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دور الذكاء التسويقي في تحقيق امليـزة التنافسية للمنظمات الريادية: 
دراسة تطبيقية على شركات االتصاالت األردنية

د. عطا هللا فهد السرحان

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 
 جامعة آل البيت 

اململكة األردنية الهاشمية

امللخص 1

اإلعمــال  بيئــات  فــي  لهــا  التنافســية  امليـــزة  الرياديــة وتحقيــق  املنظمــات  نجــاح  فــي  التســويقي  الــذكاء  دور  نظــًرا ألهميــة 
املختلفــة فقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع شــركات االتصــاالت فــي األردن والبالــغ عددهــا ثالثــة شــركات هــي شــركة زيـــن 
وشــركة أورانــج وشــركة أمنيــة تــم الحصــول علــى كشــف بأســمائها مــن خــالل بيانــات وزارة االقتصــاد الرقمــي والريــادة حيــث 
تــم توزيــع 6 اســتبيانات علــى كل شــركة، وطلــب تعبئــة هــذه االســتبيانات مــن قبــل مــدراء التســويق فــي كل شــركة واســتعيدت 
بالكامــل حيــث بلــغ عــدد االســتثمارات املعبئــة 102 اســتبانة وبعــد مراجعتهــا تــم اســتثناء استبانتيـــن لعــدم تعبئتهمــا بالكامــل 

وبذلــك تكــون نســبة االســتبيانات الصالحــة للتحليــل 99% ممــا تــم توزيعــه.

وتوصلــت نتائــج الدراســة أن هنــاك تـركيـــز عالــي مــن شــركات االتصــاالت األردنيــة علــى أهميــة الــذكاء التســويقي مــن أجــل 
تحقيق امليـــزة التنافســية في تقديم خدماتها للعمالء من خالل اســتخدام املزيج التســويقي والتـــرويجي في املنتجات والخدمات 
والبحــث والتطويـــر وخاصــة مــا يتعلــق بتقديــم املنتجــات والخدمــات الجديــدة وتطويـــر املنتجــات والخدمــات الحاليــة ولكنهــا 

تعطــي اهتماًمــا أقــل لالســتفادة مــن األفــكار التــي قــد تبــدوا غريبــة للوهلــة األولــى.

وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى حــذر شــركات االتصــاالت األردنيــة لتحمــل املخاطــرة وتحويــل األنشــطة البحثيــة التــي يمكــن 
أن تســاعد علــى اإلبــداع وهــذا مؤشــر إلــى ميــل هــذه الشــركات نحــو األفــكار املضمونــة واملنتجــات قليلــة املخاطــرة وال شــك أن 

هــذا التوجــه يمكــن أن يكــون أمــام تطويـــر املنتجــات التــي تحمــل درجــة مــن املخاطــرة وبالتالــي تقليــل هامــش اإلبــداع.

الكلمات املفتاحية: الذكاء التسويقي، امليـزة التنافسية، املنظمات الريادية، شركات االتصاالت األردنية.

املقدمة

 
ً
 واضحــا

ً
تعتبـــر شــركات االتصــاالت مــن الشــركات الرياديــة الهامــة لالقتصــاد األردنــي حيــث حققــت هــذه الشــركات نجاحــا

خــالل العقديـــن األخيـريـــن مــن القــرن العشريـــن واســتطاعت أثبــات وجودهــا فــي تقديــم الخدمــات للعمــالء فــي األســواق األردنيــة 
 فــي الدخــول إلــى بعــض األســواق العربيــة مســتفيدة مــن حاجــة هــذه األســواق لالتصــاالت وملــا تمتــع بهــا االتصــاالت 

ً
وحققــت نجاحــا

 فــي هــذا القطــاع نتيجــة 
ً
 كبيـــرا

ً
مــن مســتوى مناســب مــن الجــودة إال أن النصــف الثانــي مــن عقــد التســعينيات قــد شــهد تنافســا

التوجــه العالمــي لرفــع القيــود أمــام حركــة التجــارة الدوليــة ممــا جعــل الكثيـــر مــن األســواق التقليديــة بمــا فيهــا األســواق املحليــة 
 على الخدمات املتميـــزة ومنها خدمات االتصاالت. كما شــكل التوجه الدولي 

ً
والعربية لشــركات االتصاالت األردنية أكثـــر انفتاحا

 للخدمات في مجال االتصاالت.
ً
 جديدا

ً
لحماية حقوق امللكية في مجال العالمات التجارية وبـراءات االختـراع تحديا جديدا نحوا

 إن الــذكاء التســويقي يتمثــل فــي كل البيانــات الخارجيــة والداخليــة والتــي تــم جمعهــا وتحليلهــا مــن قبــل رجــال األعمــال حــول 
األســواق والتــي تســتخدم فــي اتخــاذ القــرارات ويمكــن أن يســتخدم الــذكاء التســويقي أدوات االســتخبارات التســويقي لتقييــم 
فرص دخول السوق ووضع الخطط واالستـراتيجيات من أجل تطويـر وتنمية السوق، واالبتكار واإلبداع واإلداري هي عناصر 
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نظــًرا ألهميــة دور الــذكاء التســويقي فــي نجــاح املنظمــات الرياديــة وتحقيــق امليـــزة التنافســية لهــا فــي بيئــات اإلعمــال املختلفــة فقــد 
تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع شــركات االتصــاالت فــي األردن والبالــغ عددهــا ثالثــة شــركات هــي شــركة زيـــن وشــركة أورانــج وشــركة 
أمنيــة تــم الحصــول علــى كشــف بأســمائها مــن خــالل بيانــات وزارة االقتصــاد الرقمــي والريــادة حيــث تــم توزيــع 6 اســتبيانات علــى كل 
شــركة، وطلــب تعبئــة هــذه االســتبيانات مــن قبــل مــدراء التســويق فــي كل شــركة واســتعيدت بالكامــل حيــث بلــغ عــدد االســتثمارات 
املعبئــة 102 اســتبانة وبعــد مراجعتهــا تــم اســتثناء استبانتيـــن لعــدم تعبئتهمــا بالكامــل وبذلــك تكــون نســبة االســتبيانات الصالحــة 
للتحليــل 99% ممــا تــم توزيعــه. وتوصلــت نتائــج الدراســة أن هنــاك تـركيـــز عالــي مــن شــركات االتصــاالت األردنيــة علــى أهميــة الــذكاء 
التسويقي من أجل تحقيق امليـزة التنافسية في تقديم خدماتها للعمالء من خالل استخدام املزيج التسويقي والتـرويجي في املنتجات 
والخدمات والبحث والتطويـــر وخاصة ما يتعلق بتقديم املنتجات والخدمات الجديدة وتطويـــر املنتجات والخدمات الحالية ولكنها 
تعطــي اهتماًمــا أقــل لالســتفادة مــن األفــكار التــي قــد تبــدوا غريبــة للوهلــة األولــى. وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى حــذر شــركات االتصــاالت 
األردنيــة لتحمــل املخاطــرة وتحويــل األنشــطة البحثيــة التــي يمكــن أن تســاعد علــى اإلبــداع وهــذا مؤشــر إلــى ميــل هــذه الشــركات نحــو 
األفــكار املضمونــة واملنتجــات قليلــة املخاطــرة وال شــك أن هــذا التوجــه يمكــن أن يكــون أمــام تطويـــر املنتجــات التــي تحمــل درجــة مــن 

املخاطــرة وبالتالــي تقليــل هامــش اإلبــداع.
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 ملــا يقدمــه االبتــكار واإلبــداع مــن القــدرة علــى تطويـــر منتجــات جديــدة 
ً
مهمــة لضمــان اســتمرار نمــو وتطــور هــذه الخدمــات نظــرا

 لقلــة 
ً
وأســاليب تســويقية مبتكــرة تتــالءم مــع طبيعــة الخدمــات االتصاليــة وطبيعــة العمــالء املوجهــة لهــم هــذه الخدمــات، ونظــرا

الدراســات والبحــوث علــى املســتوى املحلــي واملســتوى العربــي فــي هــذا املجــال فإننــا نـــرى أن هــذه الدراســة يمكــن أن تســاهم فــي 
 مــن عناصــر النجــاح لكافــة املنظمــات وقــد ركــزت هــذه 

ً
 أساســيا

ً
تســليط الضــوء علــى هــذا املوضــوع الهــام والــذي يعتبـــر عنصــرا

الدراســة علــى أهميــة وواقــع الــذكاء التســويقي لشــركات االتصــاالت األردنيــة وموقــف هــذه الشــركات ونظرتهــا إلــى هــذا املوضــوع 
الحيــوي واألســاليب التــي تســتخدمها لتشــجيع الــذكاء التســويقي لتحقيــق التميـــز فــي خدماتهــا املقدمــة للعمــالء. 

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة
تظهــر أهميــة الــذكاء التســويقي للمنظمــات فــي قدرتــه علــى املســاهمة الفعالــة فــي اإلدارة االستـــراتيجية لــدى منظمــات 
عــن األســواق  لديهــا  املتاحــة  التـــراكمية  املعرفــة  املؤس�ســي وتطويـــره وفقــا لحجــم  األداء  مــن تحويــل  يمكنهــا  اإلعمــال، كونــه 
والعمــالء، كمــا انــه يحســن مــن مســتوى العالقــات التســويقية الداخليــة بيـــن األقســام واإلدارات، ويســاهم فــي تجويــد خططهــا 

.)Bernhardt,1993( االستـــراتيجية 

ويتطلــب الــذكاء التســويقي أن تقــوم الشــركات وباســتمرار فــي البحــث عــن تطويـــر الخدمــة واملنتــج بمــا يحقــق فوائــد 
كبيـــرة وجديــدة للعمــالء ويعمــل علــى تحقيــق أق�ســى إشــباع ممكــن لحاجاتهــم ورغباتهــم. إضافــة إلــى ذلــك فــإن الــذكاء التســويقي 

يتطلــب القيــام بعمليــات تســويقية جديــدة وحديثــة وبعيــدة عــن التقليــد.

