذل مزيد من  – أو حىت خمتلطة خاصةأو عمومية  – رـــ

 القطاع البنكي.دماج املرأة يف إل اجلهود
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 اجلنسمتغري الدائرة النسبية ألفراد العينة حسب : (1-3)الشكل رقم 
 

 
 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب معطيات املصدر

 السنمتغري العينة حسب أفراد توزيع : الفرع الثاين

 السنمتغري عينة الدراسة حسب أفراد تو يع : (6-3)اجلدول رقم 
 %التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة اإلجاابت

 13.3 11 سنة 16إىل  19من 
 31.1 110 سنة 36إىل  30من 
 13.1 11 سنة 16إىل  10من 

 10.1 19 سنة فأكثر 30
 100 101 اجملموع

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب معطيات املصدر

 ،% 52.2 سنة بنسبة 30و 35أعمارهم بني  تراوحتأغلب أفراد العينة من اجلدول أعاله نالحظ أ         

 80إىل  22من  تليها الفئتني ،% 83.4 بنسبةاملرتبة الثانية سنة  40إىل  45من  حني احتلت الفئة العمريةيف 

 هم من فئة الشبابأي أ  غالبية أفراد العينة  ،على التوايل % 25.8و % 25.3 يتبنسبسنة فأكثر  55و سنة 

البنوك اهتمام  ايدة يرتجم ، وهو ما النضج العقليعطاء واندفاعا للعمل، تليها الفئة املتوسطة ذات طاقة و األكثر 

 .ئةستقطاب هذه الفوتكثيف جهودها الابلشباب اجلزائري العاملة يف اجلزائر 

 

 
 

62.4%
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  السنمتغري التمثيل البياين ألفراد العينة حسب : (3-3)لشكل رقم ا
 

 
 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب معطيات املصدر  

 املستوى التعليميمتغري العينة حسب أفراد توزيع : الفرع الثالث

 املستوى التعليمي متغري عينة الدراسة حسبأفراد تو يع : (10-3)اجلدول رقم 

 %التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة اإلجاابت
 1.1 1 أقل من اثنوي

 6.6 10 اثنوي
 10.1 19 مهين

 10.1 113 جامعي
 10.3 19 دراسات عليا

 100 101 اجملموع
 .SPSS V26 نتائج برامج: من إعداد الطالبة حسب املصدر

 % 28.5 يف حني من أفراد العينة مستواهم جامعي % 65.8كثر من أمن اجلدول أعاله نالحظ أ   

منهم مستواهم أقل من جامعي وهو ما يرتجم  % 88.3 أما نسبة، منهم حاصلو  على شهادة دراسات عليا

؛ شرتاط املستوى اجلامعي للحصول على الوظائفاب الفئة املتعلمةالجتذاب الكفاءات و  املدروسةالبنوك  جهود

على حاملي الشهادات يف إسناد املسؤوليات اإلدارية مما يشكل مالمح إجيابية ها وهذا مؤشر جيد على اعتماد

 أسلوب التعامل مع الزابئن.تطوير تقدمي أفضل اخلدمات واختاذ القرارات الصائبة و ل
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 املستوى التعليميمتغري ألفراد العينة حسب  التمثيل البياين: (1-3)الشكل رقم 

 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب معطيات املصدر

 متغري املستوى الوظيفيالعينة حسب أفراد توزيع : الفرع الرابع

 متغري املستوى الوظيفيعينة الدراسة حسب أفرد تو يع : (11-3)اجلدول رقم 

 %التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة اإلجاابت

 3.1 10 مدير/انئب مدير

 10 01 رئيس قسم/ مصلحة

 16.3 160 موظف

 100 110 اجملموع
 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب معطيات املصدر

رؤساء  فئة، تليها % 60.3: نسبةيف عينة الدراسة بـــاملوظفني  فئةنالحظ ارتفاع من اجلدول أعاله 

 إىل راجع، وذلك نسبة وهي أقل % 3.6أخريا فئة املدراء ونواب املدراء بنسبة  % 88 :األقسام واملصاحل بنسبة

 . يف البنوكطبيعة تو يع املوظفني حسب املناصب 

  

 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

أقل من ثانوي ثانوي مهني جامعي دراسات عليا

التكرار

النسبة



 

 

 

الدراسة امليدانية: الثالثالفصل   

137 

 

 املستوى الوظيفيمتغري التمثيل البياين ألفراد العينة حسب : (3-3)الشكل رقم 

 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب معطيات املصدر

 األقدميةالعينة حسب متغري أفراد توزيع : الفرع اخلامس

 اسة حسب متغري األقدميةعينة الدر أفراد تو يع : (11-3)اجلدول رقم 

 %التكرارات النسبية  التكرارات املطلقة اإلجاابت
 31.9 60 سنوات 3أقل من 

 13.1 16 سنوات 6إىل  3من 
 10.6 16 سنة 11إىل  10من 

 11.1 11 سنة 13أكثر من 
 100 101 اجملموع

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب معطيات املصدر

 سنوات  0إىل  5من  فئة، يف حني بلغت % 38.2سنوات قائمة اخلربة املهنية بنسبة  5تصدرت فئة أقل من     

املوظفني الذين تفوق خربهتم  : فئةهم للفئتني % 28.0و % 84.2 أما النسب الباقية البالغة، % 85.8 نسبة

وجود نسبة جيدة من أصحاب تدل على وهي نسب متقاربة ، سنة على التوايل 24إىل  25من سنة و فئة  25

والتعامل معهم  مما يكو  هلا أتثري إجيايب يف تقدمي أفضل اخلدمات إىل الزابئن اخلربات واملهارات يف هذا القطاع.

 .ساعد على  ايدة الدقة يف االجابة على فقرات االستبيا ت اكممثل مما خيدم البنوك على حنو أحسن  بشكل أ
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 التمثيل البياين ألفراد العينة حسب متغري األقدمية: (1-3)لشكل رقم ا

 
 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب معطيات املصدر

 

  أقسام الدراسةلى أفراد العينة عإجاابت نتائج وتفسري ، مناقشة عرض: الثايناملطلب   

حسب األقسام  املتحصل عليها من عينة الدراسة النتائجوتفسري مناقشة عرض و سنحاول هذا املطلب  يف

يف اإلجابة على عبارات  هاملعرفة اجتاهات أفراد -SPSS V26بعد حتليلها إحصائيا بربامج  -الرئيسية لالستبيا 

 احلسايب واالحنراف املعياري: الوسطالتكرارات املطلقة والنسبية، ابستعمال وذلك  االستبيا ،

   ومتغرياته الفرعية األولالقسم على  إجاابت أفراد العينةنتائج ، مناقشة وتفسري : عرضالفرع األول  

أبعاد التسويق االبتكاري ملعرفة مدى تطبيق  حماور 58مقسمة على  عبارة 35الذي تضمن يهدف القسم األول  

 إجاابت أفراد العينة حول هذا القسم كمايلي:  ميكن تلخيص نتائجو ، العاملة يف اجلزائرالتجارية يف البنوك 

 (البنكيةاالبتكار يف اخلدمات عرض، مناقشة وتفسري نتائج احملور األول )أوال: 

 احملور األول:فيمايلي عرض ومناقشة وتفسري نتائج إجاابت أفراد العينة يف 

 / عرض نتائج احملور األول:1

 فراد العينة يف اجلدول التايل:يص نتائج احملور األول حسب آراء أميكن تلخ     
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 نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور األول تلخيص: (13-3)اجلدول رقم 

رقم 
 العبارة

 الوسط معارض بشدة معارض موافق بدرجة متوسطة موافق موافق بشدة
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 االجتاه الرتبة
 % ت % ت % ت % ت % ت

 موافق بشدة 1 0.71 4.34 0.4 1 1.8 5 6.2 17 47.1 129 44.5 122 10

 موافق بشدة 1 0.62 4.31 0 0 1.1 3 5.1 14 55.1 151 38.7 106 10

 موافق بشدة 3 0.61 4.26 0 0 0.4 1 8 22 56.9 156 34.7 95 10

 موافق 1 0.80 3.98 0.7 2 2.9 8 20.1 55 50.4 138 25.9 71 10

 موافق بشدة 0.30 1.11 0.27 1.55 8.35 52.37 35.8 1احملور 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر

، تليها درجات التقييم موافق % 58.38على أعلى نسبة حسب اجلدول أعاله صلت درجة التقييم موافق ح

على التوايل؛ بينما كانت  % 2.55و  % 2.35، % 35.2ومعارض بنسب:  موافق بدرجة متوسطةبشدة، 

ـــ  ـــ التجارية لدرجة التقييم معارض بشدة؛ مما يعين موافقة أغلب أفراد العينة على تبين البنوك  % 5.88أدىن نسبة ب

 .البنكيةاالبتكار يف اخلدمات  وهوي البنكالعاملة يف اجلزائر ألول عنصر من عناصر املزيج التسويقي االبتكاري 

 نتائج احملور األول:/ مناقشة وتفسري 1

، 5.82بدرجة موافق بشدة للعبارة األوىل ابحنراف معياري  4.34بينت النتائج أ  أعلى وسط حسايب بلغ      

، يف حني حتصلت  5.25بدرجة موافق للعبارة الرابعة ابحنراف معياري  3.02بينما كا  أدىن وسط حسايب بقيمة 

بدرجة موافق بشدة  4.86و 4.32سطات احلسابية التالية على التوايل: كل من العبارة الثانية والثالثة على املتو 

متميزة صعبة  على التوايل، مما يعين موافقة أفراد العينة على أ  ابتكار خدمات 5.62و 5.68ابحنرافات معيارية 

املقدمة  البنكيةت ، كما وافق أفراد العينة على تنوع اخلدمااملدروسةمن رؤية البنوك  االتقليد ميثل نقطة قوة وجزء

وفق  لتلبية حاجات عمالئها، حيث يساعد االبتكار البنوك على االستغالل األمثل ملواردها وحتقيق أهدافها

 اتــ، وكذا اهتمامها ابلعصف الذهين لألفكار، توفري أقسام للبحث والتطوير على مستوى املديريمعطيات بيئتها
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 املركزية، فرق العمل، تنسيق األقسام، خرباء تصميم اخلدمة ولكن بدرجة أقل. 

ــ:     ، بشدة بدرجة موافق 5.55واإلحنراف املعياري الكلي  4.88وقدر الوسط احلسايب الكلي للمحور األول ب

متكاملة ومتنوعة من اجلوانب األساسية اليت تركز  بنكيةابتكار خدمات أ  مما يعين موافقة أغلب أفراد العينة على 

 .قدمي أفضل اخلدمات لعمالئهامن أجل ت عند تبنيها للتسويق االبتكاري كبريبشكل  عليها البنوك املدروسة 

أ   واليت أظهرت نتائجها (8528وهو ما اتفقت عليه الدراسة مع دراسة الباحثة )كموش بركاهم،        

 بدرجة تقييم موافق. و  5.05معياري ابحنراف  4.25بلغ  حور األولاملتوسط احلسايب للم

قيامها حيث وافق أغلبهم على  ،وهو أيضا ما أكدته نتائج املقابالت الشخصية مع ممثلي البنوك املدروسة    

 التنوعابستمرار من حيث: متميزة  بنكيةخدمات  طويرتابتكار ابلدرجة األوىل مث على  البنكيةتطوير خدماهتا ب

توفري حلول ذكية ؛ وكذا ...إخلBDLمثل بنك  التقدمي، اآلجالجودة ، CPAوالكثافة مثل خدمات بنك 

ومن أمثلة اخلدمات املبتكرة أو  ...إخل،كل السيولة الفوريةكمش رغباهتم املتنوعةتلبية و  مالجتذاهبملشاكل الزابئن 

، دفرت توفري BDL: خدمة رهن الذهب لدى بنك إضافة إىل اخلدمات البنكية اإللكرتونية املطورة يف اجلزائر

خدمة  :مثل إىل جماالت دوليةهلذه البنوك توسيع األنشطة التسويقية  إضافة إىل؛ BADRالفالح لدى بنك 

BRED بنك يف لتجارة اخلارجية لمديرية مركزية  وختصيص لفائدة املتقاعدين يف اخلارجBADR مشروع فتح ،

استهداف أسواق جديدة   إضافة إىل؛ بلدا  إفريقية مستقبالو يف فرنسا  BNA ،CPA، BEAوكاالت بنكية 

 .مؤخرا لصريفة اإلسالميةلسوق اأغلب البنوك املدروسة كدخول 

وذلك راجع ، املدروسةمنطية ومتشاهبة يف البنوك  البنكيةمجيع اخلدمات  أظهرت أ إال أ  نتائج املقابالت       

لبنوك من ايف اجلزائر ماهي إال تقليد للخدمات املبتكرة  البنكيةمعظم املنتجات إىل أ   -حسب رأي الدراسة–

 خدماهتا.البتكار وتطوير لدراسات اباألجنبية اليت تقوم 
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 (يالبنكالتسعري االبتكار يف عرض، مناقشة وتفسري نتائج احملور الثاين )اثنيا: 

 :الثاينفيمايلي عرض ومناقشة وتفسري نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور    

 : / عرض نتائج احملور الثاين1

 فراد العينة يف اجلدول التايل:حسب آراء أ الثاينميكن تلخيص نتائج احملور      

 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور الثاين: (11-3)اجلدول رقم 

رقم 
 العبارة

الوسط  معارض بشدة معارض موافق بدرجة متوسطة موافق موافق بشدة
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 االجتاه الرتبة
 % ت % ت % ت % ت % ت

 موافق 3 0.86 4.08 1.1 3 4.7 13 12.4 34 48.9 134 32.8 90 10

 موافق 1 0.82 3.94 0.7 2 4.4 12 19.0 52 52.2 143 23.7 65 10

 موافق بشدة 1 0.70 4.25 0 0 2.2 6 8.4 23 51.5 141 38 104 10

 موافق 1 0.76 4.19 0 0 3.3 9 10.9 30 49.3 135 36.5 100 10

 موافق 0.31 1.11 0.45 3.65 12.67 50.47 32.75 1احملور 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر

ـــ  موافق بدرجة درجات موافق بشدة، ال، تليها % 55.48كانت أعلى نسبة يف احملور الثاين لدرجة التقييم موافق بــ

، وأتيت درجة تقييم معارض بشدة يف املرتبة % 3.65و % 28.68، % 38.85ومعارض ابلنسب:  متوسطة

 ي.البنكالبتكار يف التسعري ل املدروسة؛ فأغلب أفراد العينة وافقوا على تبين البنوك % 5.45األخرية بنسبة 

  مناقشة وتفسري نتائج احملور الثاين/ 1

بدرجة موافق بشدة للعبارة  4.85أ  أعلى وسط حسايب هلذا احملور بلغ يف اجلدول أعاله أظهرت النتائج    

بدرجة موافق  3.04، أما العبارة السادسة فقد حتصلت على أدىن وسط حسايب 5.85السابعة ابحنراف معياري 

 4.52و 4.20 على التوايل: واخلامسة الثامنة، بينما بلغ الوسط احلسايب للعبارتني 5.28ابحنراف معياري 

ــــالبن تبين على التوايل، مما يعين موافقة أفرد العينة على 5.26و 5.86عياريني م ابحنرافني بدرجيت موافق ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  وكـــ
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على التكنولوجيا اليت تساعدها على العتماد اب لكسب واالحتفاظ ابلزابئني البنكيف التسعري البتكار ل املدروسة 

حتديث أساليب الدفع خلدماهتا، كما وافق أغلب أفراد العينة أ  أسعار خدمات البنوك و ختفيض تكاليفها 

طرق  املدروسةحيث تعتمد البنوك ، والئهمعليها واحلفاظ على  الزابئنمن أهم حمددات إقبال  تعترباملدروسة 

أ  أسعار البنوك  على كما وافق أغلب أفراد العينة  ،متها وتقدمي عروض وتسهيالت ماليةابتكارية يف تسعري خد

 بدرجة أقل.ولكن مات ابلدمج بني التكلفة والتميز تعكس جودة وقيمة اخلد

بدرجة موافق، مما يعين اجتاه  5.54ابحنراف معياري  4.22وقد بلغ الوسط احلسايب الكلي للمحور الثاين 

 يالبنكجاهدة إىل االبتكار يف جمال التسعري  املدروسةإجاابت أفراد عينة الدراسة إىل املوافقة على سعي البنوك 

بتكاليف أقل جللب الزابئن واالحتفاظ هبم من جهة منح القروض  وتسهيلتقدمي تسهيالت مالية يف الدفع ب

اخلضوع إلجراءات دو  ال ميكنها تسعري خدماهتا البنوك هذه رغم ذلك فإ  من جهة أخرى،  هاتحقيق أهدافلو 

اجلزائر، وهو ما ميثل تقييدا لالبتكار يف هذا البعد مما بنك التسقيف واحلد األىن لألسعار املفروضة من طرف 

  .يؤدي هبا إىل اللجوء إىل املنافسة غري السعرية

أظهرت ولكن مبستوى أقل حيث ( 8528وهو ما اتفقت عليه الدراسة مع دراسة الباحثة )كموش بركاهم،        

 . موافق بدرجة متوسطةوبدرجة تقييم  2.33ابحنراف معياري  3.86بلغ  الثايننتائجها أ  املتوسط احلسايب للمحور 

وهو أيضا ما أكدته نتائج املقابالت الشخصية مع ممثلي البنوك املدروسة، حيث وافق أغلبهم على أ  هذه     

النفسي، الرتوجيي، املومسي، دخل الزبو ، عروض جمانية، عري )التس لطرق احلديثةاب بتسعري خدماهتا البنوك تقوم

حسب )املعروفة الطرق التقليدية إضافة إىل  خاصة، التخفيضات والعروض اجملانية( تسهيالت مالية: منح القروض

، أسعارهامما يسمح هلا بتعديل ابستمرار  تكاليفهاوختفيض كما تقوم مبراجعة  ،بدرجة أكرب (املنافسنيالتكاليف و 

مصرف السالم جلنة ميلك كما ،  مبصاريف تسيري احلساب منخفضة BNAوBDL بنك كل من  يتميزفمثال 

 .البنوك بقيةبمقارنة األقل سعرا  CNEPبنك خدمات عترب وت، ارجياخلتدقيق لل وأخرىداخلي التدقيق لل
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 (يالبنكاالبتكار يف التوزيع عرض، مناقشة وتفسري نتائج احملور الثالث )اثلثا: 

 فيمايلي عرض ومناقشة وتفسري نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور الثالث:   

 :عرض نتائج احملور الثالث /1

 فراد العينة يف اجلدول التايل:حسب آراء أ الثالثميكن تلخيص نتائج احملور      

 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور الثالث: (13-3)اجلدول رقم 

رقم 
 العبارة

الوسط  معارض بشدة معارض موافق بدرجة متوسطة موافق موافق بشدة
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 االجتاه الرتبة
 % ت % ت % ت % ت % ت

 موافق 1 0.01 1.11 0.4 1 2.2 6 10.9 30 56.2 154 30.3 83 10

 موافق 1 0.00 1.03 0.4 1 2.9 8 16.4 45 52.2 143 28.1 77 01

 موافق 1 0.00 1.16 0.7 2 2.2 6 10.9 30 49.3 135 36.9 101 00

 موافق 3 0.06 1.00 1.5 4 1.8 5 13.1 36 55.1 151 28.5 78 00

 موافق 0.33 1.11 0.75 2.27 12.82 53.2 30.95 3احملور 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر

ــــ حسب اجلدول أعاله،       ، بينما حتصلت % 53.8تصدرت درجة التقييم موافق نسب احملور الثالث ب

 % 8.88و % 28.28، % 35.05ومعارض على النسب:  موافق بدرجة متوسطةالدرجات موافق بشدة، 

ــــ  فقط؛ مما يؤكد أ  أغلب أفراد  % 5.85ابلرتتيب، أما درجة التقييم معارض بشدة فحصلت على أدىن نسبة بـ

 ي.البنكاالبتكار يف التو يع بعد تتبىن  املدروسةعينة الدراسة يرو  أ  البنوك 

 : لثمناقشة وتفسري نتائج احملور الثا/ 1

، أما 5.88بدرجة موافق للعبارة احلادية عشر ابحنراف معياري  4.20 احملورذا هلأعلى وسط حسايب  

، يف 5.88بدرجة موافق ابحنراف معياري  4.55فقد حتصلت على أدىن وسط حسايب بقيمة  العاشرةالعبارة 

ة على التوايل بدرج 4.58و 4.24على الوسطني احلسابيني بــ:  والثانية عشرحني حتصلت العبارتني التاسعة 

ــاملدروسفراد العينة على أ  البنوك يعين موافقة أغلب أ، مما ابلرتتيب 5.80و 5.88موافق وابحنرافني معياريني  ــ  ةــ
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تقوم والوكاالت اليت تستخدم أحدث األجهزة والتكنولوجيا يف تقدمي خدماهتا، كما ترتبع على شبكة من الفروع 

منافذ جديدة لتخفيض تكاليف تبتكر البنوك املدروسة حيث ، الزابئنمبراجعة مدى توافق مواقعها مع ظروف 

من إجراء متكن  فروع البنوكوافق أفراد العينة على كو  وأخريا  ،من أي مكا  الزابئنالتو يع وتسهيل التواصل مع 

 بدرجة أقل.ولكن  بكفاءة وفعالية يف الوقت واملكا  املناسبني للزابئن البنكيةالعمليات 

بدرجة موافق، مما يعين  5.55ابحنراف معياري  4.22احلسايب الكلي للمحور الثالث فقد بلغ أما الوسط 

لتلبية حاجات  ابئنها بشكل ي البنكالتو يع يف املدروسة لالبتكار البنوك تبين إمجاع أغلب أفراد عينة الدراسة على 

وتوفري اخلدمات الال مة هلم يف الوقت واملكا  املنـاسبني  إليهمأفضل واستخدام قنوات التو يع املالئمة للوصول 

 مع االستعانة ابلتكنولوجيا يف حتقيق هذا اهلدف.وتقليل وقت االنتظار 

أظهرت نتائجها أ  املتوسط حيث ( 8528وهو ما اتفقت عليه الدراسة مع دراسة الباحثة )كموش بركاهم،     

 . موافق بشدةبدرجة تقييم و  5.20معياري  ابحنراف 4.82الثالث بلغ احلسايب للمحور 

وهو أيضا ما أكدته نتائج املقابالت الشخصية مع ممثلي البنوك املدروسة، حيث وافق أغلبهم على أ  هذه     

عرب أجناء  الفروع والوكاالت التجارية املنتشرةشبكات البنوك تقوم بتو يع خدماهتا من خالل: التو يع املباشر عرب 

وكذا من خالل التو يع غري املباشر ، موال من أي فرع بدو  رخصةخدمة سحب األBDL فمثال يوفر بنك  الوطن

عرب الصريفة  ،(GAB &DAB) الصراف اآليل أجهزة خاصة: القنوات اإللكرتونيةالوكاالت الرقمية و عرب 

 BNAواملربجمة مثل: بنك حتويل األموال اإللكرتونية  نظم ،@BNATICمثل تطبيق  الصريفة احملمولة، نرتنيتاأل

بيليس، تيلكوم، اخلطوط اجلوية بدرجة أكرب من بقية املنافذ اإللكرتونية مثل: الصريفة ابلربيد، الصريفة مو مع شركات 

اإللكرتونية على حتسني نظم املدفوعات هذه البنوك كما تعمل ابهلاتف الثابت، التلفزة الرقمية والبنك الناطق ...إخل؛  

يف املنا ل  البنكيةمن اخلدمات الزابئن لتسهيل استفادة ابستغالل التطور احلاصل يف جمال التكنولوجيا والرقمنة 

 .التجارية اوأماكن التسوق مما يقلص الضغط على وكاالهت
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 (البنكيةاالتصاالت االبتكار يف عرض، مناقشة وتفسري نتائج احملور الرابع )رابعا: 

 عرض ومناقشة وتفسري نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور الرابع:فيمايلي 

 / عرض نتائج احملور الرابع: 1

 فراد العينة يف اجلدول التايل:حسب آراء أ الرابعميكن تلخيص نتائج احملور      

 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور الرابع: (11-3)اجلدول رقم 

رقم 
 العبارة

الوسط  معارض بشدة معارض موافق بدرجة متوسطة موافق بشدةموافق 
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 االجتاه الرتبة
 % ت % ت % ت % ت % ت

 موافق 1 0.90 1.00 1.1 3 4.7 13 13.5 37 47.8 131 32.8 90 00

00 90 32.8 161 58.8 19 6.9 4 1.5 0 0 1.13 0.11 1 
موافق 
 بشدة

 موافق 1 0.10 1.11 0 0 2.2 6 10.6 29 60.9 167 26.3 72 00

 موافق 3 0.09 1.10 0.4 1 3.6 10 13.1 36 51.5 141 31.4 86 00

 موافق 0.30 1.13 0.37 3 11.02 54.75 30.82 1احملور 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر

لدرجة التقييم موافق، بينما بلغت  % 54.85بلغت أعلى نسبة للمحور الرابع حسب اجلدول أعاله،       

على التوايل،  % 3و % 22.58، % 35.28نسب الدرجات موافق بشدة، موافق بدرجة متوسط ومعارض 

؛ حيث وافق أغلب أفراد العينة على لدرجة التقييم معارض بشدة % 5.38أما أدىن نسبة هلذا احملور فلم تتجاو  

 .البنكية االتصاالتاالبتكار يف املدروسة لبعد تبين البنوك 

 : بعمناقشة وتفسري نتائج احملور الرا/ 1

بدرجة موافق بشدة ابحنراف معياري  4.83حسايب بقيمة حتصلت العبارة الرابعة عشر على أعلى وسط      

بدرجة موافق ابحنراف معياري  4.58عشر بـ  الثالثة، بينما أدىن وسط حسايب يف هذا احملور كا  للعبارة 5.64

 على  4.25و 4.22 نــعشر فقد حتصلتا على املتوسطني احلسابيي والسادسة، أما العبارتني اخلامسة عشر 5.28
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أ  على التوايل، مما يفسر موافقة أغلب أفراد العينة على  5.82و 5.68بدرجة موافق وابحنرافني معياريني  التوايل

وفر هلا املعلومات الكافية للتعريف هبا وابخلدمات اليت تقدمها لكسب لبنوك املدروسة للوسائل احلديثة ياستعمال ا

إلقناعهم بتميز  والزابئن إىل االتصال الفعال ابلبيئة البعدهذا من االبتكار يف  حيث هتدف هذه البنوكثقة الزابئن، 

وأخريا وافق أغلب ا، يف التعامل معه وترغبهم للزابئنالرتوجيية جذابة ختاطب الوضع الذهين  هاوأ  رسائل، اخدماهت

ومواقع التواصل  األساليب احلديثة لالتصال بزابئنها كاملواقع اإللكرتونيةاعتماد هذه البنوك على  أفراد العينة على

  ولكن بدرجة أقل.... إخل  االجتماعي

بدرجة موافق، فغالبية أفراد  5.58ابحنراف معياري  4.23يف حني بلغ الوسط احلسايب للمحور الرابع 

تسمح بقنوات مناسبة  موتسهيل التواصل معه جلذب الزابئنأساليب  اببتكارهتتم املدرسة العينة ترى أ  البنوك 

 ي.البنكالبعد يعترب من أهم عناصر التسويق  اهذبني اخلدمات اليت تقدمها البنوك، خاصة أ   ابلتمييز مهل

أظهرت نتائجها أ  املتوسط حيث ( 8528وهو ما اتفقت عليه الدراسة مع دراسة الباحثة )كموش بركاهم،      

 . موافقبدرجة تقييم و  2.24معياري ابحنراف  3.05الرابع بلغ احلسايب للمحور 

وهو أيضا ما أكدته نتائج املقابالت الشخصية مع ممثلي البنوك املدروسة، حيث وافق أغلبهم على أ  هذه     

تنشيط ، النشر، الرعايةاملباشر،  االتصالعناصر املعروفة كاإلعال ، على الالبنوك تعتمد يف االتصال بزابئنها 

املنشورات  :التالية ابلوسائط التقليديةبدرجة أقل،  البيع الشخصيو  العالقات العامة، أما املبيعات، الدعاية

املواقع والصفحات احلديثة: ؛ إضافة إىل الوسائط التلفا ، وأخريا اجملالت واجلرائدالراديو، ، والكتيبات واملطوايت

الربيد اإللكرتوين، ، الرسائل القصرية، الربيد املباشر، األنرتنيت )واليت هي جمانية لدى بعض البنوك(، اإللكرتونية

لصحف واجملالت ، حمركات البحث، ا(الزابئنكز خدمة ا االتصال اهلاتفي )مر اإلعالات اإللكرتونية والطليقة، 

شبكات التواصل ، الرعاية اإللكرتونية ،البيع الدوليةخدمات ، ، التقارير والكتالوجات اإللكرتونيةاإللكرتونية

ــــاالجتماع ـــ ــ ـــ ـــاملعروفي ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ، +Facebook ،Twiter، Youtube ،Instagram ،BLOG ،Google) ةـ
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Linkedin ...)  فمثال يتصل بنكBADR  عرب  )بدر فيزيو(تقنية االتصال املرئي بزابئنه عربSkyp ،

Viber ، خدمة ويستعمل بنك السالمCHAT BOT  يف هذه البنوك مشاركة إضافة إىل  ابئنه؛ للرد على

التربع للمؤسسات اخلريية رعاية بعض الربامج التلفزيونية والتظاهرات الثقافية، االجتماعية )املعارض،  النشاطات

  .(...، محالت التشجريواالجتماعية

 (يالبنكاالبتكار يف الدليل املادي عرض، مناقشة وتفسري نتائج احملور اخلامس )خامسا: 

 ومناقشة وتفسري نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور اخلامس:فيمايلي عرض  

 : اخلامسعرض نتائج احملور  /1

 فراد العينة يف اجلدول التايل:حسب آراء أ اخلامسميكن تلخيص نتائج احملور      

 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور اخلامس: (10-3)اجلدول رقم 

رقم 
 العبارة

الوسط  معارض بشدة معارض موافق بدرجة متوسطة موافق موافق بشدة
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 االجتاه الرتبة
 % ت % ت % ت % ت % ت

 موافق بشدة 1 0.09 1.11 0 0 4 11 9.9 27 46.4 127 39.8 109 00

 موافق 3 0.06 1.13 0.4 1 4.4 12 9.1 25 52.2 143 33.9 93 00

 موافق 1 1.01 3.91 2.9 8 9.5 26 16.1 44 47.1 129 24.5 67 00

 موافق بشدة 1 0.16 1.11 0 0 2.9 8 6.9 19 56.2 154 33.9 93 01

 موافق 0.11 1.10 0.82 5.2 10.5 50.47 33.02 3احملور 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر
 

لدرجة التقييم موافق، بينما بلغت  % 55.48بلغت أعلى نسبة للمحور اخلامس  حسب اجلدول أعاله،     

على التوايل،  % 5.8و % 25.5، % 33.58نسب الدرجات موافق بشدة، موافق بدرجة متوسط و معارض 

 لدرجة التقييم معارض بشدة؛ حيث وافق أغلب أفراد العينة على % 5.68أما أدىن نسبة هلذا احملور فلم تتجاو  

 ي.البنكاالبتكار يف الدليل املادي  لبعد املدروسةتبين البنوك 
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 : اخلامسمناقشة وتفسري نتائج احملور  /1

بدرجة موافق بشدة ابحنراف معياري  4.88عشر على أعلى وسط حسايب بقيمة  السابعةحتصلت العبارة   

بدرجة موافق ابحنراف معياري  3.22عشر بـ  التاسعة، بينما أدىن وسط حسايب يف هذا احملور كا  للعبارة 5.82

ـــعل 4.25و 4.82فقد حتصلتا على املتوسطني احلسابيني  الثامنة عشرو  العشرو ، أما العبارتني 2.52 ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ى ـــ

على التوايل، مما يفسر موافقة أغلب أفراد  5.80و 5.60موافق وابحنرافني معياريني التوايل بدرجيت موافق بشدة و 

من حيث: ترتيب املبىن،  اوفروعه امتتا  جباذبية املظهر الداخلي واخلارجي ملقراهت املدروسةالعينة على أ  البنوك 

يف  ، وأ  تطوير املستلزمات املادية يساعد البنوك املدروسة على التميز.إخل.األلوا  املرحية للنظر، التصاميم احلديثة.

