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 :ملخص البحث 
اري    سلوك االبتك ى ال تستھدف الدراسة بحث أثر تطبیق ممارسات التسویق الداخلي عل

ات الحك املین بالجامع دى الع تل ة بالكوی ع .  ومی أداة لجم صاء ك ة اإلستق احثین قائم تخدم الب إس
ة ة الدراس ن عین ات م ت ، البیان ي بلغ ي ٤٠٠ والت املین ف ن الع ردة م ت و مف ة جامعة الكوی الھیئ

دریب ي والت یم التطبیق وائم الصحیحة ، العامة للتعل ي حین بلغت الق در بحوالي  ٣٥٠ ف سبة تق بن
ائج . نة العشوائیة الطبقیة في جمع بیانات الدراسة العیىعتماد عل، وتم اال %٨٧.٥ رت نت وأظھ

ة  ود عالق ة ذإالدراسة وج اط طردی اد ورتب ین أبع صائیة ب ة إح داخلي دالل سویق ال سلوك و الت ال
ت ائج الدراسة، االبتكاري لدى العاملین بالجامعات الحكومیة بالكوی ا أظھرت نت ستوى  كم  أن م

اد تطبیق  داخلي أبع سویق ال تالوالت ة بالكوی املین بالجامعات الحكومی دى الع  سلوك االبتكاري ل
ًكما توصلت أیضا ،  ، والتسعیر ، والتوزیع ، والترویج المنتج :  في األبعاد التالیةكانت متوسطة

روق ىإل ىو ذوجود ف ستجیبین تعزى إل ین المتوسطات الحسابیة للم ة إحصائیة ب ن  دالل ل م  ك
رات ل الجنس:  متغی ة العم ر، ، وجھ وظیفي  والعم سمى ال رة ، والم نوات الخب ل  ، وس والمؤھ

ي ق ،  العلم ي تحقی سھم ف ي ت ن التوصیات الت د م ات العدی ذه الجامع دمت الدراسة لھ سلوك وق ال
  .  كما قدمت بعض التوصیات بالدراسات المستقبلیة، االبتكاري

Abstract: 
The study aims at examining the impact of the application of 

internal marketing processes on the innovative behavior of employees of 
public universities in Kuwait.  Researchers used the survey as a tool for 
data collection from the study sample, which reached to 400 of employees 
in Kuwait University and the Public Authority for Applied Education and 
Training, was applied and the valid questionnaires are 350 (87.5% of 
sample size). The results of the study showed a relationship of positive 
correlation between the dimensions of the Dimensions of internal 
marketing on the innovative behavior of employees of public universities 
in Kuwait. The results of the study also showed that the level of 
application of internal marketing dimensions to the innovative behavior 
of public university employees in Kuwait was moderate in the following 
dimensions: (product, promotion, distribution, pricing), However, there 
are differences of statistical significance between the averages of the 
participants in the sample understudy in terms of: Gender, work 
destination, age, job title, years of experience, educational qualification. 
Discussion the study provided these universities with many 
recommendations that contribute to achieving innovative behavior. 
Suggestions and future researchers are mentioned. 
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  : دـتمھی
ات بغض النظر عن  تؤثر وتتأثر بھاالمنظمات جزء من البیئة تعد  ، وتمارس المنظم

شطة ن األن وعین م ي ن ا الجغراف ا وأنواعھا وموقعھ رض : إحجامھ ق الغ ة لتحقی ة، والفنی اإلداری
ي  ة الت ن خالل الطریق دافھا م ق أھ الذي أنشئت من أجلھ ویتم تحدید المنظمات القادرة على تحقی

ورات ال رات والتط ا للتغی ستجیب بھ ل وت ي تتفاع ي واإلقلیم سوق المحل ي ال ة ف ة المختلف بیئی
رة  ات المتغی ل البیئ ي ظ ھلة ف ست س ة لی ات مھم ائف المنظم ن وظ ل م ا یجع المي، مم   والع

) Al-Majali, 2013, p. 746 ( .  
لكن المنظمات لیست مجرد مجموعة من األبنیة أو السیاسات والقوانین، بل ھي عبارة 

م ذین تجمعھ راد ال بعض ألداء عن مجموعة من األف ع بعضھم ال اعلون م شتركة ویتف ات م  عالق
اإلدارة . مھام ووظائف رئیسیة تساعدھم في تحقیق أھداف المنظمات التي یعملون بھا وأھدافھم ف

