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 المستخلص   

يهدف البحث الحالي الى قياس اثر ودور التسويق االبتكاري بأبعااد  وناارار  السةساا  التاي لتةـا) باب ك االبتكاار   اي     

االبتكار   ي التوزيع (  ي لعزيز جودة الةاتجات ، وجرى قيااس واالبتكار  ي الترويج ، واالبتكار   ي السعر ، والةاتج  ، 

وياةلااق  جااودة الةاتجااات بعاادة ابعاااد وهااي كالةاهاار  ، االدا  ، الةةياازات السارااا ، الةةاب،ااا ، الةوثوقيااا  ، الةتا ااا ( ،

الفكريا والتةبي،يا وقاد لات لةبياق البحاث  اي الشاراا العاماا لل ااانات البحث من مشكلا معبر ناها بعدد من التساؤالت 

(   60شراا الةبحوثاا التاي بل ا)  كالمن  اومن اج) لح،يق هدف الدراسا اختيرت العياا نشوائي ،الكهربائيا وااللكترو يا

دراسا  رضيتين  رئيساتين  ا بـاق  رداً ،  وقد انتةد الباحـون نلى االستبا ا اأداة لجةع البيا ات  الضروريا  ولضةا) ال

ربع  رضيات  رنيا . جرى اخضانها للتحلي) اإلح ائي ، ولور) البحاث الاى مجةوناا مان االساتاتاجات اهةهاا أماها 

وجود نالقا ارلباط ولأثير قويا بين التساويق االبتكااري بأبعااد   وجاودة الةاتجاات بأبعادهاا ، وقاد  البحاث مجةوناا مان 

ك التوزياع ( لادور   الكبيار  اي  السايةانلى الشراا الةبحوثاا لعزياز اسااليل التساويق االبتكااري و ا ياب يهلوريات أهة

 لح،يق ولعزيز جود الةاتجات.

 

 ل اانات الكهربائيا وااللكترو ياا ،التسويق االبتكاري ، جودة الةاتجات الكلمات المفتاحية :
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Abstract 

The current research aims to measure the impact and role of innovative marketing with its 

five dimensions and elements, which are (product innovation, price innovation, innovation 

in promotion, innovation in distribution) in enhancing the quality of products, and the 

quality of products was measured in several dimensions, namely (appearance, performance,  

Special features, conformity, reliability, durability), and the research stems from a problem 

expressed by a number of intellectual and applied questions.  The researchers relied on the 

questionnaire as a tool for collecting the necessary data. The study included two main 

hypotheses, from which four sub-hypotheses emerged.  It was subjected to statistical 

analysis, and the research reached a set of conclusions, the most important of which is the 

existence of a strong correlation and impact between innovative marketing in its 

dimensions and the quality of products in its dimensions. 
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  المقدمة     

لتزاياد  ياا الةاا ساا يعد االبتكار  ي نالت األنةاا  الياو  الا ي       

ا ساعى الاى بلواهاا العدياد مان مااةاات االنةاا  وماهاا يا حالا ملح 

التسوي،يا لج ب الزبائن والحفاظ نليهت السيةا وا ها لعةا)  اي بي اا 

 اي  خاراااةاا يعاد ادارة  ،لت ف بال راع من اج) الاةو والب،اا 

أيدي الةااةاات وبشاك) خاال الةااةاات التاي لساعى الاى الزياادة 

 أ هاا لحتااا الاى البحاث نان  من ثت  ورو  الى ما لب ي ولريد ووال

االبتكااار الااى الفررااا اةااا ا هااا لحتاااا الااى لعلاات ايفيااا مةارسااا 

 اي الجهاود التساوي،يا  يولةبيق االبتكاار لةاا باا واالبتكاار التساوي،

 الةساتهل  لات  ،وخلق  رع لسوي،ي متكام) وال،يا  بأ شةا لسوي،يا 

يعد ي،ف ناد حاجا معياا وال يرضى إشبانها ناد أو  سلعا يراهاا 

 ي ظ) الت يرات التي لشهدها البي ا االقت اديا من لزاياد ابيار  اي 

الةاا سا ولةور هائ)  ي التكاولوجيا حياث أرابم مان الضاروري 

نلااى الةسسسااات الاجااام واسااتةراريا  شاااطها بال،يااا  ب  تاااا ساالع 

محسااااا إلرضاااا  الزباااائن وللبياااا راباااالهت ومواجهاااا جديااادة أو 

الةاا ساا الةتزايادة نان طرياق لبااي أسااليل جديادة لاتال   وطبيعاا 

الةرحلاااا حياااث يكاااون التجدياااد واالبتكاااار الةحاااور األساساااي لهااا   

األساااليل . ومااع ا فتااام األسااواق ولزايااد الةاا سااا العالةيااا زادت 

ال لعةااي أهةيااا  أهةيااا االبتكااار حيااث أراابح) الةسسسااات التااي

استحداث ماتجات جديدة ولسوي،ها بشك)  عا  مهددة بسةر الزوا  

مةا يجبرها نلى إلباع سياسات قد لألي بالجدياد ولعةا) نلاى جا ب 

الةستهل  الةحلي نن طريق الجودة والسعر .و اي الوقا) الحاضار 

 الحااا الةسسسااات لتسااارع  ااي لحسااين الةاتجااات الحاليااا وإدخااا  

وه ا يعود إلى التةور الحار)  ي رؤيا الةسسسا  ماتجات جديدة .

