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 القناةمدن لشركات السياحة ب الحصة السوقية في االبتكاري التسويق  عناصر تأثير
 األخرس إبراهيم هبة هللا عاطف

 جامعة قناة السويس   ،كلية السياحة والفنادق ،قسم الدراسات السياحية
 امللخص   معلومات املقالة            

لشركات السياحة   الحصة السوقية فيتكارى ر عناصر التسويق االبيأثتيهدف البحث إلى إبراز 
استقصاء على عينة من   استماراتاعتمدت الدراسة الميدانية على توزيع  .والتعرف على أبعاده

تم توزيع  ، 2019وحتى مارس  خالل الفترة من فبراير القناةالعاملين بشركات السياحة بمدن 
تبين من خالل   .%86حصائى بنسبة صالحة للتحليل اإل إستمارة 172 منها جمع إستمارة 200

 فىكبر و أحصول الشركة على حصة سوقية  فينتائج الدراسة أن التسويق االبتكارى يسهم 
وصت الدراسة بضرورة االهتمام . أجم المبيعات والربحية من خالل تلبية رغبات العمالءحزيادة 

يكون هناك اتصال فعال   نأخدمات جديدة للتميز عن المنافسين و  ابتكاربالتسويق االبتكارى و 
مما يؤدى إلى تحسين األداء   األفرادبين  االبتكاراتو  األفكاربين إدارة الشركة والعاملين لنقل 

 . والحصة السوقية بالشركة السياحية التسويقي

 مقدمة 
عن العديد من ستراتيجيات الضرورية لشركات السياحة لمواجهة التحديات الناتجة هم اإلأحد أ  االبتكاري يعتبر التسويق 

ثورة السريع،  التكنولوجي، التطور الخارجييشهدها العالم مثل العولمة، االنفتاح على العالم  التيالمتغيرات والتطورات 
ولذلك يجب على شركات  .رورغبات العمالء بشكل مستم أذواقالمعلومات واالتصاالت، زيادة حدة المنافسة، وتغير 

وتشجيع اإلدارة العليا لألنشطة   ،غيرات إلى االهتمام بإستراتيجية التسويق االبتكارى السياحة أن تتجه في ظل هذه المت
والسعي لتوفير البيئة والمناخ  ،االبتكارية وتنمية المهارات والقدرات اإلبداعية للعاملين، وتخصيص ميزانية محددة لالبتكار

ولذلك   (.2012ي رفع مستوى أداء المنظمات)الصباحي، المناسب لعملية االبتكار باعتباره من المصادر األكثر تأثيرًا ف
مجال   فيالباحثين و  األكاديميينستحق الدراسة، وموضع اهتمام ت التيهم المجاالت أحد أ  االبتكاري يعتبر التسويق 

االندثار،  أواالبتكار  ماإ المأثورة األقوال من  أصبح داء الشركات، بل ولقد ى أف إيجابيتسويق، وذلك لما لها من تأثير ال
، نعيمو  جمعة أبو)بالمنظمة  األخرى الوظائف على ومن ثم  ،األولىوينطبق هذا القول على وظيفة التسويق بالدرجة 

2003 .) 

 البحثهمية أ
الحصة السوقية لهذه   فية بشركات السياح االبتكارى التسويق  التعرف على مدى تأثير عناصر فيالبحث همية تكمن أ 

جل مواجهة البيئة التسويقية المتغيرة أ، وكسب والء ورضاء العميل من ، نمو المبيعاتالربحية زيادة بالتاليالشركات و 
 السوق.  في االستمرارمام المنافسة والبقاء و أمود  والص

 البحث أهداف
 ؛والحصة السوقية لشركات السياحة بمدن القناة التسويقيداء تحسين األل االبتكارى التسويق  أهميهبراز إ -
 ؛بشركات السياحة االبتكاري  عناصر التسويقو  بعادأ  التعرف على -
 .القناةبمدن  شركات السياحةل الحصة السوقية  في االبتكارى التسويق عناصر   تأثير التعرف على -

 الكلامت املفتاحية 

 ؛االبتكاري التسويق 
أبعاد التسويق 

الحصة   ؛االبتكاري 
 .السوقية
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 فرض البحث 
 . بشركات السياحة والحصة السوقية االبتكارى التسويق ذات داللة معنوية بين عناصر  إحصائيةيوجد عالقة  

 البحثمنهج 
 إساتمارة 200تام توزياع . القنااةمادن  فايعينة عشوائية من العااملين بالشاركات الساياحية المصارية   فيت عينة الدراسة تمثل

 إساتمارة 85فاي تساع شاركات ساياحية باإلساماعيلية و إساتمارة 70مقسمة كاآلتي: استبيان علي العاملين بالشركات السياحية
صاااالحة  إساااتمارة 172جمعااات  ،فاااي سااات شاااركات ساااياحية بالساااويس إساااتمارة 45و ،فاااي عشااار شاااركات ساااياحية ببورساااعيد

تااام اساااتخدام  %. 86وباااذلك تكاااون نسااابة االساااتجابة  ،غيااار صاااالحة للتحليااال إساااتمارة 28بعاااد اساااتبعاد  للتحليااال اإلحصاااائي
دام ، كماا تام اساتخالمعيااري  االنحارافابي المارجح، تشمل المتوسط الحس والتي ،أساليب اإلحصاء الوصفي لمتغيرات البحث

 معامل ارتباط بيرسون.وذلك من خالل استخدام   ،اإلحصاء اإلستداللى الختبار صحة فرض الدراسة