حيث تعترب جاذبية شكل وتصميم املبىن الداخلي واخلارجي  إنتاج وتقدمي اخلدمة عن املنافسني وتطوير األداء،

اهتمام وبناء العالقات املتينة معهم، وأخريا وافق أغلب أفراد العينة على  الزابئنمن أهم عوامل جذب  للبنوك

مثل: لباس املوظفني، األاثث، اآلالت والتجهيزات احلديثة  البنوك املدروسة بتوفري املستلزمات املادية الضرورية

 واملكاتب...إخل ولكن بدرجة أقل.

بدرجة موافق، فغالبية أفراد  5.68ابحنراف معياري  4.25 اخلامسيف حني بلغ الوسط احلسايب للمحور 

 .املدروسة هتتم ابالبتكار يف الدليل املادي بشكل كبريالعينة ترى أ  البنوك 

حيث أظهرت ( 8585)هناء رمضاين، خمتار عيواج،  قت عليه الدراسة مع دراسة الباحثنيوهو ما اتف        

 وبدرجة تقييم موافق.  5.48ابحنراف معياري  4.20بلغ  اخلامسنتائجها أ  املتوسط احلسايب للمحور 

حيث وافق أغلبهم على أ  هذه وهو أيضا ما أكدته نتائج املقابالت الشخصية مع ممثلي البنوك املدروسة،        

  :وتوفري الفضاءات املالئمة للعمل ،ديد املظهر الداخلي واخلارجي ملقراهتا وفروعها ابستمراربتجتقوم  البنوك

ختصيص مساحة انتظار مالئمة  ،البنك اجلالس، البنك الواقف ،خاصة يف الوكاالت اجلهوية كالفضاء املفتوح

ــلوحات إرشادية عن أسعار صرف العمالت األجنبيحسب أوقات تردد الزابئن، توفري  ــ ــ ــــاألسهو  ةـ ــ ــ ـــ ـــم والسنــ ــ ـــ ــ ــ  دات ـ
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ة، كما أ  وكاالته جمهزة اآللي اتالصرافعند ساحات املتساع اب BNAالبورصات...إخل؛ فمثال: يتميز بنك 

 .%255الوحيد  فهو البنك اجلالس  BADRأبجهزة الكامريات اليت ستصبح مركزية مستقبال، أما بنك 

 (البنكيةاالبتكار يف العمليات عرض، مناقشة وتفسري نتائج احملور السادس )سادسا: 

 فيمايلي عرض ومناقشة وتفسري نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور السادس:

 عرض نتائج احملور السادس/ 1

 العينة يف اجلدول التايل: فرادحسب آراء أ السادسميكن تلخيص نتائج احملور      

 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور السادس: (19-3)اجلدول رقم 
رقم 
 العبارة

الوسط  معارض بشدة معارض موافق بدرجة متوسطة موافق موافق بشدة
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 االجتاه الرتبة
 % ت % ت % ت % ت % ت

 موافق 1 0.03 1.19 0 0 4.4 12 7.7 21 54 148 33.9 93 11

 موافق 1 0.93 3.60 1.5 4 5.1 14 13.9 38 54 148 25.5 70 11

 موافق 3 0.99 3.96 1.5 4 7.3 20 14.2 39 54.4 149 22.6 62 13

 موافق 3 0.00 1.03 0 0 5.8 16 9.9 27 57.7 158 26.6 73 11
 موافق 1 0.01 1.11 0 0 2.6 7 10.9 30 54.7 150 31.8 87 13

 موافق 0.11 1.03 0.6 5.04 11.32 54.96 28.08 1احملور 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر

لدرجة التقييم موافق، بينما بلغت  % 54.06بلغت أعلى نسبة للمحور السادس حسب اجلدول أعاله،     

على  % 5.54و  % 22.38، % 82.52و معارض  موافق بدرجة متوسطةنسب الدرجات موافق بشدة، 

لدرجة التقييم معارض بشدة؛ حيث وافق أغلب أفراد العينة  % 5.6التوايل، أما أدىن نسبة هلذا احملور فلم تتجاو  

 .البنكيةاالبتكار يف العمليات  لبعد املدروسةعلى تبين البنوك 

 :السادسمناقشة وتفسري نتائج احملور / 1

ـــحتصل      ـــ ــ ــبدرجة موافق ابحنراف معي 4.22على أعلى وسط حسايب بقيمة  الواحدة وعشرو ت العبارة ــ ــ ـــ ــ ــ  اريـــ
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بدرجة موافق ابحنراف  3.20ـــ ب الثالثة والعشرو ، بينما أدىن وسط حسايب يف هذا احملور كا  للعبارة 5.85 

ـــابعة والعشرو ، الر اخلامسة والعش العبارات يف حني حصلت، 5.22معياري  ــ ــرو  والثانيـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــة والعشـ ـــ ــ ــ ــعلرو  ـــ ــ  ىـــ

 5.88، 5.82وابحنرافات معيارية لى التوايل بدرجة موافق ع 3.08و  4.55، 4.26املتوسطات احلسابية  

املدروسة ألحدث األجهزة البنوك  استخدام على التوايل، مما يفسر موافقة أغلب أفراد العينة على أ  5.25و

يساعد توفر حيث  والتكنولوجيا يف تسيري عملياهتا لتسهيل اإلجراءات والوفاء ابإللتزامات بسرعة ودقة ووضوح،

تتوفر هذه البنوك على و ومستوى رضاهم ووالئهم،  للزابئناخلربة واألما  والنظام يف البنك على رفع القيمة املدركة 

مما جيعل  تساعد على االبتكار والرقابة لتحسني األداء يف كل املراحل، للزابئناعد بياات أنظمة معلومات وقو 

حرص موظفو البنوك املدروسة الطارئة، وأخريا وافق أفراد العينة على  الزابئنالبنوك تستجيب بسرعة الحتياجات 

 بدرجة أقل. على صيانة وحتديث األجهزة ابستمرار وإعادة تشغيلها فورا بعد توقفها ولكن

بدرجة موافق، فغالبية أفراد  5.62ابحنراف معياري  4.55 السادسيف حني بلغ الوسط احلسايب للمحور 

 .البنكيةاهتماما كبريا ابالبتكار يف العمليات املدروسة هتتم العينة ترى أ  البنوك 

( حيث أظهرت 8585)هناء رمضاين، خمتار عيواج،  قت عليه الدراسة مع دراسة الباحثنيوهو ما اتف     

 وبدرجة تقييم موافق.  5.66ابحنراف معياري  3.24بلغ  السادسنتائجها أ  املتوسط احلسايب للمحور 

وهو أيضا ما أكدته نتائج املقابالت الشخصية مع ممثلي البنوك املدروسة، حيث وافق أغلبهم على أ  هذه 

األجهزة واملعدات كاحلواسيب  بتوفري البنكيةتقدمي خدماهتا صال يف املعلومات واالت على تكنولوجياالبنوك تعتمد 

، والربجميات ، الربيد اإللكرتوين املهين...إخلكسرتانيت، األنرتانيت، الشبكات كاألنرتنيت األمع صيانتها ابستمرار

ــالضرورية يف الوقت املناسب وابلكفايتوفري املعلومات ل، حتديثهاتطويرها و و كأنظمة املعلومات وقواعد البياات  ـــ ــ  ةــ

الال مة وضما  الدقة واألما  والسرية املطلوبني خاصة ابلنسبة للمعلومات املتعلقة ابالبتكارات يف مراحلها األوىل، 

  البنكيةطرق آمنة لتنفيذ العمليات توفري يف البنوك؛ من أجل  املوظفنيوإاتحتها لكل  إدارة عالقات الزابئن...إخل
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أجهزة يظهر مراقبة نظام  BDL ، فمثال ميلك بنك وتطوير أنظمتها تسريع معاجلة البيااتو  ضد املخاطر املالية

 T24نوك املدروسة أنظمة معلومات حديثة مثل ببعض الكما متلك  الصرافات اآللية املعطلة عرب الرتاب الوطين.

الذي يعترب أول من خاطر يف النظام  BDLبنك وبنك السالم لكن حتديثه مرتبط ابجلهة املصنعة، ، CNEP لبنك

إضافة  BADRلبنك  SRI-ORACLوالقائد فيه،  S.I NASRتبين نظام املعلومات  6102املعلومايت يف 

فادة بعض هذه البنوك ؛ واستإىل دفاتر االقرتاحات الذي ترسل كل شهر للمديرايت اجلهوية لإلجابة عن استفسارهتا

 مع شركة ساتيم مثل بنك اخلليج. 3SECUREمن نظام األما  

 (البنكيةاالبتكار يف مقدمي اخلدمة عرض، مناقشة وتفسري نتائج احملور السابع )سابعا: 

 فيمايلي عرض ومناقشة وتفسري نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور السابع:

 :عرض نتائج احملور السابع/ 1

 فراد العينة يف اجلدول التايل:أحسب آراء  السابعميكن تلخيص نتائج احملور      

 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور السابع: (16-3)اجلدول رقم 
رقم 
 العبارة

الوسط  معارض بشدة معارض موافق بدرجة متوسطة موافق موافق بشدة
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 االجتاه الرتبة
 % ت % ت % ت % ت % ت

 موافق 1 0.91 1.13 1.1 3 3.3 9 10.6 29 51.8 142 33.2 91 11

 موافق 1 0.09 1.03 0.7 2 2.9 8 15 41 52.9 145 28.5 78 10

 موافق 3 0.91 1.01 1.1 3 4.4 12 11.7 32 55.5 152 27.4 75 19
 موافق 1 0.90 1.01 1.1 3 3.6 10 12.4 34 56.2 154 26.6 73 16

 موافق 3 0.06 3.61 0.4 1 4.4 12 21.2 58 52.6 144 21.5 59 30

 موافق 0.13 1.03 0.88 3.72 14.18 53.8 27.44 0احملور 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر

لدرجة التقييم موافق، بينما بلغت  % 53.2 السابعبلغت أعلى نسبة للمحور حسب اجلدول أعاله،       

ـــــعل % 3.88و % 24.22، % 88.44نسب الدرجات موافق بشدة، موافق بدرجة متوسط و معارض  ــ ــ  ىـــ
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ــــ؛ حيث وافق أغلب أفلدرجة التقييم معارض بشدة % 5.22التوايل، أما أدىن نسبة هلذا احملور فلم تتجاو    ـــ ــ ـــ ــ  راد ـ

 .البنكيةمقدمي اخلدمات االبتكار يف  لبعدالعينة على تبين البنوك العاملة يف اجلزائر 

 : السابعمناقشة وتفسري نتائج احملور / 1

بدرجة موافق ابحنراف معياري  4.23على أعلى وسط حسايب بقيمة  السادسة والعشرو حتصلت العبارة      

معياري بدرجة موافق ابحنراف  3.02بـ  الثالثو ، بينما أدىن وسط حسايب يف هذا احملور كا  للعبارة 5.22

ــاملتوسطعلى  العبارات السابعة والعشرو ، الثامنة والعشرو  والتاسعة والعشرو  فقد حتصلت ، أما5.80 ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ات ـ

على  5.25و 5.28، 5.82 ات معياريةعلى التوايل بدرجة موافق وابحنراف 4.54و 4.54، 4.55احلسابية 

بلطف  الزابئنخلدمة و متيز موظفي البنوك املدروسة ابألاقة واللباقة التوايل، مما يفسر موافقة أغلب أفراد العينة على 

والقدرات واملهارات واحرتام لكسب رضاهم، حيث حترص هذه البنوك على استقطاب األفراد ذوي التكوين العايل 

ونصحهم وحل مشاكلهم وإعطاء األولوية خلدمتهم  للزابئناالبتكارية املطلوبة، كما تشجع موظفيها على اإلصغاء 

دو  تدخل اإلدارة العليا، إضافة إىل ذلك تتيح فرص التدريب والتحفيز للموظفني لتجربة أساليب مبتكرة وحتدي 

حسب  حرص البنوك املدروسة على تطوير سوق العملغلب أفراد العينة على وافق أاملخاطر ومتيز األداء، وأخريا 

 ولكن بدرجة أقل. من القدرة على االبتكار متطلباته وجتنب الرقابة املباشرة اليت حتد 

بدرجة موافق، فغالبية أفراد  5.63ابحنراف معياري  4.53 السابعيف حني بلغ الوسط احلسايب للمحور 

 .البنكيةبشكل كبري ابالبتكار يف مقدمي اخلدمة هتتم  املدروسةالعينة ترى أ  البنوك 

( حيث أظهرت 8585)هناء رمضاين، خمتار عيواج،  قت عليه الدراسة مع دراسة الباحثنيوهو ما اتف     

 وبدرجة تقييم موافق.  5.85ابحنراف معياري  3.04بلغ  السابعنتائجها أ  املتوسط احلسايب للمحور 

وهو أيضا ما أكدته نتائج املقابالت الشخصية مع ممثلي البنوك املدروسة، حيث وافق أغلبهم على أ  هذه       

 توفري أنظمة فعالة وعادلة للتحفيز على من خالل: واالهتمام هبم  البنكيةالبنوك تقوم ابالبتكار يف مقدمي اخلدمة 
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امتالك موظفيها ملهارات التسويق ؛ االبتكار بنوعيه املادي )الراتب، املكافآت( واملعنوي )الرتقيات، التفويض(

االتصال الفعال، املرونة، الطالقة، املثابرة وقبول التحدي، االحساس ابملشكالت مهارات  خاصة االبتكاري

تكنولوجيا االبتكار واستخدام األساليب االبتكارية و مهارات إضافة إىل  ،األصالة، التسيري والقيادة، وحلها

لرفع  ملوظفيهاالتكوين والتدريب املستمرين ذو املستوى العايل كما أهنا بذل جهودا يف   ؛املعلومات واالتصاالت

جديد لكو   بنكيخاصة عند وضع سياسة أو منتج  يف التكنولوجيا وتنمية مهارات االبتكارمستوى إندماجهم 

ابلدرجة ومدى مطابقته ه املهارات ليس شرطا ضرواي عند التوظيف الذي يعتمد على املؤهل العلمي إمتالك هذ

؛ فمثال إضافة إىل املعهد الوطين يف املقابلة وسنوات اخلربة البنكية األوىل، مث االختبارات الكتابية ومعايري االنتقاء

مركز تكوين الكفاءات يف  BADRائر، ميلك بنك للصريفة بدايل إبراهيم اليت تستفيد منه كل البنوك يف اجلز 

السالم خلية  ، وميلك بنكيف االبتكاركم يقوم بنك اخلليج إبشراك موظفيه ،  تدريب املكلفني ابلزابئنالبليدة ل

بتكوين موظفيه اجلدد يف الشهر  BDLيقوم بنك و ملتابعة املسار املهين وخلية للتدريب والتكوين بربامج سنوية؛ 

احتياجات التكوين والتدريب اخلاصة به ودفرت اقرتاحات  وترفع األول بعد التوظيف )كل أسبوع يف قسم(

، حيث يتم االتصال هبم بشبكات التواصل االجتماعي املعروفة، كل فرتة  وشكاوي موظفيه إىل املديرية العامة

اليت توضع حتت تصرف  HELP DISKمن خالل توفري ما يسمى بــ:  ريتنظيم امللتقيات عن بعد، إدارة التغي

 ملساعدهتم.املوظفني 

 (أبعاد التسويق االبتكاريعرض، مناقشة وتفسري نتائج القسم األول )اثمنا: 

 فيمايلي عرض ومناقشة وتفسري نتائج إجاابت أفراد العينة يف القسم األول:

 : عرض نتائج القسم األول/ 1

 فراد العينة يف اجلدول التايل:حسب آراء أ األول القسمميكن تلخيص نتائج      
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 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف القسم األول: (10-3)اجلدول رقم 

 العبارةرقم 
  موافق بشدة

% 
  موافق
% 

موافق بدرجة 
  متوسطة

% 

  معارض
% 

معارض 
 % بشدة

الوسط 
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 االجتاه

 موافق 0.13 1.11 0.59 3.49 11.55 48.58 21.49 1القسم 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر

 أفرادإجاابت  من % 42.52 نسبته ما أ  نالحظ السابق اجلدول خالل من ابلنسبة للقسم األول ككل     

لدرجات التقييم موافق  % 3.40و % 22.55، % 82.40 :جاءت بدرجة تقييم موافق، تليها النسب العينة

 5.50، بينما حصلت درجة التقييم معارض بشدة على نسبة على التوايل ومعارض موافق بدرجة متوسطةبشدة، 

 . السبعة ألبعاد التسويق االبتكاريالتجارية املدروسة تبين البنوك ، مما يعين أ  أغلب أفراد العينة يوافقو  على %

 :نتائج القسم األولمناقشة وتفسري / 1

مما يفسر موافقة غالبية بدرجة موافق  5.45ابحنراف معياري  4.22بلغ الوسط احلسايب للقسم األول ككل    

واملتمثلة أساسا يف ، مقبولدوات التسويق االبتكاري أل املدروسةالبنوك  أ  مستوى تبينأفراد عينة الدراسة على 

الذي حيظى ابهتمام كبري من البنوك املدروسة واليت تسعى دائما إىل ي البنكاالبتكار يف عناصر املزيج التسويقي 

االستغالل األمثل لقدراهتا ومواردها االبتكارية يف تطوير اخلدمات املقدمة إىل تستعني به يف اليت جتديده وتطويره 

والتكيف  املدروسة مسبقا البيئةوكذا حتقيق أهدافها وفق معطيات وتلبية احتياجاهتم  ابئنها بغية حتقيق رضاهم 

  .معها من أجل التفوق على منافسيها يف األسواق

)هناء  الباحثني، (8528الباحثة )كموش بركاهم،  دراسة كل منوهو ما اتفقت عليه الدراسة مع         

نتائجها ( واليت أظهرت 8585الزعيب، سليمة طبايبية،  ، الباحثني )علي فالح(8585رمضاين، خمتار عيواج، 

مدى وعيها و على ممارسة أبعاد التسويق االبتكاري لدى املنظمات املدروسة مبستوى مقبول  العينةموافقة أفراد 

 .املدروسة وهو أيضا ما أكدته نتائج املقابالت الشخصية مع ممثلي البنوك؛ ألمهيته ابلنسبة ألنشطتها التسويقية
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   ومتغرياته الفرعية الثاينإجاابت أفراد العينة على القسم نتائج ، مناقشة وتفسري : عرضالفرع الثاين      

أبعاد الرايدة التسويقية ملعرفة مدى تطبيق  حماور 56مقسمة على  عبارة 82الذي تضمن  الثاينيهدف القسم     

 إجاابت أفراد العينة حول هذا القسم كمايلي:  ميكن تلخيص نتائجو ، العاملة يف اجلزائرالتجارية يف البنوك 

 (إدارة املخاطر التسويقيةعرض، مناقشة وتفسري نتائج احملور الثامن ) أوال:

 احملور الثامن: فيمايلي عرض ومناقشة وتفسري نتائج إجاابت أفراد العينة يف 

 الثامن:عرض نتائج احملور / 1
 فراد العينة يف اجلدول التايل:أحسب آراء احملور الثامن ميكن تلخيص نتائج      

 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور الثامن: (11-3)اجلدول رقم 

رقم 
 العبارة

الوسط  معارض بشدة معارض موافق بدرجة متوسطة موافق موافق بشدة
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 االجتاه الرتبة
 % ت % ت % ت % ت % ت

 موافق 3 0.93 3.61 1.5 4 5.5 15 15.3 42 55.8 153 21.9 60 31

 موافق 1 0.99 3.16 0.7 2 10.6 29 22.6 62 51.1 140 15 41 31

 موافق 3 0.90 3.10 1.5 4 6.6 18 31.4 86 44.9 123 15.7 43 33

 موافق 1 0.10 3.61 0.4 1 2.9 8 13.9 38 66.1 181 16.8 46 31
 موافق 1 0.19 3.60 0 0 2.2 6 17.5 48 60.9 167 19.3 53 33

 موافق 0.36 3.91 0.82 5.56 20.14 55.76 17.74 9احملور 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر

ابلنسبة للمحور الثامن،  % 55.86حصلت درجة التقييم موافق على أعلى نسبة حسب اجلدول أعاله،      

 5.56و % 85.24، % 28.84ومعارض بنسب:  موافق بدرجة متوسطةتليها درجات التقييم موافق بشدة، 

لدرجة التقييم معارض بشدة؛ مما يعين موافقة أغلب أفراد  % 5.28على التوايل؛ بينما كانت أدىن نسبة بــ  %

 أبعاد الرايدة التسويقية أال وهو إدارة املخاطر التسويقية.ألول بعد من املدروسة العينة على تبين البنوك 
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 مناقشة وتفسري نتائج احملور الثامن:  /1

ـــ      للعبارة  5.62بدرجة موافق ابحنراف معياري  3.08 أظهرت النتائج أ  أعلى وسط حسايب هلذا احملور قدر ب

ـــبوسط حسالثالثة والثالثو  ، أما أدىن وسط حسايب فقد كا  من نصيب العبارة اخلامسة والثالثو  ــ ـــ ــ ـــايب قيمتـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  هـــ

ثو ، الواحدة والثالثو  الرابعة والثال، يف حني حا ت العبارات 5.28بدرجة موافق ابحنراف معياري  3.68

على التوايل ابحنرافات معيارية:  3.60و 3.02، 3.06على األوساط احلسابية التالية:  والثالثو والثانية 

املدروسة على التوايل بدرجة موافق، مما يعين موافقة أغلب أفراد العينة على أ  البنوك  5.22و 5.25، 5.68

ــــر اجلديــوالكشف عن املخاط بوضع احلل املناسبتقيم املخاطر وحتلل احتمال حدوثها وآاثرها للتحكم فيها  ــ ـــ ــ  دة ــ

، كل جهودها وإمكانياهتا يف حتديد املخاطر وتصنيفها والوقوف على مصادرها األصليةكما تبذل  ابملتابعة الدورية،  

كما عطي األولوية للخدمات األقل خماطرة ابلدرجة األوىل،  وتتشجع موظفيها على حساب خماطر االبتكار حيث 

وافق أغلب وأخريا ، طائلة على االبتكار رغم خماطره العالية وتنفق مبالغ اتنفذ اخليار األكثر رحبية خلدمة  ابئنه

تتحالف مع البنوك األخرى من أجل حتدي املخاطر اليت واجهوها مسبقا  املدروسةأفراد العينة على أ  البنوك 

 ولكن بدرجة أقل. وفشلوا يف احتوائها

 5.50ابحنراف معياري  3.24أما فيما يتعلق ابلوسط احلسايب الكلي للمحور الثامن فقد بلغت قيمته      

يف إدارة املخاطر التسويقية املدروسة مما يؤكد موافقة أغلب أفراد عينة الدراسة على حتكم البنوك بدرجة تقييم موافق 

ابنتهاج جمموعة من األساليب املتنوعة  البنكيةمر خلدماهتا اليت تعرتض أنشطتها وعند القيام بعملية التحسني املست

مع األخذ ابالعتبار درجة املخاطرة واملشاكل اليت قد حتصل يف العمل ومستفيدة كذلك من األخطار اليت واجهتها 

 الزابئنوهذا جلعل  البنكيةاملنظمات املنافسة من خالل اتباع اسرتاتيجيات عقالنية تساعدها عند القيام ابألنشطة 

لتحمل خماطرة عالية للتكيف مام إبدارة املخاطر التسويقية، مع استعدادها أكثر ثقة ابلبنوك من خالل االهت

 واالستجابة لألسواق مبستوى عايل.
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أظهرت نتائجها أ   اليت( 8525وهو ما اتفقت عليه الدراسة مع دراسة الباحث )أمحد آ ا  شريف،      

مع دراسة و ،  وبدرجة تقييم موافق بشدة 5.22ابحنراف معياري  4.45املتوسط احلسايب للمحور الثامن بلغ 

 .بدرجة تقييم موافق 5.04حنراف معياري واب 3.22سايب مبتوسط ح( 8528الباحث )حممد عبد الرمحن عمر، 

ممثلي البنوك املدروسة، حيث وافق أغلبهم على أ  هذه مع وهو أيضا ما أكدته نتائج املقابالت الشخصية      

تقييمها جتنب املخاطر يف حاالت عدم التأكد والعمل على  إبدارة خماطرها التسويقية من خالل:البنوك تقوم 

ولو أهنا تبقى اجتهادات شخصية لدى بعض البنوك نظرا لغياب بنك  ابلدرجة األوىل تقليلها ألدىن حد ممكنل

ـــمراسل جهوي لإلبالغ عن األخطار كما ميلك البن BADRفمثال متلك كل مديرية جهوية لبنك املعلومات،   ك ـــ

 أحياا. اجملا فة لتحمل خماطر عاليةمث ويتبع بنك السالم املعايري الدولية لتسيري املخاطر؛ مديرية لليقظة التسويقية، 

 (اإلستباقي واقتناص الفرصالتوجه عرض، مناقشة وتفسري نتائج احملور التاسع )اثنيا: 

 : التاسعاحملور فيمايلي عرض ومناقشة وتفسري نتائج إجاابت أفراد العينة يف 

 التاسع:عرض نتائج احملور  /1

 فراد العينة يف اجلدول التايل:أحسب آراء  التاسعاحملور ميكن تلخيص نتائج      

 احملور التاسعتلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف : (11-3)اجلدول رقم 

رقم 
 العبارة

الوسط  معارض بشدة معارض موافق بدرجة متوسطة موافق موافق بشدة
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 االجتاه الرتبة
 % ت % ت % ت % ت % ت

 موافق 1 0.93 3.61 1.1 3 5.8 16 15 41 56.6 155 21.5 59 31

 موافق 3 0.01 3.66 1.1 3 2.2 6 14.6 40 61.3 168 20.8 57 30

 موافق 1 0.16 1.06 0.4 1 1.8 5 12.4 34 59.5 163 25.9 71 39
 موافق 3 0.06 3.90 0 0 4.7 13 24.1 66 50.4 138 20.8 57 36
 موافق 1 0.01 1.00 0.4 1 2.2 6 16.4 45 59.1 162 21.9 60 10