إلى االبتكار واالستـةار  يا بورفا الاشاط ال ي يح،ق قيةا مضا ا 

ناليا والسالم التاا ساي  اي الساوق الحالياا التاي مان أبارز ساةالها 

ألن  ،ند  وجود ضةا ات أايدة  ي الةحا اا نلى الح اا الساوقيا

ل،اااو  الةسسساااا  فالهاااا ساااوالةسسساااا التاااي ال ل،اااو  بتةاااوير ماتج

 . الةاا سا ب ل  مةا يهدد ح تها  ي السوق

 

 المبحث األول : منهجية البحث

 Research problem  اوالً:  مشكلة البحث     

يتاااااو  هااا ا البحاااث موضاااوع التساااويق االبتكااااري ودور   اااي     

العاماااا لل ااااانات الكهربائياااا  لشااارااالعزياااز جاااودة الةاتجاااات 

 ان  ورا ةالقاااً ماان أن مشااكلا الدراسااا لتةـاا)  ااي د وااللكترو يااا 

التي ل،و  بها ادارة الةااةاا التاي لهادف مان  التسوي،يا  ةةارساتال

خاللها الاى لح،ياق لةلعالهاا الةسات،بليا ل اري لح،ياق اابار ح اا 

سوقيا مةكاا مرهون بةدى لفان) ه   الةااةاا ماع ل يارات البي ياا 

يااميكيااا التااي لت ااف بااالت يرات الةحيةااا بهااا ،  فااي ظاا) البي ااا الد

ااااا الساااوق لساااعى االااال الساااريعا ضاااةن وليااارة الةاا ساااا وحر

نبر برامج  الةااةات  ي لعزيز جودة ماتجالها اال تاجيا والسدميا 

مان ها ا ماةلاق  لات و باألوان االبتكاار واالباداع مرساوما  لسوي،يا 

   -: لتكون حدودا للةشكلاالبحـيا االليا  اثارة بعض التساؤالت

مااا ماادى امااتالك ادارة الةااةااا الةبحوثااا لعااراار التسااويق  -1

 االبتكاري ؟

ما مدى امتالك  ادارة الةااةا الةبحوثا الوني الكا ي حاو   -2

 لباي ابعاد التسويق االبتكاري ؟

مااا لااأثير لباااي ابعاااد التسااويق االبتكاااري  ااي لعزيااز جااودة  -3

 الةاتجات  ي مااةا نياا البحث ؟ 

 Importance of research  لبحث ااهمية  -ثانياً:

لباارز أهةيااا البحااث الحااالي ماان الااحيااا االااديةيااا  ااي ل،ديةااا     

لبعدين مهةين  اي  جاام أي مااةاا ، إال وهةاا التساويق االبتكااري 

وجااودة الةاتجااات ،  كااال الةت ياارين يعاادان نا اارين أساساايين  ااي 

استةرار أي مااةا وااتساب ميزة لاا سيا لهاا ، اةاا ولبارز أهةياا 

الضاااو  نلاااى أبعااااد التساااويق  البحاااث ايضاااا مااان خاااال  لساااليةا

 ااي الشااراا االبتكاااري ودورهااا  ااي التااأثير نلااى  جااودة الةاتجااات 

 .العاما ال اانات الكهربائيا واإللكترو يا  

 

 Research objectives   هداف البحث أ :ثالثاً 

 يهدف البحث الحالي الى ما يألي 

ساااويق االبتكااااري وأهةيتاااا لساااليط الضاااو  نلاااى مفهاااو  الت  -  1

 .وأبعاد  

وأهت الفوائد الةتح،،ا من جودة الةاتجات التعرف نلى مفهو    -2

 . ذل 

لباي ابعاد التسويق االبتكاري  يسدياالتعرف نلى الدور ال ي   -3

 نياا البحث.  لةااةا  ي العزيز  جودة الةاتجات  ي 

 

 Hypothesis for    المخطااااف الفرلاااي للبحااااث :رابعاااا ً

research 

 . (1الةسةط الفرضي للبحث موضم  ي شك) ك
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 ( المخطف الفرلي للبحث 1شكل رقم ) 

 

 

    Research assumes          خامساً: فرليات البحث 

  :نلى الاحو اآلليهي الفرضيات الرئيسا والفرنيا 

جااد عةقااة ارتباااد لات داللااة و :األولاا  الرئيسااة الفرلااية -أ

معنوية باين التساويق االبتكااري وتعزياز جاودة المنتجاات ، 

 ومنها تتفرع الفرليات اآلتية 

لوجد نالقا ارلبااط ذات داللاا معاوياا باين االبتكاار  اي  .1

 السدما ولعزيز جودة الةاتجات.

لوجد نالقا ارلبااط ذات داللاا معاوياا باين االبتكاار  اي  .2

 الةاتجات .السعر ولعزيز جودة 

لوجد نالقا ارلبااط ذات داللاا معاوياا باين االبتكاار  اي  .3

 التوزيع ولعزيز جودة الةاتجات.

لوجد نالقا ارلبااط ذات داللاا معاوياا باين االبتكاار  اي  .4

 الترويج ولعزيز جودة الةاتجات. 

الفرلااية الرئيسااة الثانيااة : توجااد عةقااة تااأثير لات داللااة  -ب

وتعزياز جاودة المنتجاات ، معنوية باين التساويق االبتكااري 

 -ومنها تتفرع الفرليات الفرعية اآلتية : 

لوجااد نالقااا لااأثير ذات داللااا معاويااا بااين االبتكااار  ااي  .1

 السدما و لعزيز جودة الةاتجات .

لوجااد نالقااا لااأثير ذات داللااا معاويااا بااين االبتكااار  ااي  .2

 السعر ولعزيز جودة الةاتجات . 