 الدراسة النظرية :أوالا 
 االبتكاري التعريفات المتعلقة بالتسويق 

 ( 1والموضحة بالجدول رقم )  االبتكاري فيما يلى عرض لبعض التعريفات الخاصة بالتسويق 

 االبتكارى من وجهة نظر بعض الباحثين ( تعريفات التسويق1جدول )
 السنه  التعريف

" توفير افكار جديدة لم يسبق وجودها من قبل و ترجمتها إلى ممارسات تسويقية كتحسين منتج 
ساليب ترويجية غير تقليدية، ووسائل غير أالتقديم مع  فيالخدمة، او استخدام طريقة جديدة 

 باستمرارمر القيام السوق لذا يتطلب األ فيمنافسين مألوفة مما يضيف قيمة أكبر وأسرع من ال
بالبحث عن تطوير منتجاتها مما يحقق أقصى حد إلشباع حاجات عمالئها ورغباتهم من خالل  

 القيام بعمليات تسويقية جديدة و بعيدة عن المألوف"

، 2004)الغدير، 
 (65ص

 ،ديدة ووجهات نظر مختلفة"تطوير منتجات أصلية او جديدة عن طريق االنفتاح على أفكار ج
صيغة مفهومة حتى  فين تصل إلى اشخاص آخرين بعد وضعها أبحيث أن هذه االفكار يمكن 

 " تصبح منتجاً 

(Robert, 2004, 

p.112) 

منتجات  ابتكار" قدرة المؤسسة على تكوين القيمة السوقية وزيادة قدراتها المالية والتقنية من خالل 
و إيجاد طرق  أتخفيض الكلفة أو تحسين المنتجات القائمة،  يفهم و خطوط إنتاجية جديدة تسأ

 جديدة لترويجها و تسويقها "

، )الديوه، المهتدى
 (13، ص2009

بالمنافسين مما يحقق زيادة  "القدرة على تقديم أكبر عدد ممكن من المنتجات و بسرعة أكبر قياساً 
 الحصة السوقية للمؤسسة " يف

(Hill, Jones, 

2010, p.224) 
أنشطة تسويق المنتج، السعر، التوزيع، الترويج، بحوث  في"القدرة على الوصول إلى أفكار جديدة 
 بما يحقق أهداف المنظمة" عملياألسواق، وتحويل هذه األفكار إلى واقع 

 ،2012)رشاد، 
 (43ص

سات الممار  ي ف الفعلي"االستغالل الناجح لألفكار الجديدة وغير التقليدية موضع التطبيق 
على  التسويقي االبتكاروقد ينصب  ،الناجح لألفكار االستغاللالتسويقية، كما يمكن اعتباره 

عنصر المنتج )سلعة او خدمة( أو عنصر السعر أو عنصر الترويج  أو على كل هذه العناصر  
 آن واحد"  في

 ،2013) براق، 
 (67ص

أحد  فيوتحويلها إلى تطبيقات عملية  "تصميم وتنفيذ مجموعة من األفكار المبتكرة وغير التقليدية
 و التوزيع أو التسعير أو الترويج أو غير ذلك" أكالمنتج  التسويقيمجاالت المزيج 

 )فاضل، فراس،
 (83ص ،2018
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 : السياحية للخدمة االبتكاري أهمية التسويق 

 :اآلتيترجع أهميته إلى  االبتكاري التسويق   أن( 2014)فارس و  طاهر ذكر
 السلوكية؛  واتجاهاتهمت العمالء ذواق ومتطلباأ فيتحدث  التيبة التغيرات ة مواكمحاول -1
 ؛واستخداماتهايطرحها العمالء حول الخدمة  التي كالتوضع حلول لمختلف المش -2
 السوق؛  فيلذهنية للشركة السياحية تحسين الصورة ا -3
للمنظمة  الماليمن االستقالل ومن ثم تحقيق نوع  ،أرباحزيادة الطلب على الخدمات، وما يترتب على ذلك من  -4

 الذاتي. من خالل زيادة قدرتها على التمويل 

 : االبتكارى مراحل عملية التسويق 
 :  اآلتي فيتتلخص  بعدة مراحل االبتكارى تمر عملية التسويق 

 ؛التسويقيللمزيج  األساسيةعناصر ال  أحد  في األفكاراإلبتكارية ويمكن أن تكون هذه  األفكاروليد ت -1
عدد   إلى استناداً ارية المتعلقة بالتسويق، وذلك االبتك األفكاربعض  استبعادهذه المرحلة  فياألفكار ويتم  انتقاء -2

 (؛ 2008)الضمور،   واألسسعايير من الم
ذات جدوى من عدمه، ويتم استبعاد  األفكاركانت هذه  إذا)االبتكارات(، بحيث يتم الحكم على ما األفكارتقييم  -3

 (؛ 2015)رمضان،  رحلة التاليةلى المبقاء على األفكار ذات الجدوى، بحيث تنتقل إواإلالمجدية  غير  األفكار
ال يصلح للتطبيق واإلبقاء على   الذي االبتكارمن عدمه، ثم استبعاد  تطبيقهمكانية وتحديد إ كاراالبت اختبار -4

 األخرى؛ االبتكارات
لفعلية لممارسة النشاط وفى البيئة ا الفعليبيق موضع التط االبتكارهذه المرحلة وضع  فييتم  االبتكار:تطبيق  -5

 باالبتكار؛أو األنشطة التسويقية المرتبطة  التسويقي
سلبية، بحيث يمكن الحكم على االبتكار ومدى نجاحه، ثم التوصل   أوقد تكون ايجابية  والتييم نتائج التطبيق: تقي -6