 موافق 1 0.60 3.11 0.7 2 9.1 25 31 85 41.6 114 17.5 48 11

 موافق 0.36 3.61 0.62 4.3 18.92 54.75 21.4 6احملور 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر
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ـــ   حسب اجلدول أعاله،     ، تليها درجات % 54.85كانت أعلى نسبة يف احملور التاسع لدرجة التقييم موافق بــ

، وأتيت درجة % 4.3و % 22.08، % 82.4ومعارض ابلنسب:  موافق بدرجة متوسطةالتقييم موافق بشدة، 

لبعد املدروسة لبنوك ؛ فأغلب أفراد العينة وافقوا على تبين ا% 5.68تقييم معارض بشدة يف املرتبة األخرية بنسبة 

 ستباقي واقتناص الفرص.التوجه اإل

 مناقشة وتفسري نتائج احملور التاسع: / 1 

ـــابحنراف معيالثامنة والثالثو  بدرجة موافق للعبارة  4.50 احملورذا هلأعلى وسط حسايب        ــ ــ، أم5.60اري ــ ـــ  ا ـ

بدرجة موافق ابحنراف معياري  3.66فقد حتصلت على أدىن وسط حسايب بقيمة الواحدة واألربعو  العبارة 

على األربعو ، السابعة والثالثو ، السادسة والثالثو  والتاسعة والثالثو  العبارات: ، يف حني حتصلت 5.05

 ،5.82وابحنرافات معيارية: على التوايل بدرجة موافق  3.28و 3.08، 3.00، 4.55األوساط احلسابية: 

إلظهار تسعى املدروسة العينة على أ  البنوك  فراديعين موافقة أغلب أ، مما على التوايل 5.80و 5.23، 5.84

ابستمرار حلفظ  اأهدافه، حيث تراجع المة التجارية، اخلربة التسويقيةاليت ال ميلكها املنافسو  مثل: الع اقدراهت

االبتكار يف تطوير وتستفيد من ، التنافسية اهتاقدر  وكشف فرص جديدة لرفع اوإمكانياهت االتوا   بني رؤيته

فهم لكشف فرص االبتكار واستغالهلا قبل املنافسني و  من خالل رصد بيئتها، للزابئنلالستجابة املتميزة  اخدماهت

ا، عند قيام أحد املنافسني حبملة مكثفة الستهداف عمالئهكما أهنا تستجيب فورا ،  مبادراهتم ملالحقتهم وسبقهم

 بدرجة أقل.وأخريا وافق أغلب أفراد العينة على اختيار البنوك قرار التعاو  مع املنافسني من أجل احتوائهم 

مما يعين بدرجة موافق،  5.50ابحنراف معياري  3.08فقد بلغ التاسع أما الوسط احلسايب الكلي للمحور      

لتوجه االستباقي واقتناص الفرص من خالل بعد ال املدروسةانتهاج البنوك  إمجاع أغلب أفراد عينة الدراسة على

على ضوء دراسة متغريات البيئة لالستجابة غري املستغلة اجلديدة التسويقية بتشخيص وتقييم الفرص  قيامها

 ن أجل التموضع، وكذا محصتها السوقية وتقوية مركزها التنافسيوحتقيق الربح و ايدة املتجددة الحتياجات الزابئن 
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 . قبل املنافسنيطرح منتجات جديدة يف األسواق بيف السوق وحتقيق الرايدة 

أظهرت نتائجها أ   اليت( 8525وهو ما اتفقت عليه الدراسة مع دراسة الباحث )أمحد آ ا  شريف،     

مع دراسة و وبدرجة تقييم موافق بشدة،  5.22ابحنراف معياري  4.63بلغ  التاسعاملتوسط احلسايب للمحور 

 بدرجة تقييم موافق. 5.04وابحنراف معياري  3.25( مبتوسط حسايب 8528الباحث )حممد عبد الرمحن عمر، 

وهو أيضا ما أكدته نتائج املقابالت الشخصية مع ممثلي البنوك املدروسة، حيث وافق أغلبهم على أ  هذه      

ــــية ابملبادرة بطاهلجوم اسرتاتيجية املنافسةالبنوك تتبىن بعد التوجه االستباقي واقتناص الفرص من خالل:  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  رح ــ

النظام ابالنتقال من النظام التقليدي إىل غامر بنك عمومي أول  BDLمنتجات جديدة، فمثال يعترب بنك 

منذ ، وكذا أول بنك عمومي تبىن الصريفة اإلسالمية ملزيد من األما ، السهولة، الفعالية والسرعةاجلديد املعلومايت 

يصدر  أول بنك BADR، ويعترب بنك مبنتج واحد )حساب االدخار( بناء على طلب الزابئن 8526سنة 

 255لألفراد لشراء السيارات بقيمة القرض االستهالكي إلطالق  ةفرص، كما انتهز بنك السالم التوفريالبطاقة 

حيث اسرتجع إيراداته مما قلل من آاثر اجلائحة  20عادت عليه ابلفائدة خالل فرتة أ مة كوفيد مليو  دوالر 

  ولكن بدرجة أقل.التعاو  مع املنافسني عليه، وكذا تتبىن البنوك هذا البعد من خالل 

 (الرتكيز على الزبونعرض، مناقشة وتفسري نتائج احملور العاشر )اثلثا: 

 : العاشراحملور فسري نتائج إجاابت أفراد العينة يف فيمايلي عرض ومناقشة وت

 العاشر:عرض نتائج احملور  /1

 فراد العينة يف اجلدول التايل:أحسب آراء  العاشراحملور ميكن تلخيص نتائج      
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 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور العاشر: (13-3)اجلدول رقم 
رقم 
 العبارة

الوسط  معارض بشدة معارض موافق بدرجة متوسطة موافق موافق بشدة
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 االجتاه الرتبة
 % ت % ت % ت % ت % ت

 موافق 1 0.09 1.01 0.7 2 4.7 13 10.6 29 59.9 164 24.1 66 11

 موافق 3 0.03 1.00 0.4 1 4 11 12.4 34 62 170 21.2 58 13

 موافق 1 0.03 1.01 0.4 1 3.3 9 14.6 40 57.3 157 24.5 67 11
 موافق 1 0.91 3.61 0.7 2 6.6 18 13.9 38 55.5 152 23.4 64 13
 موافق 3 0.93 3.61 1.1 3 6.6 18 14.6 40 55.5 152 22.3 61 11

 موافق 0.13 3.69 0.66 5.04 13.22 58.04 23.10 10احملور 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر

ـــ حسب اجلدول أعاله،       ، بينما حتصلت % 52.54تصدرت درجة التقييم موافق نسب احملور العاشر بـ

 % 5.54و % 23.88، % 83.25ومعارض على النسب:  موافق بدرجة متوسطةالدرجات موافق بشدة، 

ــابلرتتيب، أم ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ فقط؛ مما يؤكد أ  أغلب  % 5.66ـــ ا درجة التقييم معارض بشدة فحصلت على أدىن نسبة بـــ

 أفراد عينة الدراسة يرو  أ  البنوك العاملة يف اجلزائر تتبىن بعد الرتكيز على الزبو .

 :مناقشة وتفسري نتائج احملور العاشر/ 1    

ابحنراف معياري  الثانية واألربعو بدرجة موافق للعبارة  4.58بينت النتائج أ  أعلى وسط حسايب بلغ       

ابحنراف معياري  السادسة واألربعو بدرجة موافق للعبارة  3.02، بينما كا  أدىن وسط حسايب بقيمة 5.82

على الرابعة واألربعو ، الثالثة واألربعو  واخلامسة واألربعو  ات: ، يف حني حتصلت كل من العبار 5.25

، 5.85بدرجة موافق ابحنرافات معيارية  3.04و 4.55، 4.58املتوسطات احلسابية التالية على التوايل: 

رغبات وتوجهات قيام البنوك املدروسة بدراسة على التوايل، مما يعين موافقة أفراد العينة على  5.24و 5.83

قنوات االتصال التقليدية ها لتسخري و ، من اقرتاحاهتم لتطوير خدمات تناسبها واالستفادةاحلاليني واحملتملني  الزابئن

 ة حاجاهتم ــبتلبي الرفع قيمة عمالئهكما تسعى ،  الهتمام هبم وبناء العالقة معهمواحلديثة لكسب الزابئن املرحبني وا
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ـــل لقياس رضإىل موظفي اخلط األو  تصغيحيث ، يف التعامل معهم اابستمرار واإلفصاح عن قيمه  الزابئن اـ

حلل مشاكل  هذه البنوك، وأخريا وافق أغلب أفراد العينة على سعي ابستمرار اوتقييم نوعية خدماهتئها وحتسني أدا

 بدرجة أقل.ولكن  املتحولني جمددا الزابئنا جلذب احملتمل حتوهلم إىل املنافسني بسرعة وكذ الزابئن

ــ:      بدرجة موافق، مما  5.63واإلحنراف املعياري الكلي  3.02وقدر الوسط احلسايب الكلي للمحور العاشر ب

األساليب اجلديدة للمحافظة على الوعود املدروسة ابلبحث عن البنوك قيام يعين موافقة أغلب أفراد العينة على 

، ألطول فرتة ممكنة اهم واحلفاظ عليهمحتقيق رضاملقدمة للزابئن لتعزيز شعورهم ابلثقة واألما  عند التعامل معه و 

يف حتقيق ذلك ساهم  وفعاال قوايداخل البنك  ته يف ابتكار اخلدماتالرتكيز على الزبو  ودرجة مشارك كا وكلما  

 .، والعكس صحيحوحتقيق التوجه حنو الرايدة التسويقية ابلنسبة للبنكه عنها رضا

جها أ  أظهرت نتائ اليت( 8528وهو ما اتفقت عليه الدراسة مع دراسة الباحث )حممد عبد الرمحن عمر،     

 . وبدرجة تقييم موافق 5.06ابحنراف معياري  3.22بلغ  العاشراملتوسط احلسايب للمحور 

وهو أيضا ما أكدته نتائج املقابالت الشخصية مع ممثلي البنوك املدروسة، حيث وافق أغلبهم على أ  هذه      

ني األداء، االهتمام الشخصي ابلزابئن تقوم ابلرتكيز على  ابئنها من خالل: تقييم األنشطة ابستمرار لتحسالبنوك 

االهتمام ، إشراك الزابئن يف االبتكار ابستثمار أفكارهم ،ونصحهم، معاجلة الشكاوي الطارئة بسرعة وبفعالية

 الرتوجيية للزابئن بدراسة حاجاهتم ورغباهتموالرسائل تخطيط للحمالت ، الابلزابئن ذوي االحتياجات اخلاصة

مصلحة ملعاجلة الشكاوي يف كل فروعه، وحيرص  CNEPفمثال ميلك بنك : وإجراء التعديالت املطلوبة حسبها

فيقوم ابلتقرب من  ابئنه ودراسة سلوكهم  BDLبنك اخلليج على تفعيل إدارة العالقة مع الزابئن، أما بنك 

طاقات حسب احتياجاهتم من املوقع تعديل سقف البوكذا حسب جماالت النشاط االسرتاتيجي وقواعد البياات 

ــــبزابئنه من خالل: األب BADRاإللكرتوين، ويعترب بنك السالم الزابئن حمور نشاطه، كما يتصل بنك  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  واب ـ

 املفتوحة، احملاضرات، املعارض قواعد البياات...إخل.
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 (توليد القيمةاحلادي عشر )عرض، مناقشة وتفسري نتائج احملور رابعا: 

 : احلادي عشراحملور فيمايلي عرض ومناقشة وتفسري نتائج إجاابت أفراد العينة يف 

 احلادي عشر:عرض نتائج احملور  /1

 فراد العينة يف اجلدول التايل:أحسب آراء احملور احلادي عشر ميكن تلخيص نتائج      

 أفراد العينة يف احملور احلادي عشرتلخيص نتائج إجاابت : (11-3)اجلدول رقم 

رقم 
 العبارة

الوسط  معارض بشدة معارض موافق بدرجة متوسطة موافق موافق بشدة
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 االجتاه الرتبة
 % ت % ت % ت % ت % ت

 موافق 3 0.19 1.03 0 0 2.2 6 13.9 38 60.6 166 23.4 64 10

 موافق 1 0.06 3.66 0.7 2 3.3 9 17.2 47 54.0 148 24.8 68 19

 موافق 1 0.16 1.11 0 0 2.2 6 11.3 31 56.6 155 29.9 82 16
 موافق 1 0.01 1.00 0.4 1 2.2 6 13.5 37 57.7 158 26.3 72 30

 موافق 0.30 1.01 0.27 2.47 13.97 57.22 26.10 11احملور

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر

ــــ حسب اجلدول أعاله،      ، بينما حتصلت % 58.88تصدرت درجة التقييم موافق نسب احملور احلادي عشر ب

 % 8.48و % 23.08، % 86.25ومعارض على النسب:  موافق بدرجة متوسطةالدرجات موافق بشدة، 

ــــ  فقط؛ مما يؤكد أ  أغلب أفراد  % 5.88ابلرتتيب، أما درجة التقييم معارض بشدة فحصلت على أدىن نسبة بـ

 تتبىن بعد توليد القيمة. املدروسةعينة الدراسة يرو  أ  البنوك 

 :مناقشة وتفسري نتائج احملور احلادي عشر/ 1

ابحنراف معياري  التاسعة واألربعو بدرجة موافق للعبارة  4.24بينت النتائج أ  أعلى وسط حسايب بلغ       

ابحنراف معياري  الثامنة واألربعو بدرجة موافق للعبارة  3.00، بينما كا  أدىن وسط حسايب بقيمة 5.60

على املتوسطات احلسابية التالية على اخلمسو  والسابعة واألربعو  : العبارتني، يف حني حتصلت كل من 5.80

 على التوايل، مما يعين موافقة أفراد العينة  5.62و 5.88بدرجة موافق ابحنرافات معيارية  4.55و 4.58التوايل: 
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املدروسة من استخدام التكنولوجيا احلديثة يف رفع قيمة الزبو  وإشباع حاجاته، وعلى قيامها البنوك استفادة على 

ا، حيث تسعى من توليد القيمة يف السوق واحلفاظ بتعزيز اخلدمات ذات الفائدة الكبرية وتقليل تكاليف تقدميه

، وأخريا وافق أغلب أفراد العينة على عرض البنوك املدروسة خلدمات مبتكرة مميزة جبودة عليها إىل استمرار جناحها

 بدرجة أقل. عالية وبتكلفة منخفضة لرفع قيمتها لدى الزابئن مقارنة ابملنافسني ولكن

بدرجة  5.58واإلحنراف املعياري الكلي  4.56لي للمحور احلادي عشر بــ: وقدر الوسط احلسايب الك    

 تتبىن بعد توليد القيمة.املدروسة البنوك أ  على موافق، مما يعين موافقة أغلب أفراد العينة 

أظهرت  اليت( 8585، علي فالح الزعيب، سليمة طبايبية) نيوهو ما اتفقت عليه الدراسة مع دراسة الباحث      

وهي نسبة مرتفعة ما يدل على مالحظة أفراد عينة  % 25نسبة االتفاق العام هلذا احملور فاقت نتائجها أ  

 الدراسة ملمارسات بعد توليد القيمة يف املنظمات املدروسة. 

وهو أيضا ما أكدته نتائج املقابالت الشخصية مع ممثلي البنوك املدروسة، حيث وافق أغلبهم على أ  هذه      

متويلية خدمات استخدام التكنولوجيا احلديثة، تعزيز اخلدمات املرحبة، ابتكار  بتوليد القيمة من خالل:البنوك تقوم 

  .خلدمة من املواطن ألقصى حدقريب اعلى ت  CPAفمثال حيرص بنك ، وبتكلفة منخفضة جديدة

 (رفع قيمة املواردعرض، مناقشة وتفسري نتائج احملور الثاين عشر )خامسا: 

 احملور الثاين عشر: فيمايلي عرض ومناقشة وتفسري نتائج إجاابت أفراد العينة يف 

 الثاين عشر: عرض نتائج احملور  /1

 فراد العينة يف اجلدول التايل:أحسب آراء احملور الثاين عشر ميكن تلخيص نتائج      
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 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور الثاين عشر: (13-3)اجلدول رقم 

 العبارةرقم 
الوسط  معارض بشدة معارض موافق بدرجة متوسطة موافق موافق بشدة

 احلسايب
اإلحنراف 
 املعياري

 االجتاه الرتبة
 % ت % ت % ت % ت % ت

 موافق 1 0.00 1.03 0 0 2.6 7 15 41 59.1 162 23.4 64 31

 موافق 3 0.03 3.96 0 0 3.3 9 23 63 55.5 152 18.2 50 31

 موافق 1 0.03 3.96 0 0 4 11 21.9 60 54.7 150 19.3 53 33

 موافق 1 0.09 3.61 0 0 5.8 16 17.2 47 56.2 154 20.8 57 31

 موافق 0.10 3.63 0 3.92 28.77 56.37 20.42 11احملور 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر

ـــ  حسب اجلدول أعاله،        ، بينما حتصلت % 56.38تصدرت درجة التقييم موافق نسب احملور الثاين بـ

 % 3.08و % 82.88، % 85.48ومعارض على النسب:  موافق بدرجة متوسطةالدرجات موافق بشدة، 

ـــــ  فقط؛ مما يؤكد أ  أغلب أفراد عينة  %5ابلرتتيب، أما درجة التقييم معارض بشدة فحصلت على أدىن نسبة ب

 من أجل حتقيق أهدافها أبقل ما ميكن من املوارد. تتبىن بعد رفع قيمة املوارد املدروسةالدراسة يرو  أ  البنوك 

 الثاين عشر:ور مناقشة وتفسري نتائج احمل/ 1

ابحنراف معياري  الواحدة واخلمسو بدرجة موافق للعبارة  4.53بينت النتائج أ  أعلى وسط حسايب بلغ       

ابحنراف معياري  الثالثة واخلمسو بدرجة موافق للعبارة  3.20، بينما كا  أدىن وسط حسايب بقيمة 5.85

على املتوسطات احلسابية التالية  والثانية واخلمسو الرابعة واخلمسو  ات: ، يف حني حتصلت كل من العبار 5.85

على التوايل، مما يعين موافقة أفراد  5.83و 5.82بدرجة موافق ابحنرافات معيارية  3.20و 3.08على التوايل: 

لقدرة على جذب والتحكم يف املوارد وفق اإلمكانيات واملخاطر والفرص ل املدروسةالبنوك إمتالك  العينة على

وكذا جذب موارد جديدة أو موارد املنافسني ابستخدام طرق جديدة وأشخاص آخرين،  ،يف البيئةاملتاحة 

وأخريا وافق أغلب أفراد واستكمال مورد مع آخر لتوليد قيمة جديدة واستخدام مورد للحصول على مورد آخر، 

ــــكن ابإلمكا  إدراكها سابقسعي البنوك املدروسة للحصول على قيمة أفضل من املوارد احلالية مل ي العينة على ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ا ــ
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 بدرجة أقل. ولكن ابستدامتها واحلفاظ عليها

ــ:      بدرجة موافق،  5.65واإلحنراف املعياري الكلي  3.03وقدر الوسط احلسايب الكلي للمحور الثاين عشر ب

 رفع قيمة املوارد.تتبىن بعد  املدروسةالبنوك  أ مما يعين موافقة أغلب أفراد العينة على 

أظهرت  اليت( 8585، علي فالح الزعيب، سليمة طبايبية) نيوهو ما اتفقت عليه الدراسة مع دراسة الباحث      

وهي نسبة مرتفعة ما يدل على مالحظة أفراد عينة  % 25نسبة االتفاق العام هلذا احملور فاقت نتائجها أ  

 الدراسة ملمارسات بعد رفع قيمة املوارد يف املنظمات املدروسة. 

وهو أيضا ما أكدته نتائج املقابالت الشخصية مع ممثلي البنوك املدروسة، حيث وافق أغلبهم على أ  هذه      

مصادر األمثل للموارد وجتنب اإلسراف فيها، البحث عن االستخدام  برفع قيمة مواردها من خالل:البنوك تقوم 

 .تسويقيةالالية و املندسة اهلإعادة ، دارة العمليات التشغيليةإلأمناط ، البحث عن متويل جديدة

 (الدعم الفعالعرض، مناقشة وتفسري نتائج احملور الثالث عشر )سادسا: 

 عشر:  الثالثفيمايلي عرض ومناقشة وتفسري نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور 

 عشر: الثالث/ عرض نتائج احملور 1

 عشر حسب آراء أفراد العينة يف اجلدول التايل: الثالثميكن تلخيص نتائج احملور     

 عشرتلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف احملور الثالث : (11-3)اجلدول رقم 

 العبارةرقم 
الوسط  معارض بشدة معارض موافق بدرجة متوسطة موافق موافق بشدة

 احلسايب
اإلحنراف 
 املعياري

 االجتاه الرتبة
 % ت % ت % ت % ت % ت

 موافق 1 0.09 3.66 1.1 3 3.6 10 13.5 37 58.8 161 23 63 33

 موافق 3 0.90 3.96 1.5 4 4 11 17.2 47 58.8 161 18.6 51 31

 موافق 1 0.01 3.66 0.4 1 4.4 12 10.9 30 64.6 177 19.7 54 30

 موافق 1 0.63 3.91 3.3 9 5.8 16 15.3 42 54.7 150 20.8 57 39

 موافق 0.10 3.63 1.57 4.45 14.22 59.22 20.52 13احملور 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر
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، بينما حتصلت % 50.88تصدرت درجة التقييم موافق نسب احملور الثالث عشر بــــ حسب اجلدول أعاله،  

 % 4.45و % 24.88، % 85.58ومعارض على النسب:  موافق بدرجة متوسطةالدرجات موافق بشدة، 

ــــ  فقط؛ مما يؤكد أ  أغلب أفراد  % 2.58ابلرتتيب، أما درجة التقييم معارض بشدة فحصلت على أدىن نسبة بـ

 .عدهلذا الب املدروسةوك ـالبنتبين عينة ال

 احملور الثالث عشر:مناقشة وتفسري نتائج / 1

ابحنراف معياري  اخلامسة واخلمسو بدرجة موافق للعبارة  3.00بينت النتائج أ  أعلى وسط حسايب بلغ       

ابحنراف معياري  الثامنة واخلمسو بدرجة موافق للعبارة  3.24، بينما كا  أدىن وسط حسايب بقيمة 5.82

على املتوسطات احلسابية  السابعة واخلمسو  والسادسة واخلمسو : العبارتني، يف حني حتصلت كل من 5.03

على التوايل، مما يعين موافقة  5.25و 5.88بدرجة موافق ابحنرافات معيارية  3.20و 3.00التالية على التوايل: 

تبادر كبنك فعال إىل اكتشاف إمكانيات السوق وتقييمها واستغالهلا مما املدروسة البنوك أ  أفراد العينة على 

تعمل هذه البنوك على استغالل اإلمكانيات يف تقدمي خدماهتا للزابئن حسب يشجع املنافسني على ذلك، حيث 

سعي  وأخريا وافق أغلب أفراد العينة علىتقنيات السوق، وعلى إظهار التفوق بتحويل رؤاها إىل إمكاات فريدة، 

 بدرجة أقل.ولكن البنوك املدروسة ملعرفة سلسلة القيمة اخلاصة بكل  بو  واخلدمات اليت تعمل على رفعها 

، بدرجة موافق 5.68واإلحنراف املعياري الكلي  3.03بــ:  الثالث عشروقدر الوسط احلسايب الكلي للمحور     

 تبىن بعد الدعم الفعال.ت املدروسةالبنوك  أ مما يعين موافقة أغلب أفراد العينة على 

أظهرت  اليت( 8585، الزعيب، سليمة طبايبيةعلي فالح ) نيوهو ما اتفقت عليه الدراسة مع دراسة الباحث        

وهي نسبة مرتفعة ما يدل على مالحظة أفراد عينة  % 25نسبة االتفاق العام هلذا احملور بلغت نتائجها أ  

      الدراسة ملمارسات بعد الدعم الفعال يف املنظمات املدروسة. 

 لبنوك املدروسة، حيث وافق أغلبهم على أ  هذه وهو أيضا ما أكدته نتائج املقابالت الشخصية مع ممثلي ا     
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 إمكاات السوق  ، دراسةتشجيع املنافسني بفعاليةرفع قيمة الزابئن،  بعد الدعم الفعال من خالل: البنوك تتبىن

 كما يعترب  حسب معطيات السوق املتجددة، ثالث سنواتمبراجعة اسرتاتيجيته كل  السالمبنك فمثال يقوم 

BDL  حىت أصبحت البنوك تراقب ما الذي يطرحه يف السوق كجديد.من أول البنوك الذين حفزوا التنافسية  

 (أبعاد الرايدة التسويقيةعرض، مناقشة وتفسري نتائج القسم الثاين )سابعا: 

 وفيمايلي عرض ومناقشة وتفسري نتائج إجاابت أفراد العينة يف القسم الثاين:

 :الثاينعرض نتائج القسم / 1

 عشر حسب آراء أفراد العينة يف اجلدول التايل: الثالثميكن تلخيص نتائج احملور      

 تلخيص نتائج إجاابت أفراد العينة يف القسم الثاين: (10-3)اجلدول رقم 

رقم 
 العبارة

 موافق بشدة
% 

 موافق
% 

موافق بدرجة 
 متوسطة

% 

 معارض
% 

 معارض بشدة
% 

الوسط 
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 االجتاه

 موافق 0.30 3.61 0.66 4.29 18.21 56.90 21.55 1القسم 

 موافق 0.13 1.03 اجملموع الكلي للفقرات     

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر

ـــ  ، بينما % 56.05نالحظ من اجلدول السابق أ  أعلى نسبة للقسم الثاين كانت للدرجة موافق ب

 % 22.82، % 82.55ومعارض على النسب:  موافق بدرجة متوسطةحصلت الدرجات موافق بشدة، 

كخالصة ملا –فقط؛ مما يؤكد  % 5.66على التوايل، أما الدرجة معارض بشدة فكانت نسبتها  % 4.80و

 . الستةالتسويقية  بعاد الرايدةأل املدروسةعلى موافقة أغلب أفراد عينة الدراسة على تطبيق البنوك  -سبق

 مناقشة وتفسري نتائج القسم الثاين/ 1  

مما يفسر موافقة غالبية أفراد عينة  5.55ابحنراف معياري  3.04أما الوسط احلسايب للقسم الثاين فقد بلغ   

العاملة يف اجلزائر ألبعاد الرايدة التسويقية املعروفة )إدارة املخاطر التسويقية، التجارية تبين البنوك الدراسة على 
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لسيطرة على ي لالبنكووعيهم ملدى أمهيتها يف القطاع ه االستباقي واقتناص الفرص، الرتكيز على الزبو ( ـالتوج

 .وأهدافه املدروسةرفع قيمة الزابئن مبا خيدم التوجه الرايدي للبنوك و املخاطر البيئية والتفوق عن املنافسني، 

حممد عبد ) ، والباحث(8525، أمحد آ ا  شريف) دراسة كل من الباحثوهو ما اتفقت عليه الدراسة مع     

قة ( واليت أظهرت نتائجها مواف8585، وكذا الباحثني )علي فالح الزعيب، سليمة طبايبية، (8528، الرمحن عمر

أفراد عيناهتا على أ  املنظمات املدروسة لديها وعي حنو الرايدة التسويقية أببعادها وكيفية ممارستها من أجل حتقيق 

 .وهو أيضا ما أكدته نتائج املقابالت الشخصية مع ممثلي البنوك املدروسةمكانة يف السوق أو يف ذهن الزبو ؛ 

 الفرضياتصحة اختبار : الثالثملطلب ا

سئلة على األ مناقشة النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل حتليل نتائج االستبيا  وإجاابت أفراد العينةبعد 

 ،-بعد استثناء أسئلة البياات الشخصية - عبارة 52يف  مطروحا سؤاال 23املقدر عددها بــ يف املطلب األول و 

 .حسب ترتيبها سابقاسنتطرق يف هذا املطلب إىل اختبار صحة الفرضيات املوضوعة 

 : اختبار التوزيع الطبيعي للبياانتالفرع األول

، إلثبات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني متغريات الدراسة البدء ابختبار فرضيات الدراسةقبل      

ابستخدام  ، جيب أوال اختبار ما إذا كانت البياات تتو ع حسب التو يع الطبيعي% 5عند مستوى معنوية 

نضع  ، حيثمشاهدة 55لكو  عدد العينة يفوق  Kolmogorov-Smirnov (Sample K-S-1)اختبار 

 الفرضيات التالية:

 : البياات تتو ع حسب التو يع الطبيعيH0الفرضية الصفرية 

 : البياات ال تتو ع حسب التو يع الطبيعيH1الفرضية البديلة 

أكرب من لالختبار قيمة الداللة اإلحصائية حيث نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة إذا كانت 

 .% 5أقل من مستوى املعنوية لالختبار  قيمة الداللة اإلحصائيةكانت ، والعكس  % 5مستوى املعنوية 
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 Kolmogorov-Smirnov (Sample K-S-1) نتائج اختبار: (19-3)اجلدول رقم 

Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistique Ddl Signification Statistique ddl Signification 

Innovative Marketing ,053 274 ,057 ,980 274 ,001 

Marketing entrepreneurship ,089 274 ,000 ,971 274 ,000 

moyen ,063 274 ,011 ,979 274 ,000 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر

 ابلنسبة (Kolmogorov-Smirnov) أ  قيمة الداللة اإلحصائية الختبار نالحظ من اجلدول السابق

وابلتايل نقبل الفرضية الصفرية  % 5مستوى املعنوية  وهي أكرب من 5.558ملتغري التسويق االبتكاري هي: 

ملتغري  ة اإلحصائيةل، بينما بلغت قيمة الدالونرفض الفرضية البديلة أي أ  البياات تتو ع حسب التو يع الطبيعي

 5 مستوى املعنوية من أقلوهي  5.522و  5.555على التوايل ي للفقرات للمجموع الكالرايدة التسويقية ول

ويف ، تتوزع حسب التوزيع الطبيعيال البياانت أ   أيونقبل الفرضية البديلة صفرية الفرضية ال نرفضوابلتايل  %

 ( هو األنسب.Non parametricالالمعلمية )طبيق االختبارات هذه احلالة يكو  ت

  األوىلالفرعية اختبار صحة الفرضية  :الفرع الثاين

 على:الفرعية األوىل تنص الفرضية     

 ".لتطوير خدمات وأساليب تسويقية مبتكرةمقبول  بعاد التسويق االبتكاريأل املدروسةالبنوك  تبينمستوى "

وقد مت تقسيم الفرضية الفرعية  ،(Chi-square) الفرضية املوضوعة سابقا، استعانت الطالبة ابختبار ختباروال    

 األوىل إىل فرعني:

H0 : مقبولغري البنوك املدروسة ألبعاد التسويق االبتكاري  تبينمستوى. 

