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 لخص.الم

لبنوك لأثر التسويق اإلبتكاري في المحافظة على الميزة التنافسية  الى قياسهذه الدراسة هدفت   
تشجيع المصارف على اإلبداع واإلبتكار  و )،م2020 – 2015ة حالة بنك الخرطوم ، دراسالتجارية

سات وتمثلت المشكلة فى معوقات المؤس (،فى نشاطاتها بشكل عام والنشاطات التسويقية بشكل خاص
المصرفية فى النمطية و الجمود فى نشاطاتها التسويقية، وتمثلت اهمية الدراسة فى أن هناك مجموعة 
من الظروف المتغيرة والمعقدة التى فرضت تحديات يجب مواجهتها بسرعة وكفاءة عاليتين، وهدفت 
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شاطاتها بشكل عام والنشاطات التسويقية بشكل إلى تشجيع المصارف على اإلبداع واإلبتكار فى ن
خاص وإفترضت الدراسة وجود عالقة للتسويق اإلبتكارى فى المحافظة على الميزة التنافسية وتفرع منها 
وجود عالقة للتسويق ذات داللة إحصائية بين اإلبتكار فى الخدمة و المحافظة على الميزة التنافسية 

وب واالسل ء بنك الخرطوم، وإعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من عمال
لمالءمته لهذا الموضوع، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها تبنى المصرف للتسويق  االحصائي

اإلبتكارى بصورة عامة حافظ على الميزة التنافسية، وإن اإلبتكار فى الخدمات يحافظ على الميزة 
التنافسية للمصرف، وأوصت الدراسة أن تتبنى  المصارف  مفهوم التسويق اإلبتكارى فى أنشطتها ، 

على المصارف إختيار الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف فى إدارة التسويق والتى لديها قدرة على وإن 
 اإلبتكار.

 2015 الخرطوم بنك حالة التجارية، دراسة لبنوكا ، اإلبتكاري  التسويق الكلمات المفتاحية :
.م2020 –  

Abstract. 
         This study is entitled The Impact of Innovative Marketing in Maintaining the 
Competitive Advantage of Commercial Banks, a case study of Bank of Khartoum 
2015-2020, and the problem was represented in the obstacles of banking 
institutions in the stereotyping and stagnation in their marketing activities, and the 
importance of the study was that there is a set of changing and complex 
circumstances that imposed challenges It must be confronted with high speed and 
efficiency, and aimed at encouraging banks to innovate and innovate in their 
activities in general and marketing activities in particular. The study population 
consisted of Bank of Khartoum clients, and the study relied on the descriptive 
approach for its relevance to this topic, and the study reached several results, 
including the bank’s adoption of innovative marketing in general, which preserved 
the competitive advantage, and that innovation in services maintains the competitive 
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advantage of the bank, and the study recommended that banks adopt the concept 
of marketing innovation in their activities, and that banks should select qualified 
cadres to fill positions in the management Marketing, which has the ability to 
innovate.  
Keywords: Innovative Marketing, Commercial Bank, Bank of Khartoum Case 
Study2015-2020 AD.   

 

 السابقةاإلطار العام للدراسة والدراسات 

 أوالً: اإلطار العام للدراسة:

في عالم تتعقد فيه األسواق وتشتد فيه المنافسة وتتزايد فيه احتياجات ورغبات العمالء    :تمهيد
بشكل كبير كان البد للبنوك أن تكرس مفهوم اإلبداع واالبتكار في نشاطاتها والقيام بها بكفاءة 

ق عليها وتلبية احتياجات عمالئها اآلنية والمستقبلية والتفو وفعالية للمحافظة على حصتها السوقية 
وتوليد حاجات جديدة بشكل مستمر و تحقيق ميزة تنافسية تستطيع من خاللها التغلب على 

يرات غفي عالمنا الحالي أصبح االبتكار الركيزة األساسية للبقاء في ظل المت      .منافسيها
 نة وتحليل الطريقة التي يمكن من خاللها للمنظمات مالى دراس المتعددة، جعل هنالك ضرورة

 هية العاملين،، رفاالبحوث والتطوير المسئولية االجتماعية، النمو، ،ةتحقيق اهدافها ومنها الربحـــي
اهدافها  تحقيق جودة الخدمة حيث تسعي المنظمات الى إستغالل الفرص المتاحة حتي تتمكن من

 .ارجيةفي البيئة الخوتجنب التهديدات 
اتها الجمود في نشاطية تعاني بشكل كبير من النمطية و إن مؤسساتنا المصرف  :مشكلة الدراسة

التسويقية فالمنتجات تكاد تكون متماثلة فيما بين المصارف وحمالت الترويج متكررة واالختالفات 
ما ما يحدث أ )هذا من الناحية النظرية(اري فيما بينها ال تذكر وكون التسويق هو فرع معرفة ابتك

عمليا يعتبر تطوير المنتج هو المجال الوحيد لالبتكار وباقي عناصر المزيج التسويقي يجب أن 
تحكم بممارسات تسويقية عادية فالتسويق يجب أن يرتقي إلى اكتشاف روحه االبتكارية وإيجاد 
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ل سائطرق مبتكرة لحل مشكالت العمالء وطرق جديدة في الوصول إليهم واستخدام جديد لو 
 .اإلعالم أكثر فعالية

 تتعمل المصارف المعاصرة في ظل ظروف متغيرة ومعقدة تفرض عليها تحديا: أهمية الدراسة
ات بسرعة ه التحدي، ولذلك يتحتم على هذه المصارف مواجهة هذعديدة وكبيرة لم تشهدها من قبل

، األمر الذي يتطلب قدرات إبداعية عالية لدى المصارف حتى تستطيع إيجاد وكفاءة عاليتين
حلول وأفكار جديدة تمكنها من االستمرار والنمو، ويتمكن المصرف الذي يتبنى عمليات اإلبداع 

افسيه و حصته السوقية وبالتالي التغلب على مننشاطه التسويقي من زيادة ودائعه واالبتكار في 
 .فوائد المتمثلة في إشباع حاجات العمالء وتلبية رغباتهم و متطلباتهمباإلضافة إلى ال
يتمثل هدف البحث في تشجيع المصارف على اإلبداع واالبتكار في نشاطاتها   ة:أهداف الدراس

بشكل عام والنشاطات التسويقية بشكل خاص، وذلك من خالل عرض لبعض األفكار االبتكارية 
 .عضها نجاحًا باهرًا مما زاد من أرباح هذه المصارف بشكل كبيرفي مجال التسويق والتي حقق ب

 الميزة التنافسية -التسويق اإلبتكاري  -     مصطلحات الدراسة:
 يتبع الباحث المنهج الوصفي لتناسب هذا المنهج مع متطلبات الدراسة. :منهج الدراسة

ن متوجد عالقة للتسويق االبتكاري في المحافظة على الميزة التنافسية وتتفرع  :فرضيات الدراسة
 -ة:هذه الفرضية الرئيسية  التالي

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين اإلبتكار في الخدمة في المحافظة على الميزة  -
 .التنافسية
 . يتكون مجتمع الدراسة من عمالء  بنك الخرطوم  :مجتمع الدراسة
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 نموذج الدراسة :   (1/1شكل)  الدراسة:أداة 
 تابعالمتغير ال        مستقل                                          المتغير ال                         

 
 
 
 

 
 

 المصدر: الدراسات السابقة
 :محددات الدراسة

 ،بنك الخرطوم ،بيانات هذه الدراسة مأخوذة من جمهورية السودان :المحددات المكانية-1
 .إدارة التسويق واإلدارات ذات العالقة

م 2015متدة من عام مبيانات هذه الدراسة تعبر عن الفترة الزمنية ال :المحددات الزمانية-2
 .م2020الى عام 

 ثانيُا: الدراسات السابقة:
  :(م2015)، / هاني عبده نور 1

ان تحقيق الميزة التنافسية المستمرة هو الهدف األساسي الذي يضمن للمؤسسة البقاء في      
، وذلك باالعتماد على المهارات والمعرفة واالستعدادات التي ساحة التنافس على المستوى الكوني

، أهم مجاالته للتميز المستمر ومن االصول الفكرية التي تتفاعل وتتناسق فيما بينهاتتوفر في 
، حيث كان ةات التسويق على الميزة التنافسيعليه هدفت هذه الدراسة الى اختبار تأثير استراتيجي

المستهدف من هذا البحث الشركة السودانية لالتصاالت زين، استخدمت هذه الدراسة المنهج 
ية يانات من عينة غير احتماللتحليلي حيث كانت االستبانة أداة رئيسية لجمع البالوصفي ا

عدة  وصيغت، من خالل مراجعة االدبيات السابقة (%96)( استبانة بنسبة استرداد50وزعت)

 التسويق االبتكاري 
 االبتكار في الخدمة 
 االبتكار في السعر
 االبتكار في الترويج

  التوزيعاالبتكار في 

 
 الميزة التنافسية
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رت النتائج اظه ( spss) فرضيات لدراسة ذلك األثر تم معالجة البيانات احصائيًا عن طريق
توصلت الدراسة  ،ئياً تأثيراً جز  تسويقية والميزة التنافسية ولكل منهاتيجيات الار وجود عالقة بين االست

ة الحمالت واالنشطة الترويجية من إعالنات تلفزيونية ى عدة توصيات منها العمل على زيادال
تمام ادارة ، زيادة اهزات البضائع التي تقدمها الشركاتوفي الطرق العامة التي توضح انواع وممي

قيد البحث بتخطيط السوق وادارة معلومات السوق واعطاءها االهمية المناسبة من اجل  المنظمة
 .تحقيق الميزة التنافسية

  : (2015)،ندى عبدالرحيم ميرغني  / 2
مشكلة البحث متمثلة في الى اي مدى تساهم استراتيجيات التسويق المصرفي في زيادة        

مواكبة التغيرات الحاصلة في ظل اشتداد المنافسة الحصة السوقية وهل استطاعت المصارف 
البحث في  فرضيات فظة وزيادة الحصة السوقية وتمثلتوجاءت أهمية الدراسة لما تمثله في المحا

فرضية رئيسية هي هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين استراتيجيات التسويق المصرفي وبين 
ظهار اهمية التسويق المصرفي في زيادة الحصة ا ت الدراسة إلىفلعمالء وهدالحصة السوقية ل

لمنهج الوصفي لدراسة االسوقية والتعرف على البيئة التسويقية والتسويق المصرفي واتبع في ا
م وأهم النتائج ان لدى المصرف المقدرة على تقديالبحث بعدة نتائج وتوصيات  تىالتحليلي وأ

رف العمالء واظهرت ان المص علىى المحافظة الخدمات المصرفية بتكنلوجيا حديثة وهذا يعمل عل
تيجيات التي يتبعها ستراإليقوم باالستجابة الفورية الحتياجات العمالء وتلبيتها بالسرعة المطلوبة وا

، لعمالءعمل على تلبية حاجات ورغبات االبنك عبر التسويق المصرفي تساهم في زيادة العمالء وت
حسين ات التسويقية تطبيق كامل يصحبه تياالستراتيجاهم التوصيات من الضروري تطبيق  ومن