  إخفاقه والتقليل من احتمال  التسويقي االبتكاراح تسمح بزيادة احتمال نج والتي  ،عدد من النتائج المستفادة إلى 
 (. 2015له )السرحان،  الفعليتنشأ نتيجة التطبيق  التي االنحرافاتومن ثم تصحيح 

 :  االبتكارى التسويق  فيالعوامل المؤثرة 
 همها:من أ  االبتكاري من العوامل تساعد على التسويق عة  ن هناك مجمو أ(، 2016) والعربي(  2010) وضح  الطويلأ

 جديدة؛  أفكار وابتكارى المبادرة عل من الممكن أن يساعد  والذييتصف بالمرونة  والذي ،التنظيميدعم الهيكل  -1
 ؛االبتكارنيات لتشجيع تخصيص ميزا -2
 فكار جديدة؛تشجع العاملين على التفكير بشكل مبدع إلنتاج أ التي اإلستراتيجيةتنفيذ  -3
 بتلك المعلومات وتخزينها؛ االحتفاظ إلى معلومات باإلضافة ق المستمر للفمن التدتض التيلية وضع اآل -4
 .لى التفكير بطريقة مبتكرةإ األفراديمكن دفع  تحفيزي وضع نظام  -5

 :  االبتكارى بعاد التسويق أ
 :اآلتي في ( 2018)ما ذكرها فاضل ك االبتكارى التسويق  أبعادتتمثل 
و تقديم الجديدة أو تعديل خدمة قائمة أخدمة طرق لل راعاختتشمل العمالء و  احتياجاتلتلبية الخدمة  في االبتكار -1

 .خدمة ينتجها منافس
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سياسة التسعير تحديد  فيهناك مجموعة من العوامل و هم السياسات التسويقية من أ وهو تسعير ال في االبتكار -2
توفير ، سعاراألتنوع ، المنافسين كلفةوهى تحديد الهدف من التسعير، تحديد الطلب، تحليل  الخاصة باالبتكار

المهمة التسعير من المجاالت  في االبتكاريعد و  .النهائيوتحديد السعر سلوب التسعير، ، تحديد أالعروض
 داء الشركات .أل التسويقيلتحقيق التميز 

عمالء المرتقبين بغرض الن مع و يجريها العامل التياالتصاالت الترويج: الترويج هو مجموعة  في االبتكار -3
، العالقات العامة،  اإلعالن، الشخصيمن هذه االتصاالت البيع و  ،هم بالخدمات ودفعهم للشراءتعريفهم وإقناع

 هذه العناصر لتواجه المنافسة المحتملة. فيتبتكر  أن لذلك يجب على الشركات و  ،تنشيط المبيعاتو 
ماكن فى األو  الركود وكذلك وقت  يهاوقت الطلب عل فيلى  توفير الخدمات التوزيع: يهدف التوزيع إ في االبتكار -4

المباشر وغير   االتصالبين المنظمة والعميل من خالل دامة الصلة النوعيات المطلوبة، إالمطلوبة وباألسعار و 
كل الظروف   فيلمنتجات قنوات التوزيع، المحافظة على الحصة السوقية من خالل تهيئة ا فييتم  الذيمباشر ال

 ود أمامها.سواق، ومجابهة المنافسة والصموفى كل األ
 : االبتكارى عناصر التسويق 

  في تلخص  kenny(2007) و Bhargava et al.  (2012)كما ذكرها االبتكاري التسويق  فيالعناصر المؤثرة  أهممن   
 : اآلتي

حث  من خالل الب االبتكارتشجيع دعم و  فيدورًا رئيسيًا  العليا تشكل اإلدارة: االبتكاري العليا بالتسويق  اإلدارةاقتناع  -1
 اً دور   االبتكاري . أن للتسويق حل مشكالت الشركةلمبتكرة  أساليبيجاد إ إلىوالمبتكرة، باإلضافة  فكار الجديدةعن األ

الندوات  في واالشتراكعقد دورات  ولذلك يجب على الشركة ،بقائها واستمرارفى نجاح الشركة المنافسة و  في ياً سساأ
 الشركة.  واستراتيجياتال يتجزأ من سياسات  جزءً  العتبارهتشجيعه و  ى االبتكار تهتم بالتسويق  التيت المؤتمراو 

 تطوير الخدمات فينظم المعلومات  استخدام: ويشمل هذا العنصر التسويقي االبتكارافر المعلومات التسويقية لدعم تو  -2
لتطوير  األفكارن ميوالعمل على تأ خالل تشجيع عملية التفكير المبتكر العمل من فياالبتكار بداع و فى تحقيق اإلو 

ما بعد البيع،  بخدمات وانتهاءالتصميم مرحلة من  ءً جميع العمليات بد فيساليب ذات كفاءة عالية خدمات وطرق وأ
  . سواقها الحالية تعزيز أ أومن خالل أسواق جديدة  أسواقهاتوسيع  في متعددة للشركة فرص  استحداثوهذا يعمل على 

باإلضافة  ها،ضمان عدم تسربالتسويقية و  باالبتكاراتظ على المعلومات المتعلقة حفالل ولتحقيق ذلك يجب وجود آلية 
تتصف هذه المعلومات بالحداثة   أن التسويقية والبد  االبتكاراتمعلومات مرتدة عن نتائج تطبيق لى ضرورة توافر إ