كمــا أوضحــت جمعيــة الــذكاء التناف�ســي املتخصصــة (SCIP, 2008( أن مفهــوم الــذكاء التســويقي هــو عمليــة قانونيــة 
واتجاهــات  ونوايــا  املتوقعــة  واملخاطــر  املتغيـــرة،  البيئــة  العوامــل  باالعتبــارات  تأخــذ  املعلومــات،  وتحليــل  لجمــع  وأخالقيــة 

فــي األســواق. املنافسيـــن 

وتــدل املمارســات التســويقية بــان الــذكاء التســويقي يــؤدي للتفاعــل املتميـــز بيـــن األفــراد واألجهــزة واملعــدات والتقنيــات 
اإللكتـــرونية واألجهــزة املســتخدمة لتحليــل كافــة املعلومــات التســويقية وتوزيعهــا فــي الوقــت املناســب واملــكان املناســب مــن أجــل 

.)Tan &Ahmed 1999( اســتخدامها قــي صياغــة القــرارات التســويقية الهامــة لتحقيــق الكفــاءة والفعاليــة فــي األداء

إن نجــاح اإلدارة فــي تبنــي وتنفيــذ استـــراتيجية اإلبــداع والتطويـــر للمنتجــات الجديــدة يعتمــد مــع مقدرتهــا فــي املالءمــة 
إضافــة إلــى توفيـــر املــوارد البشــرية واملاديــة واملاليــة والقانونيــة إلجــراء عمليــة التطويـــر.

ويعتبـــر الــذكاء التســويقي هــو استـــراتيجية تـــربط بيـــن أنشــطة املنظمــة واملــوارد والقــدرات التــي تملكهــا، وبيـــن البيئــة 
املحيطــة بهــا، بهــدف تعظيــم األداء الحالــي واملســتقبلي للمنظمــة، وتحويــل األهــداف الحاليــة إلــى أهــداف قابلــة للتطبيــق الفعلــي 

.)Johnson &Scholes,1993( مــن الناحيتيـــن الوظيفيــة والتشــغيلية

أذن، الــذكاء التســويقي يعتبـــر مــن أبـــرز املحــركات التــي تـــركز عليهــا عمليــة تنفيــذ استـــراتيجية املنظمــة وتحقيــق النجــاح فــي 
.)Wright, Piketon &Callow ,2002( ويؤدي إلى تحقيق امليـزة التنافسية للمنظمات الريادية .)Lackman et ,2000( األسواق

ولتحقيــق منــاخ إبداعــي تســويقي لشــركات االتصــاالت األردنيــة يحــب عليهــا إشــراك كافــة الفئــات العمريــة مــن العامليـــن 
فيهــا مــن خــالل تشــكيل لجــان مؤقتــة أو دائمــة للبحــث عــن األفــكار اإلبداعيــة إضافــة إلــى ذلــك أن تتبنــي شــركات االتصــاالت 
إقامــة بـــرامج تدريبيــة للفئــات الشــابة مــن العامليـــن فيهــا والذيـــن ســيتكون لديهــم فيمــا بعــد أو تتوفــر لديهــم الحوافــز والحمــاس 
فــي التفكيـــر الحــر واإلبداعــي والــذي ســيعمل علــى خلــق األفــكار اإلبداعيــة لديهــم وتـــزويدهم بالدعــم املــادي واملعنــوي، وتوفيـــر 

املنــاخ اإلداري الــذي يهــدف إلــى مســاعدة املبدعيـــن فــي املياديـــن التــي يـــرغبون فيهــا. 

مبـررات الذكاء التسويقي لشركات االتصاالت
تطويـر كفاءة شركات االتصاالت من خالل تطويـر املوارد بما يوفر كل ما هو جديد وممكن.1- 

االستغالل األمثل للفرص التسويقية ومحاولة دراستها وفهمها للوصول إلى املقدرة على تطبيقها.2- 

االستخدام األمثل لألموال وحسب املتغيـرات البيئية.3- 

متابعة التطورات والتغيـرات العاملية في مجال تسويق خدمات االتصاالت.4- 
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املقومات األساسية إلنجاح عملية إدارة الخدمات الجديدة

القدرة على توليد األفكار الجديدة وباستمرار1- 

امتالك الشركة القدرات الفنية والتسويقية2- 

اآلليات والكفاءات املناسبة لتصميم مزيج تسويقي الخدمة املراد تطويـرها.3- 

دراســة )ما�ســي1991( حــول اإلبــداع التنظيمــي هــو كل عمــل يتفتــق عــن طريقــة جديــدة ويتكشــف عــن رؤيــة �ســيء مــا 
أو عالقــة معينــة وجعــل الطريقــة وال�ســيء ذات معــان تأتلــف مــع الفكــر والــروح والقلــب، أي أن املقــدرة علــى اإلبــداع تأتــي مــن 
خــالل إدراك العالقــات بيـــن األشــياء واألفــكار واألحــداث والربــط بينهمــا وإنشــاء عالقــات منطقيــة جديــدة بيـــن املالحظــات 
املختلفــة وعليــه فــإن اإلبــداع هــو الرغبــة العارمــة فــي اســتخدام مــا يــدرك العقــل فــي تطبيقــات عمليــة تحقــق نتائــج جديــدة 

ومتميـــزة.

أمــا مــا يتعلــق باالبتــكار هــو أي فكــرة جديــدة أو ممارســة جديــدة أو تعبيـــر جديــدة بالنســبة للفــرد الــذي يتبناهــا. وبالتالــي 
فــإن التـركيـــز ليــس علــى درجــة اختــالف الفكــرة عــن األفــكار املســتقرة ولكــن التـركيـــز علــى تبنيهــا وأن اإلبــداع هــو تبنــي فكــرة 

جديــدة موجــودة وبالتالــي ضمــن املمكــن وجــود فــرد مبتكــر دون خلــق فكــرة جديــدة.

عناصر اإلبداع التسويقي

ينطــوي مفهــوم اإلبــداع علــى مجموعــة مــن العناصــر والــذي تكمــن أهميتــه فــي كونــه ضــرورة مــن ضروريــات الحيــاة، وليــس 
فقــط والدة أفــكار جوهريــة ذات قيــم عاليــة وعليــه يتشــكل اإلبــداع التســويقي مــن العناصــر التاليــة:

الطالقة Fluency حجم األنشطة التسويقية في غضون فتـرة زمنية محدودة.1- 

املرونة Flexbility االنتقال بيـن موقف تسويقي وأخر والتعامل مع جميع املواقف.2- 

األصالة Originality مقدرة الفرد على طرح أفكار تسويقية جديدة لم يسبقه إليها أحد من قبل. 3- 

 -4.)Recognize a Problem( القدرة على تحسس املشكالت التسويقية وإدراك طبيعتها

امليل إلى إبـراز التفاصيل )Elaboration( أي املعالجة الدقيقة والشاملة التي توضح أبعاد املسائل التسويقية.5- 

تنمية القدرات اإلبداعية الفردية

يتــم تنميــة القــدرات واملهــارات اإلبداعيــة لألفــراد مــن خــالل زيــادة القــدرة علــى التحليــل والوعــي بمختلــف األبعــاد ملعالجــة 
املوضــوع، إضافــة إلــى زيــادة االهتمــام باآلخريـــن وحاجاتهــم والتـركيـــز علــى التخطيــط االستـــراتيجي املتعلــق باألهــداف العامــة 
وليــس األمــور اإلجرائيــة وزيــادة املقــدرة علــى التـركيـــز وحصــر الوقــت فــي األمــور التــي يمكــن عمــل أشــياء مميـــزة فيهــا والتحلــي 
بمهــارات الصبـــر والتــي تتمثــل فــي القــدرة علــى إعــادة تقييــم الــذات وزيــادة املقــدرة علــى التكيــف مــع التغييـــر مــن خــالل اعتبــاره 

شــيًئا حتمًيــا.

عوائق الذكاء التسويقي

إن القناعــة بالحــل الواحــد والتقييــم املقتـــرح لألفــكار والخــوف مــن التغييـــر واالســتخفاف باألفــكار الجديــدة وعــدم 
الرغبــة فــي الخــروج عــن املألــوف واالعتقــاد بضــرورة أن يكــون الحــل دائًمــا داخــل إطــار محــدد هــي جميعهــا تشــكل عوائــق كبيـــرة 
للــذكاء التســويقي ولذلــك علــى املنظمــات دراســة كافــة العوائــق بشــكل كبيـــر ومحاولــة تجنبهــا حتــى ال تقــف حجــر عثـــرة فــي 

طريقهــا لتحقيــق الــذكاء التســويقي والتميـــز مــن خاللــه عــن باقــي الشــركات.

مراحل الذكاء واإلبداع التسويقي

يعتبـــر الــذكاء واإلبــداع التســويقي مــن املزايــا التــي تمتلكهــا املنظمــات وتتميـــز بهــا عــن غيـــرها وال يعتبـــر الــذكاء واإلبــداع أو 
 Represent the Problem االبتكار شــيئا عفوًيا بل هو نتيجة ملجموعة مراحل أساســية تبدأ بالتعرف على حيثيات املشــكلة
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بشــكل مفصــل مــن جميــع أبعادهــا ومراعــاة الظــروف املحيطــة بهــا واألســباب التــي أدت إلــى ظهورهــا وكافــة الجوانــب املرتبطــة بهــا 
إضافــة إلــى ضــرورة التفريــق بيـــن املشــكلة الحقيقــة واألعــراض الناتجــة عنهــا.

واملرحلــة الثانيــة تكمــن فــي التفكيـــر املتعمــق واملركــز علــى املشــكلة وتحليلهــا مــن جميــع جوانبهــا ثــم تأتــي املرحلــة الثالثــة 
والتــي تتحــدث عــن التأمــل فــي املشــكلة والغــوص فــي باطنهــا الختمارهــا فــي عقــل املبــدع ثــم يلــي ذلــك املرحلــة الرابعــة واملتعلقــة 
لتالئــم  معينــة  بصــورة  وتكيفهــا  املشــكلة  لحيثيــات  ومالءمتهــا  والتفحــص  اإللهــام  عــن  الناتجــة  الفكــرة  وتوضيــح  بالتحقــق 

الخصائص وعرضها بشكلها النهائي على املختصيـن والخبـراء. 