ا ا ألی ست تنظیمی ساني ولی ًعبارة عن تنظیم إن یة  ً دة األساس ا القاع شري فیھ شكل العنصر الب ، وی
ي اء التنظیم ا البن وم علیھ ؤ التي یق ة المنظمة ، وی ي بیئ رات ف ن المتغی أثر بمجموعة م  (ثر ویت

Daft, 2010 (  .رع ویبتكیةفالموارد البشر ذي یخت و ال ذ ھ نظم وینف دیر وی دع ویجدد وی  ر ویب
رات .  )١٤، ص٢٠٠٧ ، ، وسالطنیة غربي وقیرة( ن مواجھة التغی ات م تمكن المنظم وحتى ت

دة، یتطلب المتسارعة واالنفجار المعرفي والتكنولوجي   حل ھذه المشكالت استخدام طرائق جدی
ة المبتكرین، وال یتم ذلك إال بإیجاد الموظفین  ول إداری دة وحل ق جدی ى إیجاد طرائ ادرین عل  الق

  .  ) ٢٠٨، ص٢٠١٣ ، عوض (سریعة 
واء المتقدمة و ف المجتمعات س ي مختل تحظى مؤسسات التعلیم العالي باھتمام متزاید ف

ن أم النامیة على حد سواء با ھ م عتبارھا المصدر االستراتیجي الذي یغذي المجتمع بكل احتیاجات
ة ة المختلف االت الحیاتی ي المج ة ف اء التنمی وض بأعب ا للنھ اج إلیھ ي یحت شریة الت وادر الب . الك

ر  ل الفك فمؤسسات التعلیم العالي تمثل القیادة الفكریة والعلمیة في المجتمع فھي بیت الخبرة ومعق
دة التطور واإلب، ورا في شتى صوره ي تكارئ شریة الت روة الب ة الث ي تنمی سئولیة ف  وصاحبة الم

  . ) ، ص أ٢٠١٠،  ھارون (یمتلكھا المجتمع وفي تنمیة المجتمع ذاتھ 
ات القرن الماضي حیث أنشأت جامعة یوقد تنبھت دولة الكویت ألھمیة التعلیم منذ ستین

د والھیئ١٩٦٦الكویت عام  ابر األحم دریب سنة م، تالھا جامعة ج ي والت یم التطبیق ة للتعل ة العام
غ عدد المؤسسات ١٩٨٢ ث بل ة، حی ة واألھلی ات الحكومی ات والكلی ن الجامع ، ثم تالھا العدید م

  . ) ٢٠١٦،  موقع وزارة التعلیم العالي (مؤسسة حكومیة وأھلیة ) ١٦(التعلیمیة في الكویت 
ة ال یم والتنمی ولي قضایا التعل ت ت ة الكوی اومازالت دول ل اھتمامھ شریة واإلداریة ج  ،ب
رة  تراتیجیة للفت ا االس ي تلخصت م٢٠٣٥-٢٠١٠وقد ترجمة ھذا االھتمام من خالل رؤیتھ  والت

سة "ھا في افحو ھ روح المناف ذكى فی تثمار، ت ا لالس ا جاذب ا وتجاری ِّجعل دولة الكویت مركزا مالی ً ً ً ً
اج اءة اإلنت ع كف ادة الن وترف ھ القطاع الخاص بقی وم فی ة ، یق ي ظل جھاز دول شاط االقتصادي ف

ة ة االجتماعی ى الھوی یم، ویحافظ عل ة  مؤسسي داعم؛ یُرسخ الق شریة والتنمی ة الب ق التنمی ، ویُحق
ة شجعة المتوازن ال م ة أعم ورة وبیئ شریعات متط ة وت یة مالئم ة أساس وفر بنی ث  " ، ویُ ، حی

ةفي مجاالت التنمیة البشریة وا% ٧٠تضمنت ھذه الرؤیة ما نسبتھ   ( الجتماعیة والتنمیة اإلداری
  .  ) ٢٠٣٥،  رؤیة الكویت

رة  ة للفت تراتیجیة للدول ة االس ذا للرؤی یط م ٢٠٣٥-٢٠١٠ًوتنفی ت وزارة التخط ، قام
رة  ى للفت ة األول ة م ٢٠١٤-٢٠١٠بوضع وتنفیذ الخطة اإلنمائی ع الخطة اإلنمائی ا وض م تالھ ، ث