H1 : البنوك املدروسة ألبعاد التسويق االبتكاري مقبول تبينمستوى. 
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-Chi)الختبار اإلحصائية قيمة الداللة حيث نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة إذا كانت 

square)  5، والعكس إذا كانت أقل من مستوى املعنوية % 5أكرب من مستوى املعنوية %. 

 االختبار السالف الذكر، حتصلنا على النتائج امللخصة يف اجلدول التايل: بعد تطبيق
 (Chi-square)نتائج اختبار : (16-3)اجلدول رقم 

 PI1 PI2 PI3 PI4 PI5 PI6 PI7 

Khi-deux 191,453a 220,102b 242,584c 229,650b 245,737d 250,847e 318,022f 

ddl 10 11 12 11 13 15 16 

Signification 

asymptotique 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر

ألبعاد التسويق  (Chi-square)الختبار اإلحصائية الداللة  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أ  قيم 

مما يظهر وجود عالقة توافقية يف إجاابت  % 5 وهي أقل من مستوى املعنوية 5.555بلغت االبتكاري السبعة 

مستوى ، وابلتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة أي أ  املدروسةلمتغريات لأفراد العينة ابلنسبة 

وهو ما ، البنوك املدروسة ألبعاد التسويق االبتكاري مقبول لتطوير خدمات وأساليب تسويقية مبتكرة تبين

 .حمققةل أ  الفرضية األوىل للدراسة يؤدي بنا إىل القو 

 الثانية الفرعية اختبار صحة الفرضية  :الفرع الثالث

 على: الفرعية الثانية تنص الفرضية    

 ".مستوى تبين البنوك املدروسة ألبعاد الرايدة التسويقية مقبول لدعم توجهها الرايدي " 

وقد مت تقسيم  (Chi-square)وألجل اختبار هذه الفرضية املوضوعة سابقا، استعانت الطالبة ابختبار 

 الفرضية الفرعية األوىل إىل فرعني:

H0 : غري مقبولمستوى تبين البنوك املدروسة ألبعاد الرايدة التسويقية. 

H1 : مقبولمستوى تبين البنوك املدروسة ألبعاد الرايدة التسويقية. 
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-Chi)الختبار اإلحصائية الداللة  قيمةحيث نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة إذا كانت 

square)  5، والعكس إذا كانت أقل من مستوى املعنوية % 5أكرب من مستوى املعنوية %. 

 بعد تطبيق االختبار السالف الذكر، حتصلنا على النتائج امللخصة يف اجلدول التايل:

  (Chi-square)نتائج اختبار : (30-3)اجلدول رقم 

Test 

 MRM POF CI VC RL ES 

Khi-deux 234,380a 266,131b 314,029a 224,307c 280,445d 419,613e 

Ddl 15 17 15 11 12 14 

Signification asymptotique ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر

 5.555بلغت  (Chi-square) الختباراإلحصائية الداللة  ت نتائج التحليل اإلحصائي أ  قيمأظهر   

لمتغريات لمما يظهر وجود عالقة توافقية يف إجاابت أفراد العينة ابلنسبة  % 5وهي أقل من مستوى املعنوية 

مستوى تبين البنوك املدروسة ألبعاد ، وابلتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة أي أ  املدروسة

 .حمققةللدراسة  الثانيةوهو ما يؤدي بنا إىل القول أ  الفرضية  الرايدة التسويقية مقبول لدعم توجهها الرايدي

 بار صحة الفرضية الفرعية الثالثة: اختالفرع الرابع

 الفرضية الفرعية الثالثة على:تنص     
البنوك املدروسة لدى  الرايدة التسويقية وأبعاد االبتكاريالتسويق أبعاد عالقة ذات داللة إحصائية بني  توجد"

 ". % 3عند مستوى معنوية 

 تنبثق عن هذه الفرضية سبع فرضيات فرعية:

    H1 البنكية اخلدماتاالبتكار يف بعد بني  % 5 معنوية : توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  

 ؛املدروسةالرايدة التسويقية لدى البنوك  أبعادو            

    H2 أبعاد و  يالبنكاالبتكار يف التسعري بعد بني  % 5 معنوية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى. 
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 ؛املدروسةالرايدة التسويقية لدى البنوك           

    H3 أبعاد و ي البنك التو يعاالبتكار يف بعد بني  % 5 معنوية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ؛املدروسةالرايدة التسويقية لدى البنوك            

    H4 البنكية االتصاالتاالبتكار يف بعد بني  % 5 معنوية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى   

 ؛املدروسةالرايدة التسويقية لدى البنوك أبعاد و            

    H5 ي البنكاالبتكار يف الدليل املادي بعد بني  % 5 معنوية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى     

 ؛املدروسةأبعاد الرايدة التسويقية لدى البنوك و            

    H6 أبعاد و  البنكيةاالبتكار يف العمليات بعد بني  % 5 معنوية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى   

 ؛املدروسةالرايدة التسويقية لدى البنوك            

    H7 البنكيةاالبتكار يف مقدمي اخلدمة بعد بني  % 5 معنوية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  

 .املدروسةأبعاد الرايدة التسويقية لدى البنوك و            

 (Spearman)االرتباط معامل الطالبة  استخدمت، السابقة الفرضية والفرضيات الفرعيةوألجل اختبار هذه 

 كمايلي: (H1)والفرضية البديلة  (H0) وذلك بعد وضع الفرضية الصفرية

H0 :ـــمست عند الرايدة التسويقية وأبعاداالبتكاري التسويق  أبعادعالقة ذات داللة إحصائية بني  توجد ال ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  وى ـ

 .% 5معنوية        

H1 : عند مستوى معنوية  الرايدة التسويقية وأبعادالتسويق االبتكاري  أبعادعالقة ذات داللة إحصائية بني توجد 

      5 %. 

أكرب من اإلحصائية لالختبار قيمة الداللة يث نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة إذا كانت ح

 .% 5، والعكس إذا كانت أقل من مستوى املعنوية % 5مستوى املعنوية 
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 بعد تطبيق االختبار السالف الذكر، حتصلنا على النتائج امللخصة يف اجلدول التايل:

 (Spearman)االرتباط معامل  نتائج اختبار: (31-3)اجلدول رقم 
Corrélations 

 MRM POF CI VC RL ES ME 

PI1 

Coefficient de 

corrélation 
,316** ,455** ,425** ,423** ,369** ,464** ,492** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 274 274 274 274 274 274 274 

PI2 

Coefficient de 

corrélation 
,446** ,505** ,483** ,483** ,448** ,498** ,590** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 274 274 274 274 274 274 274 

PI3 

Coefficient de 

corrélation 
,439** ,469** ,537** ,547** ,528** ,536** ,631** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 274 274 274 274 274 274 274 

PI4 

Coefficient de 

corrélation 
,437** ,565** ,540** ,530** ,486** ,567** ,643** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 274 274 274 274 274 274 274 

PI5 

Coefficient de 

corrélation 
,568** ,552** ,542** ,471** ,453** ,555** ,636** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 274 274 274 274 274 274 274 

PI6 

Coefficient de 

corrélation 
,524** ,628** ,608** ,613** ,508** ,568** ,698** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 274 274 274 274 274 274 274 

PI7 

Coefficient de 

corrélation 
,544** ,616** ,605** ,598** ,616** ,654** ,755** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 274 274 274 274 274 274 274 

IM 

Coefficient de 

corrélation 
,589** ,696** ,693** ,676** ,634** ,713** ,827** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 274 274 274 274 274 274 274 

**La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
  

      

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر
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 اختبار صحة الفرضية الفرعية األوىل:   / 1

 H1 وأبعاد الرايدة التسويقية لدى البنوك  البنكية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني بعد االبتكار يف اخلدمات

 ؛% 5معنوية عند مستوى  املدروسة

بعد االبتكار يف اخلدمات بني  (Spearman)معامالت االرتباط  أ  اجلدول السابقأظهرت نتائج 

 البنكيةبني يعد االبتكار يف اخلدمات  و 5.464و 5.326تراوحت بني وأبعاد الرايدة التسويقية الستة  البنكية

االرتباط ملعامل اإلحصائية الداللة قيم وهي نسب مقبولة كما أ   5.408وأبعاد الرايدة التسويقية جمتمعة بلغت 

(Spearman)  ابلتايل نرفض كما أ  ،  % 5وهي أقل من مستوى املعنوية  5.555 كلها  بلغتلنفس البعد

 البنكيةبعد االبتكار يف اخلدمات بني موجبة  معنويةعالقة توجد أي الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة 

بات صحة الفرضية هي إث النتيجةف ،% 3عند مستوى معنوية  املدروسةلدى البنوك  الرايدة التسويقيةوأبعاد 

 .األوىلالفرعية 

 :   الثانيةاختبار صحة الفرضية الفرعية / 1

  H2 ي وأبعاد الرايدة التسويقية لدى البنوك البنكني بعد االبتكار يف التسعري ب: توجد عالقة ذات داللة إحصائية

 ؛% 5معنوية املدروسة عند مستوى 

ي البنكيف التسعري بعد االبتكار بني  (Spearman)معامالت االرتباط  أ  اجلدول السابقأظهرت نتائج     

ي وأبعاد البنكوبني يعد االبتكار يف التسعري  5.555و 5.446تراوحت بني وأبعاد الرايدة التسويقية الستة 

مستوى الداللة ملعامل االرتباط قيم وهي نسب مقبولة كما أ   5.505الرايدة التسويقية جمتمعة بلغت 

(Spearman)  ابلتايل نرفض الفرضية الصفرية % 5وهي أقل من مستوى املعنوية  5.555لنفس البعد بلغت ،

الرايدة وأبعاد ي البنكالتسعري بعد االبتكار يف بني موجبة  معنويةعالقة توجد ونقبل الفرضية البديلة أي 

 .الثانية بات صحة الفرضية الفرعيةهي إث فالنتيجة ،% 3عند مستوى معنوية  املدروسةلدى البنوك  التسويقية
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 :   الثالثةاختبار صحة الفرضية الفرعية / 3

    H3 ي وأبعاد الرايدة التسويقية لدى البنوك البنك: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني بعد االبتكار يف التو يع

 ؛% 5 معنويةاملدروسة عند مستوى 

ي البنكبعد االبتكار يف التو يع بني  (Spearman)معامالت االرتباط  أ ول السابق اجلدأظهرت نتائج 

ي وأبعاد الرايدة البنكوبني بعد االبتكار يف التو يع  5.548و 5.430تراوحت بني وأبعاد الرايدة التسويقية الستة 

 (Spearman)مستوى الداللة ملعامل االرتباط قيم وهي نسب مقبولة كما أ   5.632التسويقية جمتمعة بلغت 

، ابلتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل % 5وهي أقل من مستوى املعنوية  5.555لنفس البعد بلغت كلها 

 الرايدة التسويقيةي وأبعاد البنكبعد االبتكار يف التوزيع بني موجبة  معنويةعالقة توجد الفرضية البديلة أي 

 بات صحة الفرضية الفرعية الثالثة.هي إث فالنتيجة ،% 3عند مستوى معنوية  املدروسةلدى البنوك 

 :   الرابعةاختبار صحة الفرضية الفرعية / 1

    H4 وأبعاد الرايدة التسويقية لدى  البنكية االتصاالت: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني بعد االبتكار يف

 ؛% 5معنوية املدروسة عند مستوى البنوك 

 البنكية االتصاالتلبعد االبتكار يف  (Spearman)معامالت االرتباط  أ  ول السابقاجلدأظهرت نتائج 

بعاد الرايدة ي وأالبنكد االبتكار يف الرتويج وبني بع 5.568و 5.438تراوحت بني وأبعاد الرايدة التسويقية الستة 

 (Spearman)مستوى الداللة ملعامل االرتباط قيم وهي نسب مقبولة كما أ   5.643التسويقية جمتمعة بلغت 

، ابلتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل % 5وهي أقل من مستوى املعنوية  5.555لنفس البعد بلغت كلها 

 الرايدة التسويقيةوأبعاد  البنكية االتصاالتبعد االبتكار يف بني موجبة  معنويةعالقة توجد الفرضية البديلة أي 

 بات صحة الفرضية الفرعية الرابعة.هي إث فالنتيجة ،% 3عند مستوى معنوية  املدروسةلدى البنوك 
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 :   اخلامسةاختبار صحة الفرضية الفرعية / 3

    H5 ي وأبعاد الرايدة التسويقية لدى البنك: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني بعد االبتكار يف الدليل املادي

 ؛% 5معنوية املدروسة عند مستوى البنوك 

بعد االبتكار يف الدليل املادي بني  (Spearman)معامالت االرتباط  أ اجلداول السابقة أظهرت نتائج 

وبني بعد االبتكار يف الدليلي املادي  5.562و 5.453تراوحت بني وأبعاد الرايدة التسويقية الستة ي البنك

مستوى الداللة ملعامل قيم وهي نسب مقبولة كما أ   5.636ي وأبعاد الرايدة التسويقية جمتمعة بلغت البنك

، ابلتايل نرفض % 5وهي أقل من مستوى املعنوية  5.555لنفس البعد بلغت كلها  (Spearman)االرتباط 

ي البنك الدليل املاديبعد االبتكار يف بني موجبة  معنويةعالقة توجد الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة أي 

بات صحة الفرضية هي إث فالنتيجة ،% 3عند مستوى معنوية  املدروسةلدى البنوك  الرايدة التسويقيةوأبعاد 

 .اخلامسةالفرعية 

 :   السادسةاختبار صحة الفرضية الفرعية / 1

    H6 وأبعاد الرايدة التسويقية لدى  البنكية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني بعد االبتكار يف العمليات

 ؛% 5معنوية املدروسة عند مستوى البنوك 

 البنكيةالعمليات بعد االبتكار يف بني  (Spearman)معامالت االرتباط  أ  اجلدول السابقأظهرت نتائج     

وأبعاد الرايدة  البنكيةبني بعد االبتكار يف العمليات  و 5.682و 5.552تراوحت بني وأبعاد الرايدة التسويقية 

 (Spearman)مستوى الداللة ملعامل االرتباط قيم هي نسب مقبولة كما أ  و  5.602التسويقية جمتمعة بلغت 

ــ، ابلتايل نرفض الفرضي% 5وهي أقل من مستوى املعنوية  5.555لنفس البعد بلغت كلها  ــ ة الصفرية ونقبل ـ

 الرايدة التسويقية ادـــوأبع البنكيةالعمليات بعد االبتكار يف بني موجبة  معنويةعالقة توجد الفرضية البديلة أي 

 .السادسةبات صحة الفرضية الفرعية هي إث فالنتيجة ،% 3عند مستوى معنوية  املدروسةلدى البنوك 
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 :   السابعةاختبار صحة الفرضية الفرعية / 0

    H7 وأبعاد الرايدة التسويقية  البنكية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني بعد االبتكار يف مقدمي اخلدمة

 .% 5معنوية املدروسة عند مستوى لدى البنوك 

بعد االبتكار يف مقدمي اخلدمة بني  (Spearman)معامالت االرتباط  أ اجلدول السابق أظهرت نتائج 

 البنكيةبني بعد االبتكار يف مقدمي اخلدمة و  5.626و 5.544تراوحت بني وأبعاد الرايدة التسويقية  البنكية

مستوى الداللة ملعامل االرتباط قيم كما أ    مقبولةهي نسب و  5.855وأبعاد الرايدة التسويقية جمتمعة بلغت 

(Spearman)  ابلتايل نرفض الفرضية % 5وهي أقل من مستوى املعنوية  5.555لنفس البعد بلغت كلها ،

وأبعاد  البنكيةمقدمي اخلدمة بعد االبتكار يف بني موجبة  معنويةعالقة توجد الصفرية ونقبل الفرضية البديلة أي 

بات صحة الفرضية الفرعية هي إث فالنتيجة ،% 3عند مستوى معنوية  املدروسةلدى البنوك  الرايدة التسويقية

 .السابعة

  بني أبعاد التسويق االبتكاري جمتمعةأظهرت نتائج اجلدول السابق أ  قيمة معامل اإلرتباط لسبريما  كما 

بني  قوية موجبةتدل على وجود عالقة ارتباط  كبريةوهي نسبة   5.288بلغت جمتمعة وأبعاد الرايدة التسويقية 

وهي أقل من  5.555مل االرتباط سبريما  بلغت ملعا، كما أ  قيمة مستوى الداللة املتغري املستقل واملتغري التابع

معنوية ارتباط عالقة توجد ، ابلتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة أي % 5مستوى املعنوية 

عند مستوى معنوية  ةاملدروسلدى البنوك  الرايدة التسويقيةأبعاد التسويق االبتكاري وأبعاد بني قوية و موجبة 

 بات صحة الفرضية الثالثة.هي إث فالنتيجة ،% 3
 

 : اختبار صحة الفرضية الرابعةالفرع اخلامس

 على: الرابعةتنص الفرضية     

 املدروسةلدى البنوك  الرايدة التسويقيةأبعاد يف حتقيق بعاد التسويق االبتكاري أل"يوجد أثر ذو داللة إحصائية 
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 ". % 3عند مستوى معنوية  

 سبع فرضيات فرعية:تنبثق عن هذه الفرضية 

H1  ــــأبعيف  البنكيةد االبتكار يف اخلدمات بعل % 5: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ــ ـــ ــ ــ         اد ــ

 الرايدة التسويقية لدى البنوك املدروسة؛      

H2 أبعاد الرايدة يف ي البنكبعد االبتكار يف التسعري ل % 5 معنوية: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 

 التسويقية لدى البنوك املدروسة؛      

H3 الرايدة  أبعاديف ي البنكبعد االبتكار يف التو يع ل % 5 معنوية: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى    

 التسويقية لدى البنوك املدروسة؛      

H4 ـــأبعيف  البنكيةاالتصاالت بعد االبتكار يف ل % 5 معنوية: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى    ادـــ

 التسويقية لدى البنوك املدروسة؛الرايدة      

H5 اد ــــأبعيف  يالبنكبعد االبتكار يف الدليل املادي ل % 5 معنوية: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى    

 الرايدة التسويقية لدى البنوك املدروسة؛       

H6 ـــأبعيف  البنكيةبعد االبتكار يف العمليات ل % 5 معنوية: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ـــ ــ ـــ ــ ــ    ادــــ

 لرايدة التسويقية لدى البنوك املدروسة؛ا      

H7 أبعاد  يف  البنكيةيف مقدمي اخلدمة  االبتكاربعد ل % 5 معنوية: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 

 الرايدة التسويقية لدى البنوك املدروسة.      
 

حتليل االحندار بطريقة املربعات  منوذجوألجل اختبار هذه الفرضية املوضوعة سابقا، استخدمت الطالبة 

 كمايلي: (H1والفرضية البديلة ) (H0وذلك بعد وضع الفرضية الصفرية ) (WLSالصغرى املو ونة )
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H0 :عند مستوى معنوية  أبعاد الرايدة التسويقيةيف بعاد التسويق االبتكاري ألداللة إحصائية يوجد أثر ذو  ال    

       5 %. 

H1 : ـــعند مستوى معنوي أبعاد الرايدة التسويقية يفبعاد التسويق االبتكاري ألداللة إحصائية يوجد أثر ذو ــ ـــ ــ  ةـ

      5 %. 

أكرب من  ختباراإلحصائية لالقيمة الداللة حيث نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة إذا كانت 

 .% 5، والعكس إذا كانت أقل من مستوى املعنوية % 5مستوى املعنوية 

 بعد تطبيق االختبار السالف الذكر، حتصلنا على النتائج امللخصة يف اجلدول التايل:

 (WLSبطريقة )املتعدد  اإلحندار حتليلنتائج (: 31-3اجلدول رقم )
Récapitulatif des modèlesb,c 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,884a ,781 ,775 1,322 

a. Valeurs prédites : (constantes), PI1, PI2, PI3, PI4, PI5, PI6, PI7 

b. Variable dépendante : ME 

c. Régression des moindres carrés pondérés - Pondérés par weight 

ANOVAa,b 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1654,320 7 236,331 135,265 ,000c 

Résidu 464,747 266 1,747   

Total 2119,067 273    

a. Variable dépendante : ME 

b. Régression des moindres carrés pondérés - Pondérés par weight 

c. Valeurs prédites : (constantes) ), PI1, PI2, PI3, PI4, PI5, PI6, PI7 
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Coefficientsa,b 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) ,496 ,145  3,420 ,001 

PI1 ,159 ,036 ,151 4,405 ,000 

PI2 ,045 ,036 ,059 1,255 ,211 

PI3 ,141 ,038 ,147 3,725 ,000 

PI4 ,056 ,025 ,150 2,231 ,027 

PI5 -,061 ,036 -,126 -1,685 ,093 

PI6 ,194 ,041 ,244 4,767 ,000 

PI7 ,307 ,038 ,464 8,150 ,000 

a. Variable dépendante : ME 

b. Régression des moindres carrés pondérés - Pondérés par weight 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر

 اختبار صحة الفرضية الفرعية األوىل:    أوال:

H1 أبعاد الرايدة التسويقية يف حتقيق  البنكية: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند بني بعد االبتكار يف اخلدمات

 ؛% 5مستوى معنوية   لدى البنوك املدروسة

 البنكيةلبعد االبتكار يف اخلدمات أظهرت نتائج اجلداول السابقة أ  قيمة مستوى الداللة ملعامل اإلحندار       

، وابلتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة أي % 5وهي أقل من مستوى املعنوية  5.555بلغت 

يف حتقيق أبعاد الرايدة التسويقية، فالنتيجة هي  البنكيةلبعد االبتكار يف اخلدمات يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

 . األوىلإثبات صحة الفرضية الفرعية 

 :   الثانيةاختبار صحة الفرضية الفرعية  اثنيا:

H2 ي يف حتقيق أبعاد الرايدة التسويقية لدى البنك: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند بني بعد االبتكار يف التسعري

 ؛% 5مستوى معنوية  البنوك املدروسة
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بلغت ي البنكلبعد االبتكار يف التسعري أظهرت نتائج اجلداول السابقة أ  قيمة مستوى الداللة ملعامل اإلحندار       

يوجد ال الفرضية البديلة أي  ونرفضالفرضية الصفرية  نقبل، وابلتايل % 5من مستوى املعنوية  أكربوهي  5.822

صحة  نفييف حتقيق أبعاد الرايدة التسويقية، فالنتيجة هي  يالبنكلبعد االبتكار يف التسعري أثر ذو داللة إحصائية 

 . الثانيةرعية الفرضية الف

 :   الثالثةاختبار صحة الفرضية الفرعية  اثلثا:

H3 ي يف حتقيق أبعاد الرايدة التسويقية لدى البنك: يوجد أثر ذو داللة إحصائية بني بعد االبتكار يف التو يع 

 ؛% 5عند مستوى معنوية  البنوك املدروسة       

بلغت ي البنكلبعد االبتكار يف التو يع أظهرت نتائج اجلداول السابقة أ  قيمة مستوى الداللة ملعامل اإلحندار       

، وابلتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة أي يوجد أثر % 5وهي أقل من مستوى املعنوية  5.555

حتقيق أبعاد الرايدة التسويقية، فالنتيجة هي إثبات صحة يف  يالبنكلبعد االبتكار يف التو يع ذو داللة إحصائية 

 . الثالثةالفرضية الفرعية 

 :   الرابعةاختبار صحة الفرضية الفرعية  رابعا:

H4 ي يف حتقيق أبعاد الرايدة التسويقية لدى البنك: يوجد أثر ذو داللة إحصائية بني بعد االبتكار يف الرتويج 

 ؛% 5عند مستوى معنوية  البنوك املدروسة       

 البنكية االتصاالتلبعد االبتكار يف أظهرت نتائج اجلداول السابقة أ  قيمة مستوى الداللة ملعامل اإلحندار       

، وابلتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة أي % 5وهي أقل من مستوى املعنوية  5.588بلغت 

يف حتقيق أبعاد الرايدة التسويقية، فالنتيجة هي  البنكية االتصاالتلبعد االبتكار يف يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

 . الرابعةإثبات صحة الفرضية الفرعية 
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 :   اخلامسةاختبار صحة الفرضية الفرعية  خامسا:

H5 ــالرايدة التسويقيي يف حتقيق أبعاد البنك: يوجد أثر ذو داللة إحصائية بني بعد االبتكار يف الدليل املادي ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ة ــ

 ؛% 5عند مستوى معنوية   لدى البنوك املدروسة

ي البنكلبعد االبتكار يف الدليل املادي أظهرت نتائج اجلداول السابقة أ  قيمة مستوى الداللة ملعامل اإلحندار       

 ال الفرضية البديلة أي  ونرفضالفرضية الصفرية  نقبل، وابلتايل % 5من مستوى املعنوية  أكربوهي  5.503بلغت 

يف حتقيق أبعاد الرايدة التسويقية، فالنتيجة هي  يالبنكلبعد االبتكار يف الدليل املادي يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

 . اخلامسةصحة الفرضية الفرعية  نفي

 :   السادسةاختبار صحة الفرضية الفرعية  سادسا:

H6 يف حتقيق أبعاد الرايدة التسويقية لدى  البنكية: يوجد أثر ذو داللة إحصائية بني بعد االبتكار يف العمليات 

 ؛% 5عند مستوى معنوية  البنوك املدروسة       

 البنكيةلبعد االبتكار يف العمليات أظهرت نتائج اجلداول السابقة أ  قيمة مستوى الداللة ملعامل اإلحندار       

، وابلتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة أي % 5وهي أقل من مستوى املعنوية  5.555بلغت 

يف حتقيق أبعاد الرايدة التسويقية، فالنتيجة هي  البنكيةلبعد االبتكار يف العمليات يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

 . السادسةإثبات صحة الفرضية الفرعية 

 :   السابعةاختبار صحة الفرضية الفرعية  سابعا:

H7 يف حتقيق أبعاد الرايدة التسويقية  البنكية: يوجد أثر ذو داللة إحصائية بني بعد االبتكار يف مقدمي اخلدمة

 .% 5عند مستوى معنوية  لدى البنوك املدروسة

لبعد االبتكار يف مقدمي اخلدمة أظهرت نتائج اجلداول السابقة أ  قيمة مستوى الداللة ملعامل اإلحندار       

 ، وابلتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة % 5وهي أقل من مستوى املعنوية  5.555بلغت  البنكية
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يف حتقيق أبعاد الرايدة التسويقية، فالنتيجة  البنكية اخلدمةمقدمي لبعد االبتكار يف أي يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

 . السابعةهي إثبات صحة الفرضية الفرعية 

ألبعاد التسويق االبتكاري جمتمعة أظهرت نتائج اجلداول السابقة أ  قيمة مستوى الداللة ملعامل اإلحندار كما       

ــرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديل، وابلتايل ن% 5وهي أقل من مستوى املعنوية  5.555بلغت  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ة أي ـ

لدى البنوك املدروسة  يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد التسويق االبتكاري يف حتقيق أبعاد الرايدة التسويقية

 ، فالنتيجة هي إثبات صحة الفرضية الرابعة. % 3عند مستوى معنوية 

( واليت 8585وهو ما اتفقت عليه الدراسة مع دراسة الباحثني )علي فالح الزعيب، سليمة طبايبية،         