أمــا الدراســات التــي تناولــت هــذا املوضــوع فــي دراســة أجراهــا )Haiyang, 2001( عــن استـــراتيجية اإلبــداع للمنتــج وأداء 
التكنولوجيــا الجديــدة فــي الصيـــن فقــد وجــد أن هنــاك صلــة بيـــن مســتوى األداء وكل مــن العوامــل البيئيــة والدعــم التنظيمــي 
 الحاجــة للمتابعــة املســتمرة للعوامــل البيئيــة وعالقــات املنظمــة لعوامــل 

ً
مــن جهــة واستـــراتيجيات العالقــة للمشــروع مقتـــرحا

وســيطة الستـــراتيجية اإلبــداع الســلعية.

أما )Hadjimanolis and Dicson, 2000( فقد وجدا في دراسة أجرياها عن استـــراتيجيات اإلبداع في املشروعات 
الصغيـــرة فــي قبـــرص أن الخصائــص الديموغرافيــة كحجــم وعمــر املنظمــة ليســت عناصــر رئيســة محــددة لالستـــراتيجية 
إليهــا  توصــل  التــي  النتائــج  يؤكــد  وهــذا   

ً
تأثيـــرا أكثـــر  واإلمكانــات  واملمارســة  والدوافــع  املواقــف  بينمــا وجــدت  اإلبداعيــة 

(Miller Friesen, 1984 ( والتــي أشــارت إلــى أن مســتويات اإلبــداع هــي نتيجــة لعوامــل تنظيميــة واستـــراتيجية وإجرائيــة.

وقــد أكــد )Song and Morgan, 2002( فــي دراســتهما عــن املشــاركة اإلنتاجيــة والتســويقية فــي مراحــل تطويـــر املنتــج 
وأثـــرها فــي نجــاح اإلبــداع علــى أنــه فــي كل مرحلــة مــن مراحــل مشــروع التطويـــر اإلبداعــي للمنتــج فــإن الحاجــة تتـــزايد للمشــاركة 
واملشــروعات   )Radical( املتطرفــة  اإلبداعيــة  املشــروعات  بيـــن  الفــرق  مراعــاة  مــع  النجــاح  لضمــان  والتســويقية  اإلنتاجيــة 

.)Incrementall( املعتدلــة 

وفــي مجــال اإلبــداع ضمــن محــددات نقــص املعرفــة وعــدم التأكــد التكنولوجــي فقــد وجــد )Ravichandran, 2001( أن 
التقييــم يقــع علــى كاهــل التعلــم التنظيمــي وأن منظمــات التـــزويد يمكــن أن تســتخدم تقليــص عــبء عوائــق نقــص املعرفــة 
كمــا إن اســتخدام النمــوذج الكالســيكي يمكــن أن يســاعد فــي امليـــزة التنافســية بيـــن التعليــم وفوائــد اإلبــداع وفــي دراســة 
(Mau, 1992( فقــد قــارن موضــوع التوجــه اإلبداعــي مــن حيــث البيئــة واألداء فــي السوقيـــن األمريكيــة والخارجيــة حيــث وجــد 
أن هنــاك تشــابها فــي أشــكال التوجــه اإلبداعــي فــي كال السوقيـــن مــع اختــالف الظــروف البيئيــة. وكذلــك أشــارت الدراســة إلــى 
أن الدرجــة العاليــة مــن األبــداع فــي مجــال االبتــكار الســلعي تــؤدي إلــى أثـــر ســلبي علــى اإلمكانــات املاليــة فــي كال السوقيـــن ولكــن 
بمعــدالت نمــو متـــزايدة فــي الحصــة الســوقية كمــا إن الريــادة الســوقية تــؤدي إلــى أداء فاعــل. أمــا املتغيـــرات البيئيــة فقــد كان 

 فــي كال السوقيـــن.
ً
تأثيـــرها متفاوتــا

أمــا )Baer and Michael, 2003( فقــد اقتـــرحا أن إجــراءات اإلبــداع واملعرفــة كمحــاوالت تنظيميــة مقصــودة وجديــدة 
لتغيـــر عمليــات اإلنتــاج والخدمــة بحاجــة إلــى أن يـــرافقها منــاخ عمــل يســاعد علــى تبنــي العمليــة اإلبداعيــة.

وقــد وجــد )Kim and Mauborgne, 1997a( أنــه املــدراء وفــي محاولــة لبنــاء ميـــزة تنافســية يعمــدون لتقييــم مــا يفعلــه 
املنافســون ويحاولــون عملــه بطريقــه أفضــل وبعــد إنفــاق مبالــغ وجهــود كبيـــرة فإنهــم يجــدون أن أداءهــم قــد تحســن بنســبة 
بســيطة وذلــك كونهــم يقلــدون وال يبدعــون وفــي مقــال آخــر لنفــس الكاتبيـــن وجــدا أن االستـــراتيجية املتأثـــرة باملنافســة تؤثـــر 

)Kim and Mauborne, 1997( بطريقــة غيـــر مباشــرة علــى املنظمــة مــن ثــالث نواحــي هــي

التقليد وليس اإلبداع.- 

 من خلق فرص للنمو.- 
ً
ردة فعل عن طريق إضاعة الوقت واملوهبة في االستجابة لتحركات املنافسيـن اليومية بدال

تـزود الشركة في فهم بـروز أسواق كبيـرة والتغيـر في طلبات املستهلكيـن.- 

الذيـــن  باملنافسيـــن  مقارنــة  عاليــة  وأربــاح  نمــو  معــدالت  علــى  التــي حافظــت  للشــركات  الحثيثــة  املتابعــة  أشــارت  لقــد 
بــه  تعمــل  الــذي  والبلــد  الصناعــة  وظــروف  الزمنــي  والعمــر  الحجــم  عــن  النظــر  وبغــض  املســتويات  هــذه  مثــل  يحققــوا  لــم 
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 )Kim and Mau, 1997c) )Value Innovation( هــذه الشــركات فــإن استـــراتيجياتها كانــت تتمحــور حــول اإلبــداع القيمــي
فالشــركات املتفوقــة فــي األداء كانــت موحــدة فــي إتباعهــا الستـــراتيجية اإلبــداع خــارج اإلطــار التقليــدي فهــم يـــركزون علــى اإلبــداع 
 ولــذا فــإن اهتمــام هــذه الشــركات بالقيمــة يعــوق اهتمامهــا بالتكنولوجيــا ولــذا 

ً
 قيميــا

ً
 تكنولوجيــا ولكنــه شــيئا

ً
ليــس كونــه شــيئا

فإنهــا تدعــى شــركات إبداعيــة القيمــة فبــدال مــن تـركيـــز هــذه الشــركات علــى ظــروف الصناعــة ووقوعهــا ضحيــة لهــذه الظــروف 
فإنهــا )الشــركات إبداعيــة القيمــة( تـــركز علــى خلــق الفــرص فــي مجــال عملهــا وتحــاول اإلجابــة علــى التســاؤل حــول كيــف يمكــن 
لنــا تقديــم قيمــة أكبـــر للمســتهلك تــؤدي إلــى زيــادة فــي األربــاح وبغــض النظــر عــن الظــروف التنافســية ممــا يــؤدي إلــى اختبــارات 
فــي مركــز التفكيـــر  استـــراتيجية مختلفــة عــن املنافسيـــن)Kim and Mau, 1997( إن التـركيـــز علــى القيمــة يضــع املشتـــري 
 ألداء 

ً
 مــن املنافســة فالتـركيـــز علــى اإلبــداع يدفــع املــدراء إلــى مــا وراء التطــور النســبي إلــى أســاليب جديــدة كليــا

ً
االستـــراتيجي بــدال

العمــل. إن مســتوى اإلبــداع للشــركات التــي تبنــي إبــداع القيمــة هــو أفضــل بكثيـــر مــن تلــك التــي تعمــل علــى تقليــد املنافســة 
ممــا يســاعد الشــركات الصغيـــرة التــي تتبنــي هــذا املفهــوم للنمــو وزيــادة األربــاح دون الدخــول فــي منافســة مباشــرة مــع الشــركات 

.)Kim and Mau, 1997c( الكبيـــرة

الصناعــي  التنظيــم  فــي مجــال  القديمــة وخاصــة  االقتصــادات  تأثيـــر  وتحــت  أنــه  إلــى   )Nelson, 1991( أشــار  وقــد 
فــإن االهتمــام قــد تـــركز علــى املنافســة وبالتالــي بنيــت االستـــراتيجيات علــى هــذا األســاس أي االستـــراتيجيات التنافســية 
حيــث تــم التعامــل مــع اإلبــداع كصنــدوق أســود. وان مــا يمكــن أن تفعلــه املنشــآت هــو رهــن بالظــروف الســوقية كونهــا هــذه 
 )Kim and Mau, 1999( الظــروف خارجــة عــن مــدى تأثيـــر الشــركة وحدهــا واإلبــداع هــو �ســيء عشــوائي وغيـــر منتظــم
لتحقيــق الثـــروة فــإن املعرفــة تأخــذ األوليــة األولــى مقارنــة بالعوامــل التقليديــة اإلنتاجيــة املاديــة واملاليــة وعلــى خــالف األرض 
والعمــل ورأس املــال التــي أبـــرزها االقتصاديــون التقليديــون كعوامــل نهائيــة لإلنتــاج فــإن املعرفــة واألفــكار هــي ســلع غيـــر 
 مــع 

ً
نهائيــة وتســاعد علــى الحصــول علــى فوائــد متـــزايدة )Kim, 1998( إن مــا تشــاهده فــي العالــم الحقيقــي لألعمــال متســما

النظريــة االقتصاديــة الحديثــة، فاالقتصاديــون الجــدد يفتـــرضون نظريــة النمــو املتفوقــة مرتبطــة باإلبــداع املنبثــق مــن 
.)Grossman and Helpman, 1995( خــالل النظــام

ويـرى (Hill, 1988( أن املنظمة ليست ملزمة باملنافسة على الطلب املوجود ولكنها تستطيع خلق طلب جديد فالتكلفة 
املنخفضة والتمايـز ليسا الخيار الوحيد أو املتبادل حيث إن اإلبداع يمكن أن يكون استـراتيجية دائمة. فالشركات املبدعة 
في املعرفة االقتصادية يمكن أن تستخدم استـــراتيجية انخفاض التكلفة والتمايـــز بشكل متعاقب أو متـــزامن ويجب إعطاء 

أهميــة متســاوية للقيمــة واإلبــداع فــي نظريــة اإلبــداع القيمــي مــع مراعــاة أن إبــداع القيمــة ليــس هــو خلق القيمة.