ا بااين االبتكااار  ااي لوجااد نالقااا لااأثير ذات داللااا معاوياا .3

 التوزيع ولعزيز جودة الةاتجات . 

لوجااد نالقااا لااأثير ذات داللااا معاويااا بااين االبتكااار  ااي  .4

 الترويج ولعزيز جودة الةاتجات. 

 Search limits   سادساً : حدود البحث

الحادود الةكا يااا : الشااراا العامااا لل اااانات الكهربائيااا  -أ

  .وااللكترو يا

ولتةـا)  ااي الةادة التااي لات  يهااا ا جاااز الحادود الزما يااا :  -ب

 . 2021 /12/ 30 – 2021/ 26/3البحث  والةةتدة من 

  Data collection method  ثامناً : اسلوب جمع البيانات   

الةسم الةكتبي : لة) ل ةيا الجا ل الااري له ا البحث  -1

اان اتاال وبحااوث وبااالل تين  باالنتةاااد نلااى مااا لااو ر م 

 العربيا واال كليزيا .

االسااتبا ا : لعااد االسااتبا ا اداة رئيسااا  ااي جةااع البيا ااات  -2

 . (1والةعلومات للبحث الحالي جدو  ك

 

 

 

 التسويق االبتكاري

  

 االبتكار في الخدمة 

 االبتكار في السعر

 االبتكار في التوزيع

 االبتكار في الترويج

 

 جودة المنتجات 

 الهيئة )المظهر( 

 االداء 

 المميزات الخاصة

 المطابقة 

 الموثوقية 

 المتانة 
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 ( وصف متغيرات البحث في االستبانة1جدول )

 عدد الفقرات تسلسل الفقرات المتغيرات الفرعية المتغيرات الرئيسة المحاور

 الةحور االو 
أبعاد التسويق 

 االبتكاري

 X1- x4 4 االبتكار  ي مجا  اال تاا

 X5-x8 4 االبتكار  ي مجا  السعر

 X9-x12 4 االبتكار  ي مجا  الترويج

 X13-x16 4 االبتكار  ي مجا  التوزيع

 y1-y12 12 اس لا متعل،ا بجودة الةاتجات جودة الةاتجات الةحور الـا ي

 .باالنتةاد نلى االستبا ا باحـينالمن انداد الة در : 

 

 المبحث الثاني : الجوانب الفكرية والفلسفية  لمتغيرات البحث

 وتطورهمفهوم التسويق االبتكاري  : اوالً 

 Innovativeمفهاااااااوم التساااااااويق االبتكااااااااري     -ا

marketing concept 

التسااويق االبتكاااري ماان األساالحا  الةتةااورة  والةااسثرة  اااي  يعااد  

مواجها التحديات التي لحيط بالةااةا ،  ال،درة نلى االبتكار لعتةد 

نلى ماا لةلكاا الةااةاا مان مهاارات وقادرات شس ايا وامكا ياات 

قااادرة نلااى أجاارا  ل ياار مااساال  ااي األ عااا  واال كااار والهياااا) 

لةلعالهااا وأهاادا ها ولح،يااق قيةااا  التاايةيااا  ااي الةااةااا بةااا ي ح،ااق

 باأن التساويق االبتكااري ي عاد مبادأً  [2]و  [1]أوضام مةيزة  ، وقاد 

ويتةلل ب ورة جادة من الشراا الساعي لتحساين   ،للتسويق امرشدً 

أن  إلاى[3] والسالع والسادمات. ويشاير   راورة ماتجاات التساويق

يجيا نلااى التسااويق االبتكاااري  يعاااى باسااتسدا  التحالفااات االسااترال

معادلاا لتةـا) التساويق االبتكااري  [4] يةارمو حو السياق  فساا ، 

حيث يرى أن  هاال  طر ين للتسويق االبتكاري لساويق ، ابتكاار ، 

أي أن كالتسويق االبتكاري = الزبون الةوجا الةاشئ( مان خاال  ك 

وقااد   ،اإلبااداع ا الزبااون الةوجااا ماان خااال  التسااويق االبتكاااري( 

م ااافو ا للعالقاااا الةشوشاااا باااين التساااويق االبتكااااري  [5]أيضااااً 

 -وابتكار الةاتج من خال  أربع مجاميع هي :

 ابتكار لسوي،ي متعلق بالسلع .   -1

 الةزيج التسوي،ي الةتعلق بالتسويق االبتكاري . -2

 ابتكار السلع . -3

  ،دان االبتكار. -4

 . (2ك شك)واةا  ي 

 المنفذالمزيج التسويقي 

 ليس جديد جديد

المنتج أو 

 الخدمة

 جديد
ابتكارات المنتج والتسويق مجتمعة 

 )ابتكار تسويق متعلق بالمنتج(
 ابتكار المنتجات

 ًراليس ابتكا مزيج التسويق ليس ابتكاًرا ليس جديد

 

 التسويق وابتكار المنتجات( مصفوفة 2شكل )

source: Rekettye, G. (2003). The regularities of innovation—A marketing perspective. Acta 

oeconomica, 53(1), 45-59. 

 

أن التساويق االبتكااري هاو  البااحـونا نلى ما ل،د  يرى ولأسيسً     

لشااكيلا ماان الفعاليااات واال شااةا لتحسااين ل،ااديت الساادمات والساالع 

تااام نلااى ا كااار جدياادة  وحديـااا  الةبتكاار للسااوق ، ماان خااال  اال ف

 لتسدي  ي الاهايا  الى زيادة الح ا السوقيا للةااةات .