أظهرت نتائجها موافقة أفراد عيناهتا على الدور الكبري الذي تؤديه أبعاد التسويق االبتكاري يف دعم توجهات 

ته نتائج املقابالت الشخصية مع ممثلي البنوك املنظمات املدروسة حنو تعزيز رايدهتا التسويقية، وهو أيضا ما أكد

لالبتعاد عن املنافسة واالهتمام ابلتوجه الرايدي لتحقيق من خالل ضرورة االهتمام ابلتسويق االبتكاري  املدروسة

 ي.البنكاملعروضة يف السوق  البنكيةالرايدة التسويقية يف كل اخلدمات 

 

 حيث Y=b+b0Xوميكن أ  نرتجم هذه العالقة حسب نتائج التحليل اإلحصائي يف املعادلة التالية :       

من ؛ فهو اثبت bبوحدة واحدة أما   Xاملستقل  املتغري قيمة تتغري عندما  Yقيمة يف التغري معدل عينت  b0أ 

 واملتمثلة فيما يلي:ملتغريات الدراسة اخلطي ميكننا استخراج معادلة االحندار  خالل ما سبق

 

 
 

 

 

 

 

Y=0.161 + 0.781X 
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واملتمثل يف التسويق الرايدي يفسر املتغري التابع واملتمثل يف أبعاد التسويق االبتكاري وهذا يعين أ  املتغري املستقل     

يف  ةاملتمثل القوة التفسرييةموذج حسب عوامل أخرى مل يتضمنها النلالنسبة املتبقية يف حني تعود  % 78.1بنسبة 

  .P=0.000بداللة  822.5البالغة  (2Rقيمة معامل التحديد )

هي:  لدى البنوك املدروسة حتقيق أبعاد الرايدة التسويقيةاملؤثرة يف أبعاد التسويق االبتكاري مما سبق نستنتج أ    

، االبتكار يف العمليات البنكية االتصاالتي، االبتكار يف البنك، االبتكار يف التو يع البنكيةاالبتكار يف اخلدمات 

ــــواالبتك يالبنكاالبتكار يف التسعري  بعدي؛ أما البنكيةوأخريا االبتكار يف مقدمي اخلدمة  البنكية ــ ــ  ار ــــ

وميكن أ  نرتجم يف حتقيق أبعاد الرايدة التسويقية، ليس ذو داللة إحصائية  فتأثريمهاي البنكيف الدليل املادي 

املتحصل عليها من التحليل اإلحصائي ألبعاد التسويق االبتكاري فيمايلي: نرمز لالبتكار يف اخلدمات النتائج 

، X3فنرمز له ابلرمز  البنكية االتصاالتأما االبتكار يف  ،X2ي بـــ البنك، واالبتكار يف التو يع X1بــــــ  البنكية

ــكم؛  X5فنرمز له ابلرمز  البنكيةار يف مقدمي اخلدمة وأخريا االبتك X4ابلرمز  البنكيةاالبتكار يف العمليات   اــ

 والذي ميثل  Yاملتغري التابع يفالذي ميثل أبعاد التسويق االبتكاري  Xتفسري املتغري املستقل  معدل عينت  b0أ  

 البنكيةاالبتكار يف اخلدمات عندما تتغري قيمة  Yتعين معدل التغري يف قيمة  b1، والرايدة التسويقيةأبعاد  

بوحدة واحدة،  يالبنك التو يعاالبتكار يف  قيمة تتغري عندما  Yقيمة يف التغري معدل عينت b2بوحدة واحدة، و

   b4و ،بوحدة واحدة البنكية االتصاالتاالبتكار يف  قيمة تتغري عندما  Yقيمة يف التغري معدل عينت  b3و

 التغري معدل عينت  b5و، بوحدة واحدة البنكيةالعمليات االبتكار يف  تتغري عندما  Yقيمة يف التغري معدل عينت

 من خالل كل  ما؛ فهو اثبت bأما  بوحدة واحدة البنكيةاالبتكار يف مقدمي اخلدمة  تتغري عندما  Yقيمة يف

 :ما يليملتغريات الدراسة واملتمثلة فياملتعدد اخلطي ميكننا استخراج معادلة االحندار  سبق

 

 
Y=b+ (b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4X4+ b5X5) 
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 واليت تعين
 
 
 
 
 
 
 
 

الرايدة أبعاد هو األكثر أتثريا يف حتقيق  البنكيةمقدمي اخلدمة أ  بعد االبتكار يف يظهر من املعادلة السابقة      

ـــبع ، مث5.204بنسبة  البنكية العمليات، يليه بعد االبتكار يف 5.358بنسبة  املدروسةالتسويقية لدى البنوك   د ــ

وأخريا أييت بعد ، 5.242ي البنكمث بعد االبتكار يف التو يع ، 5.250بنسبة  البنكيةاالبتكار يف اخلدمات 

ـــ  البنكية االتصاالتاالبتكار يف   .5.556بنسبة أقل بــ

 الفرضية الفرعية اخلامسة: اختبار صحة الفرع السادس

 تنص الفرضية الفرعية اخلامسة على:     

 ". %5" وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجاابت أفراد العينة تبعا للبياات الشخصية عند مستوى معنوية 

 بعد وضع الفرضيات التالية:  (Kruskal-Wallis) وألجل اختبار هذه الفرضية، إستعنا ابختبار
 

 

 تبعا للخصائص  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجاابت أفراد العينة ال: H0الفرضية الصفرية 

 .الدميغرافية                         

 تبعا للخصائص  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجاابت أفراد العينة: H1الفرضية البديلة 

 .الدميغرافية                        

قيمة الداللة لكل عنصر من البياات حيث نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة إذا كانت 

 .% 5، والعكس إذا كانت أقل من مستوى املعنوية % 5أكرب من مستوى املعنوية الشخصية 
 

 

 

 Y= 161.0  +  136.0 X1 +  0.111 X3 +  0.031 X4  0.161 + X6 0.300 + X7 
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 التايل:بعد تطبيق االختبار السالف الذكر، حتصلنا على النتائج امللخصة يف اجلدول 

  (Kruskal-Wallis)نتائج اختبار : (33-3)اجلدول رقم 
Testab 

Critère de 

regroupement 

Variable dépendante Khi-deux Ddl Signification 

asymptotique. 

يقيةالتسويق االبتكاري والريادة التسو الجنس  1.662 1 0.197 

يقيةالتسويق االبتكاري والريادة التسو السن   0.705 3 0.872 

يقيةالتسويق االبتكاري والريادة التسو المستوى التعليمي  11.972 4 0.018 

يقيةالتسويق االبتكاري والريادة التسو المستوى الوظيفي  1.098 2 0.578 

يقيةالتسويق االبتكاري والريادة التسو األقدمية  0.164 3 0.983 

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critères de regroupement : Sexe, Age, Niveau, Poste, Expérience 

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر
 

نالحظ من اجلدول السابق أ  احتمال املعنوية ألقسام املقياس واجملموع الكلي ابلنسبة خلاصية اجلنس: أوال: 

الفرضية البديلة أي  ونرفضالفرضية الصفرية  نقبل، ابلتايل 5.55من  أكربوهي  5.208القيمة للفقرات أخذ 

 .%5توجد فروق يف متوسطات إجاابت أفراد العينة تبعا للجنس عند مستوى معنوية ال أنه 

نالحظ من اجلدول السابق أ  احتمال املعنوية ألقسام املقياس واجملموع الكلي ابلنسبة خلاصية السن: اثنيا: 

ـــ، ابلتايل نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديل5.55وهي أكرب من  5.288 ةالقيمللفقرات أخذ  ــ ـــ ــ ــ ة أي ـ

 .%5أنه ال توجد فروق يف متوسطات إجاابت أفراد العينة تبعا للسن عند مستوى معنوية 

املعنوية ألقسام املقياس واجملموع نالحظ من اجلدول السابق أ  احتمال ابلنسبة خلاصية املستوى التعليمي: اثلثا: 

الفرضية البديلة  ونقبلالفرضية الصفرية  نرفض، ابلتايل 5.55من  أقلوهي  5.522 ةالكلي للفقرات أخذ القيم

 .%5عند مستوى معنوية  للمستوى التعليميأي أنه توجد فروق يف متوسطات إجاابت أفراد العينة تبعا 

 نالحظ من اجلدول السابق أ  احتمال املعنوية ألقسام املقياس واجملموع : ظيفياملستوى الو ابلنسبة خلاصية رابعا: 

 الفرضية البديلة  ونرفضالفرضية الصفرية  نقبل، ابلتايل 5.55من  أكربوهي  5.582ة الكلي للفقرات أخذ القيم
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 .%5عند مستوى معنوية  للمستوى الوظيفيتوجد فروق يف متوسطات إجاابت أفراد العينة تبعا ال أي أنه 

نالحظ من اجلدول السابق أ  احتمال املعنوية ألقسام املقياس واجملموع : األقدميةابلنسبة خلاصية  خامسا:

الفرضية البديلة  ونرفضالفرضية الصفرية  نقبل، ابلتايل 5.55من  أكربوهي  5.023 ةالكلي للفقرات أخذ القيم

 .%5عند مستوى معنوية  لألقدميةتوجد فروق يف متوسطات إجاابت أفراد العينة تبعا ال أي أنه 

قمنا بتطبيق اختبار ، املستوى التعليميخاصية وقصد التأكد من الفروقات يف إجاابت أفراد العينة حسب  

(Mann-Witney) :والذي أعطى النتائج املبينة يف اجلدول أداه 
 

 خلاصية املستوى التعليمي (Mann-Witney)نتائج اختبار : (34-3)اجلدول رقم 
  Testab 

 Variable dépendante: التسويق االبتكاري والريادة التسويقية 

Niveau N Rang moyen U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. 

Groupes 1 : M 6 05.9 36.000 57.000 -2.100 0.035 

Groupes 2 : S 27 18.67 0905999 0005999 -1.212 0.225 

Groupes 3 : P 28 30.57 ..0.5999 ..0005999 -2.631 0.009 

Groupes 4 : U 165 92.64 3848.000 5024.000 -0.298 0.766 

Groupes 5 : ES 48 104.67     

Total 274   
   

 .SPSS V26: من إعداد الطالبة حسب نتائج برامج املصدر

 حيث قمنا بوضع الفرضيات التالية:                              

H0 :تبعا خلاصية املستوى التعليمي عند توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجاابت أفراد العينة ال 

 .5.55مستوى معنوية       

H1 :تبعا خلاصية املستوى التعليمي عند  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجاابت أفراد العينة 

 .5.55مستوى معنوية        

ابلنسبة خاصية  (Mann-Witney)ختبار قيم الداللة اإلحصائية النالحظ من نتائج اجلدول السابق أ   

 ابلتايل  5.55مستوى املعنوية من أقل  وكالمها 3و  2للمجموعة  5.550، و5.535 املستوى التعليمي بلغت
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يوجد اختالف يف الرأي بني أفراد عينة الدراسة تبعا خلاصية نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، أي أنه 

اثنوي( لصاحل مستوى اثنوي األعلى رتبة  -املستوى التعليمي، وذلك راجع للفروق بني املستويني )أقل من اثنوي

 عي األعلى رتبة. جامعي( لصاحل مستوى جام -وكذا بني املستويني )مهين

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجاابت عدم  فالنتيجة هي رفض الفرضية الفرعية اخلامسة مما يعين     

 إال ابلنسبة خلاصية املستوى التعليمي.  %3أفراد العينة تبعا للبياانت الشخصية عند مستوى معنوية 
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 الفصل:خالصة 

 

كأداة لتحقيق التسويق االبتكاري  يف ختام هذا الفصل، وبعد القيام ابلدراسة امليدانية حول موضوع  

بتوظيف املعلومات املتحصل وذلك  ،العاملة يف اجلزائرالتجارية الرايدة التسويقية من وجهة نظر موظفي البنوك 

 حتليل نتائجهو ، املدروسة بعض البنوكموظفي على عينة من املطبق االستبيا  كأداة للدراسة عليها من خالل 

، االرتباط، املعياري واالحنرافوبعض األساليب اإلحصائية كالوسط احلسايب   SPSS V26برامجابستخدام 

استخلصنا أمهية  مث مناقشة هذه النتائج للتأكد من صحة فرضيات الدراسة املوضوعة سابقا؛..؛ املتعدد االحندار

املزيج التسويق االبتكار يف من خالل تطبيق أبعاد الرايدة التسويقية يف التسويق االبتكاري الذي يؤديه دور ال

 رضاهم عما تقدمه من خدمات.كسب ل، وذلك  ابئنها املدروسةالبنوك الذي تستهدف به  يالبنك
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 اخلامتــــــة
  

ملتغريات الدراسة يف فصلها األول من أجل وضع إطار نظري ألهم املفاهيم املرتبطة إبسهاب بعد التطرق 

ركزت الدراسة يف ، البنكيةابلتسويق االبتكاري والرايدة التسويقية والعالقة النظرية بينهما وإسقاطها على اخلدمات 

بعاد التسويق االبتكاري ودورها يف قحقيق أل املدروسةالبنوك تسليط الضوء على مدى تبين على  جانبها التطبيقي

البنوك من أجل التكيف مع التغيريات السريعة واملستمرة هذه األداة اليت تستعني هبا ابعتباره  أبعاد الرايدة التسويقية

وبعد حيث اليت تتميز هبا البنوك الواعدة اليت تؤثر يف البيئة وتوجهها؛ إىل الرايدة والوصول  املصرفية،يف بيئتها 

وقحليل نتائجه مت  للدراسة امليدانيةرئيسية الربهنة على صحة الفرضيات املوضوعة سابقا ابستعمال االستبيان كأداة 

        اآلتية:نتائج سنستعرض أمهها يف النقاط من الالتوصل جملموعة 

 أوال: نتائج الدراسة

  أظهرت نتائج اختبار(Chi-square) على مستوى عناصر املزيج االبتكار تطبق فعال  املدروسة أن البنوك

 ؛، فالفرضية األوىل حمققةتسويقية مبتكرة، من أجل تطوير خدمات وأساليب مبستوى مقبول التسويقي

  أظهرت نتائج اختبار(Chi-square)  مبستوى مقبول تطبق فعال أبعاد الرايدة التسويقية  املدروسةأن البنوك

 ؛الثانية حمققة لدعم توجهها الرايدي، وابلتايل فالفرضية

  اختبار معاملأثبتت نتائج (Spearman)  عالقة ارتباط معنوية موجبة وقوية بني أبعاد التسويق وجود

لكونه من أهم أبعاد  معتربة، وهي نسبة 728.0بلغت  الدراسةحسب عينة  االبتكاري وأبعاد الرايدة التسويقية

 قبول الفرضية الثالثة؛الرايدة التسويقية املؤثرة يف قحقيقها إضافة إىل عوامل أخرى، مما يؤكد 

  يف قحقيق التسويق االبتكاري  ألبعاد ةأتثري معنوي وجود عالقةاملتعدد اختبار معامل االحندار أثبتت نتائج

وهي نسبة   % 0821حسب عينة الدراسة، حيث يفسر املتغري املستقل املتغري التابع بنسبة الرايدة التسويقية أبعاد 

  ؛ الرابعةقبول الفرضية ، مما يؤكد كبرية
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 اخلامتــــــة
 

  اختالف يف التأثري بني أبعاد التسويق االبتكاري وجود أيضا  أثبتت نتائج اختبار معامل االحندار املتعددكما

، ةاملصرفيمقدمي اخلدمة يف قحقيق الرايدة التسويقية لدى البنوك املبحوثة، فالعناصر األكثر أتثريا هي: اإلبتكار يف 

بتكار يف االبتكار يف التوزيع املصريف، وأخريا اال، اخلدمات املصرفيةاالبتكار يف ة، املصرفي العملياتاالبتكار يف 

يف قحقيق  انؤثر يال  مافه التسعري املصريف، واالبتكار يف الدليل املادي املصريفأما االبتكار يف االتصاالت املصرفية، 

تسعري اخلدمات املصرفية يف اجلزائر مسقف من قبل بنك  لكون -حسب رأينا –، وذلك راجع الرايدة التسويقية

 ؛ا يعين قبول الفرضية الرابعةمموقلة اهتمام الزبون اجلزائري بتوفر الدليل املادي عند طلبه للخدمة البنكية ، اجلزائر

  قحليل التباين  اختبارنتائج  توقد أظهر(Kruskal-Wallis)  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني عدم

، مما ال ابلنسبة خلاصية املستوى التعليميإ %5إجاابت أفراد العينة تبعا للبياانت الشخصية عند مستوى معنوية 

 2رفض الفرضية اخلامسةجيعلنا ن

 الدراسة اقرتاحاتاثنيا:       

يف النقاط التالية واليت ميكن للبنوك  االقرتاحاتتلخيص بعض  -على ضوء النتائج السالفة الذكر  -ميكن       

 :البنكيةاالستفادة منها يف تطوير خدماهتا  املدروسة

  املسامهة يف تطوير خدمات البنوك املبتكرة العوامل زايدة االهتمام ابلتسويق االبتكاري ابعتباره من أهم 

التحدايت اليت تفرضها ظروف السوق واملنافسة  عن الناجتةختفيض املخاطر التسويقية ، و قحقيق امليزة التنافسيةو 

يس يف عناصر ل -ذلك عرب توسيع تطبيق االبتكاروتوجهيها ملصلحتها من أجل إجناح توجهها الرايدي، ويتحقق 

 ؛املدروسة البنوكومستوايت بل يف خمتلف أنشطة  -املزيج التسويقي فقط

  من خالل  التسويقيةوقحقيق الرايدة  األكثر أتثريا على جودهتاالعامل قحفيز مقدمي اخلدمات املصرفية ابعتبارهم

 ؛أهداف البنوك املدروسة تشجيعهم بنظام احلوافز واملكافآت ومنحهم صالحيات التصرف مما يتعكس إجيااب على
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 اخلامتــــــة
 

  تبين تكنولوجيا املعلومات احلديثة اليت تعد من أهم عوامل جناح البنوك يف التكيف مع ظروف السوق من

من التكاليف بشكل عام، وضمان االتصال الدائم حيث املرونة والسرعة واستحداث مناذج عمل جديدة، واحلد 

 بزابئنها عرب أحدث الوسائل اإللكرتونية لتحقيق التفوق على منافسيها؛

  ضرورة استثمار البنوك يف جماالت متعددة خارج نشاطها التقليدي لتوزيع املخاطر واالستفادة من اخلربات

 والتكنولوجيا واستغالل فرص الشراكة مع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تعرف انتشارا يف اجلزائر؛ 

  أعلى درجات الدقة واملصداقية والثقة مع توفري  مالعمل على تقدمي خدمات توافق تطلعاهتاالهتمام ابلزابئن و

 ،الرقابة املستمرة وتقييم األداء لكسب ودهم وختفيض خماطر التعامل جلعلهم يشعرون ابألمان، وذلك ابستعمال

للبنوك التكامل بني اسرتاتيجيات االبتكار ، احللول ملعاجلتها وابتكارالتفاعل مع شكاوي والتعامل معها ابحرتافية 

لضمان جناحه وخلق ثقافة االبتكار بتوفري بيئته ومتطلباته لتحقيق النجاح الذي هتدف إليه  زابئنهاو أهداف 

 ؛ البنوك املدروسة

  ابلبنوك االهتمام ابلرايدة التسويقية وتطبيق أبعادها أبسلوب علمي ميكن من قياس فعاليتها من أجل االرتقاء

آلية حديثة لتطوير القطاع املصريف يف اجلزائر ابعتبارها احلديثة،  إىل العاملية يف املمارسات التسويقيةاجلزائرية 

 لنجاح املستدام2يف سبيل قحقيق االتحدايت اليت تواجهه  ومواجهة

 آفاق الدراسة: اثلثا: 

 تزال ما لذا منه، جزءا إال الدارسة هذهما و  واسعا،والرايدة التسويقية  االبتكاريالتسويق  موضوع ال يزال

 يلي: نقرتح بعضها فيما مستقبال، حبث كمواضيعاعتمادها   ميكن عديدة جوانب

 التسويقية يف قطاع التأمينات؛ ةالتسويق االبتكاري والرايد 

 ؛التسويق االبتكاري والرايدة التسويقية لدى املؤسسات املصرفية االسالمية 

  2بعاد الرايدة التسويقية لدى املؤسسات اخلدمية األخرىأواقع تبين 
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 املراجع ابللغة العربيةاملصادر و  أوال:
I. املصادر: 

 القرآن الكرمي.
II. الكتب: 

 ، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن. إدارة اإلبداع واالبتكارات(، 9102أسامة خريي، ) /5
   ، أسس منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلقتصادية وإدارة األعمال(، 9100، )أوسرير منور، رشيد بوعافية/ 2

 . كتبة اجلزائرية، بوداود، اجلزائرامل، 0ط    
 ، دار قضااي وتطبيقات تسويقية معاصرة، (3102، )إايد عبد الفتاح النسور، عبد الرمحان بن عبد هللا الصغري/ 3

 .األردن ،صفاء    
 .، األردنر والتوزيعللنش دار املسرية، 9ط، الرايدة وإدارة منظمات األعمال(، 9101السكارنة، )بالل خلف / 4
 .األردناحلامد،  دار، 9ط ،املصريف التسويق(، 9102تيسري العفيشات العجارمة، )/ 1
 .دار احلامد للنشر  والتوزيع، األردن، 0ط، قضااي معاصرة يف التسويق(، 9102/ اثمر البكري، )6
 .لنشر والتوزيع، اجلزائرجسور ل، 0ط، منهجية البحث يف العلوم االجتماعية واإلنسانية(، 9112خالد حامد، ) /7
 ، 0ط ،مناهج وأساليب البحث العلمي: النظرية والتطبيق(، 9111)رحبي مصطفى عليان، عثمان حممد غنيم، / 8

  .دار صفاء، عمان    
 ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر.بيئة العوملة واألنرتنيتإدارة البنوك يف (، 9112طارق طه، )/ 9

 ، مصر.اجلامعية، الدار التجارة اإللكرتونية: املفاهيم، التجارب، التحدايت(، 9112)طارق عبد العايل محاد، / 51
 ، دار العصور: الطريق إىل الربح املتوازن يف كل التسويق االبتكاري(، 9112طلعت أسعد عبد احلميد، )/ 55

 .الكتب املصرية، مصر      
 ، دار األايم للنشر والتوزيع، ، الطبعة العربيةإدارة التسويق: منظور فكري معاصر(، 9102عالء فرحان طالب، )/ 52

 األردن.      
 ، دار احلامد، 9، طالرايدة وإدارة األعمال الصغريةعبد الستار حممد العلي، (، 9101)فايز مجعة صاحل النجار، / 53

 األردن.      
 ، الدار وسائل املدفوعات اإللكرتونية: التجارة واألعمال اإللكرتونية املتكاملة(، 9112)فريد النجار وآخرون، / 54

 

 .اجلامعية اإلسكندرية     
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 مل الكتبا، ع0، طالرايدة يف األعمال: املفاهيم والنماذج واملداخل العلمية(، 9112جمدي عوض مبارك، )/ 51
 احلديث، األردن.      
 ، دار األايم، 0، طالتسويق الرايدي: نظرة تكاملية(، 9191) حممد حامد املالحسن، جنلة يونس آل مراد،/ 56

 .األردن      
 .اجلزائردون دار نشر،  ،التسويق املصريف: مدخل حتليلي اسرتاتيجي(، 9112معراج هواري، أمحد أجمدل، )/ 57
 والنشر والتوزيع، اجلزائر.، دار هومة للطباعة أصول وفصول التسويق(، 9102/ مليحة يزيد، )58
  طباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر.، دار هومة للالبعد األخالقي يف التسويق(، 9102)ميدون آمال، / 59
 ، دار وائل، األردن.  9، ط إدارة االبتكار: املفاهيم واخلصائص والتجارب احلديثة(، 9102جنم عبود جنم، )/ 21
    ، 9، طالتسويق االبتكاري: حبوث ودراسات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية(، 9100نعيم حافظ أبو مجعة، )/ 25

 دار الكتب، مصر.      
 

III. العلميةوامللتقيات  والرسائل املقاالت: 
   واقع تبين أبعاد التوجه ابلرايدة التسويقية يف املنظمات اخلدمية: دراسة حتليلية (، 9102أمحد ازان شريف، )/ 5

 ، 02اجمللد لعلوم اإلنسانية، العراق، لاألكادميية زانكو ، جملة آلراء عينة من مديري مصارف القطاع اخلاص يف أربيل    
 : الرابط، من 0العدد    

https://zancojournales.su.edu.krd/index.php/JAHS/article/view/2781 date: 16/05/2021. 

 دور نظام استخبارات التسويق يف حتقيق الرايدة التسويقية: مناذج (، 9102)الشريف بوفاس، مرمي بوخضرة، / 2
 :الرابط، من 92، حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، اجلزائر، العدد:عاملية   

https://asjp.cerist.dz/en/article/91807 date: 15/05/2021    

    ، واقع االبتكارات املالية يف البنوك: البنوك العمومية اجلزائرية أمنوذجا(، 9102)آمال بوسواك، بوريش هشام، / 3
 :الرابط، من 9العدد  2جملة رؤى اقتصادية، الوادي، اجلزائر، اجمللد     

date : 15/05/2021 https://roair.info/index.php/roair/article/view/145 

 ، أطروحة دكتوراه يف العلوم واقع عمليات الصريفة اإللكرتونية وآفاق تطورها يف اجلزائر(، 9100بريكة السعيد، )/ 4
 االقتصادية، جامعة أم البواقي.    
 الصـريفة االلكرتونيـة يف املؤسسـات املصـرفية كمـدخل لبنـاء االقتصـاد الرقمـي بومـدين نـورين، قنـدوز عبـد الكـرمي، / 1

 ، امللتقى الدويل الثـاين حـول املعرفـة يف ظـل االقتصـاد الرقمـي ومسـامهتها يف تكـوين املزايـا التنافسـية للبلـدان يف اجلزائر    
 .2007ديسمرب 04-05يومي  ،العربية، جامعة الشلف    
 : اجلديد يف أعمال املصارف من الوجهتني العمليات املصرفية اإللكرتونية(، 9119)حسن شحاذة احلسني، / 6

http://www.zancojournales.su.edu.krd/index.php/JAHS/article/view/2781
https://roair.info/index.php/roair/article/view/145
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 ية احلقوق، جامعة بريوت العربية.القانونية واالقتصادية، مداخلة مقدمة إىل املؤمتر العلمي السنوي لكل    
 أثر عناصر مناخ االبتكار التسويقي على رضا الزابئن عن جودة اخلدمة يف (، 9102)حسون حممد علي احلداد،  /7

 :الرابط من ، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد اخلاص مبؤمتر الكلية،العراق :املصارف التجارية    
 https://iasj.net/iasj/article/72772 date: 31/01/2021 

 القيادة االسرتاتيجية والذكاء التسويقي ودورمها يف تبين سلوكيات التسويق (، 9100وآخرون، )خريي علي أوسو / 8
 ، اجمللة األكادميية الرايدي: دراسة استطالعية ألصحاب القرار يف عينة املصارف األهلية يف إقليم كوردستان    
 : الرابط، من 0، العدد 2جلامعة نوروز، العراق، اجمللد     

 http://dpu.edu.krd/page/en/2169 date: 16/05/2021.   

 دور ابتكار اخلدمة املصرفية يف حتقيق التفوق التسويقي: دراسة استطالعية يف عدد (، 9100)خريي علي أوسو، / 9
 ، جملة تنمية الرافدين، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق، اجمللد من املنظمات املصرفية يف مدينة دهوك    
 :الرابط، من 012، العدد 22   

https://archives.univ-biskra.dz  date : 15/05/2021. 

قياس مكانة عمليات التسويق الرايدي يف منظمات األعمال الصغرية: دراسة درمان سليمان صادق، / 10
، 2، جملة جامعة كربالء العلمية، اجمللد: العراق -استطالعية يف عينة من مصانع املياه املعدنية يف إقليم كردستان

 :الرابط، العراق، من 9101، 2العدد: 
https://ceps.uokerbala.edu.iq/journal  date: 20/05/2021    

 ، امللتقـى الـوطين حـول مـدخل لعصـرنة املصـارف اجلزائريـةالصـريفة االلكرتونيـة كرحـيم حسـني، هـواري معـراج، / 11
 .2004ديســمرب02و 02جامعــة الشــلف يــوم  ،املنظومــة املصــرفية اجلزائريــة والتحــوالت االقتصــادية     
 يف جناح التوجه الرايدي لشركة الزيوت  إنعكاس أبعاد التسويق اإلبتكاري(، 9102)/ رسل سلمان نعمه، 12
 :الرابط، من 92، جملة كلية املأمون اجلامعة، العراق، العدد النباتية     

 https://iasj.net/iasj/search?query=au date: 16/05/2021         
 متطلبات حتقيق الرايدة يف القطاع املصريف لبنك الفالحة (، 9102عبد القادر، )/ زيدان عبد الرزاق، خليل 13
 : الرابطمن ، 02، األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، اجلزائر، العدد والتنمية الريفية     

https://univ-chlef.dz/Revue_Academique_N17-2017/Article9 date: 15/05/2021. 