ركزت معظم دراسات اإلبداع واالبتكار على تطويـــر حلول ملشكالت التكنولوجيا، فقد حاول الباحثون بيان كيفية تطويـــر 
املنظمــة حلــول تكنولوجيــة ملشــكالت الزبائــن حيــث ُينظــر للتكنولوجيــا كحلــول للمشــكالت )Hardgon and Sulton, 1997( وعلــى 
خــالف اإلبــداع التكنولوجــي فــإن إبــداع القيمــة يـــركز علــى إعــادة تعريــف املشــكالت ذاتهــا وهــذا هــو الــذي يقلــل مــن أهميــة املنافســة، 
ومــن خــالل تقليــل مشــكالت الصناعــة فــإن إبــداع القيمــة ينقــل معاييـــر األداء والتــي تقيــم الزبائــن ممــا يــؤدي إلــى خلــق فضــاء ســوقي 
جديد )Rogers, 1995( ولكي نعيد تعريف مشــكالت الزبائن فإن النظرة الداخلية للســوق تكون أكثـــر إلحاحا الكتشــاف الفرص 
ــر الظاهــرة أو لخلــق طلــب جديــد ولهــذا فــإن إبــداع القيمــة هــو تابــع للنظــرة الداخليــة للســوق والناتجــة عــن الــذكاء  املوجــودة وغيـ
التســويقي االستـــراتيجي.)Kim and Mauborgne, 1999( وبخــالف مــا يـــراه قدامــى االقتصاديــون الذيـــن يـــروا أن القــوة االحتكاريــة 
هي عدو التقدم االقتصادي فإن )Arthor, 1996) )Romer, 1990( يـــرون أهمية املبدعيـــن االحتكارييـــن ومما يحققونه من أرباح 
لزيــادة النمــو االقتصــادي وبالتالــي فإنــه يجــب تحمــل الحالــة االحتكاريــة إلــى حــد معيـــن، مــع مراعــاة أن احتــكار القيمــة فــي اقتصــادات 
املعرفــة هــو مختلــف عــن االحتــكار التقليــدي املعــروف مــن قبــل االقتصادييـــن. إن االنتقــال مــن اقتصــاد املنتــج إلــى اقتصــاد املعرفــة 
له بعض التبعات ومنها إتاحة الفرصة لزيادة العوائد ومثاله ما حدث في قطاع صناعة البـرمجيات Software Industris وكذلك 

.)Arrow, 1990( عــن طريــق االســتفادة مــن مخرجــات املعرفــة ،Free Riding فإنــه يــؤدي إلــى خلــق الفرصــة لالســتفادة املجانيــة

ــا متميـــًزا ملنظــور الســوق مغايـــًرا للمنظــور التقليــدي 
ً
ومــن خــالل دراســات إبــداع القيمــة، فقــد وجــد أن هنــاك اختالف

(Mauborgne and Sloan, 1998( ويتكــون هــذا املنظــور مــن عنصريـــن همــا:
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العنصــر األول: التسعيـــر االستـــراتيجي لخلــق الطلــب حيــث يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة الكميــة املطلوبــة وبنــاء ســمعة جيــدة 
للعالقــة وبوقــت ســريع. أمــا العنصــر اآلخــر فيتمثــل فــي التكلفــة املســتخدمة لخلــق الربــح حيــث يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة هامــش 

الربــح وتغييـــر فــي هيكلــة التكلفــة ممــا يــؤدي إلــى صعوبــة تقليــده مــن قبــل املنافســون.

فــي اقتصــادات اإلنتــاج فــإن املصانــع ذات الســيطرة الســوقية نتيجــة بـــراءات االختـــراع عــادة مــا تــؤدي لخســارة ناحيتيـــن 
مؤثـرتيـــن فــي الرفــاه االجتماعــي، أولهمــا حرمــان فئــة كبيـــرة مــن املستهلكيـــن مــن إمكانيــة شــراء بعــض املنتجــات التــي يحتاجونهــا 
نتيجــة وضــع أســعار عاليــة لهــا وثانيهمــا الوضــع االحتــكاري الــذي تتمتــع بــه هــذه الشــركات وضعــف املنافســة يــؤدي إلــى عــدم 

.)Thurow, 1997( التـركيـــز علــى الكفــاءة وبالتالــي هــدر املصــادر االجتماعيــة املتاحــة

مــن اســتعراض الدراســات الســابقة والتــي تــم اإلشــارة إليهــا، فإننــا نجــد أن جميــع هــذه الدراســات تمــت فــي بيئــة اجتماعيــة 
واقتصاديــة مختلفــة عــن بيئتنــا العربيــة بشــكل عــام واألردنيــة بشــكل خــاص ممــا يحــد مــن إمــكان االســتفادة مــن هــذه النتائــج 
إننــا نجــد أن هــذه الدراســات قــد ركــزت علــى النواحــي التكنولوجيــة واإلنتاجيــة  ملنظمــات األعمــال العربيــة واألردنيــة، كمــا 
والقيميــة ولكــن اهتمامهــا بالنواحــي التســويقية كان قليــال وهــذا يشــكل محــددا آخــر إلمــكان اســتخدام نتائــج هــذه الدراســات 
فــي مجــاالت اإلدارة التســويقية، كمــا أن بعــض هــذه الدراســات قــد تناولــت املدخــل االستـــراتيجي الخــاص باملنتــوج وأغفلــت 
تســويقية  قاعــدة معلومــات  توفــر  ومــدى  والتمويــل واملخاطــرة  والتطويـــر  كالبحــث  باإلبــداع  الصلــة  األخــرى ذات  الجوانــب 
مســاعدة علــى اإلبــداع، وبنــاًء عليــه فإننــا نجــد أن مــن أهــم مــا يميـــز هــذه الدراســة عــن الدراســات األخــرى الســابقة هومــا يلــي:

التـركيـز على الذكاء التسويقي لتحقيق امليـزة التنافسية للشركات االتصاالت األردنية العاملة في البيئة األردنية.- 

االهتمام بموضوع الذكاء التسويقي بشكل خاص.- 

محاولــة قيــاس تأثيـــر بعــض العوامــل مثــل البحــث والتطويـــر والتمويــل واملخاطــرة وقواعــد البيانــات التســويقية وطبيعــة 
العمــل اإلداري وحجــم ونــوع الشــركة علــى الــذكاء التســويقي لتحقيــق امليـــزة التنافســية.

مشكلة الدراسة

تتـزايد حدة املنافسة بيـن جميع الشركات نتيجة عوامل متعددة منها ما هو تقليدي نا�سئ عن طبيعة العمل في القطاع 
الخــاص فــي ضــوء اقتصــادات الســوق ومنهــا مــا هــو حديــث نتيجــة العوملــة والتقــدم الهائــل فــي مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات ممــا جعــل الكثيـريـــن ينظــرون إلــى األســواق العامليــة علــى أنهــا ســوق واحــدة، وملــا كانــت شــركات االتصــاالت فــي األردن 
 بهــذه املتغيـــرات فقــد كانــت الحاجــة ألن تعمــل هــذه الشــركات علــى تمييـــز نفســها فــي 

ً
مــن بيـــن أكثـــر الشــركات الوطنيــة تأثـــرا

 لكــون الــذكاء التســويقي مــن العوامــل املهمــة 
ً
الســوق املحليــة والعربيــة وحتــى الدوليــة وبمــا يضمــن لهــا البقــاء والنمــو، ونظــرا

 ملــا لــه مــن أهميــة فــي القــدرة علــى التجديــد وتقديــم املنتجــات املبتكــرة فقــد وجــد الباحــث أن هــذا املوضــوع جديـــر 
ً
للنجــاح نظــرا

بالدراســة العلميــة امليدانيــة مــن خــالل هــذا البحــث لإلجابــة علــى التســاؤالت التاليــة:

ما هو مفهوم الذكاء التسويقي لدى شركات االتصاالت األردنية؟1- 

هل يتفق مفهوم شركات االتصاالت األردنية للذكاء التسويقي مع ما يجب أن يكون عليه من الناحية العلمية؟2- 

هل حققت شركات االتصاالت األردنية نجاحا ملموسا في مجال الذكاء التسويقي؟3- 

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:

التعرف على مدى إدراك املدراء في شركات االتصاالت األردنية إلى:1- 

أهمية الذكاء التسويقي لشركات االتصاالت األردنية لتحقيق امليـزة التنافسية.- 

الفوائد واملزايا املتحققة من تبني الذكاء التسويقي لشركات االتصاالت األردنية لتحقيق امليـزة التنافسية.- 

تقييم واقع التطبيق الفعلي ملفهوم الذكاء التسويقي لدى شركات االتصاالت األردنية.- 

دور الذكاء التسويقي في تعزيـز العالقات مع الشركاء والعمالء لشركات االتصاالت األردنية.- 
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مدى أثـر اإلبداع واالبتكار التسويقي على أساليب البحث والتطويـر في شركات االتصاالت األردنية.2- 

املساهمة في توفيـر قاعدة معلومات من شأنها مساعدة شركات االتصاالت األردنية لتبني مفهوم الذكاء التسويقي.3- 

اقتـراح بعض املقتـرحات لشركات االتصاالت لزيادة اهتمامها بالذكاء التسويقي.4- 

فروض الدراسة

اعتمدت الدراسة على فرضية أساسية عدمية مفادها اآلتي: -

الفرضيــة الرئيســة: ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن الــذكاء التســويقي وبيـــن تحقيــق امليـــزة التنافســية 
للمنظمــات الرياديــة بالتطبيــق علــى شــركات االتصــاالت األردنيــة. ويتفــرع عنهــا الفرضيــات الفرعيــة التاليــة:

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن الذكاء التسويقي في أساليب البحث والتطويـر وتحقيق امليـزة التنافسية 1- 
لدى شــركات االتصاالت األردنية.

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن الــذكاء التســويقي فــي طــرق التمويــل واملخاطــرة وتحقيــق امليـــزة التنافســية 2- 
لــدى شــركات االتصــاالت األردنيــة.

امليـــزة 3-  بيانــات تســويقية وتحقيــق  توفــر قاعــدة  فــي  التســويقي  الــذكاء  بيـــن  ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
األردنيــة. االتصــاالت  شــركات  لــدى  التنافســية 

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن الــذكاء التســويقي فــي العمــل اإلداري وتحقيــق امليـــزة التنافســية لــدى 4- 
األردنيــة. االتصــاالت  شــركات 

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن الــذكاء التســويقي فــي التفكيـــر اإلبداعــي وتحقيــق امليـــزة التنافســية لــدى 5- 
شــركات االتصــاالت األردنيــة.