 المناسب.والشمول والتوقيت 
تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يؤثر بشكل  في االستثمار أنحيث  التسويقيمات لدعم االبتكار توافر تكنولوجيا المعلو  -3

تكنولوجيا  فين االستثمار تحسين أداء الشركة، كما أ  يؤدى إلى والذيبحوث والتطوير، الو  االبتكارأنشطة  في إيجابي
 . والبحث والتطوير االبتكار كلفةتخفيض  فيمعلومات يسهم ال

جديدة  أو خدمات تعمل على إدخال منتجاتوهى  ،لتحقيق التميز الشركة دارةتقوم بها إ التي أنشطة البحث والتطوير -4
  ابتكار لى إ األولىعمالء وهى تهدف بالدرجة ال احتياجاتالحالية لتلبية  أو الخدمات المنتجات فيت جراء تحسيناإ أو

 هيحث والتطوير عمليات البأن  المنافسة.السياحية  لتحقيق التميز بين الشركات من خالل تلك الخدمات تسويقي
  في السلوك و  المهارات والمعرفة فياء تغيير عن طريق إجر  األهداف باستمراريةجهود إدارية وتنظيمية مرتبطة 

 أفضل. بشكل  والسلوكي الوظيفي أدائهموتحسين  متطلبات العملب لوفاءالمستقبلية لالعاملين  األفرادخصائص 
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 :ياحيةالشركات الس أداء في التسويقياالبتكار  تأثير
وهو الربح الناتج   االبتكارى ناك ما يسمى بالربح فهالربحية  فيحد العوامل المؤثرة أكار االبت :حيةالرب فيثر االبتكار ا -1

قدرته على االستجابة لرغبات نجاح الخدمة من خالل  فيدمات للخ التسويقياالبتكار حيث يؤثر االبتكار  نع
 . (2003 ،وأبو حمد )عبد الحسين األدنىوالكلفة   لىاألعالعمالء وتحقيق ما يسمى بميزة السعر 

 التسويقيداء عملية قياس األ فيتستخدم  التيرق حد الطيعد تحليل المبيعات أحجم المبيعات:  في االبتكارأثر  -2
ة الخاصة بالبيع بهدف الحصول على المعلومات أويقصد بتحليل المبيعات الدراسة التفصيلية لسجالت المنش .الفعلي

  األداء  فيتحديد مظاهر القوة والضعف لى ، ويهدف هذا التحليل إالتسويقي داءتقييم األ فيتستخدم  التيقية لحقيا
 التسويقي.

صفه  الحصة السوقية للمؤسسة بو  في التسويقي االبتكاريؤثر الحصة السوقية والنمو:  في التسويقي االبتكارأثر  -3
 أو معين  سوقين خالل تقديم خدمات جديدة تلبى رغبات قطاع الشرائح المستهدفة مزيادة عدد العمالء و  فييسهم 

  شريحة معينة من السياح  بستقطت أو موجود سابقاً  سوقيمع متطلبات قطاع  وافقتتتحسين الموجود منها حتى 
  فهي السوق،  في التنافسيتعزز مركزها  التيالمؤشرات  أهم أحدتمثل الحصة السوقية للشركة ، و( 2016)جعفور، 

 اإلنتاجية  األنشطةلنجاح كل من  مهمةتعد من المؤشرات ال كما أنهاى كفاءة السياسات التسويقية، عل مؤشر
،المبيعات المتوقعة وربحية   التسويقي واألداء عن التنافسية، مهماً  عد مقياساً تو  ،والتسويقية والميزة التنافسية والربحية

 . الشركة
 اً مؤشر  باعتبارهالمنظمات  أداءالمؤشرات لقياس  أهمضاء العمالء من يعد ر  رضا العمالء: في التسويقي االبتكارأثر  -4

هدف المنظمات للمنافسة، والربحية والتطور. لذلك تسعى العديد من  و لحصول على عمالء والمحافظة على والئهم ل
المدى على  واستمرارهالنمو المنظمة  أساساً العميل يعد ن رضا إذ أ  ؛المنظمات للتعرف على مدى رضا العميل

ن  تجاه خدمات المنظمة وأدائها بشكل عام، إذ أ  رائهمآعن تدع عمالئها يعبرون  على المنظمة أن وبالتاليلطويل، ا
 .رد فعل المجتمع ككل تجاه المنظمةنما يمثل ا ال يمثل رد فعل العمالء فقط، إالرض

 منهج الدراسة 
ئية ماان العاااملين بالشااركات السااياحية المصاارية  فااي ماادن سااتمارات اسااتبيان علااى عينااة عشااواإاعتماادت الدراسااة علااى توزيااع 

فااي تسااع شااركات سااياحية  إسااتمارة 70 :تيكاااآلمقساامة  علااي العاااملين بالشااركات السااياحية إسااتمارة 200القناااة، تاام توزيااع 
صاالحة  إساتمارة 172وتم جماع  بست شركات بالسويس إستمارة 45في عشر شركات سياحية و إستمارة 85باإلسماعيلية و

 .% 86غير صالحة للتحليل وبذلك تكون نسبة االستجابة  إستمارة 28بعد استبعاد  للتحليل اإلحصائي

 االستبيان: إستمارةتصميم 
وعالقتااه بتحساااين  االبتكااارى يق ة المتعلقااة بالتساااو السااابقالدراساااات كثياار ماان االسترشااااد ببعااد  االسااتبيان إساااتمارةتاام تصااميم 