 طبيقية لعينة دور االبتكار التسويقي يف إدارة العالقة مع الزبون الضيف: دراسة ت(، 9102/ سامل محيد سامل، )14
 :الرابط، من 21، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد من الشركات السياحية يف بغداد    

https://iasj.net/iasj/article/127027 date: 31/01/2021. 

 دراسة حالة بنك الفالحة : فعالية االبتكار التسويقي يف جتويد اخلدمة املصرفية(، 9102)/ طارق قندوز، 15

http://www.dpu.edu.krd/page/en/2169
https://iasj.net/iasj/search?query=au
https://univ-chlef.dz/Revue_Academique_N17-2017/Article9
http://www.iasj.net/iasj/article/127027
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 :الرابط، من 0 ، العدد9 ، جملة االبتكار والتسويق، اجلزائر، اجمللدوكالة املسيلة -والتنمية الريفية    
https://asjp.cerist.dz/en/article/26691 date: 15/05/2021. 

 دور رايدات األعمال يف تطوير اإلبداع املؤسسي: ابلتطبيق على (، 9102طه عبد الرحيم، )عاطف جابر / 16
 : الرابط، من 29، جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث، مصر، العدد البورصة املصرية     

https://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/882 date: 16/05/2021  

  رايدةوأثرها يف  العالقة بني تكنولوجيا املعلومات والتسويق االبتكاري(، 9102) ،عبد اللطيف كاظمعامر / 17
لة اإلدارة واالقتصاد، ، جماألعمال: دراسة حتليلية مقارنة بني عينة من املصارف احلكومية واخلاصة العاملة يف بغداد      
:الرابط، من 009العراق، العدد       

https://scholar.google.com/citations?user=MGIEBHcAAAAJ date: 16/05/2021 

 ، تطبيق أنظمة الصريفة اإللكرتونية يف البنوك اجلزائرية بني الواقع واآلفاقعبد الغين ربوح، نور الدين غردة، / 18
 ضمن املؤمتر الدويل العلمي حول إصالح النظام املصريف اجلزائري يف ظل التطورات العاملية الراهنة، مداخلة مقدمة      
 .9112مارس  09-00جامعة ورقلة، يومي     
 دور اإلبداع واالبتكار التسويقي يف عمليات التسويق الرايدي يف منظمات علي فالح الزعيب، سليمة طبايبية، / 19
 ، امللتقى الدويل الرابع حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، الصغرية يف األردن: دراسة تطبيقيةاألعمال      
 .9191جانفي  92و 92ورقلة، يومي  جامعة     
 إمكانية تبين مهارات التسويق االبتكاري لتعزيز رايدة منظمة (، 9102فتيحة عبيدي، هواري معراج، )/ 20
    ، 9العدد ، 2اجمللد ، جملة الواحات للبحوث والدراسات، اجللفة (Sweetlé)األعمال، دراسة ميدانية يف شركة      

 : الرابطمن       
https://asjp.cerist.dz/en/article/44377  date: 61/05/2021 

    ، جملة -حالة اجلزائر –واقع التسويق االبتكاري يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية (، 9102)/ كموش بركاهم، 21
 :الرابط، من 10 ، اجمللد12 دراسات اقتصادية، اجلزائر، العدد     

http://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-927389/ date : 15/05/2021. 

 الرايدة اإلسرتاتيجية ودورها يف حتقيق مكوانت اإلبداع: دراسة (، 9102ملياء علي إبراهيم، ميساء سعد جواد، )/ 22
 ، اجمللة العراقية للعلوم استطالعية على عينة من بيئة املصارف العراقية احلكومية واألهلية يف حمافظة كربالء      
    :الرابط، من 22، العدد 02اإلدارية، اجمللد      

https://iasj.net/iasj/article/162678 date: 16/05/2021. 

 ، دراسة االسرتاتيجيات التسويقيةدور أبعاد التسويق الرايدي يف تعزيز (، 9102حممد عبد الرمحن عمر، )/ 23
    استطالعية آلراء عينة من مدراء األقسام والشعب واملعاونني يف عدد من مصارف مدينة زاخو، جملة العلوم اإلنسانية     

http://www.asjp.cerist.dz/en/article/26691
http://www.asjp.cerist.dz/en/article/77344
http://www.search.emarefa.net/ar/detail/BIM-927389/
https://iasj.net/iasj/article/162678
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 :الرابط، من 2، العدد 2جلامعة زاخو، العراق، اجمللد 
 https://hjuoz.uoz.edu.krd/article/download date: 16/05/2021. 

 دور متطلبات التصنيع الرشيق يف تعزيز عمليات (، 9102حممد عبد الوهاب العزاوي، رأفت عاصي العبيدي، )/ 24
 ، جملة التسويق الرايدي دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملني يف شركة احلكماء لصناعة األدوية نينوى     
 :الرابط، من 21، العدد 01تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد     

 https://cade.tu.edu.ig/journa/  date: 22/05/2021    

 دور التسويق الرايدي يف تطوير صناعة السياحة يف (، 9191جنوى سعودي، ضرغام علي مسلم العميدي، )/ 25
 ، اجمللد ، اجلزائر، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجاريةبوعريريج أمنوذجا اجلزائر، وكالة أنوار الصباح برج      
 : الرابطمن  ،2 :، العدد09     

https://asjp.cerist.dz/en/article/661441 date: 15/05/2021. 

 ، أحباث اقتصادية وإدارية، اجلزائر، مسامهة التسويق االبتكاري يف خلق القيمة للزبون(، 9102)نوال عبداوي، / 26
 https://revues.univ-biskra.dz date : 16/05/2021                            :الرابط، من 02العدد       

 ، أطروحة دكتوراه يف العلوم يف تعزيز جودة اخلدمات البنكية أمهية اإلبداع واإلبتكار(، 9102نوالة مرمي، )/ 27
  االقتصادية، ختصص تسويق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلياليل ليابس، سيدي      
 https://rdoc.univ-sba/pdf     date:15/01/2021                               :الرابطبلعباس، اجلزائر، من      

 أثر االبتكار يف عناصر املزيج التسويقي املستحدثة )اإلضافية( على (، 9191، )هناء رمضاين، خمتار عيواج/ 28
 ، جملة االسرتاتيجية والتنمية، شرياتون عنابةجودة اخلدمات الفندقية: دراسة حتليلية آلراء عينة من زابئن فندق      
 :الرابطمكرر )اجلزء األول(، من 0، العدد 01اجلزائر، اجمللد      

 https://asjp.cerist.dz/en/article/106060 date: 15/05/2021  
 

IV. املطبوعات: 
، قسم العلوم االقتصادية، كلية SPSSدروس وتطبيقات متقدمة يف برانمج (، 9102/9102)وعراب رابح، ب/ 5

 .العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر
V. والتقارير املقابالت: 
، BNA ،CPA التالية:  املديرايت املركزية واجلهوية والوكاالت التجارية للبنوك بعضشخصية مع ممثلي القابالت امل/ 5

BEA ،BADR ،ABG ،BARAKA ،BDL ،CNEP،ASSALAM ، SGA  يف املقرات املذكورة يف 
 92وعددها  9190: اجلزائر، غرداية، األغواط و ورقلة يف الفرتة ما بني شهر مارس وشهر أكتوبر هي أربع والايت

 .مقابلة
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 أسئلــــة المقابلــــة
 



 :االبتكاريلتسويق بعاد امدى تبني البنك أل: الثانيالقسم 
 

  : / االبتكار في الخدمات المصرفية1

             ............................................: ابتكار خدمات جديدة*  ...................................: تطوير الخدمات الحالية*  على: البنك يركز  -

  ..................... األسعار ....... جالاآل ......... جودة التقديم ...... المواصفات ......التعدد: بــعن المنافسين البنك خدمات تتميز  -

 ...............نوع آخر للمنافسة )سعرية/غير سعرية(                                                                

 .................................................................................................التسويقية إلى مجاالت دولية:  نشاطاتهبتوسيع البنك يقوم  -
 

 : / االبتكار في التسعير المصرفي2

 :الطرق التاليةبــمنتجاته يقوم البنك بتسعير خدماته و -

 ........................................................................................................................................ ، المنافسين..(:التكلفة)التقليدية  -* 

        ............... ..(:منح القروض مالية: تسهيالت، عروض مجانيةدخل الزبون، الموسمي، )النفسي، الترويجي، : الجديدة -* 

  ...................................................: مما يسمح له بتعديل أسعاره تخفيضهالكاليف خدماته باستمرار بمراجعة تالبنك يقوم  -
        

 : / االبتكار في التوزيع المصرفي3

     ...........................................................................( الوكاالت البنكية)التوزيع المباشر من خالل: يقوم البنك بتوزيع خدماته  -

  ...................:ATM(DAB/GAB)الصراف اآللي  -* (:وطرق مبتكرة اإللكترونيةالبنكية التوزيع غير المباشر )الخدمات   

     .....................  :الصيرفة عبر الهاتف الثابت -*................: WAPالصيرفة المحمولة  -*................: األنترنيتبالصيرفة  -*

     ........................: الناطقالبنك  -* ................... :عن طريق البريدالصيرفة  -*...................: الصيرفة عبر التلفزة الرقمية -*

  .......................ي: المنزلالبنك  -*........................... : التسوق عن بعد -* ......................: خدمات القرض اآللي والفوري -*

 ....................................أخرى:  -*  ..............: EFTPOS اإللكترونية المبرمجةو EFTSاإللكترونية تحويل األموال نظم  -*
 

 :ةالمصرفي االتصاالت/ االبتكار في 4
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 : / االبتكار في العمليات المصرفية6

 ( في تقديم خدماته المصرفية، حيث يوفر: TICتكنولوجيا المعلومات واالتصال )بالبنك يستعين  -

  .................................................................كاألنترنت، االكسترانت، األنترانت، البريد اإللكتروني المهني ..إلخ: الشبكات:  -*
 ............................: البرمجيات، أنظمة المعلومات وقواعد البيانات -* ...........................: والحواسيب األجهزة والمعدات -*

 ...................................................: وسهولة االستخدام والمرونة الفعاليةبفي البنك  تتميز األنظمة والبرمجيات -
 ............................................: العاملين لكلباستمرار وإتاحة استخدامها  األجهزة والبرمجياتصيانة تحديث ويقوم البنك ب -

 : / االبتكار في مقدمي الخدمة المصرفية7

 .................................................................................................................................................شروط التوظيف لدى البنك:  -

............................................................................................................................................................................................... ............. 

  :مثل الخطوط األمامية في األفرادخاصة  العمالءلمعرفة حاجات  ةؤهلوالكفاءات المالمهارات البنك  يملك موظفو -

  ............................: المرونة -*........................... الطالقة: -* ........................األصالة:  -* :مهارات التسويق االبتكاري /   

  ............: وخلق التغيير حلهال (ابتكارية/تسويقية )االحساس بالمشكالت القدرة على  -*.............التحدي: وقبولالمثابرة  -*

 .................. :استخدام األساليب االبتكاريةمعرفة و االبداع -*..................... :(إقناع/ إنصات) القدرة على االتصال الفعال -*

 ..........................درجة اندماج الموظفين فيها:  ................ :(TIC) واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات استخدامات مهار/   

  .............................: (TICوتكنولوجيا )االبتكار مجال في ألفراده المستمر تدريب والتعليم التكوين وال ببرامجالبنك يهتم  -

 ...................... :(تفويض/ المعنوية )ترقية -*...................: مكافآت(/ المادية )رواتب  -: *البنك نظام فعال للحوافزيملك  -

  .........................: لتعزيز الكفاءة في إنجازاتهم دائهمأحسب بين الموظفين البنك العدالة والمساواة في المكافآت  حرصي -

 ........................................................................... :خاصة المبتكرين لألفرادفع مستوى تحديات العمل والتقدير الخاص ر -

 :الريادة التسويقية بعاد البنك ألمدى تبني : الثالثالقسم 
 

 : / إدارة المخاطر التسويقية1

حسب ومقارنة البدائل المتاحة لالستثمار الصحيح لها  تسويقيةالفرص ال البيئة في تقييمنتائج دراسة على البنك يعتمد  -

 بنجاح، من خالل: خدمة الزبائن والمخاطر من أجل لمنافع ا

خالل من مخاطر محسوبة بإيجاد حلول مبتكرة وتشجيع  الفرص البديلةتجنب المخاطرة في حاالت عدم التأكد وانعدام  -*

 .........................................................................إلى أدنى حد ممكن:  العمل على تقليل المخاطروعد إنجازها تقييم األعمال ب

وتكييف أهدافها لالستجابة لتغيرات البيئة  المنافسينقبل الكتشاف الفرص واالستعداد لتحمل المخاطرة العالية المجازفة  -*

  .................................................................................................................................: بنجاحألسواق والتعامل مع األزمات وا
 

 : / التوجه االستباقي واقتناص الفرص2
وتحقيق الزبائن لالستجابة الحتياجات  متغيرات البيئة على ضوء دراسةالفرص الجديدة تقييم تشخيص وبالبنك  يقوم -

 :من خاللمن أجل التموضع في السوق وتحقيق الريادة في الصناعة قبل المنافسين  التنافسية قدرتهوزيادة الربح 
بالبحث  الحاليةه تتجاوز قدرات حتى لوللتميز عنهم ن قبل المنافسياألفضل فرص الستغالل امالحظة و :الهجوم/التنافس -*

  ...................: جديدةالتقنيات وإدخال ال، تطوير الخدمات ترويجيةالعروض ، التوزيع المبيعات ،اإلنتاجعن طرق جديدة في 
 ............................................................)تحالفات استراتيجية(:  هموتبادل الخبرات واألفكار معمع المنافسين  تعاونالأو  -*
 

 : / التركيز على الزبون3

بالثقة واألمان عند التعامل  شعورهمللزبائن لتعزيز المقدمة  عن األساليب الجديدة للمحافظة على الوعودالبنك  يبحث -

  ....................: ونصحهم االهتمام الشخصي بالزبائن -*ألطول فترة ممكنة، من خالل:  والحفاظ عليهم اهمتحقيق رضمعه و

واالستجابة الحتياجات معالجة الشكاوي الطارئة  -*............: لتحسين األداء األنشطة وتقييم الخدمات باستمرارمراقبة  -*

  ..........بسرعة وفعالية: الزبائن 

 ..............ة:ذوي االحتياجات الخاصبالزبائن االهتمام  -*........... :إشراك الزبائن في االبتكار باستثمار أفكارهم -*

 ...............: إجراءات التعديالت المطلوبة من الزبائن -* ........... :همورغبات همحاجاتبدراسة حمالت الترويجية ال تخطيط -*
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 :/ توليد القيمة4

           .............................استخدام التكنولوجيا الحديثة:  -* ........................................خدمات بتكلفة منخفضة:  ابتكار -*

 .................................................................. أخرى: -*                        ........................................تعزيز الخدمات المربحة:  -*
 

  :ارد/ رفع قيمة المو5

 ..........: إعادة هندسة مالية وتسويقية -* .........إدارة العمليات التشغيلية جديدة: أنماط  -* ........: مصادر تمويل جديدة -*

 ......................... أخرى: -* ......................... :االستخدام األمثل للموارد وتجنب اإلسراف -*
 

 :/ الدعم الفعال6

  ......... أخرى: -*.............دراسة إمكانيات السوق:  -* ............: رفع قيمة الزبائن -* ..........بفعالية:  تشجيع المنافسين -*

 متطلبات، فوائد وتحديات التسويق االبتكاري لدى البنك:: الرابعالقسم  
 

 ؟الريادة التسويقيةتحقيق والتسويق االبتكاري الضرورية لتحسين متطلبات الالبنك هل يوفر / 1

  مايلي: تقوم اإلدارة العليا للبنك بتوفير :اإلجراءات(السياسات وتنظيمية )الدارية واإلمتطلبات ال -
   ...........................................لموظفيها: لبنك ا رؤيةلى توصيل وقدرتها عالتسويق االبتكاري اقتناع اإلدارة العليا بأهمية  -*

 ....................................................................................وتحديد المهام: إجراءات العمل في والبساطة والوضوح المرونة  -*

  ............المتكاملة:  خطط العملووضع االستراتيجي،  التخطيط -*..........: ثقافة االبتكار والمناخ الداخلي المحفز لهتوفر  -*

 .............................ودعم المشاريع االبتكارية في الخدمات المصرفية:  لتسويق االبتكاريلتوفر إدارة تنظيمية  -*

   .............الهندسة والتطوير(:  التنسيق والتكامل بين مستويات اإلدارة واألقسام )التمويل، التسويق، اإلنتاج والعمليات، -*

 ........ تطويرالبحث وللقسم يملك  ........ يملك براءات اختراع .......باستمرار  ينفق على االبتكار  :االهتمام باالبتكاردرجة -*

 .................: (الهندسةعادة أو إ )هياكل جديدة / محسنة مرن .............جامد )يعرقل تغييرات العمل(:   الهيكل التنظيمي: -*

 .................................................. داخليا وخارجيا واالستعداد لها:الناتجة عن االبتكار التغييرات التنظيمية  ةتوقع مقاوم -*

 .................................................................................................: إيجاد فرص العمل الجديدة واإلحاطة بالتهديدات الكامنة-*

  متطلبات خاصة بالمعلومات: -

 ............ :توضيح قواعد استخدام البرمجيات والتكنولوجيا -*............... :االستعانة بتكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات -*

 ..... :توفير البرمجيات الفعالة وسهلة االستخدام من العاملين -* ......... :االبتكار لضمان السرية توفير وتخزين معلومات -*

 .......... :توفر قواعد البيانات عن الزبائن إلدارة العالقات معهم -*......... :صيانة وتحديث األجهزة والبرمجيات باستمرار -*

  متطلبات خاصة بالعاملين: -

                       ............................................................................................: العاملين في اتخاذ القرارات واالستماع لمقترحاتهمإشراك  -*

 ...................................................................................: تشجيع األفراد على المخاطرة في العمل بإزالة العقبات لتطويره -*

 .........................................................................................: إتاحة حرية واستقاللية عالية للعاملين ألداء عملهم بمرونة -*

 ................: الحماس والتحفيزوتوليد تشجيع االجتماعات الدورية، الحوار، العمل في فريق لتوحيد األفكار المتعارضة  -*

 : بعد تطبيقها متطلبات معايير تقييم جدوى االبتكارات التسويقية -

 ............... :الحصة السوقيةتغير  -* ........: تغير المبيعات -*  ........: تغير رضا الزبائن -* ....... :االستعانة بالمختصين -*

  ..................عائده: مقارنة التكلفة الفعلية لالبتكار مع  -* ..........الصورة الذهنية: تغير  -* ..........: نسبة زيادة األرباح -*

 :متطلبات أخرى -

 ....................................التوازن في مجاالت التسويق االبتكاري: ................:وتطوير األداء توفير الوقت الكافي لالبتكار -*
 

 بالنسبة للبنك:في تحقيق الريادة التسويقية فوائد تبني التسويق االبتكاري / 2
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 ةــــــــــــة غردايـــــــــجامع                                 20 :امللحق رقم

 ةــــــــوم التجاريـــلـــــــــم العــــــــــقس                              وعلوم التسيريوالتجارية  االقتصاديةكلية العلوم 
 
 

  )ة(: السيد )ة( احملرتم    
 ،حتية طيبة وبعد                 

ــلرساليف إطار التحضري        ــــنبع تسويق اخلدماتختصص ور الثالث ـــالطيف وراه ــدكتال ةـــ التسويق االبتكاري كأداة  وان: "ــ
أدوات  نذا االستبيان كأداة مـمت إجناز ه ،"يف اجلزائرالعاملة التجارية لعينة من البنوك  ميدانيةلتحقيق الرايدة التسويقية دراسة 

 الواردة فيهاإلجابة على األسئلة وصول إىل نتائج دقيقة نطلب منكم لوملساعدتنا يف حتقيق أهداف البحث واالدراسة امليدانية، 
ة التامة وال كافة البياانت اليت سيتم اإلدالء هبا حتاط ابلسري حنيطكم علما أن ؛عبارة 36 مقسما إىل سؤاال 81والبالغ عددها 

 .منشكركـم على حسن تعاونككما   ،ال ألغراض البحث العلميتستخدم إ
 .حسني شنيين دأ.: رافــــت إشـــــــــــــحت                                           .نصرية كرميات: الطالبــــة          

 .أ.د عبد احلميد خبارياملشرف املساعد:           
 مع عدم ترك أي خانة فارغة ( يف اخلانة املناسبةXالرجاء اإلجابة بوضع عالمة )

  :(Innovative Marketing) يف البنك االبتكاريالتسويق مدى تطبيق : أوال
وضع األفكار اجلديدة أو غري التقليدية موضع التطبيق الفعلي يف املمارسات  :التسويق االبتكاري

 اإلختـــــــــيار .التسويقية

 موافق :(Product Innovation) . االبتكار يف اخلدمات املصرفية20
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

        للبنك وجزءا من رؤيته. نقطة قوةصعبة التقليد ميثل ابتكار خدمات 

      زابئنهتتنوع اخلدمات املقدمة من البنك لتلبية حاجات 

        حتقيق أهدافه وفق معطيات البيئةمن أجل وارده مليساعد البنك على االستغالل األمثل يف اخلدمة  االبتكار
      لتطوير خدماته تصميم اخلدمةألفكار، البحث والتطوير، فرق العمل، خرباء الذهين لعصف ليهتم البنك اب

 موافق :(Price Innovation) بتكار يف التسعري املصريف. اال20
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

      إخل ...املرحبني الزابئنتقدمي عروض وتسهيالت مالية ك طرق ابتكارية يف تسعري اخلدمة كيعتمد البن

       .والتميز تعكس أسعار البنك جودة وقيمة اخلدمات ابلدمج بني التكلفة

       .خدماته وحتديث أساليب الدفع على ختفيض تكاليفالبنك تساعد التكنولوجيا 

       واحلفاظ على والئه. الزبون عليهاإقبال  عواملسعر اخلدمة من أهم  يشكل

 موافق :(Place Innovation) املصريف. االبتكار يف التوزيع 20
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

      .الزابئنشبكة من الفروع ويقوم مبراجعة مدى توافق مواقعها مع ظروف خدماته عرب البنك  يوزع

       إجراء العمليات البنكية بكفاءة وفعالية يف الوقت واملكان املناسبني. للزابئن املرتابطة فروع البنك تتيح

       . خدماتهيف تقدميالتكنولوجيا واألجهزة احلديثة يستخدم البنك 

      .من أي مكان الزابئنيبتكر البنك منافذ جديدة لتخفيض تكاليف التوزيع وتسهيل التواصل مع 

 

 ـيانــــاالستبـ
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 موافق :(Promotion Innovation) ةاملصرفي التسويقية االتصاالت. االبتكار يف 20
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

       إخل. ساليب احلديثة كاملواقع اإللكرتونية، مواقع التواصل االجتماعي..بـاأليتصل البنك بزابئنه 
      .البنك لكسب ثقة الزابئنابخلدمات اليت يقدمها للتعريف توفر الوسائل احلديثة املعلومات الكافية 

       خدماته. إىل االتصال الفعال ابلبيئة والعمالء إلقناعهم بتميز االتصاالت التسويقية يهدف البنك من االبتكار يف 
       وترغبهم يف التعامل معه. الزابئن أذهانرسائل البنك الرتوجيية جذابة ختاطب 

 موافق :(Physical Evidence Innovation) املصريف . االبتكار يف الدليل املادي20
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

       ، التصاميم احلديثة ...إخل.املرحية للنظر ، األلواناملبىن ترتيبفروعه: قراته و املظهر الداخلي واخلارجي ملجباذبية  البنكميتاز 

      الداخلي واخلارجي للبنك من أهم عوامل جذب العمالء وبناء العالقات املتينة معهم. تعترب جاذبية شكل وتصميم املبىن 

       إخل.واملكاتب.. احلديثة اآلالت والتجهيزاتاألاثث، الضرورية مثل: لباس املوظفني، املادية يهتم البنك بتوفري املستلزمات 

      ساعد البنك على التميز يف إنتاج وتقدمي اخلدمة عن املنافسني وتطوير األداء. ياملستلزمات املادية تطوير 

 موافق :(Processes Innovation) بتكار يف العمليات املصرفية. اال20
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

      .والوفاء اباللتزامات بسرعة ودقة ووضوحلتسهيل اإلجراءات يف تسيري عملياته  التكنولوجياأحدث األجهزة و البنك  يستخدم

      الطارئة.  الحتياجات العمالء البنك بسرعة يستجيب 

      ابستمرار وإعادة تشغيلها فورا بعد توقفها. األجهزةحيرص موظفو البنك على صيانة وحتديث 

      املراحليف كل  تساعد على االبتكار والرقابة لتحسني األداء لعمالئه قواعد بياانتيتوفر البنك على أنظمة معلومات و 

      مستوى رضاه ووالئه. ولعميل لالقيمة املدركة على رفع توفر اخلربة واألمان والنظام يف البنك  يساعد

 موافق :(People’s Innovation) . االبتكار يف مقدمي اخلدمة املصرفية20
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

       لكسب رضاهم. وصربحرتام ويسعون خلدمة العمالء بلطف واألانقة واللباقة ابيتميز موظفو البنك 

       .املطلوبة بتكاريةاإلوالكفاءات واملهارات التكوين العايل والقدارت  املؤهلني ذوي األفرادحيرص البنك على استقطاب 

       وحل مشاكله وإعطاء األولوية خلدمته دون تدخل اإلدارة العليا.ونصحه على لإلصغاء للعميل موظفيه  يشجع البنك

       يتيح البنك فرص التدريب والتحفيز ملوظفيه لتجربة أساليب مبتكرة وحتدي املخاطر ومتيز األداء.

      اليت حتد من القدرة على االبتكار.وجتنب الرقابة املباشرة حسب متطلباته حيرص البنك على تطوير سوق العمل 

 

 ( EntrepreneurshipMarketing) مدى تطبيق الرايدة التسويقية يف البنك :اثنيا
 ن ـواالتصال مع الزابئ وظيفة تنظيمية وجمموعة العمليات اليت تسهم يف توليد األفكار: الرايدة التسويقية     

 اإلختـــــــــيار توجهات املنظمة يف الرايدة واإلبداع دون الوقوع يف املخاطرة.وحتقيق القيمة هلم مبا خيدم        

 موافق :(Marketing Risk Management) إدارة املخاطر التسويقية. 20
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

      على حساب خماطر االبتكار ويعطي األولوية للخدمات األقل خماطرة.  موظفيهيشجع البنك 

        على االبتكار رغم املخاطر العالية مبالغ طائلةينفذ البنك اخليار األكثر رحبية خلدمة زابئنه وينفق 

       .وفشلوا يف احتوائها حتدي املخاطر اليت واجهوها مسبقا من أجلالبنك مع البنوك األخرى  يتحالف

      وتصنيفها والوقوف على مصادرها األصلية.يبذل البنك جهوده وإمكانياته يف حتديد املخاطر 

      ويكشف املخاطر اجلديدة ابملتابعة الدوريةلتحكم فيها لإحتمال حدوثها وآاثرها  وحيللالبنك املخاطر  يقيم

 موافق :(Proactiveness and Opportunities Focus) . التوجه االستباقي واقتناص الفرص20
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

       وسبقهم.فهم مبادراهتم ملالحقتهم و  واستغالهلا قبل املنافسني فرص االبتكاركشف ل بيئتهالبنك  يرصد

       االبتكار يف تطوير خدماته لالستجابة املتميزة للعمالء.من البنك يستفيد 

       التجارية، اخلربة التسويقية.يسعى البنك إلظهار قدراته اليت ال ميلكها املنافسون مثل: العالمة 

      يستجيب البنك فورا عند قيام أحد املنافسني حبملة مكثفة الستهداف عمالئه.

       لرفع قدرته التنافسية. وكشف فرص جديدة رؤيته وإمكانياته يراجع البنك أهدافه ابستمرار حلفظ التوازن بني

      من أجل احتوائهم.خيتار البنك قرار التعاون مع املنافسني 
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 موافق :(Customer Intensity) . الرتكيز على الزبون02
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

       .تناسبهاخدمات لتطوير  ويستفيد من اقرتاحاهتم احلاليني واحملتملني العمالءتوجهات رغبات و البنك  يدرس
       .بتلبية حاجاهتم ابستمرار واإلفصاح عن قيمه يف التعامل معهم عمالئهلرفع قيمة  يسعى البنك

       وبناء العالقة معهم.واالهتمام هبم يسخر البنك قنوات االتصال التقليدية واحلديثة لكسب الزابئن املرحبني 
       خدماته ابستمرار.وتقييم نوعية  حتسني أداء البنكالعمالء و  رضا اخلط األول لقياسموظفي إىل  يصغي البنك

       وكذا جلذب العمالء املتحولني جمددا. بسرعة إىل املنافسني احملتمل حتوهلمالعمالء  يسعى البنك حلل مشاكل

 موافق : (Value Creation) . توليد القيمة00
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

      إىل استمرار جناحه. يسعى البنك من توليد القيمة يف السوق واحلفاظ عليها

      .لدى الزابئن مقارنة ابملنافسني جبودة عالية وبتكلفة منخفضة لرفع قيمتهامميزة يعرض البنك خدمات مبتكرة 

      يستفيد البنك من استخدام التكنولوجيا احلديثة يف رفع قيمة الزبون وإشباع حاجاته.