تصميم الدراسة:
منهــج الدراســة: تعتبـــر هــذه الدراســة وصفيــة تحليليــة، وهــي تســعى إلــى قيــاس دور الــذكاء التســويقي فــي تحقيــق امليـــزة أ- 

التنافســية للمنظمــات الرياديــة بالتطبيــق علــى شــركات االتصــاالت األردنيــة.

الدراســة االســتطالعية: بلــغ حجــم العينــة االســتطالعية نحــو 20% مــن مجمــل مجتمــع الدراســة لشــركات االتصــاالت ب- 
األردنيــة وتطبيقهــا علــى مــدراء التســويق واملبيعــات وخدمــة العمــالء والبحــث والتطويـــر.

مجتمــع الدراســة: يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع شــركات االتصــاالت فــي األردن والبالــغ عددهــا ثــالث شــركات هــي ج- 
شــركة زيـــن وشــركة أورانــج وشــركة أمنيــة تــم الحصــول علــى كشــف بأســمائها مــن خــالل بيانــات وزارة االقتصــاد الرقمــي 
والريــادة حيــث تــم توزيــع 6 اســتبيانات علــى كل شــركة، وطلــب تعبئــة هــذه االســتبيانات مــن قبــل مــدراء التســويق فــي كل 
شــركة واســتعيدت بالكامــل حيــث بلــغ عــدد االســتثمارات املعبئــة 102 اســتبانة وبعــد مراجعتهــا تــم اســتثناء استبانتيـــن 

لعــدم تعبئتهمــا بالكامــل وبذلــك تكــون نســبة االســتبيانات الصالحــة للتحليــل 99% ممــا تــم توزيعــه.

مصــادر جمــع املعلومــات: تمثلــت مصــادر جمــع البيانــات الثانويــة فــي املجــالت العلميــة املحكمــة والرســائل الجامعيــة د- 
للقيــاس  أداة  تطويـــر  تــم  كمــا  املتخصصــة،  اإللكتـــرونية  املواقــع  فــي  املنشــورة  والكتــب  واألجنبيــة  العربيــة  والكتــب 
)االســتبانة ( لجمــع البيانــات األوليــة الالزمــة، والختبــار صــدق األداة تــم تقييــم االســتبانة مــن قبــل عــدد مــن املحكميـــن، 
وتــم أجــراء التعديــالت الالزمــة وفقــا آلرائهــم العلميــة وخبـــراتهم العمليــة، وبعــد ذلــك قــام الباحــث بتطويـــر اســتبانة كأداة 
لجمــع البيانــات واملعلومــات املتعلقــة بالدراســة، والتــي تكونــت مــن جزأيـــن: الجــزء األول اشــتمل علــى )47( عبــارة ملعرفــة 
إدراك مديـــري شــركات االتصــاالت األردنيــة ملفهــوم الــذكاء التســويقي تناولــت مجموعــة مــن عناصــر الــذكاء التســويقي 

والتــي تــم تقســيمها إلــى خمســة عوامــل وهــي:

العامــل األول: البحــث والتطويـــر والــذي يتضمــن األســئلة التاليــة )37+35+33+17+16+715+6+5+4+3+2+1+- 
.)41+39+38
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العامل الثاني: التمويل واملخاطرة، والذي يتضمن األسئلة التالية )43+20+12+8(.- 

العامل الثالث: قاعدة املعلومات التسويقية، والذي يتضمن األسئلة التالية   )46+45+44+36+34+19+18+11+10+9(.- 

العامل الرابع: طبيعة العمل اإلداري، والذي يتضمن األسئلة التالية  )32+31+30+29+26+25+24+23+22(.- 

العامل الخامس: التفكيـر اإلبداعي، والذي يتضمن األسئلة التالية  )47+42+40+28+27+21+14+13(.- 

مثــل  فيهــا  والعامليـــن  االتصــاالت  للشــركات  الديموغرافيــة  املعلومــات  تضمــن  فقــد  االســتبانة  مــن  الثانــي  الجــزء  أمــا 
الشــركة(. وحجــم  الوظيفــي،  واملركــز  العلمــي،  واملؤهــل  والجنــس،  )العمــر، 

وقــد تــم اعتمــاد مقيــاس مكــون مــن خمــس درجــات لتقييــم إجابــات أفــراد العينــة، حيــث احتســبت العالمــات علــى أســاس 
إعطــاء )5( عالمــات إلجابــة دائًمــا، و)4( عالمــات إلجابــة غالًبــا، و)3( عالمــات إلجابــة أحياًنــا، و)2( عالمتيـــن إلجابــة نــادًرا، و)1( 

عالمــة واحــدة إلجابــة مطلًقــا.

ثبات وصدق االستبانة

ُعرضــت االســتبانة علــى عــدة محكميـــن مــن أســاتذة الجامعــات األردنيــة الحكوميــة والخاصــة وعلــى بعــض املتخصصيـــن 
فــي مجــال التســويق لدراســة مــدى دقــة صياغــة عبــارات االســتبانة ودرجــة مالءمتهــا ألهــداف الدراســة. وقــد قــام الباحــث بإعــادة 

النظــر فــي بعــض عبــارات االســتبانة فــي ضــوء التعديــالت املقتـــرحة مــن املحكميـــن. 

والختبــار مــدى صالحيــة االســتمارة )Validity( فقــد تــم إجــراء اختبــار أولــي لهــا، حيــث تــم توزيــع )4( اســتبيانات علــى 
شــركات االتصــاالت األردنيــة علــى أســاس املالءمــة وكانــت النتائــج إيجابيــة وبنــاًء عليــه فقــد تــم اعتمــاد االســتبانة وتوزيعهــا علــى 

العينــة النهائيــة.

الدراســة  نتائــج  اعتمــاد  مصداقيــة  مــدى  ولقيــاس 
ألفــا  كرونبــاخ  معادلــة  اســتخدام  تــم  فقــد   ،)Reliability)
ممــا   )0.9193( ألفــا  معامــل  بلــغ  حيــث   )Alpha  Cronbach)
عبــارات  بيـــن  عالــي  وتـــرابط  اتســاق  عالقــة  وجــود  إلــى  يشيـــر 
 
ً
االســتبانة، فهــذه النســبة تـــزيد علــى النســبة املقبولــة إحصائيــا

.Sekaran  %60 والبالغــة 

اختبــار كوملوجــروف-  اســتخدام  تــم  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
التوزيــع  مــن  للتأكــد   Kolmogorov- Smirnov سميـــرنوف 
الطبيعــي إلجابــات عبــارات االســتبانة، ويبيـــن الجــدول رقــم )1( 

االختبــار. هــذا  نتائــج 

وبالنظــر إلــى الجــدول الســابق وعنــد مســتوى داللــة )0.05( 
طبيعًيــا،  توزيًعــا  كان  جميعهــا  اإلجابــات  توزيــع  أن  يتبيـــن  فأنــه 
حيــث إن نســب االحتماليــة لــكل اإلجابــات كانــت أقــل مــن )0.05( 

املســتوى املعتمــد فــي املعالجــة اإلحصائيــة لهــذه الدراســة.

أسلوب التحليل اإلحصائي

إحصائًيــا  البيانــات  معالجــة  أســلوب  الباحــث  اســتخدم 
 )One Way Anova( وطريقــة تحليــل SPSS باســتخدام بـــرنامج
الحســابية  املتوســطات  إلــى  إضافــة  البحــث  فرضيــات  الختبــار 

املعياريــة. واالنحرافــات 

الجدول رقم )1(
نتائج اختبار كوملوجروف- سميـرنوف لتوزيع اإلجابات

Sig.  Kolmogorov-
Smirnov Z الرقم Sig.  Kolmogorov-

Smirnov Z الرقم

0.001 2.024 25 0.00 4.376 1
0.00 3.661 26 0.00 2.662 2

 0.00 2.474 27 0.00 4.001 3
0.00 2.560 28 0.00 2.141 4
0.00 2.222 29 0.00 2.872 5
0.00 2.185 30 0.00 2.436 6
0.00 2.844 31 0.00 2.344 7
0.00 2.550 32 0.00 2.169 8

 0.00 2.719 33 0.00 3.488 9
0.00 2.116 34 0.001 2.036 10
0.00 2.585 35 0.00 2.246 11
0.00 2.745 36 0.001 1.955 12
0.00 2.133 37 0.00 2.725 13
0.00 2.397 38 0.00 2.262 14
0.00 2.520 39 0.00 2.621 15
0.00 2.725 40 0.00 4.602 16
0.00 2.422 41 0.00 3.185 17
0.00 3.369 42 0.00 3.177 18
0.00 2.322 43 0.002 2.361 19
0.00 3.250 44 0.00 2.282 20
0.00 3.418 45 0.001 2.212 21
0.00 2.095 46 0.00 2.428 22

0.018 1.537 47 0.001 2.00 23
0.00 2.259 24
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نموذج البحث

 ساليب البحث والتطوير أ 

 التمويل واملخاطرة 

 قاعدة معلومات تسويقية 

 اإلداري طبيعة العمل  

ات االتصاالت األردنية لشرك  التنافسيةامليزة تحقيق    

ي بداعالتفكير اإل   

 املتغير التابع      تقل املساملتغير             
 األردنية( لشركات االتصاالت   امليزة التنافسيةتحقيق )     (  يالذكاء التسويق)          

 
 
 

    
 

    
 
 
 
 
 

 

املصدر: إعداد الباحث

بلــغ عددهــم )92(  يوضــح الجــدول رقــم )2( أعــاله أن غالبيــة أفــراد العينــة فيمــا يتعلــق بالجنــس مــن الذكــور حيــث 
بفئــات  يتعلــق  أمــا فيمــا   .%92 بنســبة  فــرًدا 
فــي  التكــرارات  مــن  عــدد  أكبـــر  فــكان  العمــر 
 
ً
الفئــة التــي تقــع أعمارهــا بيـــن )20-29( عامــا

مجمــوع  مــن   %42 النســبة  بلغــت  حيــث 
أفــراد العينــة. وبالنســبة للمســتوى التعليمــي 
فقــد كان 81% مــن أفــراد العينــة مــن حملــة 
دراســات  والباقــي  البكالوريــوس،  درجــة 
عليــا، وهــذا التوزيــع يتفــق مــع طبيعــة توزيــع 
فــي شــركات االتصــاالت مــن حيــث  العامليـــن 
كــون  التعليمــي  واملســتوى  والعمــر  الجنــس 
هــم  املبحوثيـــن  مــن  املســتهدفة  الشــريحة 

فئــة املســتويات اإلداريــة العليــا واملتوســطة حيــث إن 70% مــن عينــة 
فأعلــى. قســم  رئيــس  مســتوى  مــن  هــم  الدراســة 

يشيـــر الجدول رقم )3( إلى أن النسبة األكبـــر من أفراد العينة 
(67%( خبـــرتهم مــن ســنه إلــى خمــس ســنوات، هــذا ويؤكــد مــع الحالــة 
الفعلية لشــركات االتصاالت األردنية حيث إن معظم هذه الشــركات 

هــي شــركات حديثــة.