ة خمساا  سااتمارةتضاامنت اإل .الخمااس نقاااط ذيعلااى مقياااس ليكاارت المتاادرج  االعتمااادب سااتمارةاإل . صااممتالحصااة السااوقية
لومااات علااى ماادى تااوافر المع الثااانيساام واحتااوى الق ،االبتكااارى العليااا للتسااويق  اإلدارةول ماادى توجااه م األسااام تضاامن القساا أق

 االبتكااارى المعلومااات لاادعم التسااويق  تكنولوجياااواشااتمل القساام الثالااث علااى ماادى تااوافر  االبتكااارى التسااويقية لاادعم التسااويق 
العناصاار الخاصااة بالحصااة السااوقية البحااث والتطااوير واسااتعرض القساام الخااامس  أنشااطةماادى تااوافر القساام الرابااع وتناااول 

 بالشركات السياحية .
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 للبيانات : اإلحصائيةالمعالجة 
وقاد  ،عليهاا مان مجتماع الدراساةتام الحصاول  تايالرئيسية لتحليال البياناات  كأداة  SPSS V.20تم استخدام البرنامج االحصائى 

 : يليتضمنت ما  والتيهداف وفروض الدراسة، على البيانات بما يتناسب مع أ  اإلحصائيةجراء العديد من العمليات تم إ

 ، وترتيب األهمية النسبية من خالل:المعياري المرجح، االنحراف  الحسابيلمتغيرات البحث: المتوسط  الوصفياإلحصاء  -

لقائماة  ( الاذاتيالختباار درجاة المصاداقية ) الثباات والصادق  Cronbach's Alpha ألفا كرونباخ تخدام مقياس اس .أ
  .لها الداخلي االتساقوتحديد  ،االستقصاء

 فاااي يااار مساااتقل، والحصاااة الساااوقيةكمتغ بتكااااري التساااويقي االعناصااار ة باااين بيرساااون للعالقااا  االرتبااااطحسااااب معامااال  .ب
 .ابعشركات السياحة كمتغير ت

 .لنموذجدرجة المعنوية ل( بهدف التحقق من T-Testاختبار ) .ج

ومن  ،ألسئلة في التحليلاعلى هذه  االعتماداستبيان البحث لمعرفة إمكانية  إستمارةتم حساب معاملي الصدق والثبات ألسئلة  -
الحصااة  فااي االبتكااارى لتسااويق لااامحور" تااأثير عناصاار ا كاناات قاايم معاماال ألفااا كرنباااخثاام تعماايم نتائجااه علااى مجتمااع الدراسااة. 

مماا يادل  (.0.901بلا  ) إذ الاذاتي(، األمر الذي انعكس أثره على الصادق 0.798") القناةالشركات السياحية بمدن ب السوقية
 على الثبات المرتفع لقياس ثبات المحتوى لمتغيرات الدراسة على مستوي عينة البحث. 

 ركات السياحة الخاصة بالعاملين بش االستبيانتحليل قائمة 
   االبتكارى عناصر التسويق تتعلق ب التيالفقرات   -1  

  االبتكارى العليا لدعم التسويق  اإلدارة العنصر  الخاص بتوجه -أ    

 االبتكارى العليا لدعم التسويق  اإلدارة( توجه 2جدول )
المتوسط  العنصر

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

مستوى  الترتيب
 األهمية

 متوسط 6 1.199 2.77 للشركة التسويقيداء تحسين األل التسويقي باالبتكارالعليا  اإلدارةتهتم  .1
 متوسط 5 1.154 2.81 هم عناصر المنافسةمن أ  االبتكاري التسويق  العليا اإلدارةتعتبر  .2
 متوسط 3 1.248 3.17 للمبتكرين والمكافآت والمعنوي  الماديعم دالعليا ال اإلدارةتقدم  .3
والعااملين لتشاجيعهم علااى  ات دورياة واجتماعااات باين المادراءكة لقااءتعقاد الشار  .4

 فكارهم الجديدةوأ أراءهم إلىواالستماع  التسويقي االبتكار
 مرتفع 1 1.229 3.56

 متوسط 2 1.342 3.26   االبتكاري تساعد على التسويق  التيالبحث نشطة التطوير و العليا أ اإلدارةتدعم  .5
 متوسط 4 1.192 3.04 لتدريب العاملين. التسويقي باالبتكاراصة دورات خ فيتشارك الشركة  .6
 متوسط 6 1.199 2.77 الشركة بتنمية المعرفة بشكل دائم للعاملين فيالعليا  اإلدارةتهتم  .7

ات دوريااة و اجتماعااات بااين الماادراء و العاااملين قيااام الشااركة بعقااد لقاااء هاايهميااة أكثاار الفقاارات أ  أن( 2جاادول )يتضااح ماان  
. االبتكااارى هااذه اللقاااءات لتشااجيع التسااويق  و هااذا ياادل علااى ضاارورة عقااد 3.56 حسااابيبمتوسااط  االبتكااارعهم علااى لتشااجي
 المااديدارة الادعم تقاديم اإل ثام 3.26 حساابيتوساط نشاطة التطاوير و البحاث بمالعلياا أل اإلدارة مالمرتبة الثانية دعا  فيجاء 

 حسابيبمتوسط  التسويقي باالبتكاردورات خاصة  فيمشاركة الشركة ثم ضرورة  3.17 حسابيللعاملين بمتوسط  المعنوي و 
 في يأتيو   2.81 حسابيبمتوسط  "منافسةهم عناصر المن أ  االبتكاري ارة تعتبر التسويق داإل"المرتبة الخامسة  وفى  3.04
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 اإلدارةوكااذلك اهتمااام  اسااتراتيجيتهاماان  أساسااياً  وتعتبااره جاازءً  االبتكاااري العليااا بالتسااويق  اإلدارةتهااتم " فقاارة   األخياارةالمرتبااة 
 .Bhargava et al إليااه أشااارساابق أن و هااذا مااا  2.77 حسااابيبمتوسااط  "العليااا بتنميااة المعرفااة بشااكل دائاام للعاااملين