      الكبرية وتقليل تكاليف تقدميها.يقوم البنك بتعزيز اخلدمات ذات الفائدة 

 موافق : (Resource Leveraging) . رفع قيمة املوارد00
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

      ميلك البنك القدرة جلذب والتحكم يف املوارد وفق اإلمكانيات واملخاطر والفرص املتاحة يف البيئة.

      جديدة واستخدام مورد للحصول على موارد آخر.استكمال مورد مع آخر لتوليد قيمة 

      ابستدامتها واحلفاظ عليها. أفضل من املوارد احلالية مل يكن ابإلمكان إدراكها سابقاقيمة احلصول على 

      .جديدة وأشخاص آخرينطرق ابستخدام املنافسني جذب موارد جديدة أو موارد 

 موافق : (Effective Support). الدعم الفعال 00
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

      مما يشجع املنافسني على ذلك. واستغالهلاوتقييمها  إمكانيات السوقفعال إىل إكتشاف  كبنكالبنك   يبادر

      يعمل البنك على إظهار التفوق بتحويل رؤيته إىل إمكاانت فريدة.

      تقدمي خدماته للزابئن حسب تقنيات السوق. يعمل البنك على استغالل االمكانيات يف

      يسعى البنك ملعرفة سلسلة القيمة اخلاصة بكل زبون واخلدمات اليت تعمل على رفعها.

 
 

 :قسم البياانت الشخصيةاثلثا: 

 نثىأ   :      ذكراجلنس/ 00

 فأكثرسنة  03            سنة  02إىل  03من    سنة         02إىل  03من               سنة  92إىل  81من  : السن/ 00

 دراسات عليا      جامعي             مهين      اثنوي         أقل من اثنوي   : املستوى الدراسي )التعليمي( /00

 موظف        رئيس قسم/ مصلحة         مدير /انئب مدير            : املستوى الوظيفي/ 00

 سنة فأكثر 80  سنة         80إىل  83من   سنوات         2إىل  0من   سنوات         30أقل من : األقدمية/ 01

 "ـهىتإن "          



 30 : امللحق رقم

 

 احملكمني لالستبيان السادةقائمة 

 

 املؤسسة الصفة احملكمنيأمساء  الرقم
 جامعة تلمسان أستاذ جامعي أ.د صوار يوسف 01
 جامعة غرداية أستاذ جامعي أ.د. عبادة عبد الرؤوف 30
 جامعة غرداية أستاذة جامعية د.هباز لويزة 30
 جامعة غرداية أستاذ جامعي د.بن قايد الشيخ 30
 بنك التنمية احمللية وكالة غرداية مراقب حمنك السيد: عايد فريد 30
 مصرف السالم وكالة ورقلة انئب مدير الوكالة السيد: خليف عبد الرمحان 30
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Tableau de fréquences  :50امللحق رقم  

 

Sexe 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

H 171 62,4 62,4 62,4 

F 103 37,6 37,6 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Age 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

DE 18 A 29 42 15,3 15,3 15,3 

DE 30 A 39 140 51,1 51,1 66,4 

DE 40 A 49 64 23,4 23,4 89,8 

PLUS DE 50 28 10,2 10,2 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Niveau 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

M 6 2,2 2,2 2,2 

S 27 9,9 9,9 12,0 

P 28 10,2 10,2 22,3 

U 165 60,2 60,2 82,5 

E S 48 17,5 17,5 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Poste 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

E 190 69,3 69,3 69,3 

CD / CS 74 27,0 27,0 96,4 

D / D AD 10 3,6 3,6 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Experience 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

MOINS DE 5 90 32,8 32,8 32,8 

DE 5 A 9 69 25,2 25,2 58,0 

DE 10 A 14 49 17,9 17,9 75,9 

PLUS DE 15 66 24,1 24,1 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 

 

 



Nom 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

AGB 5 1,8 1,8 1,8 

BADR 47 17,2 17,2 19,0 

BNA 46 16,8 16,8 35,8 

CPA 37 13,5 13,5 49,3 

BEA 22 8,0 8,0 57,3 

BARAKA 13 4,7 4,7 62,0 

CNEP 49 17,9 17,9 79,9 

BDL 41 15,0 15,0 94,9 

ASSALAM 14 5,1 5,1 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

  

Type 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

PUB 248 90,5 90,5 90,5 

PR 19 6,9 6,9 97,4 

PUB+PR 7 2,6 2,6 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Lieu 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

GHARDAIA 184 67,2 67,2 67,2 

ALGER 37 13,5 13,5 80,7 

LAGHOUAT 11 4,0 4,0 84,7 

OUARGLA 42 15,3 15,3 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

  

Locale 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

DMC 37 13,5 13,5 13,5 

DGE/DRE 101 36,9 36,9 50,4 

AC 136 49,6 49,6 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

                                                                        Paraghraphe 1  
 

Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 1 ,4 ,4 ,4 

Pas d'accord 5 1,8 1,8 2,2 

Neutre 17 6,2 6,2 8,4 

D'accord 129 47,1 47,1 55,5 

Tout à fait d'accord 122 44,5 44,5 100,0 

Total 274 100,0 100,0  



 

Paraghraphe 2 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Pas d'accord 3 1,1 1,1 1,1 

Neutre 14 5,1 5,1 6,2 

D'accord 151 55,1 55,1 61,3 

Tout à fait d'accord 106 38,7 38,7 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 3 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Pas d'accord 1 ,4 ,4 ,4 

Neutre 22 8,0 8,0 8,4 

D'accord 156 56,9 56,9 65,3 

Tout à fait d'accord 95 34,7 34,7 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 4 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 2 ,7 ,7 ,7 

Pas d'accord 8 2,9 2,9 3,6 

Neutre 55 20,1 20,1 23,7 

D'accord 138 50,4 50,4 74,1 

Tout à fait d'accord 71 25,9 25,9 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 5 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 3 1,1 1,1 1,1 

Pas d'accord 13 4,7 4,7 5,8 

Neutre 34 12,4 12,4 18,2 

D'accord 134 48,9 48,9 67,2 

Tout à fait d'accord 90 32,8 32,8 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

                                                                                          

                                                                                          Paraghraphe 6 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 2 ,7 ,7 ,7 

Pas d'accord 12 4,4 4,4 5,1 

Neutre 52 19,0 19,0 24,1 

D'accord 143 52,2 52,2 76,3 

Tout à fait d'accord 65 23,7 23,7 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 



                                                                                          Paraghraphe 7 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Pas d'accord 6 2,2 2,2 2,2 

Neutre 23 8,4 8,4 10,6 

D'accord 141 51,5 51,5 62,0 

Tout à fait d'accord 104 38,0 38,0 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 8 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Pas d'accord 9 3,3 3,3 3,3 

Neutre 30 10,9 10,9 14,2 

D'accord 135 49,3 49,3 63,5 

Tout à fait d'accord 100 36,5 36,5 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 9 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 1 ,4 ,4 ,4 

Pas d'accord 6 2,2 2,2 2,6 

Neutre 30 10,9 10,9 13,5 

D'accord 154 56,2 56,2 69,7 

Tout à fait d'accord 83 30,3 30,3 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 10 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 1 ,4 ,4 ,4 

Pas d'accord 8 2,9 2,9 3,3 

Neutre 45 16,4 16,4 19,7 

D'accord 143 52,2 52,2 71,9 

Tout à fait d'accord 77 28,1 28,1 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

    Paraghraphe 11 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 2 ,7 ,7 ,7 

Pas d'accord 6 2,2 2,2 2,9 

Neutre 30 10,9 10,9 13,9 

D'accord 135 49,3 49,3 63,1 

Tout à fait d'accord 101 36,9 36,9 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 



Paraghraphe 12 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 4 1,5 1,5 1,5 

Pas d'accord 5 1,8 1,8 3,3 

Neutre 36 13,1 13,1 16,4 

D'accord 151 55,1 55,1 71,5 

Tout à fait d'accord 78 28,5 28,5 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 13 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 3 1,1 1,1 1,1 

Pas d'accord 13 4,7 4,7 5,8 

Neutre 37 13,5 13,5 19,3 

D'accord 131 47,8 47,8 67,2 

Tout à fait d'accord 90 32,8 32,8 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 14 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Pas d'accord 4 1,5 1,5 1,5 

Neutre 19 6,9 6,9 8,4 

D'accord 161 58,8 58,8 67,2 

Tout à fait d'accord 90 32,8 32,8 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 15 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Pas d'accord 6 2,2 2,2 2,2 

Neutre 29 10,6 10,6 12,8 

D'accord 167 60,9 60,9 73,7 

Tout à fait d'accord 72 26,3 26,3 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 16 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 1 ,4 ,4 ,4 

Pas d'accord 10 3,6 3,6 4,0 

Neutre 36 13,1 13,1 17,2 

D'accord 141 51,5 51,5 68,6 

Tout à fait d'accord 86 31,4 31,4 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 



Paraghraphe 17 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Pas d'accord 11 4,0 4,0 4,0 

Neutre 27 9,9 9,9 13,9 

D'accord 127 46,4 46,4 60,2 

Tout à fait d'accord 109 39,8 39,8 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 18 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 1 ,4 ,4 ,4 

Pas d'accord 12 4,4 4,4 4,7 

Neutre 25 9,1 9,1 13,9 

D'accord 143 52,2 52,2 66,1 

Tout à fait d'accord 93 33,9 33,9 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 19 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 8 2,9 2,9 2,9 

Pas d'accord 26 9,5 9,5 12,4 

Neutre 44 16,1 16,1 28,5 

D'accord 129 47,1 47,1 75,5 

Tout à fait d'accord 67 24,5 24,5 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 20 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Pas d'accord 8 2,9 2,9 2,9 

Neutre 19 6,9 6,9 9,9 

D'accord 154 56,2 56,2 66,1 

Tout à fait d'accord 93 33,9 33,9 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 21 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Pas d'accord 12 4,4 4,4 4,4 

Neutre 21 7,7 7,7 12,0 

D'accord 148 54,0 54,0 66,1 

Tout à fait d'accord 93 33,9 33,9 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 



 
 

Paraghraphe 22 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 4 1,5 1,5 1,5 

Pas d'accord 14 5,1 5,1 6,6 

Neutre 38 13,9 13,9 20,4 

D'accord 148 54,0 54,0 74,5 

Tout à fait d'accord 70 25,5 25,5 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 23 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 4 1,5 1,5 1,5 

Pas d'accord 20 7,3 7,3 8,8 

Neutre 39 14,2 14,2 23,0 

D'accord 149 54,4 54,4 77,4 

Tout à fait d'accord 62 22,6 22,6 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 24 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Pas d'accord 16 5,8 5,8 5,8 

Neutre 27 9,9 9,9 15,7 

D'accord 158 57,7 57,7 73,4 

Tout à fait d'accord 73 26,6 26,6 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 25 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Pas d'accord 7 2,6 2,6 2,6 

Neutre 30 10,9 10,9 13,5 

D'accord 150 54,7 54,7 68,2 

Tout à fait d'accord 87 31,8 31,8 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 26 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 3 1,1 1,1 1,1 

Pas d'accord 9 3,3 3,3 4,4 

Neutre 29 10,6 10,6 15,0 

D'accord 142 51,8 51,8 66,8 

Tout à fait d'accord 91 33,2 33,2 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 



Paraghraphe 27 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 2 ,7 ,7 ,7 

Pas d'accord 8 2,9 2,9 3,6 

Neutre 41 15,0 15,0 18,6 

D'accord 145 52,9 52,9 71,5 

Tout à fait d'accord 78 28,5 28,5 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

  

Paraghraphe 28 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 3 1,1 1,1 1,1 

Pas d'accord 12 4,4 4,4 5,5 

Neutre 32 11,7 11,7 17,2 

D'accord 152 55,5 55,5 72,6 

Tout à fait d'accord 75 27,4 27,4 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 29 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 3 1,1 1,1 1,1 

Pas d'accord 10 3,6 3,6 4,7 

Neutre 34 12,4 12,4 17,2 

D'accord 154 56,2 56,2 73,4 

Tout à fait d'accord 73 26,6 26,6 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

      

                     Paraghraphe 03 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 1 ,4 ,4 ,4 

Pas d'accord 12 4,4 4,4 4,7 

Neutre 58 21,2 21,2 25,9 

D'accord 144 52,6 52,6 78,5 

Tout à fait d'accord 59 21,5 21,5 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

                     Paraghraphe 01 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 4 1,5 1,5 1,5 

Pas d'accord 15 5,5 5,5 6,9 

Neutre 42 15,3 15,3 22,3 

D'accord 153 55,8 55,8 78,1 

Tout à fait d'accord 60 21,9 21,9 100,0 

Total 274 100,0 100,0  



 

Paraghraphe 32 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 2 ,7 ,7 ,7 

Pas d'accord 29 10,6 10,6 11,3 

Neutre 62 22,6 22,6 33,9 

D'accord 140 51,1 51,1 85,0 

Tout à fait d'accord 41 15,0 15,0 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 33 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 4 1,5 1,5 1,5 

Pas d'accord 18 6,6 6,6 8,0 

Neutre 86 31,4 31,4 39,4 

D'accord 123 44,9 44,9 84,3 

Tout à fait d'accord 43 15,7 15,7 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 34 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 1 ,4 ,4 ,4 

Pas d'accord 8 2,9 2,9 3,3 

Neutre 38 13,9 13,9 17,2 

D'accord 181 66,1 66,1 83,2 

Tout à fait d'accord 46 16,8 16,8 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 03 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Pas d'accord 6 2,2 2,2 2,2 

Neutre 48 17,5 17,5 19,7 

D'accord 167 60,9 60,9 80,7 

Tout à fait d'accord 53 19,3 19,3 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 36 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 3 1,1 1,1 1,1 

Pas d'accord 16 5,8 5,8 6,9 

Neutre 41 15,0 15,0 21,9 

D'accord 155 56,6 56,6 78,5 

Tout à fait d'accord 59 21,5 21,5 100,0 

Total 274 100,0 100,0  



Paraghraphe 37 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 3 1,1 1,1 1,1 

Pas d'accord 6 2,2 2,2 3,3 

Neutre 40 14,6 14,6 17,9 

D'accord 168 61,3 61,3 79,2 

Tout à fait d'accord 57 20,8 20,8 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 38 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 1 ,4 ,4 ,4 

Pas d'accord 5 1,8 1,8 2,2 

Neutre 34 12,4 12,4 14,6 

D'accord 163 59,5 59,5 74,1 

Tout à fait d'accord 71 25,9 25,9 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 03 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Pas d'accord 13 4,7 4,7 4,7 

Neutre 66 24,1 24,1 28,8 

D'accord 138 50,4 50,4 79,2 

Tout à fait d'accord 57 20,8 20,8 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 40 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 1 ,4 ,4 ,4 

Pas d'accord 6 2,2 2,2 2,6 

Neutre 45 16,4 16,4 19,0 

D'accord 162 59,1 59,1 78,1 

Tout à fait d'accord 60 21,9 21,9 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 41 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 2 ,7 ,7 ,7 

Pas d'accord 25 9,1 9,1 9,9 

Neutre 85 31,0 31,0 40,9 

D'accord 114 41,6 41,6 82,5 

Tout à fait d'accord 48 17,5 17,5 100,0 

Total 274 100,0 100,0  



Paraghraphe 42 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 2 ,7 ,7 ,7 

Pas d'accord 13 4,7 4,7 5,5 

Neutre 29 10,6 10,6 16,1 

D'accord 164 59,9 59,9 75,9 

Tout à fait d'accord 66 24,1 24,1 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 30 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 1 ,4 ,4 ,4 

Pas d'accord 11 4,0 4,0 4,4 

Neutre 34 12,4 12,4 16,8 

D'accord 170 62,0 62,0 78,8 

Tout à fait d'accord 58 21,2 21,2 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 44 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 1 ,4 ,4 ,4 

Pas d'accord 9 3,3 3,3 3,6 

Neutre 40 14,6 14,6 18,2 

D'accord 157 57,3 57,3 75,5 

Tout à fait d'accord 67 24,5 24,5 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 45 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 2 ,7 ,7 ,7 

Pas d'accord 18 6,6 6,6 7,3 

Neutre 38 13,9 13,9 21,2 

D'accord 152 55,5 55,5 76,6 

Tout à fait d'accord 64 23,4 23,4 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 46 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 3 1,1 1,1 1,1 

Pas d'accord 18 6,6 6,6 7,7 

Neutre 40 14,6 14,6 22,3 

D'accord 152 55,5 55,5 77,7 

Tout à fait d'accord 61 22,3 22,3 100,0 

Total 274 100,0 100,0  



Paraghraphe 37 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Pas d'accord 6 2,2 2,2 2,2 

Neutre 38 13,9 13,9 16,1 

D'accord 166 60,6 60,6 76,6 

Tout à fait d'accord 64 23,4 23,4 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 48 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 2 ,7 ,7 ,7 

Pas d'accord 9 3,3 3,3 4,0 

Neutre 47 17,2 17,2 21,2 

D'accord 148 54,0 54,0 75,2 

Tout à fait d'accord 68 24,8 24,8 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 49 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Pas d'accord 6 2,2 2,2 2,2 

Neutre 31 11,3 11,3 13,5 

D'accord 155 56,6 56,6 70,1 

Tout à fait d'accord 82 29,9 29,9 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 50 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 1 ,4 ,4 ,4 

Pas d'accord 6 2,2 2,2 2,6 

Neutre 37 13,5 13,5 16,1 

D'accord 158 57,7 57,7 73,7 

Tout à fait d'accord 72 26,3 26,3 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 
Paraghraphe 31 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Pas d'accord 7 2,6 2,6 2,6 

Neutre 41 15,0 15,0 17,5 

D'accord 162 59,1 59,1 76,6 

Tout à fait d'accord 64 23,4 23,4 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 

 



Paraghraphe 35 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Pas d'accord 9 3,3 3,3 3,3 

Neutre 63 23,0 23,0 26,3 

D'accord 152 55,5 55,5 81,8 

Tout à fait d'accord 50 18,2 18,2 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 53 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Pas d'accord 11 4,0 4,0 4,0 

Neutre 60 21,9 21,9 25,9 

D'accord 150 54,7 54,7 80,7 

Tout à fait d'accord 53 19,3 19,3 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 54 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Pas d'accord 16 5,8 5,8 5,8 

Neutre 47 17,2 17,2 23,0 

D'accord 154 56,2 56,2 79,2 

Tout à fait d'accord 57 20,8 20,8 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

  

Paraghraphe 55 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 3 1,1 1,1 1,1 

Pas d'accord 10 3,6 3,6 4,7 

Neutre 37 13,5 13,5 18,2 

D'accord 161 58,8 58,8 77,0 

Tout à fait d'accord 63 23,0 23,0 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 56 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 4 1,5 1,5 1,5 

Pas d'accord 11 4,0 4,0 5,5 

Neutre 47 17,2 17,2 22,6 

D'accord 161 58,8 58,8 81,4 

Tout à fait d'accord 51 18,6 18,6 100,0 

Total 274 100,0 100,0  



 

 

 

Paraghraphe 57 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 1 ,4 ,4 ,4 

Pas d'accord 12 4,4 4,4 4,7 

Neutre 30 10,9 10,9 15,7 

D'accord 177 64,6 64,6 80,3 

Tout à fait d'accord 54 19,7 19,7 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

Paraghraphe 58 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

fortement en désaccord 9 3,3 3,3 3,3 

Pas d'accord 16 5,8 5,8 9,1 

Neutre 42 15,3 15,3 24,5 

D'accord 150 54,7 54,7 79,2 

Tout à fait d'accord 57 20,8 20,8 100,0 

Total 274 100,0 100,0  

 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Asymétrie Kurtosis 

Statistique Statistique Statistique Statistique Erreur std Statistique Erreur std 

Paraghraphe 1 274 4,34 ,709 -1,145 ,147 2,194 ,293 

Paraghraphe 2 274 4,31 ,620 -,609 ,147 ,831 ,293 

Paraghraphe 3 274 4,26 ,613 -,313 ,147 -,100 ,293 

Paraghraphe 4 274 3,98 ,803 -,645 ,147 ,644 ,293 

Paraghraphe 5 274 4,08 ,859 -1,022 ,147 1,244 ,293 

Paraghraphe 6 274 3,94 ,816 -,699 ,147 ,686 ,293 

Paraghraphe 7 274 4,25 ,700 -,779 ,147 ,779 ,293 

Paraghraphe 8 274 4,19 ,756 -,791 ,147 ,519 ,293 

Paraghraphe 9 274 4,14 ,718 -,810 ,147 1,458 ,293 

Paraghraphe 10 274 4,05 ,771 -,661 ,147 ,612 ,293 

Paraghraphe 11 274 4,19 ,772 -1,022 ,147 1,715 ,293 

Paraghraphe 12 274 4,07 ,786 -1,088 ,147 2,413 ,293 

Paraghraphe 13 274 4,07 ,866 -,979 ,147 1,078 ,293 

Paraghraphe 14 274 4,23 ,636 -,581 ,147 ,954 ,293 

Paraghraphe 15 274 4,11 ,667 -,580 ,147 ,913 ,293 

Paraghraphe 16 274 4,10 ,785 -,816 ,147 ,860 ,293 

Paraghraphe 17 274 4,22 ,782 -,915 ,147 ,647 ,293 

Paraghraphe 18 274 4,15 ,786 -,999 ,147 1,342 ,293 

Paraghraphe 19 274 3,81 1,007 -,862 ,147 ,348 ,293 

Paraghraphe 20 274 4,21 ,695 -,839 ,147 1,287 ,293 

Paraghraphe 21 274 4,18 ,750 -,929 ,147 1,129 ,293 



Paraghraphe 22 274 3,97 ,855 -1,005 ,147 1,408 ,293 

Paraghraphe 23 274 3,89 ,885 -,940 ,147 ,965 ,293 

Paraghraphe 24 274 4,05 ,773 -,854 ,147 ,895 ,293 

Paraghraphe 25 274 4,16 ,712 -,667 ,147 ,607 ,293 

Paraghraphe 26 274 4,13 ,809 -1,116 ,147 1,968 ,293 

Paraghraphe 27 274 4,05 ,785 -,829 ,147 1,207 ,293 

Paraghraphe 28 274 4,04 ,816 -1,046 ,147 1,729 ,293 

Paraghraphe 29 274 4,04 ,798 -1,026 ,147 1,865 ,293 

Paraghraphe 30 274 3,91 ,793 -,540 ,147 ,315 ,293 

Paraghraphe 31 274 3,91 ,847 -,961 ,147 1,341 ,293 

Paraghraphe 32 274 3,69 ,878 -,560 ,147 -,031 ,293 

Paraghraphe 33 274 3,67 ,870 -,442 ,147 ,204 ,293 

Paraghraphe 34 274 3,96 ,675 -,814 ,147 2,019 ,293 

Paraghraphe 35 274 3,97 ,676 -,399 ,147 ,425 ,293 

Paraghraphe 36 274 3,92 ,832 -,917 ,147 1,205 ,293 

Paraghraphe 37 274 3,99 ,736 -,976 ,147 2,445 ,293 

Paraghraphe 38 274 4,09 ,695 -,712 ,147 1,500 ,293 

Paraghraphe 39 274 3,87 ,790 -,352 ,147 -,249 ,293 

Paraghraphe 40 274 4,00 ,711 -,616 ,147 1,099 ,293 

Paraghraphe 41 274 3,66 ,897 -,291 ,147 -,353 ,293 

Paraghraphe 42 274 4,02 ,777 -1,022 ,147 1,832 ,293 

Paraghraphe 43 274 4,00 ,729 -,852 ,147 1,582 ,293 

Paraghraphe 44 274 4,02 ,746 -,729 ,147 1,065 ,293 

Paraghraphe 45 274 3,94 ,837 -,873 ,147 ,909 ,293 

Paraghraphe 46 274 3,91 ,851 -,908 ,147 1,026 ,293 

Paraghraphe 47 274 4,05 ,677 -,489 ,147 ,602 ,293 

Paraghraphe 48 274 3,99 ,787 -,754 ,147 1,038 ,293 

Paraghraphe 49 274 4,14 ,694 -,595 ,147 ,578 ,293 

Paraghraphe 50 274 4,07 ,717 -,708 ,147 1,236 ,293 

Paraghraphe 51 274 4,03 ,697 -,502 ,147 ,488 ,293 

Paraghraphe 52 274 3,89 ,730 -,334 ,147 -,003 ,293 

Paraghraphe 53 274 3,89 ,751 -,399 ,147 ,020 ,293 

Paraghraphe 54 274 3,92 ,780 -,604 ,147 ,285 ,293 

Paraghraphe 55 274 3,99 ,782 -,999 ,147 1,944 ,293 

Paraghraphe 56 274 3,89 ,800 -,968 ,147 1,781 ,293 

Paraghraphe 57 274 3,99 ,719 -,938 ,147 1,921 ,293 

Paraghraphe 58 274 3,84 ,932 -1,099 ,147 1,404 ,293 

Innovation Produit 274 4,2217 ,49988 -,436 ,147 ,297 ,293 

Innovation Prix 274 4,1141 ,54175 -,365 ,147 ,106 ,293 

Innovation Place 274 4,1131 ,55426 -,667 ,147 1,405 ,293 

Innovation Promotion 274 4,1268 ,56986 -,678 ,147 1,773 ,293 

Innovation Preuve Physique 274 4,0967 ,61777 -,714 ,147 ,819 ,293 

Innovation Processus 274 4,0496 ,61545 -,676 ,147 ,590 ,293 

Innovation Personnes 274 4,0321 ,62745 -,771 ,147 ,934 ,293 

Gestion des risques 

marketing 
274 3,8409 ,58910 -,496 ,147 ,693 ,293 

Approche proactive et saisir 

les opportunités 
274 3,9203 ,59011 -,462 ,147 ,511 ,293 

Focus sur le client 274 3,9781 ,62766 -,882 ,147 1,658 ,293 



Génération de valeur 274 4,0639 ,56737 -,522 ,147 ,518 ,293 

Augmenter la valeur des 

ressources 
274 3,9334 ,60439 -,355 ,147 ,254 ,293 

Un accompagnement 

efficace 
274 3,9270 ,67066 -,944 ,147 1,384 ,293 

Innovation Marketing 274 4,1077 ,45028 -,507 ,147 ,272 ,293 

Marketing entrepreneurship 274 3,9439 ,50368 -,660 ,147 ,950 ,293 

moyen 274 4,0258 ,45550 -,554 ,147 ,500 ,293 

N valide (listwise) 274       

 

Explorer 
 

Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistique Ddl Signification Statistique ddl Signification 

Innovation Marketing ,053 274 ,057 ,980 274 ,001 

Marketing entrepreneurship ,089 274 ,000 ,971 274 ,000 

moyen ,063 274 ,011 ,979 274 ,000 

a. Correction de signification de Lilliefors 



Corrélations non paramétriques  DE SPEARMAN 

Corrélations  

 IP1 IP2 IP3 IP4 IP5 IP6 IP7 GRM PSO FC GV AVR AE MI EM 

 

IP1 

 
Coefficient 

 

1,000 ,526** ,485** ,435** ,382** ,433** ,364** ,316** ,455** ,425** ,423** ,369** ,464** ,625** ,492** 

Sig.  . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

IP2 
Coefficient ,526** 1,000 ,589** ,521** ,449** ,534** ,529** ,446** ,505** ,483** ,483** ,448** ,498** ,736** ,590** 

Sig. ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

IP3 
Coefficient ,485** ,589** 1,000 ,550** ,552** ,622** ,547** ,439** ,469** ,537** ,547** ,528** ,536** ,805** ,631** 

Sig. ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

IP4 
Coefficient ,435** ,521** ,550** 1,000 ,560** ,589** ,582** ,437** ,565** ,540** ,530** ,486** ,567** ,771** ,643** 

Sig. ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

IP5 
Coefficient ,382** ,449** ,552** ,560** 1,000 ,675** ,648** ,568** ,552** ,542** ,471** ,453** ,555** ,788** ,636** 

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

IP6 
Coefficient ,433** ,534** ,622** ,589** ,675** 1,000 ,653** ,524** ,628** ,608** ,613** ,508** ,568** ,834** ,698** 

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

IP7 
Coefficient ,364** ,529** ,547** ,582** ,648** ,653** 1,000 ,544** ,616** ,605** ,598** ,616** ,654** ,806** ,755** 

Sig ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

GR

M 

Coefficient ,316** ,446** ,439** ,437** ,568** ,524** ,544** 1,000 ,600** ,509** ,542** ,527** ,547** ,589** ,741** 

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

PS

O 

Coefficient ,455** ,505** ,469** ,565** ,552** ,628** ,616** ,600** 1,000 ,593** ,643** ,534** ,681** ,696** ,810** 

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

FC 
Coefficient ,425** ,483** ,537** ,540** ,542** ,608** ,605** ,509** ,593** 1,000 ,708** ,593** ,633** ,693** ,813** 

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

GV 
Coefficient ,423** ,483** ,547** ,530** ,471** ,613** ,598** ,542** ,643** ,708** 1,000 ,611** ,645** ,676** ,836** 

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

AV

R 

Coefficient  ,369** ,448** ,528** ,486** ,453** ,508** ,616** ,527** ,534** ,593** ,611** 1,000 ,641** ,634** ,784** 

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

AE 
Coefficient ,464** ,498** ,536** ,567** ,555** ,568** ,654** ,547** ,681** ,633** ,645** ,641** 1,000 ,713** ,847** 

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

MI 
Coefficient  ,625** ,736** ,805** ,771** ,788** ,834** ,806** ,589** ,696** ,693** ,676** ,634** ,713** 1,000 ,827** 

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

EM 

Coefficient ,492** ,590** ,631** ,643** ,636** ,698** ,755** ,741** ,810** ,813** ,836** ,784** ,847** ,827** 1,000 

Sig. 