 

 The origin andنشااأة وتطااور التسااويق االبتكاااري  -ب

development of innovative marketing 

الهدف ألي  شاط لسوي،ي  ي،ت ر  ي ج ب الزبون من خاال  نادد 

العة) نلى ج باا ومان خاال  ألدوات التي من شا ها امن الوسائ) و

 االتةورات التي راحب) التسويق وأن التسويق الت،ليدي يكون  الج
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 ،( 3ك ، اةا  ي شك)[2]السةسياات  ي التي لةورت ما  ظهورها نن التةبيق التدريجي اير الةرن  بشك) رئيسي للةفاهيت التسوي،يا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( التطور التاريخي للتسويق االبتكاري3شكل )

 

(. دور نةليات ادارة الةعر ا  ي التسويق االبتكاري بحث لحليلي لعياا 2016نامر  دنوس ن يل. ك  &،الة در : رالم نبد ال،ادر الاعيةي 

 .الاباليامن مديري الشراا العاما ل اانا الزيوت 

 

 يآن لسويق السلع االساتهالايا ظهار   ا( 3ويتضم من الشك) ك    

بادئ االمر، ومن ثت التةورات لتابع) الى ان ظهور لسويق السالع 

سااتةرت اال اااانيا  ااي ن،ااد السااتيايات ماان ال،اارن العشاارين  ، و

والالربحااي  التةااورات الااى ان باارز مفهااو  التسااويق االجتةاااني  

ولسويق السدمات  ي الـةا يايات والسبعياات من ال،ارن العشارين ، 

ولبلور مفهو  لسويق السدمات ال ي انتبر  ،لا  ونياا  اي الةفااهيت 

وظهااور مفهااو  التسااويق الريااادي  ااي لسااعيايات ال،اارن العشاارين ، 

(  ومـاا) 2000االبتكاااري  ااي نااا  ك قحتااى ظهاار مفهااو  التسااوي

 .[6] يا  ي الةفاهيت  التسوي،يااالخير  ،لا جوهر

 The  ثانياً : أهمية وخصائص التسويق االبتكاري

importance and characteristics of    innovative 

marketing 

الةااةاات التساوي،يا التاي لةتلا   اي التساويق نةلياات ابتكارياا     

لكون أ ض) من مااةات اخرى من  احيا  هت احتياجاات وراباات 

الزباااائن وللبيتهاااا  وايضااااً قااادرلها نلاااى ل،اااديت الةاتجاااات الةتةيااازة 

والةبتكاارة  ماان أجاا) لح،يااق رضااا الزبااون ،إذ يعااد االبتكااار ماان 

االدوات  التااي لحااا ا  يهااا الةااةااات نلااى اسااتةراريتها وب،ائهااا 

ور ع من قادرالها التاا سايا  اي األساواق الةحلياا وحتاى العالةياا ، 

 -: [1]ري يةكن أن لكون  وخ ائص التسويق االبتكا

التسااويق االبتكاااري نلااى حاادود ابتكااار  كاارة جدياادة  ال ي،ااف -أ

 ،اااط بااا) ويتعااادى إلاااى وضاااع للااا  الفكااارة الجديااادة موضاااع 

 التةبيق العةلي ، 

التسويق االبتكاار يسات ) األ كاار الجديادة باجاام حتاى لكاون  -ب

 مفيدة و نةليا للةااةا .

التسااويق االبتكاااري  ال ي،ت اار نلااى مجااا  لسااوي،ي معااين ،  -ا  

 وب) يتعدى ذل  أي مةارسا او مجا  لسوي،يا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950            1960                  1970            1980              1990                     2000                       

 

 التسويق االستهالكي 

 التسويق الصناعي

 تسويق الخدم الالربحي

 التسويق الريادي 

 التسويق االبتكاري 

الحصول على 

 الزبون

االحتفاظ 

بالزبون 

ايجاد 

 الزبون 
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 Dimensions ofثالثاً : ابعاد التسويق االبتكاري       

innovative marketing 

ان التساويق االبتكااري يتةـا) باألبعااد  ىنلا بااحـينالقد الفق معات 

  -:التاليا 

: يتةـ)  ي قدرة الشراا نلى طرم ر في مجال المنتجات االبتكا -1

ماتجات جديدة للسوق  لةاما للسوق ، أو من خال  إدخاا  اضاا ات 

أو لحسااياات سااوا  اليااا أو محاادودة ، أو لحسااياها ،  بحيااث لكااون 

 مستلفا نن الةاتج الحالي بدرجا أو بأخرى . 

 

: أن الشااراا لكاون ااـار  جاحاااً اذا االبتكاار فااي مجاال الساعر  - 2

ولكااون أاـاار  جاحاااً  ااي خلااق ،لبااا) االبتكااار  ااي أسااعار خاادمالها 

 ،التااوازن السااليت والةاة،ااي بااين مااا يتأملااا العةياا) ماان متعااا و ائاادة

  ،و يسااتةيع  أن يةتلكهااا ناااد الشاارا   ،وبااين قيةااا هاا   الساادمات

بالبحاث نان  ويةكن ال،و  ال يرلبط االبتكاار  اي الساعر بالضارورة

للتسفيض و يتت االبتكار لكي لبادو األساعار ااـار ارلفانااً ، إذا ااان 

إيجابياا نلاى سالوك العةيا) ، واةاا يجال نلاى  ايتوقع مان ذلا  أثار

الةااةااا  لحديااد خ ااائص العةااال  الةسااتهد ين والةتااوقعين ناااد 

 .[7] لةبيق االبتكار  ي االسعار

 