   .خصوصاً ستمر في النشاط التسويقي للمصرف م
 : م2010  ،علي حسن حبيب حمد /3

يتناول هذا البحث تسعير الخدمات المصرفية من خالل تقييم تجربة بنك السودان المركزي      
ة على مدى أهميتها وفوائدها للمنافسفي تحديد اسعار الخدمة المصرفية ومن ثم محاولة التعرف 
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المصرفية بين البنوك، ويحاول الباحث معرفة مدى مالءمة هذه السياسة الوضاع البنوك السودانية 
خاصة وهي تخوض حرب المنافسة المصرفية بتقديم أفضل الخدمات المصرفية بأقل تكلفة ممكنة 

 .تعزز موقفها التنافسي
زايد عدد المهتمين بسعر الخدمة المصرفية من قبل المتعاملين كما توصل الباحث أنه قد ت      

يختم الباحث بضرورة رفع درجة االهتمام بسعر الخدمة المصرفية وسياسة ، مع البنوك السودانية
، كما يجب االسراع بوضع معايير وأسس يتم على اساسها ه واالستفادة منه كأداة للمنافسةتحديد

وأخيرًا يوصي الباحث بأن يحاول البنك المركزي رفع لسودان، سعير الخدمات المصرفية في ات
المزيد من القيود التي يفرضها على البنوك السودانية وإتاحة الحرية الكاملة لها تشجيعًا للمنافسة 

 المصرفية.
 ’ماداعي لتقسيمها الى مباحث وفصول)اإلطار النظرى للتسويق اإلبتكاري والميزة التنافسية

 للدراسة وتقسم الى اوال التسويق االبتكارى،ثانيا الميزة التنافسية...الخ(االطار النظرى 
 : التسويق اإلبتكاري:األول الفصل

 :اإلبتكار، مقوماته والعوامل المؤثرة فيه المبحث األول:
 :أوال : مفهوم اإلبتكار

والتطبيق  ميعرف نجم عبود نجم اإلبتكار بأنه " التوصل إلى ما هو جديد بصيغة التطور المنظ  
 ، م(2003)نجم،، مما يعني أن االبتكار ال يقف عند عتبة الفكرة الجديدةالعملي لفكرة جديدة"

  T.Peters " يعرفه توم بيترز بأنه " التعامل مع شيء جديد، أي شيء لم يسبق اختياره كما
 .م(2003)نجم،
لعالم لم ا "إدخال شيء جديد لهذاعرفه بأنه: أما بالنسبة لالختراع فإن خليل حسن الشماع في     

)جلدة،  م في إشباع بعض الحاجات اإلنسانيةيسبق له أن وجد أو سبق إليه أحد، ويسه
و كذلك لدى روبينز وكولتر وحسب شاني والو تم التمييز بين اإلختراع واالبتكار،  م(2006عبوي،

على  تؤثربالتكنولوجيا و  حيث أن اإلختراع يشير إلى " التوصل إلى فكرة جديدة بالكامل ترتبط
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أن االبتكار يعني التجديد بوصفه إعادة تشكيل األفكار الجديدة  المؤسسات المجتمعية، في حين
 .م(2006)جلدة، عبوي، " تمييزا اقتصاديا بين المصطلحين.لتأتي بشيء ما جديد

 :خصائص اإلبتكار
جديدا  جديدا لما هو موجود أوكشفااإلبتكار يمثل ما هو جديد، وهذا هو جوهره بوصفه توليفا  1-

 .غير مسبوق 
أنه يضيف قيمة، أي أن ما هو جديد هو أيضا أكثر قدرة على معالجة مشكلة لم تحل بعد  2-

أو تقديم معالجة أفضل من معالجة سابقة، أو تقديم منتج ذو قيمة أكبر للزبون مقابل األموال 
  .التي يدفعها

قدمه المنافسون، وهذا يعني أن االبتكار ال يكون قائما أن ما هو جديد يكون أفضل مما ي -3
بذاته في شركات األعمال وإنما البد أن يستند إلى معايير المعايرة، االبتكار قائم على الزمن 

 .بالوصول األسرع من المنافسين إلى السوق، وهذا ما يقلص دورة حياة المنتج
 أهمية اإلبتكار: 

بالتوصل  ءتأثير كبير على خفض النفقات سوا إبتكار المنتج أو العملية له :خفض النفقات-1
، )تكلفة عمل أقل(، أو تقديم خدمات أسرع )مواد أقل في وحدة المنتج(لمنتجات أصغر 

 .)خفض تكلفة التلف وإعادة العمل(أو عمليات أكثر دقة 
ير واالبتكار له تأثير كباإلنتاجية هي نسبة المخرجات إلى المدخالت، زيادة اإلنتاجية: -2

عملية أو تقنية جديدة مثل إنتاج وحدات أكثر في ي زيادة المخرجات من خالل ابتكار ف
  .الزمن، أو بتأثيرها على المدخالت بخفض التلف أو استخدام طاقة أقل في وحدة المنتج

شكل بيعمل االبتكار على تحسين األداء في الوظائف اإلدارية والخدمات  تحسين األداء:-3
 .كبير، فالتسويق اإللكتروني مثال ساعد على تحسين األداء في إدارة العالقات مع الزبائن
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إن ابتكار المنتجات اليوم أصبح أسرع من أي وقت إيجاد المنتجات الجديدة وتطويرها:  -4 
مضى، لذا فإن معظم المؤسسات الحديثة لديها برامج للتحسين المستمر للمنتجات، وابتكار 

 .الجديد منها وذلك لخدمة زبائنها
: إن االبتكار الجذري للمنتجات أو العمليات الجديدة يعد أسلوب إيجاد أسواق جديدة -5

 .المؤسسات اليوم لصنع أعمال وأسواق جديدة، وذلك يساعدها على تعزيز قدرتها التنافسية
 ات وخطوط اإلنتاجتسهم االبتكارات الجديدة في إنشاء المؤسس إيجاد فرص عمل جديدة: -6

  .والخدمة التي تتطلب من يعمل فيها ويديرها ويقوم بصيانتها، وهذه كلها فرص عمل جديدة
فرق  ويكون ذلك من خاللوتراكم المهارات الشخصية في التفكير والتفاعل الجماعي:  تنمية -7

المنظمة  ستوى العصف الذهني، وهذا يزيد من جودة القرارات التي تؤخذ لمعالجة المشكالت على م
  .أو على مستوى قطاعاتها في المجاالت المختلفة: الفنية والمالية والتسويقية

 :مصادر االبتكار
   :لقد أشار دراكر إلى أن هناك سبعة مصادر لالبتكار، وهي

ما هو والواقع كما يفترض مصدر التعارض بين الواقع ك -2 .المصدر الفجائي أو غير المتوقع -1
  أن يكون.

 .بنية الصناعة والسوق  -4 لحاجة لمعالجة سلسلة من العمليات.االبتكار على أساس ا3- 
 .المعرفة الجديدة -7  .تبدل اإلدراك والرؤية -6  .العوامل السكانية -5

 ويات اإلبتكار:مست
 مستوى التنظيم. -3       مستوى العمليات -2     مستوى المنتج.   -1

 :أنواع اإلبتكار 
من التصنيفات ألنواع االبتكار نتيجة تنوع األسس التي يعتمد عليها الباحثين،  هناك العديد    

 : م(2008)نوري، مجاهدي،: ومن أبرزها هذا التصنيف المعتمد على المعايير الثالثة التالية
 :والذي يصنف اإلبتكار إلى معيار الدافع لإلبتكار: -1
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 ناتج عن الرغبة في زيادة الكفاءة.الاإلبتكار  -باإلبتكار الناتج عن الحاجة.        -أ
 :والذي يصنف اإلبتكار إلىمعيار حجم ودرجة التغيير:  -2

 اإلبتكار الجذري. (ب.     )التدريجي(اإلبتكار التراكمي  (أ
 :يصنف اإلبتكار إلى معيار مصدر واتجاه اإلبتكار:3-

وهو يعبر عن اإلبتكار الناجم عن أفكار صادرة من المستويات  اإلبتكار من األعلى إلى األسفل: (أ
 .العليا للمؤسسة

يعبر عن اإلبتكار الناجم عن األفكار الصادرة من المستويات  اإلبتكار من األسفل إلى األعلى: (ب
  الدنيا.

 :مراحل العملية اإلبتكارية 
دهور ت نضوج االبتكار/ التطبيق /تنامي  تطبيق االبتكار/ إطالق التطبيق/  تطوير االبتكار/ 

 االبتكار
 :العوامل المؤثرة في االبتكار

 :أوال: مجموعة الخصائص الشخصية
ي بتكار داخل المؤسسة، حيث كان يعتقد فالمبتكر نقطة البدء ولب عملية اإليعتبر الفرد      

ت أن الحديثة أثبتالبداية أن المبتكرين هم األفراد ذوي الذكاء العالي فقط، غير أن الدراسات 
،  ومن بين م(2002النصر،بو )أاالبتكار هو ظاهرة إنسانية عامة وليست ظاهرة خاصة بأحد

  :  م(2003)نجم،السمات والخصائص التي تظهر في حاالت كثيرة على األفراد المبتكرين هي
  .من خالل تفكيرهم بأشياء غير مألوفة لحل المشاكل الصعبةالميل إلى التعقيد:  1)
وهو ما يقودهم إلى طرح أسئلة غير مألوفة عن كل شيء وحتى عن الميل إلى الشك:  2)

 .البديهيات
: يتميز المبتكر بأنه محفز باإلنجاز والدافعية الذاتية وحب ما يقوم به، فال اإلنجاز الذاتي 3)

   .الحوافز الخارجية تدفعه وال صعوبة المشكالت تعيقه
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جية علمية في تحديد المشكلة وجمع المعلومات، إال أن التعمق قد يعمل المبتكر بمنه :الحدس 4)
في التصور وتجاوز االرتباطات الظاهرة إلى االرتباطات غير الظاهرة يتطلب الحدس المتمثل في 

  .النظر إلى األشياء خارج عالقتها الموضوعية
ية والمهنية االختصاصالكثير من المبتكرين ال يعترفون بالحدود النفور من المحددات والقيود:  5)

 .التي تقيد مجالهم المعرفي
 :المؤثرة فى اإلبتكار ثانيا: مجموعة العوامل التنظيمية

 هناك مؤسسات تتبع استراتيجية ابتكارية، وهي التي تجعل من االبتكار إستراتيجية المؤسسة: 1)
مصدرا لميزتها التنافسية وأحد أبعاد أدائها اإلستراتيجي، حيث تبحث عن المبتكرين وتوفر لهم 

 م(2003نجم،) وير قاعدة المؤسسة من االبتكارات.فرصا كثيرة للقيام بما عليهم في تكوين وتط
. 