 .Kenzy (2007)و (2012)

 التسويقي االبتكارنظم المعلومات التسويقية لدعم العنصر الخاص بمدى توافر  -ب

 االبتكارى م التسويق ومات التسويقية لدع( توافر نظم المعل3جدول )
المتوسط  العنصر

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

مستوى  الترتيب
 األهمية

 متوسط 5 1.47 2.95 يوجد نظام للمعلومات التسويقية يدعم متخذ القرار .1
 متوسط 3 1.020 3.12 المعلومات التسويقية ذات جودة عالية من حيث الحداثة والشمول والتوقيت .2
 متوسط 6 1.136 2.73 على كفاءة نظام المعلومات التسويقية  التسويقي االبتكارعتمد ي .3
 متوسط 1 1.113 3.19 ضوء المعلومات المرتدة فيالتسويقية  االبتكاراتيم تقد .4
 متوسط 4 1.102 3.00 التسويقية باالبتكاراتوجود نظام لمنع تسرب المعلومات الخاصة  .5
 متوسط 2 1.071 3.18 المعلومات الخاصة بالشركة وجود ضوابط للحفاظ على سرية .6

 حسابية بمتوسط ضوء المعلومات المرتد فيالتسويقية  االبتكاراتتقديم  هيأهمية كثر الفقرات أ أن( 3جدول)يتضح من 
  المرتبة الثانية ضرورة وجود ضوابط للحفاظ  في وجاء  االبتكارى ية هذا العنصر لدعم التسويق مهمما يدل على أ  3.19

ن المعلومات التسويقية المقدمة بالشركة ذات جودة  يليها أ 3.18 حسابيبمتوسط  على سرية المعلومات الخاصة بالشركة
لمنع تسرب لمرتبة الرابعة ضرورة وجود نظام ا في ثم جاء  3.12حسابيمتوسط حيث الحداثة والشمول والتوقيت بعالية من 

الخامسة ضرورة وجود نظام للمعلومات التسويقية يدعم متخذ القرار المرتبة  فيثم  3.00 حسابيالمعلومات بمتوسط 
 حسابيط بمتوس "يعتمد على كفاءة نظام المعلومات التسويقية االبتكارى التسويق "عنصر  أخيراً و  2.95 حسابيبمتوسط 
قية لدعم  فيما يخص العناصر الخاصة بمدى توافر المعلومات التسوي (2012) الصباحي كد نتائجوهذا ما يؤ  2.73

 .التسويقياالبتكار 

 التسويقيالعنصر الخاص بمدى توافر تكنولوجيا المعلومات لدعم االبتكار  -ج

 االبتكارى لوجيا المعلومات لدعم التسويق ( توافر تكنو 4جدول )

متوسط  العنصر
 حسابي

انحراف  
 األهمية الترتيب معياري 

 متوسط 6 057. 2.76 راراتهاق اتخاذ فية وسائل تكنولوجيا المعلومات تستخدم الشرك .1
 متوسط 4 1.155 2.94 تسويقية ابتكارات إيجاد فية تكنولوجيا المعلومات تستخدم الشرك .2
 متوسط 2 267. 2.98 ساليب تكنولوجيا المعلومات لتدريب على أعلى ا تساعد اإلدارة الموظفين .3
 األقسااامين كافااة باا  االبتكاااراتو  األفكااارالفعالااة لنقاال  االتصاااالتتقااوم الشااركة بتسااهيل  .4

 من خالل توفير تكنولوجيا المعلومات الحديثة بوسائلها األفرادو 
 متوسط 1 1.282 3.09

 متوسط 3 1.190 2.95 دارة تكنولوجيا المعلومات فيذ خططها من خالل ما تمتلكه من إدارة الشركة قادرة على تنإ .5
نجاااااز إ فااااي ا المعلومااااات ماااان حيااااث الساااارعة و الدقااااةتعتمااااد الشااااركة علااااى تكنولوجياااا  .6

 الخدمات
 متوسط 5 1.070 2.83
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 األفكاااارصااااالت الفعالااة لنقاال ن تقااوم الشااركة بتسااهيل االتضااارورة أ" هاايأكثااار العناصاار أهميااة ن أ (4يتضااح ماان جاادول )
لتااادريب علاااى علاااى ادارة المااوظفين مسااااعدة اإل " المرتبااة الثانياااة فااايه يليااا  3.09 حساااابي األفاااراد" بمتوسااطباااين  االبتكاااراتو 

دارة الشاركة علاى تنفياذ خططهاا مادى قادرة إ"تبة الثالثة المر  في 2.98 حسابيبمتوسط  "وسائل تكنولوجيا المعلومات أساليب
الشاااركة  باساااتخداميليهاااا العنصااار الخااااص  2.95 حساااابيتكنولوجياااا المعلوماااات بمتوساااط  إدارةمااان خاااالل ماااا تمتلكاااه مااان 