يعااد بعااراار  الةتعااددة  التاارويج االبتكااار فااي مجااال التاارويج : -3

ويعاااى االبتكاار ك قاادرة الشاراا ماان خااال   ،مجااال خ ااباً لالبتكاار

االستعةاالت الجديدة والةبتكرة  ي االل ا  الةباشر واير الةباشار 

بالعةي) من خال  االل ا  الشس ي واالناالن  ولاشايط الةبيعاات 

ا وايضاااً لعزيااز ادرااااا بةاااتج الةااةااا ومحاولاا ،والاشاار لتعريفااا

 .[8]قااع بأ ا قد يلبي الحاجات والرابات الةتعددة اإل

 

: االبتكااار  ااي التوزيااع يتضااةن  األ شااةا االبتكااار فااي التوزيااع  -4

هاا ل ااري لح،ياق ا ساايابيا الةاتجاات الزبااائن ، حيااث اؤدأالتاي يااتت 

هااااك العديااد ماان األ شااةا، والتوزيااع يعاارف بأ ااا كنةليااا اي ااا  

قاااوات التوزيااع و بشااك) يضااةن خلااق الةاااتج للةسااتهل  ماان خااال  

ذ هاال  العديد من ا شةا التوزيع التاي إا ع الزما يا والةكا يا ( االة

يةكن أن لفياد  اي االبتكاار التساوي،ي لكاال مان الزباون والةساوق  ،  

وقد يشة) االبتكار  اي التوزياع ابتكاار  اي ل اةيت الةااتج  الاداخلي 

بعةليا التوزيع و التاي قاد   البي ا الةحيةا  ضال ننلةا، ي التوزيع 

 .[1]لسثر بدرجا ابيرة بج ب الزبائن 

 

 

 

    ثانياً : جودة المنتجات

 The concept of productاوالً : مفهوم جودة المنتجات   

quality 

هااي الةااا اشاات،) ماان  Quality"ان الجااودة لعاااي اة ااةلم      

  الشااي  التااي لعاااي درجااا سااالما Qualitiesالكلةااا الالليايااا  

هااي مفهااو   ساابي يستلااف و ،ااا الخااتالف الاااارة اليااا و ،ورااالحا

اةاااا ان الجاااودة لعااااي طري،اااا التحساااين  ،والجهاااا الةساااتفيدة مااااا

الةستةر  ي جةيع الةستويات الوظيفيا  ي الوحدة االقت ااديا نبار 

اةا نرف  .[9]استعةا  موارد الوحدة االقت اديا الةاليا والبشريا 

Deming  حاجااات الزباااون  اااي  إلشاااباعا   لوجااا الجااودة با هااا

با هاا   لتةـا)  اي   Jablonskiاةاا نر هاا  ،الةاضي والحاضار  

اماااا الجةعياااا  ،[10]للااا  ال ااافات الةةيااازة لةااااتج او خدماااا ماااا  

االمريكيا لرقابا الجاودة  ،اد نر ا) جاودة الةاتجاات با هاا   جةياع 

نلاى الس ائص والةةيزات للةااتج والسدماا التاي لزياد مان قدرلاا 

( لعريفاا ISO 9000وجا   ي ارادار ك ،اشباع احتياجات الزبون 

للجودة ياص نلى الجودة   اذ لعد مجةونا من الس ائص بعضها 

 لبعاااً  لااااا  معااين وبعضااها االخاار محاادد ضااةاياً  و ،اااً  محاادد مسااب،اً 

 ،د نر ها با هاا   ان لعرياف  [12]اما  .[11]الحتياجات الزبائن  

ى الزبااون  هااو ماان يحاادد رااالحيا الةاااتج جااودة الةاااتج يرلكااز نلاا

ومدى قدرلا نلى للبيا احتياجات التاي يريادها ويشاترطها  اي ذلا  

اذ يةكن ال،و  ان الجاودة هاي ذلا  الةازيج مان الس اائص  ،الةاتج

الةةيازة لةاااتج ماا التااي للبااي طةاوم الزبااون ولأخا  وجهااات الاااار 

 تج .با باار االنتبار ناد ل ةيت وا تاا ذل  الةا ساراال

 

 The importance ofثانياً : اهمية جودة المنتجات     

product quality 

ان للجاودة اهةياا  اي الكـيار مان الةجااالت ال سايةا نلاى مسااتوى   

  ضااال ناان ،اةااا لهااا التااأثير نلااى ادا  العةليااات ،لحسااين العةليااات

الزياااادة التاااي لح ااا)  اااي االيااارادات بسااابل االرلفااااع  اااي  سااابا 

مااان خاااال   ،الةبيعاااات ااتيجاااا الرلفااااع مساااتوى جاااودة الةاتجاااات

وزيااادة ا تاجياااا راس  ،لحسااين افااا ة الشااراا لتسفاايض التكاااليف

،اع نليهاا مساسوليا لن الوظيفا االساسيا هي العةليات التاي إ ،الةا 

ئن ساوا  الاداخليين او الساارجيين ا تاا الةاتجات بجودة ناليا للزباا

. ان  اا  الجودة هاو اساتجابا ن اريا للتحاوالت والت يارات [13]

سااوا  رااعيد اا ااا التااي لةاارأ نلااى االرااعدة والةيااادين العالةيااا 

السياسااا واالقت اااد والةعلوماليااا التكاولوجيااا التااي لتةـاا) ببااروز 

 ظواهر العولةاا والس س اا والتجاارة الحارة وسايةرة الشاراات

لةـاا) الجااودة العاماا) االساااس لاجااام  الكبياارة نلااى اسااواق العااالت
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الشراات واحد االسب،يات التاا سيا وااـرهاا اهةياا بسابل الةاا ساا 