وتعرف على أنها: مجموعة القيم والعادات والمفاهيم والطقوس، التي تكونت المؤسسة:  ثقافة  2)
  .. م(2003)نجم، .ركة تميزا معينا في عمل األشياءعبر الفترة الماضية والتي تعطي للش

مؤسسة، اقة االبتكار داخل التلعب القيادة دورا فعاال في تحفيز أو إعالقيادة وأسلوب اإلدارة :  3) 
 على الموظفين، بحيث يتعاونون فيما بينهم في سبيل تحقيقوتعرف على أنها "ممارسة التأثير 

  .م(2004)الرشيد،"مشترك هدف
يعرف الفريق على أنه" تجمع لفردين أو أكثر في تفاعل منتظم مستقر على مدى الفريق:  4)

 .م(2006)مصطفي،وتحقيق هدف مشترك "شترك فترة زمنية معينة لتجسيد اهتمام م
يجب على المؤسسة مراعاة العامل المؤثر في كل ابتكار لضمان الظروف  العامل المؤثر:  5) 

 .م(2003)نجم، الئمة لالبتكار.التنظيمية الم
وهي تختلف حسب نوع القيادة ونمط المؤسسة، ففي المؤسسات القائمة على االتصاالت:   6)

االبتكار تعمل االتصاالت على سهولة تكوين الفرق وتقاسم المعلومات بين أعضائها من جهة، 
 .م(2003)نجم، من جهة أخرى.وبين مختلف أقسام وإدارات المؤسسة 
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 المؤسسات اإلقتصادية الخدمية:: التسويق اإلبتكاري وسبل تجسيده في المبحث الثانى
 :مفهوم التسويق اإلبتكاري 

يعتبر التسويق اإلبتكاري أحد مفاتيح النجاح للمنظمات في بيئة األعمال، والذي يتطلب قيامها     
باستمرار بالبحث عن تطوير منتجاتها بما يحقق أقصى حد إلشباع حاجات عمالئها ورغباتهم 

 . م(2004)حداد، الغدير،جديدة وبعيدة عن التقليد من خالل القيام بعمليات تسويقية
  :عناصر التسويق اإلبتكاري 
 :اإلبتكار في مجال الخدمات

ــــدة تمامــــا بالنســــبة   ــــى تقــــديم خــــدمات جدي يتمثــــل اإلبتكــــار فــــي الخدمــــة فــــي "قــــدرة المؤسســــة عل
ـــــــــى الخـــــــــدمات أو إدخـــــــــال تعـــــــــديالت أو إضـــــــــافات ســـــــــوا الســـــــــوق، ء جذريـــــــــة أو محـــــــــدودة عل

الخـــــــــــــــــدمات الحاليـــــــــــــــــة بدرجـــــــــــــــــة أو الحاليـــــــــــــــــة، أو تحســـــــــــــــــينها، بحيـــــــــــــــــث تختلـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن 
ويمكـــــــن مالحظـــــــة أن الخدمـــــــة الجوهريـــــــة هـــــــي التـــــــي ينصـــــــب ، م(2003)أبوجمعةةةةةةةة،بـــــــأخرى 

عليهـــــــا عـــــــادة اإلبتكـــــــار الجـــــــذري، فـــــــي حـــــــين أن الخدمـــــــة الداعمـــــــة فينصـــــــب عليهـــــــا االبتكـــــــار 
بهــــــذا فــــــإن الخدمــــــة الجديــــــدة يمكــــــن أن تأخــــــذ أحــــــد األشــــــكال ، و م(2006،البكةةةةةةري )التــــــدريجي

 :التالية
هي تلك الخدمة الجديدة التي تطرح ألول مرة، وتكون جديدة بالنسبة  الخدمة المبتكرة: -

 .للمؤسسة والسوق والعمالء، وتكون نتيجة ابتكارات علمية وتكنولوجية ضخمة
  .ري عليها تحسين أو تطويرهي تلك الخدمات القديمة والتي أج الخدمة المحّسنة: -
هي تلك الخدمات القديمة التي أجريت عليها تعديالت جذرية تتوافق مع  الخدمة المعّدلة: -

 الحاجات الجديدة 
إلى السوق للتخلص من  هي خدمة قديمة يتم إدخالها بعالمة جديدة الخدمة بعالمة جديدة: - 

 التقليد.
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تتمثل في إضافة المؤسسة لخدمات جديدة إلى خطوط  توسيع خطوط الخدمات الحالية: -
خدماتها الحالية بهدف استغالل فرص سوقية في أسواقها الحالية أو في قطاعات سوقية جديدة، 

  .م(2003)نجم، وتكون هذه الخدمات جديدة بالنسبة للمؤسسة وغير جديدة بالنسبة للسوق 
 :أهمية وأنواع التسويق االبتكاري 

 :التسويق اإلبتكاري أوال: أهمية 
للتسويق االبتكاري أهمية كبيرة سواء للمنظمات التي تستخدمه، أم للعمالء الذين          

يستفيدون منه، أم للمجتمع عموما، إذ أن المنظمات التي تستخدم التسويق اإلبتكاري يمكن لها 
يجابية في الوسط ية اإلعن المنافسين، وتكسبها الصورة الذهنحقيق ميزة تنافسية مستمرة تميزها ت

  . م(2003)أبوجمعة، .اعي وبالتالي تتحقق لها األفضلية.اإلجتم
 :ثانيا: أنواع التسويق االبتكاري 

 أنواع وفقا لمجموعة من األسس، وهىقسم الباحثون التسويق االبتكاري إلى عدة  
  : م(2003)أبوجمعة،:
التصنيف   لنوع المنظمة/التصنيف طبقا للهدف/ لتصنيف طبقاا لتصنيف طبقا لنوع المنتج /ا 

 طبقا للعميل.
 :متطلبات ومراحل عملية التسويق اإلبتكاري 

 :متطلبات التسويق اإلبتكاري  :أوال
  : ليحقق التسويق اإلبتكاري أهداف المؤسسة يحتاج إلى مجموعة من المتطلبات، وهي     

اإلدارة السائدة بالمنظمة وخصائص التنظيم وهي تتعلق بنمط متطلبات إدارية وتنظيمية:  1)
 :المعمول بها، وفيما يلي عرض ألهم هذه المتطلبات

امل بين التنسيق والتك (تتهيئة البيئة التنظيمية.    (بإقتناع اإلدارة العليا للمنظمة.     (أ 
 .اإلدارات المهتمة باألنشطة االبتكارية
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ذات أهمية بالغة ألن وجودها يستفاد منه في بحوث  خاصة بالمعلومات التسويقية: تطلباتم  2)
  :التسويق اإلبتكاري، وتتعلق هذه المتطلبات بما يلي

 وجود المعلومات المرتدة. (بوجود نظام أمني للمعلومات.        (أ
أهمها  عدد من العناصر توفر  تتطلبوتطلبات متعلقة بإدارة األفراد العاملين بالتسويق: م 3)

 :ما يلي
 (ت  .نظام فعال للتحفيز على االبتكار (ب  إلبتكارية شرطا لشغل الوظائف.إعتبار القدرات ا (أ

  .التدريب في مجال التسويق االبتكاري 
ر يجب على المنظمة مراعاة األمو  و :دوى وتقييم االبتكارات التسويقيةمتطلبات متعلقة بج 4)

 :التالية
  تقييم االبتكارات التسويقية. (ب     دراسة جدوى االبتكارات التسويقية. (أ

 :هناك متطلبات إضافية للتسويق اإلبتكاري، تتمثل فيما يلي تطلبات أخرى:م 5)
ويق ( التوازن في مجاالت التسب بتكاري واالستعداد للتعامل معها. توقع مقاومة للتسويق اإل (أ

 االبتكاري 
 :عملية التسويق االبتكاري ثانيا: مراحل 

 :يتضمن القيام بعملية التسويق االبتكاري مجموعة من المراحل، وهي كالتالي
كار غربلة وتصفية األف( الت  األفكار االبتكارية. توليد  (ب   .تحليل احتياجات العمالء (أ

 االبتكارية.
تقييم نتائج  (خ  ..تطبيق االبتكار (ح .إختبار األفكار االبتكارية (ج .تقييم األفكار االبتكارية (ث

 .التطبيق الفعلي للتسويق االبتكاري 
 

 الفصل الثانى
 :المبحث االول: مفهوم واهمية  وأبعاد الميزة التنافسية
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 :اواًل: مفهوم الميزة التنافسية
مفهوم الميزة التنافسية على مستوى القطاع الصناعي يعنى" قدرة شركات قطاع   -        

معين فى دولة ما على تحقيق نجاح مستمر فى األسواق العالمية، دون إعتماد على دعم  صناعي
 .م(2009،زكي) "وحماية حكومية، وبالتالى تميز تلك الدولة فى هذه الصناعة

   ، ولكن يمكن ارجاعه اليم1939نة س Chamberlin ويرجع ظهور الميزة التنافسية الى    -  
Selzniek   للميزة  لتطور التاليربط الميزة التنافسية بالقدرة، وبعد ذلك جاء ا الذي م،1959سنة
، شر المواردنافستها عن طريق نمط ننها الموضوع الفريد الذي تطوره المؤسسة مقابل مالتنافسية بأ

ياغة الجيل التالي من الصم فوضع 1985سنة Porter  م، ثم1984سنة  day وبعد ذلك جاء
 م(.2000)الزعبي، سيةالمفاهيمية للميزة التناف

ان الميزة التنافسية تنشْا بمجرد توصل المنظمة الى اكتشاف طرق  Porter يعرف  -        
جديدة اكثر فعالية من تلك المستعملة من قبل المنافسين حيث يكون بمقدارها تجسيد هذا االكتشاف 

 م(.2010)عبدالسميع،ميدانيا
التنافسية تنشأ بمجرد توصل المؤسسة الي اكتشاف طرق ان الميزة  M.Porter يقول   -   

د هذا االكتشاف ورها تجسيجديدة اكثر فعالية من تلك المستعملة من قبل المنافسين حيث يكون بمقد
 .م(2017)كلثوم، ، بمعني اخر بمجرد احداث ابداع بمفهومه الواسعميدانيا

ما يعطي قيمة مضافة الي العمالء نها "ما تختص به مؤسسة دون غيرها بكما عرفت بأ      -
، حيث يمكن ان تقدم المؤسسة مجموعة لف عما يقدمه المنافسون في السوق بشكل يزيد او يخت

 م(.2006)هامان،من المنافع اكثر من المنافس او تقدم نفس المنافس بسعر اقل
سة المنافعرفت قدرة المنظمة علي تطبيق عمليات انتاج غير مطبقة لدي المنظمات       - 

 ارد الضرورية لتقليد تلك العملياتوعندما ال تستطيع هذه المنظمات الحصول علي المو 
 م(.2005)فهد،
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وق علي بغرض التفد الذاتي واالبداع واضافة الجديد، مفهوم دنياميكي يعتمد علي الجه -       
ركها العميل في دة يوتقنيته والتسويق االفضل له كعالقة فارقالمنافسين من خالل نوعية المنتج 

 . م(2005)سالم، إبراهيم،ة ذاتهاالمنشأالمنتج أو 
نها قدرة المنظمة علي تقديم المنتجات بالكمية المطلوبة والجودة التنافسية بأعرفت الميزة  -   

وسيع مما يساعدعلي مواجهة المنافسين وت، الزمان المناسبين وباقل التكاليفالعالية وفي المكان و 
  م(.2002راغب، ) السوقية افقيأ وراسياً حصتها 

 :همية الميزة التنافسيةأ
نتاجها واحتالل الصدارة في خفض ية دائمة ومستمرة في خفض تكاليف إكسب ميزة نسب -

 .التكاليف
يجية التميز، استرات –الستراتيجياتاعتماد اكثر من استراتيجية للمنافسة في السوق ومن هذه ا -

  م(.2016)الزبيدى،، واستراتيجيات القادة في التكاليفواستراتيجيات التركيز
د ن المنظمات الناجحة هي التي توجيارًا مهمًا للمنظمات الناجحة لآلتمثل الميزة التنافسية مع -

 .نماذج جديدة للميزة التنافسية
الل تي ذلك من خيات السوق والمنظمات المناظرة ويأتعد بمثابة السالح االساسي لواجهة تحد -