(bilatérale) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
 

 

Corrélations 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,967 58 



 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de l'échelle 

en cas de suppression 

d'un élément 

Variance de l'échelle en 

cas de suppression d'un 

élément 

Corrélation complète des 

éléments corrigés 

Alpha de Cronbach en cas 

de suppression de l'élément 

Paraghraphe 1 293,5719 1121,079 ,382 ,978 

Paraghraphe 2 293,5938 1121,747 ,423 ,978 

Paraghraphe 3 293,6486 1122,433 ,411 ,978 

Paraghraphe 4 293,9296 1110,709 ,530 ,978 

Paraghraphe 5 293,8310 1105,947 ,578 ,978 

Paraghraphe 6 293,9697 1108,832 ,555 ,978 

Paraghraphe 7 293,6559 1123,706 ,330 ,978 

Paraghraphe 8 293,7179 1122,143 ,335 ,978 

Paraghraphe 9 293,7690 1112,381 ,560 ,978 

Paraghraphe 10 293,8602 1110,712 ,552 ,978 

Paraghraphe 11 293,7142 1113,125 ,504 ,978 

Paraghraphe 12 293,8347 1113,580 ,486 ,978 

Paraghraphe 13 293,8420 1108,009 ,536 ,978 

Paraghraphe 14 293,6777 1115,024 ,571 ,978 

Paraghraphe 15 293,7945 1115,999 ,522 ,978 

Paraghraphe 16 293,8091 1109,315 ,569 ,978 

Paraghraphe 17 293,6887 1110,541 ,548 ,978 

Paraghraphe 18 293,7580 1111,942 ,517 ,978 

Paraghraphe 19 294,1011 1094,151 ,669 ,978 

Paraghraphe 20 293,6960 1118,586 ,444 ,978 

Paraghraphe 21 293,7325 1109,258 ,598 ,978 

Paraghraphe 22 293,9369 1102,225 ,647 ,978 

Paraghraphe 23 294,0135 1100,635 ,652 ,978 

Paraghraphe 24 293,8566 1107,940 ,605 ,978 

Paraghraphe 25 293,7507 1113,127 ,549 ,978 

Paraghraphe 26 293,7799 1105,053 ,632 ,978 

Paraghraphe 27 293,8529 1105,268 ,648 ,978 

Paraghraphe 28 293,8712 1105,577 ,617 ,978 

Paraghraphe 29 293,8712 1105,488 ,633 ,978 

Paraghraphe 30 294,0026 1104,443 ,657 ,978 

Paraghraphe 31 293,9953 1109,796 ,517 ,978 

Paraghraphe 32 294,2179 1109,190 ,508 ,978 

Paraghraphe 33 294,2398 1107,646 ,540 ,978 

Paraghraphe 34 293,9478 1114,718 ,544 ,978 

Paraghraphe 35 293,9332 1114,774 ,542 ,978 

Paraghraphe 36 293,9916 1103,069 ,650 ,978 

Paraghraphe 37 293,9223 1109,313 ,608 ,978 

Paraghraphe 38 293,8201 1111,845 ,590 ,978 

Paraghraphe 39 294,0354 1107,413 ,602 ,978 

Paraghraphe 40 293,9077 1110,739 ,600 ,978 

Paraghraphe 41 294,2471 1102,151 ,617 ,978 

Paraghraphe 42 293,8894 1109,744 ,567 ,978 

Paraghraphe 43 293,9113 1108,848 ,625 ,978 



Paraghraphe 44 293,8858 1110,611 ,574 ,978 

Paraghraphe 45 293,9661 1102,626 ,655 ,978 

Paraghraphe 46 293,9953 1099,922 ,691 ,978 

Paraghraphe 47 293,8566 1113,505 ,569 ,978 

Paraghraphe 48 293,9186 1104,340 ,664 ,978 

Paraghraphe 49 293,7653 1111,933 ,589 ,978 

Paraghraphe 50 293,8347 1107,794 ,657 ,978 

Paraghraphe 51 293,8748 1110,490 ,618 ,978 

Paraghraphe 52 294,0208 1109,911 ,601 ,978 

Paraghraphe 53 294,0135 1107,458 ,634 ,978 

Paraghraphe 54 293,9880 1106,628 ,625 ,978 

Paraghraphe 55 293,9186 1105,148 ,653 ,978 

Paraghraphe 56 294,0172 1101,854 ,700 ,978 

Paraghraphe 57 293,9186 1109,150 ,627 ,978 

Paraghraphe 58 294,0683 1098,176 ,658 ,978 

IP1 293,6860 1118,765 ,618 ,978 

IP2 293,7936 1114,834 ,679 ,978 

IP3 293,7945 1112,176 ,736 ,978 

IP4 293,7809 1111,857 ,724 ,978 

IP5 293,8110 1108,505 ,749 ,978 

IP6 293,8580 1106,379 ,804 ,978 

IP7 293,8756 1104,920 ,824 ,977 

GRM 294,0668 1110,940 ,723 ,978 

PSO 293,9874 1107,161 ,820 ,978 

FC 293,9296 1106,121 ,795 ,978 

GV 293,8438 1109,196 ,798 ,978 

AVR 293,9743 1108,439 ,768 ,978 

AE 293,9807 1103,373 ,805 ,977 

MI 293,7999 1110,932 ,951 ,978 

EM 293,9637 1107,421 ,955 ,977 

moyen 293,8818 1109,156 1,000 ,977 

 
Tests non paramétriques 
 

Test de Kruskal-Wallis 

Rangs 

 Sexe N Rang moyen 

MI 

H 171 133,48 

F 103 144,18 

Total 274  

EM 

H 171 132,21 

F 103 146,28 

Total 274  

moyen 

H 171 132,71 

F 103 145,45 

Total 274  



 

 

Testa,b 

 MI EM Moyen 

Khi-deux 1,173 2,025 1,662 

Ddl 1 1 1 

Signification asymptotique ,279 ,155 ,197 

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : Sexe 

 

Test de Kruskal-Wallis 

Rangs 

 Age N Rang moyen 

MI 

DE 18 A 29 42 142,24 

DE 30 A 39 140 132,35 

DE 40 A 49 64 147,84 

PLUS DE 50 28 132,50 

Total 274  

EM 

DE 18 A 29 42 141,79 

DE 30 A 39 140 136,94 

DE 40 A 49 64 139,13 

PLUS DE 50 28 130,14 

Total 274  

moyen 

DE 18 A 29 42 143,40 

DE 30 A 39 140 134,73 

DE 40 A 49 64 141,84 

PLUS DE 50 28 132,59 

Total 274  

 

Testa,b 

 MI EM moyen 

Khi-deux 1,944 ,398 ,705 

ddl 3 3 3 

Signification asymptotique ,584 ,941 ,872 

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : Age 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Test de Kruskal-Wallis 

Rangs 

 Niveau N Rang moyen 

MI 

M 6 76,33 

S 27 159,43 

P 28 176,11 

U 165 132,39 

E S 48 127,85 

Total 274  

EM 

M 6 97,58 

S 27 158,52 

P 28 172,32 

U 165 131,38 

E S 48 131,38 

Total 274  

moyen 

M 6 84,75 

S 27 158,41 

P 28 174,61 

U 165 132,14 

E S 48 129,10 

Total 274  

Testa,b 

 MI EM moyen 

Khi-deux 13,687 10,100 11,972 

ddl 4 4 4 

Signification asymptotique ,008 ,039 ,018 

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : Niveau 

 
Test de Kruskal-Wallis 

Rangs 

 Poste N Rang moyen 

MI 

E 190 137,43 

CD / CS 74 140,99 

D / D AD 10 112,90 

Total 274  

EM 

E 190 140,57 

CD / CS 74 132,60 

D / D AD 10 115,40 

Total 274  

moyen 

E 190 138,97 

CD / CS 74 137,17 

D / D AD 10 112,05 

Total 274  



 

 

Testa,b 

 MI EM moyen 

Khi-deux 1,108 1,346 1,098 

ddl 2 2 2 

Signification asymptotique ,575 ,510 ,578 

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : Poste 

 

Test de Kruskal-Wallis 

Rangs 

 Experience N Rang moyen 

MI 

MOINS DE 5 90 136,83 

DE 5 A 9 69 134,03 

DE 10 A 14 49 135,78 

PLUS DE 15 66 143,33 

Total 274  

EM 

MOINS DE 5 90 136,74 

DE 5 A 9 69 135,31 

DE 10 A 14 49 142,26 

PLUS DE 15 66 137,29 

Total 274  

moyen 

MOINS DE 5 90 137,39 

DE 5 A 9 69 134,53 

DE 10 A 14 49 138,88 

PLUS DE 15 66 139,73 

Total 274  

Testa,b 

 MI EM moyen 

Khi-deux ,519 ,238 ,164 

ddl 3 3 3 

Signification asymptotique ,915 ,971 ,983 

a. Test de Kruskal Wallis 

b. Critère de regroupement : Experience 

 
 
Test de Mann-Whitney 

Rangs 

 
Niveau N Rang moyen Somme des 

rangs 

moyen 

M 6 9,50 57,00 

S 27 18,67 504,00 

Total 33   



 

 

Testa 

 moyen 

U de Mann-Whitney 36,000 

W de Wilcoxon 57,000 

Z -2,100 

Signification asymptotique 

(bilatérale) 
,036 

Signification exacte 

[2*(signification unilatérale)] 
,035b 

a. Critère de regroupement : Niveau 

b. Non corrigé pour les ex aequo. 

 
Test de Mann-Whitney 

Rangs 

 
Niveau N Rang moyen Somme des 

rangs 

moyen 

S 27 25,33 684,00 

P 28 30,57 856,00 

Total 55   

Testa 

 moyen 

U de Mann-Whitney 306,000 

W de Wilcoxon 684,000 

Z -1,212 

Signification asymptotique 

(bilatérale) 
,225 

a. Critère de regroupement : Niveau 

 
Test de Mann-Whitney 

Rangs 

 
Niveau N Rang moyen Somme des 

rangs 

moyen 

P 28 122,68 3435,00 

U 165 92,64 15286,00 

Total 193   

Testa 

 moyen 

U de Mann-Whitney 1591,000 

W de Wilcoxon 15286,000 

Z -2,631 

Signification asymptotique 

(bilatérale) 
,009 

a. Critère de regroupement : Niveau 

 



Test de Mann-Whitney 

Rangs 

 
Niveau N Rang moyen Somme des 

rangs 

moyen 

U 165 107,68 17767,00 

E S 48 104,67 5024,00 

Total 213   

Testa 

 moyen 

U de Mann-Whitney 3848,000 

W de Wilcoxon 5024,000 

Z -,298 

Signification asymptotique 

(bilatérale) 
,766 

a. Critère de regroupement : Niveau 

 
Tests non paramétriques 
 
Test du Khi-deux 

Test 

 IP1 IP2 IP3 IP4 IP5 IP6 IP7 MI EM 

Khi-deux 191,453a 220,102b 242,584c 229,650b 245,737d 250,847e 318,022f 131,394g 170,547h 

ddl 10 11 12 11 13 15 16 152 200 

Signification 

asymptotique 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,885 ,936 

 
Test du Khi-deux 

Test 

 GRM PSO FC GV AVR AE 

Khi-deux 234,380a 266,131b 314,029a 224,307c 280,445d 419,613e 

ddl 15 17 15 11 12 14 

Signification asymptotique ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
 
 نتائج االنحدار بطريقة المربعات الصغرى الموزونة

Régression 

Variables introduites/suppriméesa,b 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 

IP7, IP1, IP3, 

IP2, IP6, IP4, 

IP5c 

. Entrée 

a. Variable dépendante : EM 

b. Régression des moindres carrés pondérés - Pondérés 

par weight 

c. Toutes variables requises saisies. 



 

Récapitulatif des modèlesb,c 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,884a ,781 ,775 1,322 

a. Valeurs prédites : (constantes), IP7, IP1, IP3, IP2, IP6, IP4, IP5 

b. Variable dépendante : EM 

c. Régression des moindres carrés pondérés - Pondérés par weight 

 

ANOVAa,b 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1654,320 7 236,331 135,265 ,000c 

Résidu 464,747 266 1,747   

Total 2119,067 273    

a. Variable dépendante : EM 

b. Régression des moindres carrés pondérés - Pondérés par weight 

c. Valeurs prédites : (constantes), IP7, IP1, IP3, IP2, IP6, IP4, IP5 

 

Coefficientsa,b 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) ,496 ,145  3,420 ,001 

IP1 ,159 ,036 ,151 4,405 ,000 

IP2 ,045 ,036 ,059 1,255 ,211 

IP3 ,141 ,038 ,147 3,725 ,000 

IP4 ,056 ,025 ,150 2,231 ,027 

IP5 -,061 ,036 -,126 -1,685 ,093 

IP6 ,194 ,041 ,244 4,767 ,000 

IP7 ,307 ,038 ,464 8,150 ,000 

a. Variable dépendante : EM 

b. Régression des moindres carrés pondérés - Pondérés par weight 
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 الفـــهــــــرس

رقم  احملتوى
 الصفحة

  الشكر
  اإلهداء
 VI ابللغة العربية امللخص
 V ابللغة الفرنسية امللخص
 IV ابللغة اإلجنليزية امللخص

 VII قائمة احملتوايت
 X قائمة اجلداول

 XII األشكال البيانية ائمةق  
 XIII قائمة املالحق

 أ مقدمة
 01 للتسويق االبتكاري والرايدة التسويقيةالفصل األول: األدبيات النظرية 

 00 متهيد
 01 التسويق االبتكاري :األولاملبحث 

 01 ماهية التسويق االبتكاري : األولاملطلب  
 01 : ماهية االبتكارالفرع األول   
 01  ونشأته: مفهوم التسويق االبتكاري الثاين الفرع   
 01 : أمهية التسويق االبتكاري وأهدافهالفرع الثالث   
 10 الفرق بني التسويق االبتكاري والتسويق التقليدي: الفرع الرابع   
 10 خصائص التسويق االبتكاري : الفرع اخلامس   

 11 االبتكاريمتطلبات التسويق و  مراحل :الثايناملطلب 
 11 : مراحل التسويق االبتكاريالفرع األول   
 12 : إدارة ومتطلبات التسويق االبتكاريالفرع الثاين   
 12 أنواع التسويق االبتكاري : الفرع الثالث   

 12 املطلب الثالث: أبعاد التسويق االبتكاري
 12 : االبتكار يف املنتجالفرع األول            
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 26 االبتكار يف التسعري الفرع الثاين            
 12 : االبتكار يف التوزيعالفرع الثالث            
 12 االتصاالت التسويقية: االبتكار يف الفرع الرابع            
 12 : االبتكار يف الدليل املاديالفرع اخلامس            
 11 عمليات تقدمي اخلدمات: االبتكار يف الفرع السادس            
 11 األفرادأو  : االبتكار يف مقدمي اخلدماتالفرع السابع            

 11 الرايدة التسويقية : الثايناملبحث          
 11 الرايدية واملؤسساتماهية الرايدة، الرايدي  : األولاملطلب        

 11 نشأة الرايدة وتطورها التارخيي : الفرع األول
 21 مفهوم الرايدة : الفرع الثاين

 23 الرايدية والرايدي املؤسسات: الفرع الثالث
 22  مدخل إىل الرايدة التسويقية :الثايناملطلب        

 22 : نشأة الرايدة التسويقية وتطورها التارخييالفرع األول        
 21 مفهوم الرايدة التسويقية: الفرع الثاين

 30 خصائص الرايدة التسويقية: الفرع الثالث
 31 وأهدافها : أمهية الرايدة التسويقيةالفرع الرابع

 32 والتسويق التقليدي االختالف بني الرايدة التسويقية: الفرع اخلامس
 32 املطلب الثالث: أبعاد أو عناصر الرايدة التسويقية

 32 : إدارة املخاطر التسويقيةالفرع األول
 31 الرتكيز على الزبون: الفرع الثاين

 21 : االستباقية واقتناص الفرصالفرع الثالث
 22 : رفع قيمة أو تنمية املوارد الفرع الرابع          
 22 : خلق أو توليد القيمة الفرع اخلامس         
 22 : الدعم الفعال أو األنشطة الفعالة الفرع السادس         

 21 البنكيةالتسويق االبتكاري والرايدة التسويقية يف اخلدمات  :الثالثاملبحث 
 21 البنكيةاخلدمات  ماهية: األولاملطلب      
 21 البنكيةمفهوم اخلدمات : الفرع األول       
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 21 البنكية: خصائص اخلدمات الفرع الثاين           
 21 البنكية: العوامل املؤثرة يف تسويق اخلدمات الفرع الثالث           
 21 البنكيةاخلدمات وأشكال مستوايت : الفرع الرابع          

 20 البنكيةاملطلب الثاين: التسويق االبتكاري يف اخلدمات         
 20 البنكية: ماهية التسويق االبتكاري يف اخلدمات الفرع األول            
 22  البنكية: أبعاد التسويق االبتكاري يف اخلدمات الفرع الثاين           
التسويق االبتكاري يف اخلدمات  لتبين: اخلدمات البنكية اإللكرتونية كنموذج الفرع الثالث           

 21 البنكية

 22 البنكيةبني التسويق االبتكاري والرايدة التسويقية يف اخلدمات النظرية العالقة املطلب الثالث:    
 22 البنكية: الرايدة التسويقية يف اخلدمات الفرع األول
 22 البنكية: دور التسويق االبتكاري يف حتقيق الرايدة التسويقية يف اخلدمات الفرع الثاين

 10 الفصل خالصة
 11 للتسويق االبتكاري والرايدة التسويقية ـةالثاين: األدبيـات التطبيقي الفصل

 12 متهيد
 13  ابللغة العربيةة سابقاألول: الدراسات ال املبحث       

 13 للمتغريين معاابللغة العربية السابقة : الدراسات الثالثاملطلب 
 13 (0202الباحثني علي فالح الزعيب، سليمة طبايبية )اجلزائر، : دراسة الفرع األول
 12 (9102سعد جواد )العراق،  دراسة الباحثتني ملياء علي إبراهيم، ميساء :الفرع الثاين

 12 (0202دراسة  الباحثة رسل سلمان نعمة )العراق، : الفرع الثالث
 12 (0202دراسة الباحثني فتيحة عبيدي، هواري معراج )اجلزائر، : الفرع الرابع

 12 السابقة ابللغة العربية للمتغري التابعاملطلب الثاين: الدراسات 
 12 (0202دراسة الباحث حممد عبد الرمحن عمر )العراق، : الفرع األول
 11 (0202: دراسة الباحث خريي علي أوسو وآخرين )العراق، الفرع الثاين

 11 (0202:  دراسة الباحث أمحد أزان شريف )العراق، الفرع الثالث
 11 (0202درمان سليمان صادق )العراق، : دراسة الباحث الفرع الرابع
 10 السابقة ابللغة العربية للمتغري املستقلاألول: الدراسات  املطلب
 10 (0202دراسة الباحثني هناء رمضاين، خمتار عيواج )اجلزائر، : الفرع األول
 10 (0202دراسة الباحثة كموش بركاهم )اجلزائر، : الفرع الثاين

 11 (0202دراسة  الباحث طارق قندوز )اجلزائر،  :الفرع الثالث
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 12 (0202داد )العراق، احل: دراسة الباحث حسون حممد علي الفرع الرابع
 94 ابللغة األجنبيةالسابقة لثاين: الدراسات املبحث ا      

 94 السابقة ابللغة األجنبية للمتغريين معا: الدراسات الثالثاملطلب 
)اجلزائر،  Chaoui Sabiha, Zine Mohammed Barkaدراسة الباحثني : الفرع األول

0202) 13 

 12 (0202)الربتغال،  Christian Wolf , Dana T. Redfordدراسة الباحثني  :الفرع الثاين
 12 (0200)أسرتاليا،  Vanessa Rattenالباحثة دراسة : الفرع الثالث
 12 (0222)أسرتاليا،  John Martinدراسة الباحث : الفرع الرابع

 11 التابعالسابقة ابللغة األجنبية للمتغري املطلب الثاين: الدراسات 
 11 (0202)اجلزائر،  Ghezali fatima, Boudi abdessamadدراسة الباحثني : الفرع األول
 11 (0200)إيران،  وآخرين Hassan Darvishدراسة الباحثني : الفرع الثاين

 11 (0200)ألبانيا، Kozeta Sevrani, Klodiana Goricaدراسة الباحثتني : الفرع الثالث
 011 (0200وآخرين )تركيا،  Hulya Kurgun  الفرع الرابع: دراسة الباحثني

 101 املستقلللمتغري ابللغة األجنبية السابقة املطلب األول: الدراسات 
)اجلزائر،  Mahcine Hala Miada , Cherchem Mohamedدراسة الباحثني  :الفرع األول

0202) 010 

)اجلزائر،  Chetraoui Amel , Elguerri Abderrahmaneدراسة الباحثني  :الفرع الثاين
0202) 011 

 Moulefera Fatima Zahra, Maazouzi Karima دراسة الباحثني : الفرع الثالث

 012 (2017)اجلزائر،

 013 (0200)اجلزائر،  Mohamed Cherchemالباحث دراسة : الفرع الرابع
 105 والدراسات السابقة دراستناأوجه التشابه واالختالف بني الثالث:  املبحث 

 105 والدراسات السابقة للمتغريين معا دراستنااملطلب الثالث: أوجه التشابه واالختالف بني   
 012 والدراسات السابقة للمتغريين معا دراستناالفرع األول: أوجه التشابه بني 

 012 والدراسات السابقة للمتغريين معا دراستناالثاين: أوجه االختالف بني  الفرع     
 106 والدراسات السابقة للمتغري التابع دراستنااملطلب الثاين: أوجه التشابه واالختالف بني 

 012 والدراسات السابقة للمتغري التابع دراستناالفرع األول: أوجه التشابه بني 
 012 والدراسات السابقة للمتغري التابع دراستناالثاين: أوجه االختالف بني  الفرع

 107 والدراسات السابقة للمتغري املستقل دراستناأوجه التشابه واالختالف بني  املطلب األول:      
 012 والدراسات السابقة للمتغري املستقل دراستناالفرع األول: أوجه التشابه بني 
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 011 والدراسات السابقة للمتغري املستقل  دراستناالثاين: أوجه االختالف بني  الفرع     
 108 عن الدراسات السابقة دراستنا: ما مييز املطلب الرابع       
 011 دراستنا متغرياتالفرع األول:      

 011 لدراستناالفرع الثاين: احلدود الزمانية واملكانية 
 011 دراستناالثالث: جمتمع وعينة  الفرع

 011 دراستناالفرع الرابع: منهج وأدوات     
 011 الفرع اخلامس: النتائج املنتظرة لدراستنا    

 001 خالصة الفصل
 000 الفصل الثاين: الدراسة امليدانية

 001 متهيد
 002 جمتمع الدراسةلدى واقع التسويق االبتكاري  املبحث األول:                    

 002 لدى جمتمع الدراسة البنكيةاملطلب األول: واقع اخلدمات            
 002 : تقدمي جمتمع الدراسةالفرع األول   
 002 اإللكرتونية لدى جمتمع الدراسة  اخلدمات البنكية: الفرع الثاين   
 002 : الصريفة اإلسالمية لدى جمتمع الدراسةالفرع الثالث     

 001 املطلب الثاين: متطلبات وحتدايت تبين التسويق االبتكاري لدى جمتمع الدراسة         
 001 مدى توفر متطلبات التسويق اإلبتكاري :الفرع األول   
 011 : حتدايت تبين البنوك املدروسة للتسويق االبتكاري الفرع الثاين     

 010 املطلب الثالث: فوائد وآفاق تبين التسويق االبتكاري لدى جمتمع الدراسة           
 010 : فوائد تبين البنوك املدروسة للتسويق االبتكاريالفرع األول     
 011 : آفاق تبين البنوك املدروسة للتسويق االبتكاريالفرع الثاين   

 012 اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانيةاملبحث الثاين:                      
 012 طريقة الدراسة امليدانية:  األولاملطلب 
 012 الدراسة  منهج: الفرع األول
 013 وسائل مجع البياانت: الفرع الثاين

 013 الدراسةعينة : الفرع الثالث
 012 : منوذج ومتغريات الدراسةالفرع الرابع
 012 املستخدمة يف الدراسة امليدانية: األدوات الثايناملطلب 
 012 أدوات الدراسة: الفرع األول
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 011 مقياس الدراسة )االستبيان(: الفرع الثاين
 011 صدق وثبات أداة الدراسة )االستبيان(:  الفرع الثالث

 021 اإلحصائية املستعملة يف الدراسة امليدانيةاملقاييس املطلب الثالث:   
 022 عرض ومناقشة وتفسري نتائج الدراسة امليدانية املبحث الثالث:

 022 وصف اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسةاملطلب األول:  
 022 توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس: الفرع األول
 023 توزيع أفراد العينة حسب متغري السن: الفرع الثاين

 022 املستوى التعليميتوزيع أفراد العينة حسب متغري : الفرع الثالث
 022 : توزيع أفراد العينة حسب متغري املستوى الوظيفيالفرع الرابع     

 022 : توزيع أفراد العينة حسب متغري األقدميةالفرع اخلامس     
 021 عرض، مناقشة وتفسري نتائج إجاابت أفراد العينة على أقسام الدراسةاملطلب الثاين: 

 021 : عرض، مناقشة وتفسري نتائج إجاابت أفراد العينة على القسم األول ومتغرياته الفرعية  الفرع األول    
 022 : عرض، مناقشة وتفسري نتائج إجاابت أفراد العينة على القسم الثاين ومتغرياته الفرعية:  الفرع الثاين    

 021 اختبار صحة الفرضياتاملطلب الثالث: 
 021 اختبار التوزيع الطبيعي للبياانت: الفرع األول     
 021 : اختبار صحة الفرضية الفرعية األوىلالفرع الثاين    
 021 : اختبار صحة الفرضية الفرعية الثانيةالفرع الثالث    
 020 : اختبار صحة الفرضية الفرعية الثالثةالفرع الرابع    
 022 الرابعة: اختبار صحة الفرضية الفرعية الفرع اخلامس    
 012 : اختبار صحة الفرضية الفرعية اخلامسةالفرع السادس    

 011 الفصل خالصة 
 011 خامتة

 013 املراجعو املصادر قائمة 
 111 املالحق
 132 الفهرس

 121 واالختصارات ابللغة اإلجنليزيةقائمة املصطلحات 
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 اإلجنليزيةابللغة واإلختصارات قائمة املصطلحات 

 Innovative Marketing التسويق اإلبتكاري

 Marketing Entrepreneurship الرايدة التسويقية

 Product Innovation اإلبتكار يف املنتج

 Price Innovation اإلبتكار يف التسعري

 Place Innovation اإلبتكار يف التوزيع

 Promotion Innovation االتصاالت التسويقيةاإلبتكار يف 

 Physical Evidence Innovation اإلبتكار يف الدليل املادي

 Processes Innovation اتاإلبتكار يف عمليات تقدمي اخلدم

 People’s Innovation اتاإلبتكار يف مقدمي اخلدم

 Marketing Risk Management إدارة املخاطر التسويقية

 Customer Intensity الرتكيز على الزبون

 Proactiveness and Opportunities Focus االستباقية واقتناص الفرص

 Resource Leveraging رفع قيمة أو تنمية املوارد

 Value Creation خلق أو توليد القيمة

 Effective Support الدعم الفعال أو األنشطة الفعالة

 E-banking الصريفة اإللكرتونية

 Dibt Cards بطاقات الدفع أو اخلصم

 Credit Cards البطاقات اإلئتمانية

 Charge Cards بطاقات الصرف أو السداد الشهري

 ATM الصراف اآليل

 DAB املوزع اآليل لألوراق

 GAB الشباك اآليل لألوراق

 TPV هنائي نقطة البيع اإللكرتونية

 Online Banking الصريفة عرب األنرتنيت

 Mobile Banking الصريفة احملمولة

 Phone Banking الصريفة عرب اهلاتف

 EFTS نظام حتويل األموال إلكرتونيا

 Tele Marketing التسويق عن بعد

 EFTPOS حتويل األموال اإللكرتوين عند نقطة البيع

 Home Banking البنوك املنزلية