اعتماد الشركة علاى "المرتبة الخامسة  فيثم جاء  2.94 حسابيط بمتوس "تسويقية ابتكاراتإيجاد  فيلتكنولوجيا المعلومات 
ة وساائل اساتخدام الشارك أخياراً و  2.83 حساابيبمتوساط  "نجاز الخادماتإ فيمن حيث السرعة والدقة تكنولوجيا المعلومات 
 .2.76 حسابيقراراتها بمتوسط  اتخاذ فيتكنولوجيا المعلومات 

 ير  العنصر الخاص بمجال البحث والتطو  -د

 التسويقيالبحث والتطوير لدعم االبتكار  أنشطة( توافر 5جدول )
 المتوسط العنصر

 الحسابي
 االنحراف
 األهمية الترتيب المعياري 

 متوسط 3 1.47 2.95 مجال السياحة فيتحرص الشركة على مواكبة التغيرات الحديثة  .1

 مرتفع 2 1.248 3.17 العمل بشكل دائم أداءجل تحسين مبتكرة من أ أساليبن على استخدام تشجع الشركة العاملي .2

 متوسط 5 1.199 2.77 توفر الشركة بيئة تدعم االبتكار و التطوير المستمر .3

 متوسط 4 1.154 2.81 عمليات البحث والتطوير  فيتحرص الشركة على اكتشاف المفاهيم الجديدة الستخدامها  .4

 مرتفع 1 1.229 3.56 نفيذ عملياتها الخدمية بسهولةالذاتية من اجل ت  إمكانياتهاتطوير  إلىتسعى الشركة  .5

 متوسط 6 1.136 2.73 البيئة الخارجية فيبنيتها البحثية لمواكبة التغيرات تطور الشركة  .6

الذاتيااة ماان اجاال تنفيااذ  إمكانياتهاااتطااوير  إلااىضاارورة أن تسااعى الشااركة  هاايأكثاار العناصاار أهميااة ( أن 5جاادول )ضااح و ي
 أساااليبتشااجع الشااركة العاااملين علااى اسااتخدام "المرتبااة الثانيااة  فااييليااه  3.56 حسااابية بمتوسااط عملياتهااا الخدميااة بسااهول
تحاارص الشااركة علااى "المرتبااة الثالثااة  فاايثاام جاااء  3.17 حسااابيبمتوسااط  "العماال بشااكل دائاام أداءمبتكاارة ماان اجاال تحسااين 
بحارص الشاركة علاى اكتشااف "صار الخااص يلياه العن 2.95 حساابيبمتوساط  "مجاال الساياحة فايمواكبة التغيرات الحديثاة 

المرتبااة الخامساااة تاااوفر  فااايثااام جاااء  2.81 حساااابي والتطاااوير" بمتوسااطعملياااات البحااث  فااايالمفاااهيم الجديااادة السااتخدامها 
فقااارة تطاااور الشاااركة بنيتهاااا البحثياااة لمواكباااة  أخياااراً و  2.77 حسااابيالشااركة بيئاااة تااادعم االبتكاااار والتطاااوير المساااتمر بمتوساااط 

 .2.73 حسابيالبيئة الخارجية بمتوسط  فيالتغيرات 

 الحصة السوقية على  االبتكارى ثير عناصر التسويق تأ -2
 الحصة السوقية  في االبتكارى  التسويق ر عناصر( تأثي6جدول )

 العنصر
متوسط  

 حسابي

انحراف  

 معياري
 الترتيب

 1 1.311 3.19 ما يميز الشركة عن منافسيها هو سرعة تقديم عروض وبرامج جديدة  -1

 2 1.28 3.09 السوق  للشركة في تزايد ملحوظ في ظل المنافسة في الحصة السوقية-2

 6 1.057 2.76 تعمل الشركة على استقطاب عمالء جدد و الحفاظ على العمالء الحاليين-3

 5 1.155 2.94 تحرص الشركة على نشاط البحث والتطوير لزيادة حصتها السوقية  -4

 3 1.267 2.98 دد من العمالء ذوى الوالء عن باقي المنافسينتمتلك الشركة اكبر ع-5

 4 1.190 2.95 تسعى الشركة لتخفيض شكاوى العمالء و اإلسراع إلى حلها  -6

 6 1.057 2.76 تسعى الشركة لتحقيق الريادة في أسواقها -7
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 "و سرعة تقديم عروض وبرامج جديدةأن ما يميز الشركة عن منافسيها ه"  هي( أن أكثر العناصر أهمية 6يتضح من جدول ) 
بمتوسط  "السوق  فيظل المنافسة  في تزايد ملحوظ  فيالحصة السوقية للشركة "المرتبة الثانية  في يليه  3.19 حسابيبمتوسط 
 حسابيالمنافسين بمتوسط  باقيكبر عدد من العمالء ذوى الوالء عن أالمرتبة الثالثة تمتلك الشركة  في ثم جاء  3.09 حسابي
  في ثم جاء  2.95 حسابيبمتوسط  "حلها في اإلسراعالشركة لتخفيض شكاوى العمالء و  بسعي"العنصر الخاص  ثم 2.98

تسعى " افقرت أخيراً و  2.94 حسابي السوقية بمتوسطث و التطوير لزيادة حصتها لخامسة تحرص الشركة على نشاط البحالمرتبة ا
 حسابي الحاليين "بمتوسطلشركة على استقطاب عمالء جدد و الحفاظ على العمالء تعمل ا "و" أسواقها   فيالشركة لتحقيق الريادة 

2.76 . 