 ،الشاااديدة باااين الشاااراات الةحلياااا والعالةياااا والسااالعيا والسدمياااا

 ، أربح) الجودة هي مفتاام الوحادة االقت ااديا لةواجهاا التااا  

وضاوع الجاودة ولااولااا الكـيار مان الكتاااب مان هااا زاد االهتةااا  بة

ان اهاات ماااا و ،ألهةيااا االسااتراليجيا  ااي نااالت االنةااا  باااحـينالو

هااو لحسااااها لةسااتويات الجااودة  اااي الة ااا ع والوحااادات  هااايةيز

لالل ااالت  امهةا السارا والعاما ورارت  ي ه ا الع ر مادخال

اةاااا ان الجااودة لحااادد  شاا) او  جاااام ايااا وحااادة  ،بااين دو  العااالت

 .[12]اقت اديا 

 

 Product quality goalsثالثاً : اهداف جودة المنتج     

ان للجاااودة الكـيااار مااان االهاااداف التاااي لوجاااا الشاااراات جهااادها    

ن إذ إ ،ل اري لح،ي،هاا لةاا لهاا ماان اهةياا للوحادة االقت ااديا اكاا)

يةكن اجةا   ،داف الوحدة اك)لح،يق اهداف الجودة يعاي لح،يق اه

 :[12]اهداف الجودة باآللي 

نااد  ل،ااديت ماتجااات وخاادمات ال لاااا   رضااا الزبااائن ول،ااديت  .1

 الةاتجات والسدمات بشك) يلبي طةوحات الزبائن ويفوقها.

 اشف الجوا ل السلبيا  ي الةاتجات ول،ليلها وماع ظهورها. .2

 زيادة الربحيا. من ثت  هدف زيادة اال تاجيا و .3

ر اااع افاااا ة العةلياااات ول،لااايص الاااف الت،اااويت والاااف الفشااا)  .4

 الداخلي والسارجي.

لسااهت  ااي زيااادة الح ااا السااوقيا والتااي لساااند نلااى زيااادة  .5

 العائد.

لحسااين افااا ة السارااا بااالةوارد وبالعةليااات اال تاجيااا مةااا  .6

 يسدي الى لعزيز الةراز التاا سي.

 ات.لساند نلى ا ها  مسببات التلف والةعيل  ي الةاتج .7

الت،ليا)  مان ثات  استعةا  االساليل الفايا  ي الت،لي) مان التلاف و .8

 من التكاليف.

 Dimensions of productرابعاً : أبعاد جودة المنتج   

quality 

ان داخ) ا) مااتج او سالعا او خدماا خ اائص لارلبط باالجودة     

نبار ها   االبعااد يةكان بياان م،ادرة الةااتج نلاى و ،مع اـرة لعددها

اذ ان  هاات  ،يةلاال الساالعا او السدمااا ناشااباع حاجااات الزبااائن الاا ي

ابعاااد الجااودة للةسسسااات اماار ضااروري ل ااري مساااندة الوحاادة 

االقت اديا نلى لوحيد جهودها ل ري اااا  ماتجالها بالس ائص 

 ،والةياازات ل ااري الح ااو  نلااى رضااا الزبااائن واساال والئهاات

محاددة مان االبعااد  يةاا مجةوناا  باحـينالوبين العديد من الكتاب و

 ويةكن لوضيم لل  االبعاد من خال  اآللي: ،يسص جودة الةاتجات

 

هي لل  ال فات التي لارلبط بالةاااهر اي  الهيئة )المظهر(: .1

 ،ايااف يباادو الةاااتج؟ ملةسااا؟ الشااعور ناااد اسااتعةالا؟ رائحتااا

[14]. 

يشاير الااى ايفياا قيااا  الةاااتج او السدماا بااأدا  الوظيفااا  االداء: .2

 .[14] ،الةةلوبا ماا

ةزاياا والس اائص االضاا يا اللعبار نان  المميزات الخاصة: .3

 للةاتجات.

الةةاب،ا: مادى مةاب،اا الةاتجاات الاهائياا لت اةيت الةوضاوع  .4

 .[15] ،سلفا

 ،يعك  ه ا البعاد م،ادرة الةااتج نلاى ادا  وظائفاا الموثوقية: .5

الةوثوقيا من خال  متوسط مدة الفشا) اي بياان الفشا) االو   

 الةوثوقياا لعااي م،ادرة الةااتج نلاى  ،للةااتج  اي ادا  وظائفاا

 .[16] ،ادا  وظائفا بشك) اام) دون ان ي،ع  ي الفش)

 ،وهي االستفادة الكاملا من الةااتج طاوا   تارة حيالاا المتانة: .6

والةكو اات  وباروف مست،رة نلى رعيد ال،ةع والتجهيازات

 .[13] ،االخرى

 : لعاي االدا  السابق والسةعا.الجودة المدركة .7

سااهولا االسااتعةا  وال،ابليااا نلااى ال اايا ا  القابليااة للخدمااة: .8

[17] .  