 الخطة السابقة من خالل تذییل كافة العقبات م لتالفي القصور في٢٠٢٠-٢٠١٥المتوسطة للفترة 
، الخطة  ٢٠١٤-٢٠١٠الخطة اإلنمائیة األولى للفترة  . ( وتوفیر التسھیالت واإلمكانات الالزمة

  . )م ٢٠٢٠-٢٠١٥اإلنمائیة المتوسطة 
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ي مؤشرات  ة الكویت ف ب دول ع ترتی ة ارتف ذه الخطط اإلنمائی وكنتیجة لتنفیذ ونجاح ھ
ة١٨٥ من بین ٤٥ لتحتل الترتیب ٢٠١٥لعام التنمیة البشریة ل ب   دول ل الترتی ا كانت تحت ، بینم

  .   ) ٢٠١٥-٢٠١١، مؤشر التنمیة البشریة لألمم المتحدة ( م٢٠١١ في العام ٦٣
ى إ ادرة عل ة ق شریة مؤھل وادر ب ود ك ب وج سة تتطل سویقیة ألي مؤس ط الت ن الخط

ن خالل إدارة ال دم االبتكار لتطویر وتنمیة المؤسسة م ا یخ وادر بم ذه الك ول ھ ة وتنظیم می موھب
ط ك الخط ت . تل دى تح دریب منت ي والت یم التطبیق ة للتعل ة العام ت الھیئ ق أقام ذا المنطل ن ھ وم

عار ار،(ش ة واالبتك تراتیجیات إدارة الموھب الم ) ٢٠١٥اس د بع وم جدی ى مفھ ضوء عل سلط ال ی
یلة األس ا الوس ار باعتبارھ ة واالبتك دریب وإدارة الموھب سة الت ل مؤس الة ك ق رس ي تحق یة الت اس

ا شئت من أجلھ ة  ( بالبحث في میول العاملین فیھا وتسخیرھا لتحقیق األھداف التي أن ع الھیئ موق
  . ) العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب

رة بالعنصر  رتبط مباش نھج  استراتیجي حدیث  ی داخلي كم وھنا یأتي دور التسویق ال
لعمل المناسب الحفاظ على أفضل المواھب من خالل توفیر ا، حیث  یعمل على جذب و البشري

اذ  وإتاحة الفرصة للموظفوالتدریب والتطویر وتلبیة احتیاجات الموظف  ي اتخ شاركة ف ، والم
رارات ین الق ات  ، والتمك راد والجماع ین األف ل ب سھیل التعام ة لت صاالت الداخلی وفیر االت ، وت

ا صحیحة، باإلض ات ال ى المعلوم صول عل ل للح ة عم وفیر بیئ داخلي بت سویق ال ام الت ى قی فة إل
اون ة والتع داع والفعالی دافع واإلب زز ال حیة تع ز روح  ص ة، وتعزی والء للمنظم اء وال ،  االنتم

سلوك اال ة ال اريوتنمی وظفینبتك دى الم دافھا  ل ق أھ ى تحقی ة عل ساعد المنظم ذا ی ل ھ  ، ك
)Alshura, et al., 2016, p. 169  ( .  

وظفین ا رینلإن الم ینمبتك كل مع ھ ش ي ل ل تنظیم ار ھیك ي إط ون ف نھم   یعمل ، ولك
ة  رص المتاح د الف ي تحدی ال ف د األعم ن رائ ة م صورة طبیعی ة ب الیب المتوقع ستخدمون األس ی

ع. لتحقیق النفع ك النف زم . ھذا باإلضافة إلى اتسامھ بالقدرة على إدارة التغییر للوصول إلى ذل وتل
ا اإلدارة الفعالة للمخاطر ولیس را م ذي كثی ع ال ذا النف ً تقلیلھا إلى الحد األدنى للنجاح في تحقیق ھ
ى صحابأ إن الموظفین.  یكون داخل البیئات المؤسسیة درة عل اري یتصفون بالق سلوك االبتك  ال