 م(.2004)جميل،ة وبالتالي تلبي إحتياجات الزبائنقيام المنظمة بتنمية معرفتها التنافسي
 : اهداف الميزة التنافسية

 : تتمثل اهداف الميزة التنافسية في االتي
  ، صكوك االستثماراسهم الملكية، سندات التمويل زيادة العائد : - 
  ، المكافاتاالجور، المرتبات زيادة الدخل :  -
  ، فارق سعر الصرفالقيمة المضاعفة، هامش الربح زيادة المردودية :  -
هدف رئيسي من اهداف المؤسسات ذات المزايا  فاالرباح كثافة االرباح والسعي لتحقيقها :  -

 . التنافسية
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 . االنفتاح الواسع علي االخرين  -
 : سادسًا: ابعاد الميزة التنافسية

 : بعد التكلفة المنخفضة -1
ع المواصفات لمنتج مكون هنالك تناسب بين التكلفة المترتبة علي تقديم ايقصد بها ان ي      

 .الموجودة فيه
 : بعد الجودة  -2

 .تتطابق مع حاجات ورغبات العمالء يعني قدرة المنظمة علي تقديم منتجات     
 م(.2016)عثمان،

 : بعد الوقت -3
وذلك من خالل تبني ثالث مهمات وهي : سرعة  السريعكيف وهو ما يتطلب من المنظمة الت     

 . التعلم  والتسليم في الوقت المحدد
 : بعد المرونة -4

 .بائنلتغيرات البيئية وطلبات الز نها نجاح تكيف العمليات االنتاجية لوتعرف المرونة بأ      
 م(.2016)احمد،

 :اعتمادية توصيل المنتج -5
منتج او يل الالى خدمات ما بعد البيع وتتمثل في اعتمادية توصتستجيب عادة المنظمات       

 . الخدمة الى الزبائن
 
 
 : بعد وقت الدخول للسوق  -6
يمكن للمنظمات ان تنظر الى عامل الوقت ميزة تنافسية فيما بينها علي اعتبار وقت التسليم       

 م(.2015الخفاجي،)سوسي، لتسلم وهو مصدر للميزة التنافسية. هو مصدر ا
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 : سباب ادامة الميزة التنافسيةأ
لخيص طها ويمكن تان استدامة الميزة التنافسية يضمن للمنظمة البقاء واالستمرار في نشا     

 التالية تدفع الى السعي من اجل بناء وخلق ميزة تنافسية مستدامة في النقاط اهم االسباب التى 
 م(.2016)فالح،

  .نافسةتزايد حدة الم -1
 .المتغيرات التكنولوجية -2
  .يرات في اذواق وحاجات المستهلكينالتغ -3
  .التغيرات في القيود الحكومية -4
  .التغيرات في تكاليف المدخالت -5
 .م(2016)فالح، .ة والثقافية والحضاريةالتغيرات االجتماعي -6

 : خصائص ومصادر وانواع ومحددات الميزة التنافسيةالمبحث الثانى
  :الميزة التنافسيةاواًل: خصائص وشروط 

 /تؤدي الى تحقيق االفضلية والتفوق علي المنافسين  /أنها تنبع من داخل المنظمة وتحقق قيمة لها
ان تكون  /م(2017)حسين، تؤدي الي التأثير في المشترين وادراكهم الفضلية ما تقدمه المنظمة

ان /   متجددة  وفق معطيات البيئية الخارجية من جهة وقدرات وموارد المنظمة من جهة اخرى 
قيقها في حيتناسب استخدام هذه الميزة التنافسية مع االهداف والنتائج التى ترمي المنظمة الى ت

تؤدي   /نسبية أي تتحقق بالمقارنة وليست مطلقة /م(2017)داؤود، المديين القصير والطويل
  /تشتق من رغبات وحاجات الزبائن  /م(2013)محمد، الى تحقيق االفضلية علي المنافسين

 م(.2012)كافى،تقدم المالءمة الفريدة بين موارد المؤسسة والفرص في البيئة
 : ثانيًا: مصادر الميزة التنافسية

جية ا الداخلية والخار تعيش المنظمات العامة والخاصة حالة من عدم االستقرار في بيئته        
تكوين  ، هذه الطرائق أدت الىف بها التشريعات المقدرة لحركتهانتيجة كثرة االزمات التى تعص
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يمكن التميز بين ثالث م(، و2011)عبدالرحيم،ر في عملية صنع الميزة التنافسية.ذات تأثي
 : م(2014)فتحية،مصادر للميزة التنافسية

 .الموارد -3        .االطار الوطني -2      التفكير االستراتيج. -1
 : ثالثًا:انواع الميزة التنافسية

تستند بعض المنظمات الى تطبيق استراتيجية معينة لغرض خوض التنافس ، وبناء مركز        
 يات هىوهذه االستراتيج ات االعمال،استراتيجي متميز يضمن لها البقاء والنمو في بيئة منظم

 م(:2015)سوسي، الخفاجي،
 : استراتيجية قيادة التكلفة -1

وفيها تكون استراتيجية الشركة تقليل التكلفة بالطبع مع المحافظة علي مستوى مقبول من       
 . م(2011)رضوان،.الجودة

 : استراتيجية التميز السلعي-2
تحقيق الصفة ل تهدف استراتيجية التميز السلعي الى قوة التطوير المستمر للمنتج او الخدمة     

  .الفريدة بين العمالء والمنافسين
 : استراتيجية التركيز -3

 .بموجب هذه االستراتيجية تركز المنظمة علي انتاج منتج او خدمة معينة بكفاة اكبر     
 م(.2014)الحوال،

 
 : خامسًا : محددات الميزة التنافسية 

 : تتحد الميزة التنافسية للمؤسسة من خالل متغيرين هما
 التنافسية.حجم الميزة  -1
  :ويشكل نطاق للمنافسين من ثالث ابعاد وهي :نطاق التنافس -2
 .ء الذين يتم خدمتهميعكس مدي تنوع مخرجات المؤسسة والعمال :القطاع السوقي -
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 .شطتها داخليًا وخارجياً ن: يعبر عن مدي اداء المؤسسة الدرجة التكامل الرأسي -
 .يعكس عدد المناطق الجغرافية أو الدول التى تنافس فيها المؤسسة :جغرافيالبعد ال -

 م(.2017)نقد،
 : يمكن باختصار تعريف هذه المؤشرات: مؤشرات الميزة التنافسية

 الربحية:-1
هي مقياس يستخدم لتقيم اداء المشروعات عن طريق حساب نسبة صافي الدخل الى      

 .االصول او االستثمارات
 : الحصة السوقية-2

يستخدم مقياس الحصة السوقية للتميز بين الرابحين والخاسرين في السوق حيث ان هذا      
 .المقياس يستخدم لحساب نصيب المنظمة من المبيعات في السوق 

 : حجم المبيعات-3
يعتبر حجم المبيعات مؤشراً على نجاح اعمال المنظمة وعلي الحصة السوقية لها وتسعى معظم   

 م(.2009،)العتوم هدف محدد لها لمقدار حجم المبيعات المراد تحقيقه المنظمات الى  وضع
 : محددات الميزة التنافسية

  :وتتحدد الميزة التنافسية من خالل متغيرين او بعدين هما حجم الميزة التنافسية ونطاق التنافس
 
 : حجم الميزة التنافسية -1
قل علي سة المحافظة علي ميزة التكلفة االق للميزة التنافسية سمة االستمرارية اذا امكن للمؤسقحيت

 :المنتج في مواجهة المؤسسات االخرى، وللميزة دورة حياة كدورة حياة المنتج وهي
 م(.2008)بودجوش،.  مرحلة الضرورة/ التقليدمرحلة /  مرحلة التبني / مرحلة التقديم

 : نطاق التنافس -2
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عة ويتشكل نطاق التنافس من ارب المنظمة يعبر نطاق التنافس عن مدي اتساع أنشطة وعمليات  
 :أبعاد وهي

 م(.2011،بورنان) قطاع النشاط  البعد الجغرافي/ ي/لرأس/ درجة التكامل االقطاع السوقي 
 : العناصر االساسية لدعم الميزة التنافسية

 : أن إدامة القدرة التنافسية ألي شركة يعتمد على توفر عناصر أساسية وهي
قدرة استمرارها الكثر /  صعوبة تقليدها/  / أن تكون لها قوة نسبية للتنافسمسبقاً أن تكون مقتنًا 

 فترة ممكنة
 م(.2009)مرسي،التوزيع والتخصيص المالئم لكل أصحاب المصالح

 أسس ومعايير استمرار الميزة التنافسيةالمبحث الثالث: أساليب و 
 -:: أساليب تحقيق الميزة التنافسيةأوالً 

 : ق الميزة التنافسية في اآلتىتحقيتتمثل أساليب 
 . اإلبداع المتفوق /  الجودة المتفوقة/ الكفاءة المتفوقة

 : اإلستجابة المتفوقة لحاجات الزبون    
 : ثانيًا: األسس العامة لبناء الميزة التنافسية      
ن م لتحقيق الميزة التنافسية يتوجب علي المؤسسة التقيد بمجموعة من األسس بحيث تتمكن  

 .م(2013سعاد، )حجازي،. خاللها تمييز منتجاتها واالستحواذ علي مكانة أفضل في السوق 
حيث يري صاحبه أن أسس المزايا التنافسية تتمثل في خفض معدالت :  (M.Porter) جنموذ -أ

 ن.تهلكيمتفوقة للمنتج في نظر المس هيكل التكلفة وتمييز المنتج بطريقة تؤدي إلي خلق قيمة
عتمد علي الموارد والقدرات المتميزة في اإلدارة كأساس للميزة : ي(B.Petertaf) جنموذ -ب

 . التنافسية
ويقوم هذا النموذج علي أربعة عوامل أساسية لبناء :  (C.Hill et G.Jones) جنموذ -ت

 . ، واإلستجابة المتفوقة للعميلالتنافسية وهي: الكفاءة، الجودة، التجديد المزايا
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 : الميزة التنافسيةمعايير 
تعتبر معايير الميزة التنافسية من مؤشرات جودة اإلدارة وتتمثل في النقاط 

 :  م(2000)مصطفى،التالية
مدي اإلهتمام /  مدي تفويض وتمكين العاملين/ مدي تبني مفهوم وأسلوب إدارة الجودة الشاملة

 /وكمية المخصصات لبرامجه مدي اإلهتمام بالبحوث والتطوير،/  مستمر للعاملينبالتدريب ال
مدي وجود توجه تسويقي أي استلهام حاجات ورغبات وتوقعات العمالء، كأساس لتصميم 

مدي زرع وتنمية روح الفريق علي مستوي المنظمة  /هداف، واإلستراتيجيات والسياساتاأل
 . وقطاعاتها وإداراتها
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 الفصل الرابع
 أو الجانب التطبيقيالدراسة الميدانية

 األول: نبذة عن بنك الخرطوم: المبحث
م كبنك انجليزي تحت اسم البنك االنجليزي المصري المحدود وافتتح 1913انشئ في عام       

م عندما تم دمجه مع بنكين عالميين 1925أول فرع له في شارع الجامعة بهذا االسم حتى عام 
تعمرات المسيطر على المس هما بنك جنوب افريقيا الوطني وبنك االستعمار مكونًا بنك باركليز
 .لما وراء البحار وتوسع ففتح فروعه في كل من بورتسودان وود مدني