أمــا فيمــا يتعلــق باملركــز الوظيفــي، فــإن 39% مــن أفــراد العينــة 
هــم رؤســاء أقســام و31% هــم بوظيفــة مديـــر أو مســاعد مديـــر.

الجدول رقم )2(
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس والعمر واملستوى التعليمي

املستوى التعليميالعمرالجنس
%التكرارالفئة%التكرارالفئة%التكرارالفئة
0000ثانوية عامة0000أقل من 9220%92ذكر
0000دبلوم مجتمع42%2042-829%8أنثى

81%81جامعي39-3039%39
19%19دراسات عليا49-407%7

12%5012 فأكثـر
100%100املجموع100%100املجموع100%100املجموع

الجدول رقم )3(
توزيع العينة حسب عدد سنوات الخدمة واملركز الوظيفي

املركز الوظيفيعدد سنوات الخدمة
%التكرارالفئة%التكرارالفئة

20%20مديـر إدارة0000أقل من سنة
11%11مساعد مديـر5-167%67

39%39رئيس قسم10-622%22
 30%30موظف15-117%7

4%164 فأكثـر
100%100املجموع100%100املجموع



دور الذكاء التسويقي في تحقيق امليزة التنافسية للمنظمات الريادية ...

346

تحليل النتائج واختبار الفرضيات
 - البحث والتطويـر

ً
أوال

تقديــم  أن   )4( جــدول  مــن  يتبيـــن 
منتجــات جديــدة ودخــول أســواق الجديــدة 
وتطويـــر املنتجــات الحاليــة أهــم العناصــر 
لالتصــاالت  األردنيــة  الشــركات  تـــراها  التــي 
األفــكار  بينمــا  املنتجــات  لتطويـــر  ضروريــة 
األخــرى  الشــركات  مــع  والتعامــل  الغريبــة 
والجامعــات  العلمــي  البحــث  ومؤسســات 
واســتخدام األســاليب التســويقية املتطــورة 
هي األقل أهمية حسب رأي هذه الشركات.

ثانًيا - التمويل واملخاطرة

شــركات  أن   )5( جــدول  مــن  يتبيـــن 
للمحايــدة  تميــل  األردنيــة  االتصــاالت 
مــن  املخاطــرة  نحــو  ضعيفــة  موافقــة  أو 
وهــذا  والتمويــل  التطويـــر  اإلدارة  مجلــس 
املؤشــر واضــح علــى عــدم امليــل نحــو تحمــل 

ذلــك. عــن  الناتجــة  املخاطــر 

ا - توفيـر قاعدة بيانات تسويقية
ً
ثالث

شــركات  أن   )6( جــدول  مــن  يتضــح 
الشــركات  تتابــع  األردنيــة  االتصــاالت 
املحليــة ملنافســة وآراء ومقتـــرحات العمــالء 
التطــور  كثيـــرة  ألنهــم  بينمــا  واضــح  بشــكل 
صنــدوق  يخصــص  أو  املعلومــات  لنظــام 

االقتـــراحات.

رابًعا - عناصر العمل اإلداري

يتضــح مــن الجــدول )7( أن شــركات 
اهتماًمــا  تعطــي  األردنيــة  االتصــاالت 
العناصــر  لجميــع  ومتقارًبــا   

ً
متوســطا

املســاعد  اإلداري  والجــو  بالعمــل  املتعلقــة 
متوســط  كان  إذا  التســويقي  الــذكاء  علــى 
فــي حــده األدنــى   3.5 اإلجابــات يتـــراوح بيـــن 
علــى  مؤشــر  وهــذا  األعلــى  حــده  فــي  و3.9 
أهميــة  مــن  األردنيــة  الشــركات  تعطيــه  مــا 
الــذكاء  تنميــة  فــي  اإلداريــة  للعناصــر 

الشــركات. هــذه  فــي  التســويقي 

جدول رقم )4(
الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لإلجابات عن أسئلة البحث والتطويـر

االنحراف 
املعياري

الوسط 
الحسابي البحث والتطويـر التسلسل

0.46 4.69 تعمل الشركة على تقديم منتجات وخدمات جديدة  1
0.93 4.22 تعمل الشركة على تطويـر منتجاتها الحالية 2
0.62 4.58 تسعى الشركة لدخول أسواق جديدة 3

1 3.63 تـركز الشركة على التطويـر الجوهري للمنتجات 4
0.85 4.23 تواكب الشركة التطورات العلمية في مجالها 5
0.90 4.05 تسعى الشركة للبحث عن األفكار الجديدة  6
1.13 2.7 ال تستبعد الشركة األفكار الغريبة 7
1.24 3.8 يوجد لدى الشركة جهاز متخصص للبحث والتطويـر 15
0.53 4.7 تتابع الشركة مدى نجاح املنتجات الجديدة 16
0.86 4.3 تبحث الشركة عن أسباب فشل املنتجات الجديدة  17
0.99 3.64 تتقبل الشركة مقتـرحات عمالئها اإلبداعية وتعمل على تنفيذها  33

0.94 3.23 تتعــاون الشــركة مــع مؤسســات البحــث العلمــي والجامعــات 
لتطويـــر أفــكار جديــدة 37

1.01 3.6 تسعى الشركة للتعامل مع الشركات األردنية االتصاالت األخرى  38
0.92 3.8 تستخدم الشركة أساليب تسويقية متطورة  39
0.98 3.97 تستفيد الشركة من املصادر األولية في تقديم الخدمات  41

جدول رقم )5(
الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لإلجابات عن أسئلة التمويل واملخاطرة

االنحراف 
املعياري

الوسط 
الحسابي التمويل واملخاطرة التسلسل

1 3.1 لدى الشركة استعداد لتحمل املخاطرة في مجال التطويـر 8
1.1 3.15 تخصص الشركة موازنات مالية إلجراء األبحاث العلمية 12

1.38 3.16 يوجــد فــي الشــركة فريــق مغامــر يبحــث عــن كل مــا هــو جديــد 
لخدمــة الشــركة 20

1.4 3.1 الصلــة  العلميــة ذات  البحــوث  بعــض مشــروعات  الشــركة  تمــول 
االتصــاالت  بخدمــات  43

جدول رقم )6(
الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لإلجابات عن أسئلة قواعد البيانات التسويقية
االنحراف 

املعياري
الوسط 
الحسابي توفيـر قاعدة بيانات تسويقية التسلسل

0.82 4.4 تتابع الشركة تطورات الشركات املحلية املنافسة  9
1.22 3.71 تتابع الشركة تطورات الشركات العاملية املنافسة 10
1.4 3.27 يتوفر لدى الشركة جهاز استخبارات تسويقي 11

0.91 3.75 تنوع الشركة في أساليبها التسويقية  18
1.14 3.38 تلجأ الشركة إلى استخدام شبكة اإلنتـرنت في عملها التسويقي 19
1.1 3.5 يوجد لدى الشركة نظام معلومات متكامل املقتـرحات واألفكار  34
0.8 3.78 تأخذ الشركة بمقتـرحات مورديها لتطويـر عملها  35

0.3 3.68 مــن  لالســتفادة  الرســمية  األجهــزة  مــع  الشــركة  تتفاعــل 
الجديــدة  األفــكار  36

0.89 4.27 تتابع الشركة آراء ومقتـرحات األطباء حول خدمات االتصاالت  44
0.73 4.4 تتابع الشركة آراء ومقتـرحات العمالء حول خدماتها  45
1.38 3.2 تخصص الشركة صندوقا لالقتـراحات وتقوم بمراجعته بعناية 46
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جدول رقم )7(
الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لإلجابات عن أسئلة طبيعة العمل اإلداري

االنحراف 
املعياري

الوسط 
الحسابي طبيعة العمل اإلداري التسلسل

1.02 3.9 توفر الشركة لدى العامليـن فيها جوا إدارًيا مريحا للوصول إلى التفكيـر اإلبداعي 22
0.96 3.6 تعقد الشركة دورات تدريبية لدى العامليـن فيها لتعريفهم بأهمية الذكاء التسويقي  23
0.86 3.5 تسعى الشركة إلى إيجاد حلقات ودوائر للقيادات اإلبداعية واالبتكارية داخلها 24
0.98 3.39 تقدم الشركة حوافز مادية ومعنويه ألصحاب األفكار اإلبداعية 25
1.0 3.9 تعتبـر الشركة اإلبداع واالبتكار عامالن مهمان في تقييم أداء العامليـن لديها 26
0.9 3.52 يساعد الهيكل التنظيمي للمنظمة على الذكاء التسويقي 29

0.91 3.6 توفر الشركة نوعا من الالمركزية الذي يساعد على طرح األفكار الجديدة 30
0.87 3.57 أن طبيعة العالقات بيـن املستويات اإلدارية املختلفة مصممة ملساعدة العامليـن على الذكاء التسويقي  31
0.93 3.8 تشجع الشركة املستويات اإلدارية الدنيا على تقديم ومناقشة األفكار الجديدة  32

خامًسا - التفكيـر اإلبداعي

إجمــاع  إلــى   )8( جــدول  يشيـــر 
علــى  األردنيــة  االتصــاالت  شــركات 
االســتفادة مــن املشــاركة باملؤتمــرات 
بالــذكاء  املتعلقــة  والنــدوات 
بينمــا كان هنــاك ضعــف  التســويقي 
اللجــان  تشــكيل  مجــال  فــي  واضــح 
الدائمــة األفــكار اإلبداعيــة ضعيــف 

اإلعــالم. وســائل  فــي  يطــرح  بمــا 

توجــد  1- ال  األولــى:  الفرضيــة 
والتطويـــر  البحــث  التســويقي وأســاليب  الــذكاء  بيـــن  عالقــة 
لتحقيــق امليـــزة التنافســية لــدى شــركات االتصــاالت األردنيــة.