وفیر  ي ت التعلم السریع وفي إطار بیئات یكتنفھا الغموض والتغییر، بینما یشرع في الوقت نفسھ ف
حة ومت م واض ة تعل ھبیئ ن حول قة لم ا و. ناس وظفینكم صفون با أن الم اري المت سلوك االبتك ل

ة ست تفاعلی ون استباقیة ولی ي أن تك ي ینبغ الھم، والت سؤولیة أفع ك. یتحملون م ى ذل ،  عالوة عل
ن األشخاص  ع مجموعة متنوعة م ل م ة ویعم ة ابتكاری یفكر في تحقیق النتائج المؤسسیة بطریق

  . فوالمصادر للوصول إلى ھذه األھدا
ة  ورغم الجھود البحثیة المبذولة في مجال التسویق الداخلي إال أن دراسة طبیعة العالق

سلوك  داخلي وال سویق ال ین الت اريب وظفیناالبتك ب   للم ن جان وب م ام المطل ل االھتم م تن ، ل
ذا   تناولت دراسة ھذا الدور- ینعلى حد علم الباحث -الباحثین، حیث ال یوجد أي دراسة عربیة  ل

ى دراسةفإن سویق   ھذه الدراسة تسعى من خالل التقصي والتحلیل، إل ق ممارسات الت ر تطبی أث
   . في الجامعات الحكومیة بالكویتعاملین الداخلي على السلوك االبتكاري لدى ال

 : ةـمفاھیم الدراس
ن  ل م وم ك داخليوتتضمن مفھ سویق ال ار ، الت سلوك االبتكار واالبتك ك ،ى ، وال  وذل

 :ى لتالعلي النحو ا
  :ى التسویق الداخلمفھوم 

ف  ھ) Alshura et al., 2016, p. 171 (عرّ داخلي بأن سویق ال ة :   الت اء رؤی بن
استراتیجیة تنظر للعاملین في المنظمة على أنھم سوق داخلیة ومخرجاتھم الوظیفیة تمثل منتجات 

ا داخلیة ة وتطویرھا وفق املً، لذلك یجب تصمیم ھذه الرؤی اتھم الحتیاجات الع ھ  .ین ورغب ویعرف
ع آ دافھا م خر بأنھ جھود المنظمات لتزوید جمیع أعضاء المنظمة بفھم واضح لمھمة الشركة وأھ
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داخلیین  الء ال ات العم ة رغب ضمان تلبی داف المرجوة ول ق األھ یم لتحقی ز والتقی دریب والتحفی الت
  .) ELSamen. Alshuride, 2012, p. 85 ( واحتیاجاتھم

ھ  ا عرف ادق (بینم م،ص ة )  ٥١، ص٢٠٠٧، جاس ى معامل دعو إل ي ت ة الت ا العملی بأنھ
اتھم  شخیص الحتیاج ن ت ك م ى ذل ب عل ا یترت ل م ذین ك ین آخ ائن داخلی م زب ى أنھ املین عل الع
ستویات  سین م دف تح اراتھم بھ دراتھم ومھ ویر ق ذلك تط باعھا وك ى إش ل عل اتھم والعم ورغب

  . الخدمة المقدمة من قبلھم
ھ وعرف التسویق الداخلي م وتوجی اظ بھ املین واالحتف ز الع م تحفی  بأنھ عملیة اختیار ث

ارھم  املین باعتب ة الع مھارتھم وإمكاناتھم نحو أعمال نافعة تشبع حاجاتھم، فالتسویق فلسفة معامل
ي ترغب المنظمة  عمالء حقیقیین ، وبالتالي تزوید العاملین بفھم واضح لألھداف والمھمات الت

دریب وال ا بالت ي تحقیقھ اف أة وفق ز والمكاف ستوى ًتحفی دافإ لم از األھ احن ( نج ، ٢٠١٠، مط
  . )١٦ص
  : ارـاالبتكوم ـمفھ

ھو عملیة ذات مراحل متعددة لتحسس المشكالت واكتشاف مواطن الضعف والثغرات 
ي المعلومات  نقص ف د ؛وعدم االنسجام وال ل جدی رة أو عم ا فك تج عنھ ول ین م البحث عن حل  ث

ن ا ة م دة متكامل ل وح صیة داخ صائص الشخ تعدادات والخ درات واالس ة والق ل الذاتی لعوام
ا  ستجیب لھ م ی شھا ث ا ویعای ل بھ ف ینفع دما یواجھ مواق رد عن ا الف ز بھ ي یتمی وعیة الت والموض