م ومع تزايد المطالبة باالستقالل وسودنة الوظائف وجد أنه من المحتم 1954في بداية عام        
 متغيير اسم البنك وتفادي االشارة لكلمة المستعمر صراحة فتغير االس –والسباب سياسية  –

 .ليصبح بنك )باركليز دي سي أو( وهي اختصار باالحرف فقط لالسم الذي كان سائدا قبل ذلك
وفي هذه االثناء تم افتتاح فرع شارع الجمهورية بعد فصله عن شارع الجامعة واللذين كانا       

 .يسميان بفرعي شارع السردار وشارع غردون على التوالي
ميم جميع البنوك التجارية العاملة في السودان واصبح البنك م تم تأ1970مايو  24وفي          

يسمى ببنك الدولة للتجارة الخارجية باعتبار أنه سيكون متخصصا في تمويل االستيراد اال أن كل 
 .البنوك العاملة انذاك كانت تقوم بتمويل التجارة الخارجية

شر اسم عاصمة السودان في م تم تسمية البنك ببنك الخرطوم بقصد ن1977في عام          
م تم دمج بنك الشعب التعاوني 1985ابريل  18المجال المالي واالقتصادي في كل العالم وفي 

م تم دمج بنك الوحدة والبنك القومي للتصدير واالستيراد مع بنك 1993مع بنك الخرطوم وفي 
 .في السوداناصبح اكثر البنوك خبرة الخرطوم مكونة بذلك مجموعة بنك الخرطوم وبذلك 

م ارتفعت اسهم البنك والودائع واصبح مهيئًا للتحول لشركة مساهمة عامة 1993بعد العام       
م دخل شريك استراتيجي) 2005العام  م تحول البنك الى شركة مساهمة عامة وفي2002وفي عام 
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واالمارات م تم دمج بنك السودان 2008بنك دبي االسالمي ( كشريك في اسهم البنك، وفي العام 
  .في بنك الخرطوم

فرع  39فرعًا بالعاصمة و  50فرعا على مستوى السودان منها  89يمتلك بنك الخرطوم    
 ماكينة صراف آلي منتشرة في انحاء السودان. 100بالواليات كما يمتلك البنك عدد 

ئب المدير نا (ويتكون الهيكل التنظيمي للبنك من مدير عام وله أربعة مكاتب رئيسة هى      
المراجع لها  التى يتبعولجنة المراجعة والتفتيش  ،المستشار القانونى، المكتب التنفيذى العام، 
 .(الداخلى
تتبع للمدير العام إدارات)مدير إدارة عالقات الشركات، مدير إدارة التجزئة المصرفية، مدير       

 .مالية (إدارة الخزينة والمؤسسات المالية، مدير إدارة الرقابة ال
كذلك تتبع للمدير إدارات) اإلعالم واإلتصال، لجنة الضبط المؤسسي التى يتبع لها ضابط     

اإللتزام، لجنة الرقابة الشرعية والتى يتبع لها المراقب الشرعى، اللجنة التنفيذية والتمويل واإلستثمار، 
 إدارة المخاطر.

 الخدمات التي يقدمها بنك الخرطوم
 التعليم:تمويل  .1

مقدم / اجراءات سهلة/ جنيه 70,000مبلغ التمويل يصل الى / متوفر لمختلف المراحل الدراسية
 %10الدفع 

 .شهر( 12الدفع يكون خالل السنة الدراسية )
 خدمة البطاقات االضافية:

تتيح لصاحب الحساب بطاقات اضافية/ امكانية اختيار لون البطاقة/  5كانية اصدار حتى ام
ايام  7 ،ساعة 24امكانية السحب النقدى من الصراف اآللى حد السقف الشهرى/ م فى التحك

  يوم فى السنة. 365، فى االسبوع 
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 التسوق الذكي:
 منتج التسوق الذكي يمكنك من شراء االحتياجات المختلفة من:

ة لالغراض التجــاريــ المعــدات الطبيــةأثــاثــات/ أجهزة الكترونيــة/ جميع المســـــــــــــــتلزمــات المنزليــة/ 
 مواد البناء./ المستشفيات الخاصة، المراكز الطبية( ،)العيادات الخاصة

 الخصائص: 
لألفراد  100,000مبلغ التمويل يصل الي  /شهراً  36فترة السداد تصل ل  /%15مقدم الدفع   

 جنيه سوداني للشركات . 1,000,000و 
 تمويل الزواج:

 ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء. منتج تمويل الزواج مصمم وفقاً   
 الخصائص:  

جنيه سوداني/ اقساط تصل حتي  150,000ويل يصل الي مبلغ التمفقط /  % 15مقدم الدفع 
/ إجراءات  1,500الحد االدني للدخل المطلوب عاما/  65شــــــــــهرًا/ الحد االقصــــــــــي للعمر  36

 صلة القرابة ليست شرطًا للتمويل بين مقدم الطلب والعريس أو العروس. سهلة وموافقات سريعة/
 حساب التوفير بلس:

وهو حســــــاب ودائع ادخار يتيح لك الربح على مدخراتك في حين يعطي لك الراحة الكاملة التي  
يوفرها الحســــــــاب الجاري من خالل توفير دفتر شــــــــيكات الصــــــــراف اآللي، ويدار الحســــــــاب وفقًا 

 ألحكام الشريعة اإلسالمية. 
 : Savings Plusخصائص  

الحســــاب / ســــحب وايداع اي مبالغ ة علي حســــب متوســــط الرصــــيد بالحصــــول علي ارباح شــــهري
  لي بطاقة الصراف آلي ودفتر شيكات.الحصول  مجانا عبدون حدود/ 

 المبحث الثاني : إجراءات الدراسة الميدانية:
 اواًل: مجتمع الدراسة :
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يقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث أن يعمم عليها النتائج 
( 89مشـــــــكلة المدروســـــــة، يتكون مجتمع الدراســـــــة حيث قام الباحث بتوزيع عدد )ذات العالقة بال

 استبانة على المستهدفين.
وللخروج بنتائج دقيقة قدر اإلمكان حرص الباحث على تنوع عينة الدراســــــــــة من حيث شــــــــــمولها 

 على اآلتي:
 االفراد من مختلف الفئات العمرية. -1
 االفراد من مختلف  المؤهالت العلمية. -2
 اد من مختلف التخصصات العلمية.االفر  -3
 االفراد من مختلف األوضاع الوظيفية. -4
 األفراد من مختلف سنوات الخبرة. -5

 ثانيًا : أداة الدراسة :
، من عينة الدراســـــــــة )البيانات(إعتمد الباحث على االســـــــــتبانة كأداة رئيســـــــــية لجمع المعلومات   

 حيث أن لالستبانة مزايا منها:
 ى معلومات عن عدد من األفراد.يمكن تطبيقها للحصول عل -1
 قلة تكلفتها وسهولة تطبيقها. -2
 سهولة وضع أسئلة االستبانة وترسيم ألفاظها وعباراتها. -3
 توفر االستبانة وقت المستجيب وتعطيه فرصة التفكير. -4

 ثالثًا: ثبات وصدق أداة الدراسة:
 الثبات والصدق الظاهري:

للتأكد من الصــــــدق الظاهري لالســــــتبانة وصــــــالحية أســــــئلة االســــــتبانة من حيث الصــــــياغة      
والوضــــــوح قام الباحث بعرض االســــــتبيان على عدد من المحكمين األكاديميين والمتخصــــــصــــــين 
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بمجاالت قريبة لمجال الدراســـــــــــــة الحالية، وبعد اســـــــــــــتعادة االســـــــــــــتبانات من المحكمين تم إجراء 
 يها. التعديالت التي اقترحت عل

 الثبات والصدق اإلحصائي : 
يقصد بثبات االختبار أن يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر من مرة واحدة تحت   

ظروف مماثلة، كما يعرف الثبات أيضـــًا بأنه مدى الدقة واالتســـاق للقياســـات التي يتم الحصـــول 
 عليها مما يقيسه االختبار.

لمعرفة درجة صدق المبحوثين من خالل إجاباتهم على مقياس أما الصدق فهو مقياس يستخدم  
معين، ويحســب الصــدق بطرق عديدة أســهلها كونه يمثل الجذر التربيعي لمعامل الثبات، وتتراوح 

 قيمة كل من الصدق والثبات بين الصفر والواحد الصحيح. 
 الصدق=    الثبات 

خدم في االســــــــتبانة عن طريق معادلة قام الباحث بحســــــــاب معامل ثبات المقياس المســــــــت       
( على عبارات 0.94( و معامل الصـــــــــــــــدق الذاتي )0.89كرونباخ، وكان معامل الثبات )-ألفا

(   مما يدل على أن اســـــتبانة الدراســـــة تتصـــــف بالثبات %50االســـــتبيان كاملة كانت أكبر من )
ي نتائج ليمًا ويعطوالصــــدق الكبيرين بما يحقق أغراض الدراســــة ، ويجعل التحليل اإلحصــــائي ســــ

 بدرجة عالية من الثقة.
 رابعُا : االساليب االحصائية المستخدمة :

 لتحقيق أهداف الدراسة و للتحقق من فرضياتها ، تم إستخدام االساليب االحصائية االتية :
-5 الوســــــــيط  -4النســــــــب المئوية   -3  التوزيع التكرارى لالجابات-2االشــــــــكال البيانية    -1

 ى لداللة  الفروق بين االجابات .اختبار مربع كا
و   SPSSللحصــــــــول على نتائج دقيقة قدر االمكان ، تم اســــــــتخدام البرنامج االحصــــــــائى      

 Statistical Package forالذى يشـــير اختصـــارا الى الحزمة االحصـــائية للعلوم االجتماعية 
Social Sciences 
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 وصف االستبانة:
االستبانة،  رضغه تنويره بموضوع الدراسة وهدفه و أرفق مع االستبانة خطاب للمبحوث تم في   

 واحتوت االستبانة على قسمين رئيسين:
تضــــمن البيانات الشــــخصــــية ألفراد عينة الدراســــة، حيث يحتوي هذا الجزء على   القسةةم األول :

 ة.الوضع الوظيفي ، سنوات الخبر بيانات  الفئة العمرية،  المؤهل العلمي، التخصص العلمي، 
( عبارة، ُطلب من أفراد عينة الدراسة أن يحددوا 24يحتوى هذا القسم على عدد )  القسم الثاني:

إستجابتهم عن ما تصفه كل عبارة وفق مقياس ليكرت المتدرج الذي يتكون من خمس مستويات 
تم توزيع هذه العبارات على  )اوافق بشـــــــــــــــدة، اوافق، محايد، ال اوافق، ال اوافق بشـــــــــــــــدة (،  وقد

 فرضيات الدراسة الخمس.
 فيما يلي وصفًا لالستبانة :

 العمر :-1
 ( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر. 4/2( والشكل)4/1يوضح الجدول)

 النسبة المئوية العدد العمر 

 %48.3 43 سنة 30 اقل من 

 %28.1 25 سنة   40أقل من    30

 %11.2 10 سنة 50أقل من    40

 %5.6 5 سنة  60وأقل من   50

 %6.7 6 سنة فأكثر 60

 %100 89 المجموع

 .مSPSS ،2021الدراسة الميدانية، برنامج بيانات المصدر: إعداد الباحث من 
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 .الفئة العمرية وفق متغير ةالدراس ةالتوزيع التكرارى ألفراد عين ) 4/2الشكل )