والتطويـــر  للبحــث  املحســوبة   )f( قيمــة  أن   )9( جــدول  يبيـــن 
(12.945( وهــي اكبـــر مــن قيمتهــا املســتخرجة مــن الجــداول اإلحصائيــة 
ممــا  و86(،   13( حريــة  ودرجــات   )0.05( داللــة  مســتوى  عنــد   )1.83)
يوجب رفض الفرضية العدمية القائلة بعدم وجود عالقة بيـن الذكاء 
التســويقي وأســاليب البحــث والتطويـــر لتحقيــق التميـــز لــدى شــركات 
)f( البالــغ  فــي األردن. ويؤكــد هــذه النتيجــة مســتوى داللــة  االتصــاالت 
(0.00(، حيــث إنــه أقــل مــن )0.05( املســتوى املعتمــد لهــذه الدراســة.

التســويقي  2- الــذكاء  بيـــن  عالقــة  توجــد  ال  الثانيــة:  الفرضيــة 
األردنيــة االتصــاالت  شــركات  لــدى  التنافســية  امليـــزة  لتحقيــق  واملخاطــرة  التمويــل  وطــرق 

مــن قيمتهــا  أكبـــر  )16.497( وهــي  بلغــت  للتمويــل واملخاطــرة  املحســوبة   )  f  ( أعــاله أن قيمــة   )9( الجــدول رقــم  يبيـــن 
رفــض  يوجــب  ممــا  و86(،   13( حريــة  ودرجــات   )0.05( داللــة  عنــد مســتوى   )1.83( اإلحصائيــة  الجــداول  مــن  املســتخرجة 
الفرضيــة العدميــة القائلــة بعــدم وجــود عالقــة بيـــن الــذكاء التســويقي والتمويــل واملخاطــرة لتحقيــق امليـــزة التنافســية لــدى 
شــركات االتصــاالت فــي األردن. ويؤكــد هــذه النتيجــة مســتوى داللــة ) f ( البالــغ )0.00(، حيــث إنــه أقــل مــن )0.05( املســتوى 

الدراســة. لهــذه  املعتمــد 

جدول رقم )8(
الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لإلجابات عن أسئلة التفكيـر اإلبداعي

االنحراف 
املعياري

الوسط 
الحسابي العبارة التسلسل

0.87 3.66 تلجأ الشركة إلى استخدام أساليب مبتكرة في التفكيـر 13
0.86 3.6 تعيد الشركة دراسة األفكار بشكل متكرر 14
1.27 2.8 يوجد لدى الشركة لجان دائمة تتبني التفكيـر اإلبداعي 21
0.95 3.5 تتبني الشركة األفكار اإلبداعية ودعمها 27
0.87 3.15 يتوفر لدى الشركة سلة كبيـرة من األفكار اإلبداعية تسويقية 28
1.0 3.2 تستفيد الشركة مما يطرح في وسائل األعالم من أفكار للذكاء التسويقي  40

0.81 4.38 املتعلقــة  والنــدوات  املؤتمــرات  وحضــور  املشــاركة  مــن  الشــركة  تســتفيد 
التســويقي بالــذكاء  42

1.38 3.14 تعقد الشركة اجتماعات دورية لآلراء الحرة والعصف الذهني  47

الجدول رقم )9(
تحليل التبايـن األحادي إلجابات أفراد العينة بيـن 
التفكيـر اإلبداعي وعناصر الذكاء التسويقي لدى 

شركات االتصاالت األردنية

قيمة ) f (املتغيـر
املحسوبة

) f ( قيمة
الجدولية

مستوى 
الداللة

12.9451.830.00البحث والتطويـر
16.4971.830.00التمويل واملخاطرة

22.9061.830.00قاعدة البيانات التسويقية
13.9351.830.00العمل اإلداري
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الفرضيــة الثالثــة: ال توجــد عالقــة بيـــن الــذكاء التســويقي ومــدى توفــر قاعــدة بيانــات تســويقية لتحقيــق امليـــزة  3-
لــدى شــركات االتصــاالت األردنيــة التنافســية 

يبيـــن الجــدول رقــم )9( أعــاله أن قيمــة )f( املحســوبة لتوفيـــر قاعــدة بيانــات تســويقية بلغــت )22.906( وهــي اكبـــر مــن 
قيمتهــا املســتخرجة مــن الجــداول اإلحصائيــة )1.83( عنــد مســتوى داللــة )0.05( ودرجــات حريــة )13 و86(، ممــا يوجــب رفــض 
الفرضيــة العدميــة القائلــة بعــدم وجــود عالقــة بيـــن الــذكاء التســويقي ومــدى توفــر قاعــدة بيانــات تســويقية لتحقيــق امليـــزة 
التنافســية لــدى شــركات االتصــاالت فــي األردن. ويؤكــد هــذه النتيجــة مســتوى داللــة ) f ( البالــغ )0.00(، حيــث إنــه أقــل مــن 

(0.05( املســتوى املعتمــد لهــذه الدراســة.

الفرضيــة الرابعــة: ال توجــد عالقــة بيـــن الــذكاء التســويقي وطبيعــة العمــل اإلداري لتحقيــق امليـــزة التنافســية لــدى  4-
شــركات األردنيــة

يبيـــن الجــدول رقــم )9( أعــاله أن قيمــة )f( املحســوبة لطبيعــة العمــل اإلداري بلغــت )13.935( وهــي اكبـــر مــن قيمتهــا 
رفــض  يوجــب  ممــا  و86(،   13( حريــة  ودرجــات   )0.05( داللــة  عنــد مســتوى   )1.83( اإلحصائيــة  الجــداول  مــن  املســتخرجة 
الفرضيــة العدميــة القائلــة بعــدم وجــود عالقــة بيـــن الــذكاء التســويقي وطبيعــة العمــل اإلداري لتحقيــق امليـــزة التنافســية لــدى 
شــركات االتصــاالت فــي األردن. ويؤكــد هــذه النتيجــة مســتوى داللــة )f( البالــغ )0.00(، حيــث إنــه أقــل مــن )0.05( املســتوى 

املعتمــد لهــذه الدراســة.

الفرضيــة الخامســة: ال توجــد عالقــة بيـــن الــذكاء التســويقي والتفكيـــر اإلبداعــي لتحقيــق امليـــزة التنافســية لــدى  5-
شــركات االتصــاالت األردنيــة.

يبيـــن الجــدول رقــم )10( أعــاله أن قيمــة f املحســوبة )10804( وهــي أقــل مــن قيمتهــا الجدوليــة البالغــة )3.92( عنــد 
وهــذا   )0.05( البالــغ  الداللــة  ومســتوى  و98(   1( حريــة  درجــات 
وجــود  عــدم  علــى  تنــص  والتــي  العدميــة  الفرضيــة  قبــول  يوجــب 
عالقة بيـن التفكيـر اإلبداعي ومتوسط عناصر الذكاء التسويقي 
لــدى شــركات االتصــاالت فــي األردن. ويؤكــد هــذه النتيجــة مســتوى 
مســتوى   )0.05( مــن  أكبـــر  إنــه  حيــث   )0.182( البالــغ   )f( داللــة 

املعتمــد. الداللــة 

 R2 التحديــد  معامــل  قيمــة  أن  يتضــح  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 
بلغــت )0.018( ممــا يعنــي أن نســبة )0.018( فقــط مــن التغيـــرات 

التــي تحــدث فــي متوســط إجابــات أفــراد العينــة.

مناقشة نتائج الدراسة:

من التحليل السابق واملشار إليه في الجداول )4-10( يتضح ما يلي:

تقديــم 1-  فــي  التنافســية  امليـــزة  تحقيــق  أجــل  مــن  التســويقي  الــذكاء  أهميــة  علــى  األردنيــة  االتصــاالت  تـــركز شــركات 
فــي املنتجــات والخدمــات والبحــث والتطويـــر  خدماتهــا للعمــالء مــن خــالل اســتخدام املزيــج التســويقي والتـــرويجي 
وخاصــة مــا يتعلــق بتقديــم املنتجــات والخدمــات الجديــدة وتطويـــر املنتجــات والخدمــات الحاليــة واالســتفادة مــن 
املعلومــات التســويقية االســتخبارية فــي الدخــول إلــى أســواق مســتهدفة جديــدة ولكنهــا تعطــي اهتماًمــا أقــل لالســتفادة 

مــن األفــكار التــي قــد تبــدوا غريبــة للوهلــة األولــى.

تشيـــر نتائــج الدراســة إلــى حــذر شــركات االتصــاالت األردنيــة لتحمــل املخاطــرة وتحويــل األنشــطة البحثيــة التــي يمكــن 2- 
أن تســاعد علــى اإلبــداع وهــذا مؤشــر إلــى ميــل هــذه الشــركات نحــو األفــكار املضمونــة واملنتجــات قليلــة املخاطــرة وال 
شــك أن هــذا التوجــه يمكــن أن يكــون أمــام تطويـــر املنتجــات التــي تحمــل درجــة مــن املخاطــرة وبالتالــي تقليــل هامــش 

اإلبداع.

الجدول رقم )10(
 تحليل التبايـن األحادي إلجابات أفراد العينة 

بيـن نوع الشركة ومتوسط عناصر الذكاء التسويقي لدى 
شركات االتصاالت األردنية.