، ویمكن تنمیتھا وتطویرھا حسب  فتجيء استجابتھ مختلفة عن استجابات اآلخرین وتكون منفردة
  ).١٨٢، ص٢٠١٤علي،( المنظماتقدرات وإمكانیات األفراد والجماعات و

ن  عملیة تولید أفكار جدیدة ومفیدة"  : كما یعرف بأنھ ون م ة تتك ، وھو عملیة اجتماعی
دافع: ثالثة عناصر رئیسة ھي داعي، وال  )Gu et al., 2015 :515("الخبرة، مھارات التفكیر اإلب

 ,Ganjali & Rezaee( ًفكار جدیدة تماما وغیر مألوفة ومناسبة لتحقیق ھدف معینوتكون األ
2016 :179( .  

  : ى السلوك االبتكارمفھوم 
 ّ رف ھ)  McClelland, 1987(ع رة :   بأن زة ومبتك ة ممی ال بطریق ام باألعم القی

ةبتكاريسلوك االالف رین بإیجابی ع اآلخ ل م م محیطھ ویتعام ى فھ ة عل ،   الناجح یظھر قدرة عالی
وم ق مفھ درات لتحقی ن ق دیھم م ا ل ضل م تثمار أف شركة واس ة ال   Corporate( ریادی

Entrepreneurship( .  
ھ ذلك بأن ال: ویعرف ك ستطیع تنظیم وإدارة األعم ذي ی شخص ال ي   سلوك ال ع تبن ، م

  . ) Hjorth & Steyaert, 2004 ("  المخاطرة لتحقیق الربحیة
ف ّ ھ) Hitt et al., 2009, p. 5 ( ھكما عر ة احتیاجات :  بأن دة لتلبی شطة فری ام بأن  القی

اطرة  ي المخ تباقیة وتبن ة اس تغاللھا بعقلی رص واس شاف الف الل اكت ن خ ائن م ال والزب األعم
داع ، المحسوبة لتحقیق األرباح ى اإلب د عل ذي یؤك سي ال ل الرئی ،  ةینتاجإل، وا فالریادة ھي الفع

  . "ى ، والنمو االقتصاد والعمل
 : ةـالدراسات السابق

سابق         ات ال زء الدراس ذا الج رض ھ ة یع ا والمتعلق الع علیھ احثین اإلط یح للب ي أت ة الت
والتي تساعد في تحدید مشكلة الدراسة ) التسویق الداخلي والسلوك االبتكاري(بمتغیرات الدراسة 

ة(من الناحیة النظریة  اھیم الدراسة) الفجوة البحثی سیر مف روض الدراسة وتف ن  وصیاغة ف ویمك
 : ىتقسیم الدراسات السابقة إلى ما یل

 . السلوك االبتكاري دراسات تناولت - ٢  . التسویق الداخليدراسات تناولت  - ١
 : ًوفیما یلي عرضا موجز لھذه الدراسات  

  :ى التسویق الداخلدراسات تناولت ) ١(
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ى) Sanchez- Hernandez & Miranda, 2011 ( دراسة استھدفت   رف عل   التع
رة، وشملت أثر توجھات التسویق الداخلي على أداء الخدمات الجدی دة في الشركات الخدمیة الكبی

داخلي ت شركة خدمات) ٧٤(الدراسة عدد  سویق ال ات الت ى أن توجھ  ؤثر، توصلت الدراسة إل
ار ادة جودة الخدمة ونجاح االبتك ى زی شكل إیجابي عل اة .  ب وأوصت الدراسة بضرورة مراع

وظیفيالمدیرین لممارسات التسویق الداخلي المتمثلة باالتصاالت الداخلی زام ال ، وإدراج  ة وااللت
  . وظیفة التسویق ضمن قضایا رأس المال البشري

 إلى الكشف عن أثر التسویق ) Awwad & Mohammad, 2011 ( دراسة كما ھدفت        
ث عدد  ع البح وك، وتضمن مجتم سوقي للبن ى التوجھ ال داخلي عل ت ) ٧(ال ة، وبلغ وك تجاری بن