المبحث الثالث : الجانب العملي عرض وتحليل وتفسير نتائج 

 متغيرات البحث

 اوال : وصف متغيرات الدراسة 

را  واالساتجابات الساراا للعيااا آليتضةن الةبحث الحالي لحليا) ا

والةت ياار الةعتةااد كجااودة  للةت ياار الةساات،) كالتسااويق االبتكاااري (

،  (Spssا نلااى  تااائج البر ااامج االح ااائي كالةاتجااات (، انتةااادً 

يتضااةن الوسااط الحسااابي واال حااراف الةعياااري، اذ يشااير  (v.26ك

لةبحاث الجدو  الاى ناري الاتاائج الاهائياا لكا)  ،ارة مان  ،ارات ا

 التةبي،ي.

 

 نتائج التحليل الوصفي للمتغير المستقل )التسويق االبتكاري ( -1

 (.3اا )  تائج التحلي) الورفي للةت ير الةست،)  ي جدو  ك    
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 ( التحليل الوصفي لمتغير التسويق االبتكاري3جدول )

 االنحراف المعياري الوسف الحسابي ابعاد التسويق االبتكاري ت

 اوالً 

 فقرات االبتكار في مجال المنتجات

X1 3.55 1.12 

X2 3.68 1.20 

X3 4.03 1.32 

X4 4.11 1.21 

 1.212 3.842 اجةالي الف،رات

 ثانياً 

 فقرات االبتكار في مجال السعر

X5 3.86 1.22 

X6 4.21 1.20 

X7 4.10 1.06 

X8 3.87 1.29 

 1.192 4.01 الف،راتاجةالي 

 ثالثاً 

 فقرات االبتكار في مجال الترويج

X9 4.25 1.12 

X10 3.79 1.07 

X11 4.02 1.13 

X12 3.92 1.20 

 1.13 3.99 اجةالي الف،رات

 رابعاً 

 فقرات االبتكار في التوزيع

X13 3.76 1.19 

X14 4.07 1.20 

X15 3.87 1.21 

X16 3.94 1.11 

 1.18 3.91 الف،راتاجةالي 

 1.179 3.938 الةعد  الكلي

 .Spssباالنتةاد نلى بر امج  باحـينالة در : من انداد ال

   

انال  ان قيةا الوساط الحساابي بل ا) للةت يار  (3) يوضم الجدو  

وا حااراف معياااري  3.842الفرنااي االبتكااار  ااي مجااا  الةاتجااات 

نلااى ا ااا ح اا) نلااى الةرلبااا االنلااى ماان بااين مةااا يااد   1.212

 ي حين بلا  الوساط الحساابي للةت يار  ،الةت يرات الفرنيا االخرى

 1.19وا حاراف معيااري  4.01الفرني االبتكار  اي مجاا  الساعر 

مان باين  األد اىالةت ير ال ي ح ا) نلاى الةرلباا  أن  مةا يد  نلى 

حسابي للتسويق  ي حين اان الوسط ال الةت يرات الفرنيا االخرى،

وهاي اابار مان قيةاا الوساط   3.938االبتكاري كالةت ير الةسات،) (

 . 1.179،وا حراف معياري  3الحسابي الفرضي البال ا 

 

 نتائج التحليل الوصفي للمتغير المعتمد )جودة المنتجات( -2

 (.4اا )  تائج التحلي) الورفي للةت ير الةعتةد  ي جدو  ك    
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 ( التحليل الوصفي لمتغير جودة المنتجات4جدول )

 ت فقرات المتغير المعتمد )جودة المنتجات ( الوسف الحسابي االنحراف المعياري

1.12 4.13 Y1 1.  

1.13 4.40 Y2 2.  

1.01 4.16 Y3 3.  

1.20 3.44 Y4 4.  

1.22 3.90 Y5 5.  

1.19 4.01 Y6 6.  

1.11 4.41 Y7 7.  

1.23 3.84 Y8 8.  

1.20 3.22 Y9 9.  

1.10 4.71 Y10 10.  

1.25 3.32 Y11 11.  

1.08 4.09 Y12 12.  

  .13 الةعد  العا  3.969 1.153

 .Spssباالنتةاد نلى بر امج  باحـينالة در : من انداد ال

 

 

اناال  ان قيةاا الوساط الحساابي للةت يار التاابع  (4كجدو  يوضم ال

ا الوساط الحاابي الفرضاي البال اا وهي اابار مان قيةا 3.969بل ) 

 . 1.53، وا حراف معياري بل  3

 

 

 

 

 

 اختبار فرليات البحث  -ثالثا :

 اختبار عةقات االرتباد : -1

لتضااةن هاا   الف،اارة ماادى التعاارف نلااى طبيعااا العالقااا التااي        

والةت ياار التااابع  بااين الةت ياار الةساات،) كالتساويق االبتكاااري (لاربط 

حيااث ل،باا) الفرضاايا الرئيسااا االولااى بوجااود  كجااودة الةاتجااات (

اذ يشاااير  نالقاااا ارلبااااط باااين الةت يااار الةسااات،) والةت يااار التاااابع ،

الى وجود نالقا ارلبااط معاوياا باين الةت يار الةسات،)  (5ك الجدو 

 .0.05يا ناد مستوى معاو 0.725 يها  والةت ير التابع التي بل )

 

 نتائج عةقات االرتباد (5جدول )

     المتغير المستقل التسويق االبتكاري

 

 المتغير التابع

 جودة المنتجات 0.725

P*≤0.05 

N=75 

 .Spssباالنتةاد نلى بر امج  باحـينالة در : من انداد ال
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اختبار عةقة االرتباد بين كل متغير من متغيرات التسويق  -2