 
 .مSPSS ،2021، برنامج (4/1)بيانات جدول المصدر: إعداد الباحث من 

( فردًا وأن الفئة العمرية 89( أن المجموع الكلي)4/2( والشكل )4/1يتضح من الجدول)     
فردًا بنسبة  (43سنة( حيث بلغ عددهم) 30لغالبية أفراد عينة البحث فئتهم العمرية)أقل من 

( فردًا 25سنة( حيث بلغ عددهم) 40وأقل من  30العمرية) (، يليهم الذين فئتهم48.3%)
( 10سنة( حيث بلغ عددهم) 50وأقل من  40(، يليهم االفراد الذين فئتهم العمرية)%28.1بنسبة)

حيث بلغ  سنة فأكثر( 60(، يليهم االفراد الذين هم من الفئة العمرية)%11.2أفراد بنسبة)
سنة  60وأقل من  50دد االفراد الذين فئتهم العمرية)فيما بلغ ع (%6.7( افراد بنسبة)6عددهم)

 ( فيما بينهم .%5.6( أفراد بنسبة)5( حيث بلغ عددهم )
( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق 4/3( والشكل)4/2يوضح الجدول): المؤهل العلمي-2

 :متغير المؤهل العلمي
 .وفق متغير المؤهل العلميالتوزيع التكرارى ألفراد عينة الدراسة ( 4/2الجدول )

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 %30.3 27 بكالريوس

 %29.2 26 دبلوم عالي

 %25.8 23 ماجستير

 %10.1 9 دكتوراه

 %4.5 4 أخرى

 %100 89 المجموع

 .وفق متغير الفئة العمرية ةالدراس ةالتوزيع التكرارى ألفراد عين (4/3)الشكل
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Series1 48.30% 28.10% 11.20% 5.60% 6.70%
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 مExcel ،2021، برنامج (4/2)بيانات جدول الباحث منالمصدر: إعداد 

 .التوزيع التكرارى ألفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي (4/3الجدول )
 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 %30.3 27 بكالريوس

 %29.2 26 دبلوم عالي 

 %25.8 23 ماجستير 

 %10.1 9 دكتوراه

 %4.5 4 أخرى

 %100 89 المجموع

 .مSPSS ،2021المصدر: إعداد الباحث، من الدراسة الميدانية، برنامج 
 
 

 .(: التوزيع التكرارى ألفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي4/4الشكل )

 
 مExcel ،2021المصدر: إعداد الباحث، من الدراسة الميدانية، برنامج 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

بكالريوس دبلوم عالي ماجستير دكتوراه أخرى

Series1 30.30% 29.20% 25.80% 10.10% 4.50%

30.30% 29.20% 25.80%

10.10%
4.50%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

بكالريوس دبلوم عالي ماجستير دكتوراه أخرى

Series1 30.30% 29.20% 25.80% 10.10% 4.50%

30.30% 29.20% 25.80%

10.10%
4.50%



 

31 

عينة  ( فردًاو أن غالبية أفراد89)المجموع الكلي( أن 4/4)والشكل( 4/3يتضح من الجدول) 
، يليهم (%30.3( فرداً ما نسبته )27دهم ))بكالريوس( حيث بلغ عد البحث من مؤهالتهم العلمية

(، يليهم %29.2)( فردًا بنسبة26حيث بلغ عددهم ) )دبلوم عالي( االفراد الذين مؤهالتهم العلمية
( أفراد 23حيث بلغ عددهم) (ماجستير) العلميةين هم من فئة المؤهالتهم االفراد الذ

( افراد بنسبة 4لغ عددهم )حيث ب( ة )دكتورا مؤهلهم العلميهم  الذينم االفراد ( يليه%25.8)بنسبة
( أفراد 4)مؤهالت أخرى ( حيث بلغ عددهم )م العلمي، فيما بلغ عدد االفراد الذين مؤهله(5.6%)

 ( فيما بينهم.%4.5بنسبة )
 العلمي:التخصص -3

 ( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص العلمي.4/5( والشكل)4/4يوضح الجدول)
 .( التوزيع التكرارى ألفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص العلمي4/4الجدول )

 النسبة المئوية العدد التخصص العلمي

 %14.6ِ 13 إدارة االعمال

 %42.7 39 دراسات مصرفية ومالية

 %18 16 محاسبة

 %14.6 13 أقتصاد

 %10.1 9 أخرى

 %100 89 المجموع

 .مSPSS ،2021الدراسة الميدانية، برنامج بيانات المصدر: إعداد الباحث من 
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 .( التوزيع التكرارى ألفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص العلمي4/5الشكل )

 
 مExcel ،2021، برنامج (4/4)الجدولبيانات المصدر: إعداد الباحث من 

( فردًا وأن غالبية أفراد 89( أن المجموع الكلي )4/5( والشكل )4/4يتضح من الجدول)        
( فردًا ما 39ددهم )دراسات مصرفية ومالية( حيث بلغ عهم العلمية)تينة البحث الذين تخصصاع

( فردًا 16لغ عددهم ))محاسبة( حيث ب، يليهم االفراد الذين تخصصهم العلمي (%42.7نسبته)
حيث بلغ )إدارة االعمال( و)أقتصاد( يهم االفراد الذين تخصصهم العلمييل ،(%18بنسبة )
م ، فيما بلغ عدد الذين تخصصاته(%14.6( فردًا لكل منهما بنسبة)13عددهم)
 ( لكل منهم .%10.1( أفراد بنسبة )9)خصصات علمية أخرى( حيث بلغ عددهم)تالعلمية

 الوضع الوظيفي :-4
( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير الوضع 4/6( والشكل)4/5يوضح الجدول)

 الوظيفي.
 .التوزيع التكرارى ألفراد عينة الدراسة وفق متغير الوضع الوظيفي (4/5الجدول )

 النسبة المئوية العدد الوضع الوظيفي

 %11.2 10 مدير إدارة 

 %22.5 20 مدير فرع

 %12.4 11 رئيس وحدة

 %37.1 33 موظف

 %16.9 15 أخرى

 %100 89 المجموع

 .مSPSS ،2021الدراسة الميدانية، برنامج بيانات المصدر: إعداد الباحث من 
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 .التوزيع التكرارى ألفراد عينة الدراسة وفق متغير الوضع الوظيفي (4/6الشكل )

 
 م.2021، (4/2/4الجدول)بيانات المصدر: إعداد الباحث من 

راد عينة ( فردًا وأن غالبية أف89( أن المجموع الكلي) 4/6( والشكل )4/5يتضح من الجدول)  
يهم ، يل(%37.1( فردًا ما نسبته )33دهم )موظف( حيث بلغ عدالبحث أوضاعهم الوظيفية)

(، يليهم %22.5( فردًا بنسبة )20)مدير فرع( حيث بلغ عددهم )االفراد الذين وضعهم الوظيفي
فردًا  (15عددهم) حيث بلغ أخرى( مهنية وضعهم الوظيفي )أوضاعالذين االفراد 

( فردًا 11، يليهم االفراد الذين وضعهم الوظيفي)رئيس قسم( حيث بلغ عددهم )(%16.9بنسبة)
( 10( فيما بلغ عدد الذين وضعهم الوظيفي ) مدير إدارة( حيث بلغ عددهم ) %12.4بنسة ) 

 ( لكل منهم .%11.2بنسبة )أفراد 
 سنوات الخبرة : -5

سة وفق متغير سنوات وزيع التكراري ألفراد عينة الدرا( الت4/7( والشكل)4/6يوضح الجدول)
 الخبرة.
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 .الخبرةد عينة الدراسة وفق متغير سنوات التوزيع التكرارى ألفرا (4/6الجدول )
 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة

 %30.3 27 سنوات 5أقل من 

 %34.8 31 سنوات 10  -  5

 %13.5 12 سنة 15  -  10

 %9 8 سنة 20 -  15 

 %12.4 11 سنة 20أكثر من 

 %100 89 المجموع

 .مSPSS ،2021الدراسة الميدانية، برنامج بيانات المصدر: إعداد الباحث من 
 

 .سنوات الخبرةالتوزيع التكرارى ألفراد عينة الدراسة وفق متغير  (4/7الشكل )

 
 .م2021، (4/2/5الجدول)بيانات المصدر: إعداد الباحث من 

فراد عينة ( فردًا وأن غالبية أ89( أن المجموع الكلي )4/7)( والشكل4/6يتضح من الجدول)  
، يليهم (%34.8( فردًا بنسبة )31عددهم) سنوات ( حيث بلغ 10 – 5)الدراسة سنوات خبرتهم

، (%30.3( فردًا بنسبة )27عددهم) سنوات ( حيث بلغ 5) أقل من خبرتهمذين سنوات االفراد ال
( أفراد  بنسبة 12سنة ( حيث بلغ عددهم) 15 – 10ليهم االفراد الذين سنوات خبرتهم) ي
( فردًا 11سنة ( حيث بلغ عددهم ) 20، يليهم االفراد الذين سنوات خبرتهم )أكثر من (13.5%)

 (. %12.4بنسبة )
 ات الدراسة:اختبار فرضي 

لالجابة على تساوالت الدراسة و التحقق من فرضياتها سيتم حساب الوسيط لكل عبارة من      
( كوزن لكل إجابة " 1نة الدراسة، حيث تم إعطاء الدرجة)عبارات االستبيان و التى تبين أراء عي

0%

10%

20%

30%

40%

5أقل من 
سنوات

5 - 10
سنوات

10 - 15
سنة

15 - 20
سنة

20أكثر من 
سنة

Series1 30.30% 34.80% 13.50% 9% 12.40%

30.30% 34.80%

13.50% 9% 12.40%



 

35 

بة " ال أوافق" ، كوزن لكل إجا (3)لدرجة( كوزن لكل إجابة " محايد "، و ا2، و الدرجة )اوافق "
إن كل  ،اإلستجابة فإنه يتم حساب الوسيط ، ولمعرفة إتجاه( لكل إجابة " اوافق بشدة"4رجة )الدو 

يرات تغيرات االسمية الى متغما سبق ذكره و حسب متطلبات التحليل االحصائى هو تحويل الم
اد عينة اجابات أفر مربع كاى لمعرفة داللة الفروق فى  كمية، و بعد ذلك سيتم استخدام اختبار

 الدراسة على عبارات كل فرضية .
 :رئيسيةعرض واختبار الفرضية ال-1
فى المحافظة على الميزة  اإلبتةةةةكةةةةار فةةي الخةةدمةةةةةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين )

 (:التنافسية
 ولي:اال ( يبين التوزيع التكراري إلجابات أفراد الدراسة علي عبارات الفرضية4/7الجدول)

 العبارة ت

 التكــــــــــــرار

 النسبة

أوافق 

 بشدة 
 أوافق 

ال اوافق  ال أوافق محايد

 بشدة

تقدم المؤسسة خدمات متميزة ومتنوعة   .1

  .ومبتكرة في تشكيلتها

58 

65.2% 

28 
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1 
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0% 