مجموع املصدر
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
)f(

مستوى 
الداللة

االنحدار
العوامل الباقية
التبايـن الكلي

0.380
20.665
21.046

1
98
99

0.380
0.2111.8040.182

0.018 = )R Square( 0.134               معامل التحديد = )R( معامل االرتباط
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تبيـــن نتائــج التحليــل لشــركات االتصــاالت األردنيــة وإن كانــت تســعى ملتابعــة تطــورات الشــركات املحليــة املنافســة 3- 
وبدرجــة أقــل مــن شــركات االتصــاالت العامليــة إال أن اهتمامهــا أقــل بشــكل واضــح بــأي نظــام متكامــل للمقتـــرحات 
واألفكار أو تخصيص صندوق لالقتـــراحات وهذا مؤشــر آخر على أن هذه الشــركات تســعى لالســتفادة من األفكار 
عنهــا بطريقــة  البحــث  أو  الجديــدة  األفــكار  بتبنــي  املبــادرة  عــن  بنفســها  تنــأى  أن  تـــريد  ولكنهــا  الناجحــة  والتجــارب 

منتظمــة عــن طريــق إيجــاد جهــاز اســتخبارات تســويقي خــاص بهــا.

هنــاك اهتمــام واضــح مــن شــركات االتصــاالت األردنيــة باقتـــراحات العمــالء مــن خــالل هــذه الدراســة وهــذا �ســيء جيــد 4- 
كونهمــا األقــرب للعمــالء واألكثـــر قــدرة علــى تحديــد رغباتــه واحتياجاتــه ولكــن اســتخدام شــركات االتصــاالت لشــبكة 
اإلنتـــرنت وتفاعلهــا مــع األجهــزة الرســمية لالســتفادة مــن األفــكار الجديــدة قــد كان أقــل أهميــة حســب إجابــات هــذه 
الشــركات وهــذا مؤشــر جديــد علــى أن شــركات االتصــاالت األردنيــة ال تســتفيد مــن كافــة املصــادر املتاحــة لهــا لإلبــداع 
فــي عمليــات  واالبتــكار باملســتوى املطلــوب كــون شــبكة اإلنتـــرنت واألجهــزة الرســمية هــي مصــادر أساســية ومهمــة 

اإلبــداع واالبتــكار بهــدف الوصــول إلــى تطويـــر منتجــات وخدمــات جديــدة.

لــم يصــل اهتمــام شــركات االتصــاالت األردنيــة بعناصــر العمــل اإلداري إلــى املســتوى املطلــوب إذ كانــت بمتوســط 5- 
إجاباتهــا علــى هــذه العناصــر أقــل مــن )4 درجــات( علــى مقيــاس مؤلــف مــن 5 درجــات وال يخفــى أن إيجــاد العناصــر 

اإلداريــة املســاعدة علــى خلــق روح اإلبــداع واالبتــكار هــو شــرط أسا�ســي للوصــول إلــى أفــكار إبداعيــة جديــدة.

تشيـــر نتائــج الدراســة إلــى اســتفادة محــدودة ممــا يطــرح فــي وســائل اإلعــالم مــن أفــكار إبداعيــة وإلــى ضعــف واضــح فــي 6- 
إيجــاد وســيلة لألفــكار اإلبداعيــة وقلــة وجــود اللجــان الدائمــة لتبنــي األفــكار اإلبداعيــة وعــدم اهتمــام الشــركات بــأي 
لقــاءات دوريــة للعامليـــن لديهــا للتــداول حــول اآلراء الحــرة املتعلقــة بالشــركة واالســتفادة مــن األفــكار اإلبداعيــة التــي 

يمكــن الحصــول عليهــا باســتخدام هــذه الوســائل.

لقــد أكــدت النتائــج وجــود عالقــة قويــة بيـــن الــذكاء التســويقي مــن جهــة وكل مــن أســاليب البحــث والتطويـــر وطــرق 7- 
التمويــل واملخاطــرة وتوفيـــر قاعــدة بيانــات تســويقية والعمــل اإلداري.

توصيات الدراسة

بناًء على التوصيات واالستنتاجات السابقة فإننا نو�سي بما يلي:

 -1 
ً
فريقــا وتخصيــص  األردنيــة  االتصــاالت  شــركات  استـــراتيجيات  فــي  التســويقي  الــذكاء  تبنــي  نحــو  التوجــه  ضــرورة 

للتـــرويج  وتطبيقــه  التســويقي  بالــذكاء  املتعلقــة  الجديــدة  األفــكار  عــن  للبحــث  املغامــرة  بـــروح  ويتميـــز   
ً
متخصصــا

عنهــا  ينتــج  أن  يمكــن  والتــي  األفــكار  هــذه  ملتابعــة  األولــى  للمــرة  عنــد طرحهــا  تبــدوا مســتغربة  قــد  والتــي  لخدماتهــم 
مبتكــرة. منتجــات 

أن تتعــاون شــركات االتصــاالت فيمــا بينهــا بشــكل مناســب لتوزيــع تكاليــف البحــث والتطويـــر فيمــا بينهــا وبمــا يخفــف 2- 
مــن العــبء املتـــرتب علــى الشــركة الواحــدة وأن تســتفيد ممــا تقدمــه الدوائــر الرســمية واملعاهــد العلميــة مــن بحــوث 

ودراســات فــي هــذا الشــأن.

 لألفــكار والتــي يمكــن فــي حــال متابعتهــا بشــكل جيــد أن تكــون 3- 
ً
 خصبــا

ً
 مهمــا

ً
لقــد أصبحــت مواقــع اإلنتـــرنت مصــدرا

 لألفــكار الجديــدة خاصــة وإن خدمــة اإلنتـــرنت غــي مكلفــة ويمكــن الحصــول عليهــا بســهولة كمــا إن 
ً
 مهمــا

ً
مصــدرا

إلــى مهــارات متخصصــة. اســتخدامها ال يحتــاج 

أن تعمــل شــركات االتصــاالت األردنيــة علــى تطويـــر أســلوب عملهــا اإلداري والتقليــل مــن املركزيــة الشــديدة والهيــاكل 4- 
 إدارًيــا يســاعد كافــة العامليـــن لديهــا مهًمــا كان مســتواهم الوظيفــي علــى التفكيـــر 

ً
التنظيميــة الجامــدة وأن توجــد جــوا

 فــي نحــو وتطــور هــؤالء العامليـــن.
ً
بمنظــور إبداعــي وتقديــم أفــكار إبداعيــة تكــون أساســا

فــي 5-  الجديــدة  األفــكار  متابعــة  مهمتهــا  تســويقية  اســتخبارات  إيجــاد  فكــرة  األردنيــة  االتصــاالت  شــركات  تتبنــي  أن 
جميــع املجــاالت اإلنتاجيــة واإلداريــة والتســويقية بهــدف االســتفادة مــن هــده األفــكار اإلبداعيــة فــي تقديــم املنتجــات 

الجديــدة فــي تطويـــر املنتجــات الحاليــة ولــذا بالنســبة لألســواق الحاليــة والجديــدة.
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أن تعمل شركات االتصاالت األردنية على تطويـر نظام معلومات متكامل يتخصص بالبحث عن األفكار اإلبداعية 6- 
والــذكاء التســويقي ومتابعتهــا وتطويـــرها لالســتفادة منهــا فــي مجــال عملهــا وأـــن يكــون لديهــا ســلة أفــكار كبيـــرة تتضمــن 

كل مــا يصــل إليهــا مــن آراء أو مقتـــرحات أو أفــكار بهــدف تجربتهــا واالســتفادة منهــا فــي مجــاالت عملهــا.

أن تـــزيد شــركات االتصــاالت األردنيــة مــن اهتمامهــا بموضــوع الــدورات والحلقــات العلميــة وجلســات الحــوار الحــرة 7- 
والتي يمكن من خاللها الوصول إلى أفكار تســويقية والذكاء التســويقي واإلبداعي والذي يســاعد إلى تطويـــر أســلوب 
علــى تســويق خدمــات هــذه الشــركات وخاصــة مــا يتعلــق منهــا اقتـــراحات العامليـــن لديهــا وموزعيهــا ومورديهــا والــذي 
يمكــن أن يكــون لهــم وجهــة نظــر مختلفــة عــن وجهــة نظــر الشــركة نتيجــة اتصالهــم بالعمــالء خاصــة وبالســوق بشــكل 

عــام.

حدود الدراسة

تـــركز هــذه الدراســة علــى أهميــة دور الــذكاء التســويقي فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية للمنظمــات الرياديــة فــي اململكــة 
األردنيــة الهاشــمية بالتطبيــق علــى شــركات االتصــاالت األردنيــة مــن خــالل اســتخدام املتغيـــرات املســتقلة املتمثلــة فــي الــذكاء 

التســويقي وعناصــره واملتغيـــر التابــع تحقيــق امليـــزة التنافســية.

ومــن محــددات الدراســة صعوبــة اإلفصــاح الكامــل مــن بعــض شــركات االتصــاالت عــن أســاليب الــذكاء التســويقي لديهــا 
وعــن طــرق االســتخبارات التســويقية التــي تتبعهــا لجمــع املعلومــات عــن املنافسيـــن، وكذلــك اقتصــار الدراســة علــى مدينــة 

عمــان العاصمــة التــي تتوافــر فيهــا اإلدارات الرئيســة والفــروع الكبيـــرة لشــركات االتصــاالت األردنيــة.
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ABSTRACT 

In view of the importance of the role of marketing intelligence in the success of entrepreneurial orga-
nizations and achieving their competitive advantage in different business environments, the study commu-
nity may consist of all three telecommunications companies in Jordan, namely Zain, Orange, and a security 
company whose names were obtained through the data of the Ministry of Digital Economy and Entre-
preneurship Where 6 questionnaires were distributed to each company, and the request to fill out these 
questionnaires by marketing managers in each company was completely restored, as the number of invest-
ments mobilized reached 102 questionnaires, and after reviewing them, two questionnaires were excluded 
because they were not completely filled out, thus the proportion of questionnaires valid for analysis is 99% 
of what has been distributed

The results of the study concluded that there is a high concentration of Jordanian communication 
companies on the importance of marketing intelligence in order to achieve a competitive advantage in pro-
viding services to customers through the use of the marketing and promotional mix in products and ser-
vices and research and development, especially with regard to providing new products and services and 
developing existing products and services but they give attention Less to take advantage of ideas that may 
seem strange at first sight

The results of the study indicated the warning of Jordanian telecommunications companies to take 
risks and transfer research activities that can help to creativity and this is an indication of the tendency of 
these companies towards guaranteed ideas and low-risk products. There is no doubt that this trend can be 
in front of developing products that carry a degree of risk and thus reduce the margin of creativity.

Keywords: Marketing Intelligence, Competitive Advantage, Entrepreneurial Organizations, Jordanian 
Telecom Companies.