 -ثانياا: أساليب اإلحصاء اإلستداللى :
 اختبار صحة العالقات باستخدام معامل اإلرتباط بيرسون   -أ

وبااين زيااادة الحصااة  ى االبتكااار بااين عناصاار التسااويق  إحصااائية" توجااد عالقااة ارتباااط ذات داللااة  الدراسااةتاام اختبااار فاارض 
 الشركات السياحية " من خالل معامل ارتباط بيرسون كما يلي: فيالسوقية 

 وزيادة الحصة السوقية لشركات السياحة بمدن القناة  االبتكاري بين عناصر التسويق  االرتباطمعامل  ( 7)جدول 
 مستوى المعنوية (r)االرتباطمعامل  المتغيرات

و زيااااادة الحصااااة  االبتكااااارى بااااين عناصاااار التسااااويق العالقااااة 
 ** 0.000 ** 0.73 القناةوقية لشركات السياحة بمدن الس

 (.    0.05دالة عند مستوى معنوية أقل من ) **    

 و تحساين الحصاة الساوقية االبتكاارى عناصار التساويق باين  عالقاة قوياة ذات داللاة إحصاائية وجوديتضح  (7)من جدول 
 االرتباااطعاماال البحث:. وكاناات 0.05بمسااتوى معنويااة أقاال ماان 0.73 اإلرتباااطالشااركات السااياحية "، حيااث بلاا  معاماال ب

كلماااا أدى ذلاااك إلاااى تحساااين الحصاااة الساااوقية  االبتكاااارى أن العالقاااة طردياااة فكلماااا تاااوافرت عناصااار التساااويق  أيموجباااة 
عناصاار التسااويق قباال الفاارض اإلحصااائي القائاال بوجااود عالقااة قويااة ذات داللااة إحصااائية بااين ي لااذاو  ،بالشااركات السااياحية

 و بين زيادة الحصة السوقية لشركات السياحة. االبتكارى 

 نتائج البحث :
يعمل على تحسين جودة   وبالتاليعلى تنمية المهارات الشخصية للعاملين بالشركات السياحية  االبتكارى يساعد التسويق  .1

 الخدمات المقدمة للعمالء مما يعزز القدرة التنافسية للشركات السياحية.
داء أل التسويقيالتوزيع يحقق التميز  الخدمة، التسعير، الترويج، في االبتكار فيالمتمثل  االبتكارى د التسويق بعان تطبيق أإ .2

 الشركات السياحية.
  التي العوامل  أهمن ، نشر المعلومات ملالبتكار، وجود البيئة المناسبة االبتكارى للتسويق  مةز يعد تخصيص الميزانيات الال .3

 .االبتكار تساعد على 
 ،توافر تكنولوجيا المعلومات ،االبتكاري التسويق  بأهميةالعليا  اإلدارة اقتناع) من خالل متغيراته االبتكارى التسويق يرتبط  .4

 للشركات السياحية.( بعالقة ذات داللة معنوية مع الحصة السوقية التسويقية واألنشطة المعلومات توافر
توافر تكنولوجيا  ، توافر المعلومات التسويقية لتطوير الخدمات المقدمة،االبتكاري ق العليا بالتسوي دارةاقتناع اإليعد  .5

 .داء الشركاتوتحسين أ االبتكارى لتسويق ا فيهم العناصر المؤثرة من أ  البحث والتطوير أنشطةوتوافر  المعلومات
الربحية من زيادة حجم المبيعات و  يوبالتالكبر حصول الشركة على حصة سوقية أ فيم يسه االبتكارى تطبيق التسويق  أن  .6

 ذواق العمالء.خالل تلبية رغبات وأ
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 توصيات البحث : 
خدمات جديدة للسوق للتميز على المنافسين وكسب رضاء العمالء ووالئهم  ابتكارو  االبتكارى يجب االهتمام بالتسويق  .1

بين  االبتكاراتو  األفكارالعاملين لنقل فعال بين إدارة الشركة و  اتصال ذلك من خالل وجودو  ،تجاه الشركة السياحية
 .بالشركة السياحية التسويقيمما يؤدى إلى تحسين األداء  األفراد

ظ على سرية المعلومات من خالل وجود ضوابط للحفا االبتكارى لومات التسويقية لدعم التسويق ضرورة وجود نظام للمع .2
ر عن كفاءة وفاعلية  ورة وجود تغذية مرتدة بشكل مستملمنع تسرب المعلومات مع ضر نظام ووجود  باالبتكارالخاصة 
 التسويقية. االبتكارات

 تقديم االبتكارات التسويقية لتلك الشركات مع ضرورة فيتسهم  أنيمكن  التيالمعلومات م بتكنولوجيا االهتماضرورة  .3
 نجاز الخدمات. إ فيقة  لد السرعة والتوفير عناصر المعلومات  تكنولوجياساليب توفير البنية التحتية الحديثة أل

المتعلقة بمجاالت  االبتكاراتلمتابعة التطورات و  االبتكارى لشركات السياحية خاص بالتسويق قسم با استحداثضرورة  .4
 التسويق المختلفة.
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ARTICLE INFO          Abstract 

The research aims at highlighting the impact of creative marketing 

elements on the market share of travel agents in canal cities. The 

field study was conducted by distributing questionnaires to a sample 

of Egyptian travel agencies class "A" in canal cities. The results 

indicated that creative marketing is one of the most important 

modern styles that must be followed to achieve excellency and gain 

customers satisfaction and their loyalty increase market share. The 

study recommends enhancing the concept of creative marketing and 

creating new services to be distinguished from competitors. 
 

Keywords: 
creative marketing; 

creative marketing 

dimensions; market 

share. 

(JAAUTH) 
Vol. 17, No. 2, 

(2019), 

 PP.124 -134. 