الخدمات المبتكرة للمؤسسة هي تعديل للخدمات   .2

 .الحالية

26 

29.2% 

52 

58.4% 

8 

9% 

3 

3.4% 

0 

0% 

الخدمات المبتكرة للمؤسسة هي خدمات جديدة   .3

 ً  .تماما

23 

25.8% 

43 

48.3% 

14 

15.7% 

8 

9% 

1 

1.1% 

 33 .تقدم المؤسسة خدمات ذات جودة عالية  .4

37.1% 

44 

49.4% 

11 

12.4% 

1 

1.1% 

0 

0% 

الخدمات المقدمة خدمات مبتكرة تلبي حاجات   .5

  .وتطلعات العمالء

39 

43.8% 

38 
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 مSPSS ،2021الدراسة الميدانية، برنامج بيانات من  المصدر: إعداد الباحث
 ذات إلختبار وجود فروق ميع المبحوثين متفقون على ذلك، و النتائج اعاله ال تعنى أن ج       

دام مربع للنتائج أعاله تم استخوافق، اوافق بشدة( أداللة إحصائية بين اعداد )اوافق، أوفق بشدة،ال
كاى لداللة الفروق بين االجابات على كل عبارة من عبارات الدراسة في الفرضية االولي، الجدول 

 :يلخص نتائج االختبار لهذه العبارات
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 ( يبين قيمة مربع كاي للفرضية األولى:4/8الجدول )
 قيمة مربع كأي العبارة ت

االحتمالية  القيمة

 (sig) لمربع كأي
 تفسير الوسيط قيمة الوسيط

تقدم المؤسسة خدمات متميزة   .1

 ومتنوعة ومبتكرة في تشكيلتها. 
97.652 0.000 1 

 موافق بشدة

الخدمات المبتكرة للمؤسسة هي   .2

 تعديل للخدمات الحالية.
66.191 0.000 2 

 موافق

الخدمات المبتكرة للمؤسسة هي   .3

 خدمات جديدة تماماً.
59.258 0.000 2 

 موافق

تقدم المؤسسة خدمات ذات جودة   .4

 عالية.
52.438 0.000 2 

 موافق

الخدمات المقدمة خدمات مبتكرة   .5

 تلبي حاجات وتطلعات العمالء .
48.933 0.000 2 

 موافق

 موافق 2 0.000 412.494 جميع العبارات 

 .مSPSS ،2021الدراسة الميدانية، برنامج بيانات من  المصدر: إعداد الباحث
 يمكن تفسير نتائج الجدول أعاله كاآلتي:

/ بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالعبارة 1
الية أقل من قيمة مستوي ( وهذه القيمة االحتم0.000)( والقيمة االحتمالية لها97.652االولي  )
وجود فروق ذات داللة  ىول فإن ذلك يشير إلواعتمادًا على ما ورد في الجد( %5)المعنوية

مات تقدم المؤسسة خد  ه:نإجابات أفراد الدراسة ولصالح الموافقون بشدة علي إإحصائية بين 
 متميزة ومتنوعة ومبتكرة في تشكيلتها. 

/ بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالعبارة 2
الية أقل من قيمة مستوي ( وهذه القيمة االحتم0.000)( والقيمة االحتمالية لها66.191)الثانية 

ة جود فروق ذات داللو  ىواعتمادًا على ما ورد في الجدول فإن ذلك يشير إل (%5)المعنوية
ة هي الخدمات المبتكرة للمؤسس  :نإد الدراسة ولصالح الموافقون علي جابات أفراإإحصائية بين 

 تعديل للخدمات الحالية.
بارة اسة على ما جاء بالع/ بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدر 3

الية أقل من قيمة مستوي يمة االحتم( وهذه الق0.000)( والقيمة االحتمالية لها59.258الثالثة) 
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جود فروق ذات داللة ( واعتمادًا على ما ورد في الجدول فإن ذلك يشير إلي و %5)المعنوية
ة هي الخدمات المبتكرة للمؤسس :نإالدراسة ولصالح الموافقون علي   جابات أفرادإإحصائية بين 

 خدمات جديدة تمامًا.
بارة اسة على ما جاء بالعلة الفروق بين أعداد أفراد الدر / بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لدال4

من قيمة مستوي  ( وهذه القيمة االحتمالية أقل0.001)القيمة االحتمالية لها( و 52.438الرابعة) 
جود فروق ذات داللة و  ىورد في الجدول  فإن ذلك يشير إل ( واعتمادًا على ما%5)المعنوية

تقدم المؤسسة خدمات ذات   :نإولصالح  الموافقون علي  فراد الدراسةجابات أإإحصائية بين 
 جودة عالية.

العبارة جاء ب/ بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما 5
الية أقل من قيمة مستوي ( وهذه القيمة االحتم0.000)( والقيمة االحتمالية لها48.933الخامسة) 
جود فروق ذات داللة و  ىتمادًا على ما ورد في الجدول فإن ذلك يشير إلواع( %5)المعنوية

رة الخدمات المقدمة خدمات مبتك  :نإد الدراسة ولصالح الموافقون علي جابات أفراإإحصائية بين 
 تلبي حاجات وتطلعات العمالء. 

جميع ما جاء ب/ بلغت قيمة مربع كاي المحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على 6
الية أقل من قيمة ( وهذه القيمة االحتم0.000( والقيمة االحتمالية لها )412.494العبارات )

( واعتمادًا على ما ورد في الجدول فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات %5)مستوي المعنوية
 ةدمةةة(ي الخ)اإلبتكةار فة :نإد الدراسة ولصالح الموافقون علي داللة إحصائية بين إجابات أفرا

 .جميع العبارات في الفرضية االولىموافق  لما جاء ب
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 النتائج والتوصيات
 أواًل: النتائج:

 :من خالل دراسة التسويق االبتكاري تم التوصل الى النتائج التالية
 .تبني المصرف للتسويق االبتكاري بصورة عامة حافظ على الميزة التنافسية /1
 .يحافظ على الميزة التنافسية للمصرفاالبتكار في الخدمات / 2
 .االبتكار في سعر الخدمات يحافظ على الميزة التنافسية/ 3
 .االبتكار في ترويج الخدمة يحافظ على الميزة التافسية/ 4
 .االبتكار في توزيع الخدمات يحافظ على الميزة التنافسية/ 5
 .ددتطبيق المصرف للتسويق االبتكاري يساعد في جذب عمالء ج/ 6
تطبيق المصرف للتسويق االبتكاري يساعد في زيادة الودائع وبالتالي زيادة المحفظة / 7

 .التمويلية
    :التوصيات :ثانياً 

 :من خالل دراسة التسويق االبتكاري تم التوصل الى التوصيات التالية
 .طتهافي أنش ي مفهوم التسويق االبتكار  السودانية المصارف  / يوصى الباحث أن تتبنى1
 .اختيار الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف في ادارة التسويق والتي لديها قدرة على االبتكار/ 2
 .عمل كورسات ودورات تدريبية مكثفة في مجال التسويق االبتكاري / 3
 .تحفيز الموظفين على االبتكار وتشجيعهم/ 4
.نافسية للمصرفالميزة التلزيادة في الخدمات المصرف بتكر ضرورة أن ي /5  
 .يحافظ على الميزة التنافسيةلاالبتكار في سعر الخدمات / تشجيع 6
.يحافظ على الميزة التافسيةلاالبتكار في ترويج الخدمة / ينبغى 7  
  يحافظ على الميزة التنافسية.لالبتكار في توزيع الخدمات سعى المصرف ل/ 8
 .االبتكار لتقديم خدمات رائدة ومتميزة توفير البيئة المالئمة والتي تمكن الموظفين من/ 9
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 عمالء جدد. إلضافةتطبيق المصرف للتسويق االبتكاري / ضرورة 10
 والمراجع قائمة المصادر

 أواًل: المصادر:
 القرءآن الكريم -
 السنة النبوية -

 ثانيًا: المراجع العربية:
1/ ثامر البكري، التسويق: أسس ومفاهيم معاصرة، دار اليازوري العلمية، عمان، األردن، 

م.2006  
 ترجمة: سرور علي إبراهيم سرور،، أساسيات التسويقفيليب كوتلر، جاري أرمسترونج،  /2

 م.2007الجزء األول، دار المريخ للنشر،. الرياض، السعودية، 
 م.2008، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ، إدارة التسويقطارق طه،   3/

 م.1999 ، الدار الجامعية، اإلسكندرية ، دئ التسويقمبا/ محمد فريد الصحن، 4
 م.2002، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، أساسيات التسويقعبد السالم أبو قحف،  /5
، دار اليازوري، عمان، إدارة التسويق:  منظور تطبيقي استراتيجيعلي فالح الزعبي،  /6

  م.2009
  م.2005، دار وائل للنشر، عمان ، الخدماتتسويق هاني حامد الضمور،  /7
، الدار الجامعية، اإلسكندرية ، التسويق: المفاهيم واإلستراتيجيات/ محمد فريد الصحن، 8

  م.1998
، دار ، الطبعة األولىإدارة االبتكار: المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثةنجم عبود نجم،   9/

قال عن: توم بيترز، ثورة في عالم اإلدارة، ترجمة محمد ، ن 2003وائل للنشر والتوزيع، عمان ، 
 م.1995والتوزيع، القاهرة ،  ،الحيدري، الجزء األول، الدار الدولية للنشر
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، الطبعة األولى، دار كنوز ، إدارة اإلبداع واإلبتكارسليم بطرس جلدة، زيد منير عبوي  10/
 .م2006المعرفة، عمان ، 

ة، مجموعة النيل العربي لقدرات االبتكارية لدى الفرد والمنظمة،تنمية امدحت أبو النصر،  11/
 م.2002القاهرة ، 

، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،  إدارة البشر: األصول والمهاراتأحمد سيد مصطفى،  2/1 
 م.2006

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،  التسويق االبتكاري،/ نعيم حافظ أبو جمعة، 31
  م.2003

التحديات المعاصرة لالدارة ، الموارد البشرية كمدخل للميزة التنافسية، حسن علي هامان4/1 
  .م(2006، المنظمة العربية للتنمية االدارية ، العربية )القاهرة

مية ازووري العلي)عمان دار ال ، مفاهيم وتطبيقات –قي يالتخطيط التسو بشير العالف، 5/1
 .م( 2008، للنشر والتوزيع 

الميزة التنافسية وفق منظور استراتيجيات   ،نعمة عباس الخفاجي، عز الدين علي سوسي 6/1
 .م(2015دار االيام للنشر والتوزيع ، )عمان مي يالتغير التنظ

توزيع عربس للنشر وال)عمان مكتبة المجتمع ال، االقتصاد المعرفيمصطفي يوسف كافي،  /17 
 .(م2012

"التنافسية كالية من أليات العولمة االقتصادية ودورها في مصطفي احمد حامد رضوان  /18
جامعة المنصورة ، الدار الجامعية للنشر والتوزيع  ، )القاهرة :دعم جهود النمو والتنمية في العالم 

 .م(2011، 
 )جامعة القاهرة : "في رضاء العمالء هاالخضر ودور  اسرار  التسويق"/ سعاد فهد الحوال 19

 .م(2014كلية التجارة دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع 
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 العمالا رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية في منظماتابراهيم بورنان " 0/2
 .م(2011كلية العلوم االقتصادية والتسيير  ،)جامعة االغواط

 ،مركز االسكندرية للكتاب " القدرة التنافسية في مجال االعمال، "نبيل مرسيخليل 1/2
 .(م2009)
خدمات مراقب الحسابات لسوق المال للمنظمات المهنية ومشاكل نصر عبد الوهاب " 2/2