  المنتجات االبتكاري وجودة

يعري الجدو  نالقات االرلباط بين الةت يرات الفرنيا للةت ير  

الةست،) مع الةت ير الةعتةد التي لابـق نن الفرضيا الفرنيا 

وجود نالقا ارلباط بين مت يرات االولى الرئيسا التي لتضةن 

 التسويق االبتكاري التي لتضةن كاالبتكار  ي مجا  الةاتجات ،

االبتكار و االبتكار  ي مجا  الترويج،و االبتكار  ي مجا  السعر،و

مع جودة السدمات حيث بل  الةعد  االنلى   ي مجا  التوزيع (

مع زيع ( التولالرلباط بين الةت ير الفرني كاالبتكار  ي مجا  

مةا يد  نلى ا ا الةا زاد االهتةا   ي مجا   الةاتجات جودة 

اةا موضم  االبتكار  ي مجا  الترويج زاد لحسين جودة السدمات

 .(6 ي جدو  ك

  

 بين كل متغير من متغيرات الدراسةنتائج عةقات االرتباد  (6جدول )

 الفرعية)المتغير المستقل ( المتغيرات 

 

 المتغير التابع

االبتكار في مجال 

 المنتجات

االبتكار في 

 مجال السعر

االبتكار في مجال 

 الترويج
 االبتكار في التوزيع

 0.640 0.811 0.722 0.710 جودة المنتجات

 .Spssباالعتماد عل  برنامج  باحثينالمصدر : من اعداد ال

 

 غيرات البحث تاختبار عةقة االثر بين م -1

لتضةن ه   الف،رة من الفرضايا الرئيساا الـا ياا التاي لسااد نلاى    

وجود نالقا لأثير معاويا للتساويق االبتكااري  اي جاودة الةاتجاات 

الى وجود نالقاا لاأثير معااوي  اي زياادة  (7ك ،لشير  تائج الجدو 

الةحسااوبا   F( ان قيةااا 7يتبااين ماان الجاادو  ك جااودة الةاتجااات،

( 4.001الجدوليا البال اا ك  F وهي اابر من قيةا  33.102البال ا 

التااي  0.765البال ااا  (B1 ااي حااين بل اا) قيةااا معاماا) اال حاادار ك

لشير الى ان ا) ل ير للةت ير الةست،) يسدي الاى ل يار  اي الةت يار 

 3.432الةحساوبا   T اي حاين اا ا) قيةاا  (0.765التابع بة،دار ك

وهي اابر من قيةتها الجدوليا مةا يد  نلى قبو  الفرضيا الرئيسا 

 الـا يا .

 

 ( عةقة االثر بين متغيرات البحث7الجدول ) 

 R2 T F التسويق االبتكاري

جودة 

 الةاتجات

B0 B1  

0.45 

 الجدوليا الةحسوبا الجدوليا الةحسوبا

1.011 0.765 3.432 1.761 33.102 4.001 

 .Spssباالنتةاد نلى بر امج  باحـينالة در : من انداد ال

 

 المبحث الرابع : االستنتاجات والتوصيات

 اوالً: االستنتاجات

 اي الشاراا   ااظهرت  تاائج البحاث الةيدا ياا أن ه االا  الفاقًا -1

نيااا البحاث حاو  أابعااد التساويق االبتكااري التاي لتةـا) بااب 

االبتكاار  اي والبتكاار   اي الساعر، واكاالبتكار   اي الةااتج ، 

االبتكار   ي التوزيع ( وأ ها لسثر بشك) ملةوس والترويج ، 

 . ي لعزيز جودة الةاتجات

أظهارت  تاائج التحليا) االح ااائي أن ه االا  نالقاا ارلباااط  -2

بين أبعاد التسويق االبتكاري ولعزياز الجاودة  اي الةاتجاات  

حيااث بلاا  الةعااد  االنلااى لالرلباااط بااين الةت ياار الفرنااي 

كاالبتكار  ي مجا  التوزيع ( ماع جاودة الةاتجاات مةاا ياد  

وزياع زاد الت والسايةاالةاا زاد االهتةاا   اي مجاا  االبتكاار 

 لحسين جودة الةاتجات .

واةااا اظهاارت الاتااائج التحلياا) االح ااائي الااى ان هاالااا   -3

 نالقا لأثير بين ابعاد التسويق االبتكاري وجودة الةاتجات .

أن اهتةااااا  إدارة الشااااراا  بتباااااي اساااااليل واسااااتراليجيات  -4

مبتكاارة لزيااد ماان امكا يااا  لعزيااز جااودة ماتجااات أاباار قاادر 

 مةكن .
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 لتوصيات ثانياً : ا 

إ دارة الشراا العاما لل اانات الكهربائياا  الباحـوني وري   -1

 اوااللكترو يا  بتعزيز أاساليل التسويق االبتكاري او هاا ساببً 

 من أسباب لعزيز جودة الةاتجات .

نلااى الشااراا نياااا البحااث  االنتاااا  بشااك) ااياابر بجاابودة  -2

 الةاتجااابات بكا اااا مكو الهاااا وخ ائ ااابها مااابن ادا  للةااااتج

وماهاار  ابتاادا  ولااي  ا تهااا  بااالجودة الةدراااا والساادمات 

الة،دمااا و اةااا يجاال االسااتةاع الااابى راابوت الزبااون او ااا 

 الرايزة األساسيا  ي أداما زخت التوار) مع العةال  .

ضااارورة أن للجاااأ الشاااراا العاماااا  لل ااااانات الكهربائياااا  -3

وااللكترو يااا  إلااى إلباااع وسااائ) لوزيااع ولاارويج حديـااا ماان 

 ها أان لسه) من نةليا االل ا  بين الشراا  والعةي) بةاا شأ

 . يعزز من جودة الةاتجات

 المصادر 
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