 ، الدار الجامعية الممارسة العملية في ضوء معايير المراجعة العصرية والدولية واالمريكية"
 م(.2002االسكندرية )

، )عمان"محاسبة التكاليف الحديثة من خالل األنشطة"  معاليم سعاد، إسماعيل حجازي  3/2
 .م(2013، الطبعة األولي، دار أسامة للنشر والتوزيع

قياس الجودة والقياس المقارن، أساليب حديثة في المعايرة توفيق محمد عبد المحسن" 4/2
 م.2006، "دار الفكر العربيوالقياس

 .إطار مقترح لتحقيق التكامل بين إدارات المنشأة لتحقيق مزايا تنافسية"أنور محمد مبارك " 5/2 
 .م(2000"ـ )دم,دم.تحديات العولمة والتخطيط اإلستراتيجي ، أحمد سيد مصطفي /26

 ثالثًا: الرسائل والدوريات العلمية المحكمة:
نمية الملتقى الدولي حول الت التسويقية"،الوظيفة التسويقية واإلصالحات كربالي بغداد، " /1

فيفري  28اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية، جامعة وهران،  البشرية وفرص االندماج في
 م.2008

ول المؤتمر العلمي الدولي ح المخاطرة اإلبتكارية في بيئة األعمال المتغيرة"،نجم عبود نجم، " 2/
 م.2007يتونة،عمان، إدارة الخطر واقتصاد المعرفة، جامعة الز 

لوم "، المجلة الدولية للعاالبتكار اإلداري: محاولة من أجل التفسير والتقييمنجم عبود نجم، " 3/
، العدد. الرابع، إصدارات معهد التنمية اإلدارية، أبوظبي، ديسمبر  11اإلدارية، المجلد رقم 

 .م2006
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 منظمة العربية ميزة تنافسية والحفاظ"دور اإلبتكار في إكساب المنير نوري، فاتح مجاهدي،  4/
"، الملتقى العلمي الدولي حول المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية الجزائر عليها باإلشارة إلى حالة

 م. 2008واإلبتكار في األلفية الثالثة، جامعة قالمة، الجزائر، نوفمبر 
عمال في المنظمات "نحو بناء إطارا منهجيا لإلبداع وتميز األصالح بن سليمان الرشيد،  5/

الخامس في اإلدارة " اإلبداع والتجديد "، المنظمة العربية  -المؤتمر العربي السنوي ، العربية"، 
 م.2004للتنمية اإلدارية، شرم الشيخ ، 

: دراسة ميدانية في شركات "االبتكار واالبداع في صناعة األدويةشفيق حداد، حمد الغدير،  6/
األردنية للعلوم التطبيقية، المجلد السابع، العدد األول، جامعة العلوم  لةاألدوية األردنية"، المج

 م.2004التطبيقية، عمان ، 
، ""اإلبتكار واإلبداع كعنصرين أساسيين في عملية التأهيلمنور أوسرير، سعيد منصور فؤاد،  7/

ربية، جامعة عالملتقى الدولي حول متطلبات ، تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول ال
 .م2006ريل بأ 18و  17حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 

)أثر الميزة التنافسية فى ترقية المنتجات المحلية زكي مكي أسماعيل، ورقة علمية بعنوان 8/
منشورات أكاديمية السودان للعلوم اإلدارية، المجلد األول، العدد الثانى،  بالدول النامية(،

 .م2009ديسمبر
دور اسلوب القياس المرجعي في ادارة التكلفة االستراتيجية ، علي محمد  علي محمد 9/

محاسبة غير منشورة في ال ة رسالة دكتورا ، للمنتجات ودعم الميزة التنافسية للشركات الصناعية 
 .م(2017،كلية الدراسات العليا ، ) الخرطوم جامعة النيلين 

 االستراتيجية في تحقيق التفوق التنافسي، اثر نظم المعلومات / حسن علي الزعبي ،10
جامعة العلوم التطبيقية  العلمي االول ،"اقتصاديات االعمال في ظل عالم متغير "، المؤتمر

 م.0020األهلية ،عمان
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دراسة  – اثر راس المال الفكري في الميزة التنافسية ،جمال عبد الحميد علي عبد السميع  11/
العدد ، ن السنة الثالثو  ،كلية التجارة، )جامعة بني سويف، التجاري قية علي بنوك القطاع يتطب

 .( م2010، مجلد اول، الثاني
جامعة  ،)الجزائر ،دور االبداع في ابراز ميزة تنافسية في منظمات االعمال، وهابي كلثوم  12/

 .م(2017،العدد السابع جوان، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية واالدارية ، البويرة 
– دور االبتكار واالبداع التسويقي في تحقيق الميزة التنافسية، السرحان عطا هللا فهد  13/

اسات كلية الدر ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، دراسة ميدانية علي البنوك التجارية االردنية 
 .م(2005،)جامعة عمان العربية ، المالية واالدارية 

 ةاثر القيادة في تحقيق الميزة التنافسي، ونور محمود ابراهيم ، الرزيقات خالد خلف سالم  14/
 .(م2012،(23العدد )، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، كلية بغداد للعلوم االقتصادية  –

ية في تحقيق الميزة التنافس فاعلية تقويم الموارد البشرية وتاثيرها ،/ راشد امال راغب 15
ة في مجال التكاليف والمحاسب ة للعلوم والتكنولوجيا اطروحة دكتورا  )جامعة السودان،  للمنظمة
 .م(2002 ، الخرطوم،االدارية

التحليل االستراتيجي للتكاليف ودورها في زيادة الميزة التنافسية  ،حافظ هارون ابراهيم احمد  16/
كتوراه في جة الد، جامعة النيلين ، كلية الدراسات العليا ، بحث مقدم لنيل در للمنشات الصناعية 

 .م( 2016 ، الخرطوم،المحاسبة غير منشورة
دور اسلوبي التكلفة المستهدفة وتكاليف الجودة في دعم  مروان يحيى حفيظ الزبيدي ، 17/

نيلين )جامعة ال ، دراسة ميدانية علي الشركات الصناعية )حضرموت، اليمن (،الميزة التنافسية
 .م(2016 ،الخرطوم،في فلسفة المحاسبة ة ، كلية الدراسات العليا ، رسالة مقدمة لنيل الدكتورا 

، )العراق جامعة ادارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية دورالعاني علي فائق جميل ، / 18
بائية  للصناعات الكهر  دراسة حالتي الشركة العالمية لصناعة البطاريات والشركة العامة، بغداد 

 .(2004،  ، الخرطوم، رسالة ماجستير غير منشورة في مجال ادارة االعمال
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شركة  ةدراسة حال،  اثر تطبيق الهندرة في تحقيق الميزة التنافسية، / يوسف احمد محمد 19
تير سرسالة ماج، كلية الدراسات العليا، لعمليات البترول المحدودة )جامعة النيلين  – ربترودا

 .(2016 ، الخرطوم،غير منشورة في مجال ادارة االعمال
دور التحليل االستراتيجي في تخفيض تكاليف االنشطة لدم ، / فارس الطيب محمد عثمان 20

ة للمنطقة دراسة ميداني،  الميزة التنافسية للمنشات الصناعية في ظل بيئية التصنيع الحديثة
رسالة مقدمة لنيل درجة  ، كلية الدراسات العليا ، بحري )جامعة النيلين  –الصناعية الخرطوم 

 .م(2016 ، الخرطوم،الدكتوراه في المحاسبة
االعالن عن توزيعات االرباح واثره علي قرارات االستثمار ودعم  ،بسام حسن مجمد حسين  21/

اق المالية ور الق الخرطوم ل، دراسة ميدانية علي عينة من الشركات المدرجة بسو الميزة التنافسية 
 ،كلية الدراسات العليا ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في فلسفة المحاسبة، ، )جامعة النيلين 

 .م(2017،  الخرطوم
التخطيط االستراتيجي ودوره في تحقيق الميزة التنافسية  داؤود عبد هللا محمد داؤود ، 22/

بالسودان رسالة ماجستير غير منشورة في االدارة ،  بالتطبيق علي شركات االتصاالت العامة
 .م(2017،  ، الخرطومكلية الدراسات العليا ،)جامعة النيلين 

 – عالقة ادارة المعرفة االستراتيجية واثرها علي تحقق الميزة التنافسيةايمان عبد محمد ،  23/
دراسة استطالعية في شركات اساسيا بالموصل ، )كلية الحدباء ، مركز الدراسات المستقبلية ، 

 .(م 2013(، 41) ، بغداد،العدد
، اثر االفصاح المحاسبي االنتقائى على قرار االستثمار في زينب السماني عبد الرحيم  24/

ارة ، جامعة عين شمش، كلية التج ، رسالة ماجستير غير منشورة في المحاسبة ، )القاهرة االسهم
 .م(2011،  ، القاهرة، قسم المحاسبة
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رسالة ماجستير " ؤسسةمدور تسيير الكفاءات في تحقيق  الميزة التنافسية للسالمي فتحية " 25/
غير منشورة في ادارة االعمال)جامعة اكلي اولحاج الجزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارة 

 .م(2014 زائر،، الجوعلوم التسيير
"الميزة التنافسية وفق منظور استراتيجيات عز الدين علي سوسي ، نعمة عباس الخفاجي  26/

 .م(2015دار االيام للنشر والتوزيع ، )عمان التغير التنظيمي
ة من دراسة ميدانية لعين – عالقة أدارة التصميم بتحقيق الميزة التنافسيةدانة خالد عمرو " 27/

ة دراسات العليا ، رساللوالتعمير العاملة في االردن ، )جامعة الشرق االوسط لشركات االنشاء 
 .م(2009،  ، عمانماجستير غير منشورة في االدارة

دور المراجعة االستراتيجية في دعم الميزة التنافسية للمنشات  ،ابراهيم نقد ابراهيم نقد  28/
تير بحث تكميلي لنيل درجة الماجس، العلياكلية الدراسات ، )جامعة النيلينالصناعية السودانية 

 .م(2017غير منشور ، الخرطوم، في المحاسبة 
راسة د – رسالة المنظمة واثرها في تحقيق الميزة التنافسية، / محمد فوزى علي العتوم 29

ة كلي، )جامعة الشرق االوسط للدراسات العليا ، ميدانية على قطاع صناعة االدوية االردني 
 .م( 2009،  ، عمانرسالة ماجستير غير منشورة في مجال االدارة، االعمال 

تخفيض التكاليف كمدخل لدعم الميزة التنافسية في المؤسسات " ،عثمان بودجوش 30/
ي منشورة ف رسالة ماجستير غير، حالة شكات اسمنت عين الكبرى  – "الصناعية الجزائرية

،  ان، عمقسم علوم التسيير االقتصادية: كلية التسيير والعلوم أورت: 20)جامعة ،المحاسبة
 .(م2008

 دور مراقب الحسابات في أداء الخدمات االستشارية لالدارة، احمد محمد احمد أبو طالب  31/
 .م(1983كلية التجارة ، رسالة ماجستير غير منشورة في المحاسبة )القاهرة جامعة القاهرة  –
لة "مجسية لمنظمات األعمال في ظل محيط حركى"مداخل تحقيق المزايا التنافعظيمي دالل 2/3

 م. 2010، 10ف، العدديالعلوم األقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سط
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 رابعًا: المراجع األجنبية:

1/ Alain Courtois et autres,"Gestion de Production",Edition 

dorganisation,3eme,ed,paris,2001,p24. 

 
 