أثیر مباشر وإیجابي  وًفاموظ) ٣٦٥(عینة الدراسة عدد ھ ت داخلي ل أظھرت النتائج أن التسویق ال
سویق  ل الت ة بتحوی وك التجاری على التوجھ السوقي للبنوك، وأوصت الدراسة بضروري قیام البن
ك،  داف البن وظفین وأھ ب الم ة مطال یة لتلبی ا األساس ا وأنظمتھ ي عملیاتھ تراتیجیة ف داخلي كاس ال

تزام التنظیمي وسلوكیات المواطنة التنظیمیة لدى الموظفین وھذا سیساعد على زیادة وصدق االل
  . والتي تعود بالفائدة على البنوك

ا          ة ھدفتبینم ى  )SeyedJavadin et al., 2012( دراس أثیر سلوك إل ى ت التعرف عل
المواطنة التنظیمي كمتغیر وسیط بین التسویق الداخلي وجودة الخدمة، وبلغت عینة الدراسة عدد 

یالًا موظف) ١٦٢( ادف ًوعم أثیر مباشر وھ ھ ت داخلي ل سویق ال ائج الدارسة أن الت ، وأظھرت نت
ة  لوكیات المواطن ى أن س ائج إل شیر النت ا ت ة، كم ة التنظیمی لوكیات المواطن ى س ابي عل وإیج

  . التنظیمیة تعمل كمتغیر وسیط بین التسویق الداخلي وجودة الخدمة
ا          ام بھ ي دراسة ق سویق )Chang et al., 2012(وف أثیر الت ى ت ى التعرف عل دفت إل  ھ

ة  ى عین الداخلي على سلوك المواطنة التنظیمیة في شركة الطاقة الحكومیة، وأجریت الدراسة عل
ت  لوك . ًاموظف) ٢٠٠(بلغ ى س داخلي عل سویق ال ابي للت ر إیج ود أث ى وج ة إل لت الدراس توص

  . المواطنة التنظیمیة
دفت         ا ھ ة كم أثیر )ELSamen & Alshurideh1,2012( دراس شاف ت ى استك  إل

ة الدراسة  ة، وبلغت عین ) ٢٢٥(التسویق الداخلي على جودة الخدمة الداخلیة في شركات األدوی
داخلي ًاموظف سویق ال اد الت ین إبع ة ب ة إیجابی ى وجود عالق أة والحوافز، ( وتشیر النتائج إل المكاف

ویر، االختی دریب والتط صاالت، الت حیةاالت ل ص ة عم دعم اإلداري، بیئ ف، وال ) ار، والتوظی
  . وجودة الخدمة الداخلیة

ة )Kameshwari & Nittala, 2013( فیما استھدفت دراسة كل من          الكشف عن العالق
الء  بین عوامل التسویق الداخلي ورضا الموظفین ، والعالقة بین التسویق التفاعلي ورضاء العم

ة الھ وك الحكومی ي البن ددف ة الدراسة ع ت عین ة، وبلغ ة، ًاموظف) ١٨٥(ندی وط األمامی ي الخط  ف
داخلي سویق ال ل الت ین عوام ة ب ة إیجابی ود عالق ى وج ة إل لت الدراس ل (وتوص وى العم محت

دیر ذلك  ورضا) والتدریب، بیئة العمل، الدعم الشخصي، دعم زمالء العمل، التق الموظفین ، وك
سویق التف ین الت ة ب ة إیجابی ود عالق اءة، (اعلي وج ة، الكف ف، الموثوقی تجابة الموظ ة، اس الموھب

وظفین ورضا . ورضا العمالء) التعاطف ین رضا الم ة ب كما تشیر النتائج على عدم وجود عالق
  . العمالء
ا          ام بھ ین ھدفت )Wu, et al.,2013(وفي دراسة أخرى ق ة ب ى العالق ى التعرف عل  إل

ي التسویق الداخلي، الرضا الوظیفي، ت ي ف ات واألداء التنظیم سویق العالق ى ت وجھ العمالء، عل
ة، ًاموظف) ٢٧٠(بلغت عینة الدراسة عدد.  الشركات التكنولوجیا في تایوان وط األمامی ي الخط  ف

ر  توصلت الدراسة إلى أن التسویق الداخلي، الرضا الوظیفي، توجھ العمالء لھا تأثیر إیجابي كبی
  . ألداء التنظیميعلى تسویق العالقات وكذلك على ا
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 تأثیر ممارسات فحص )Azêdo, D., & Alves, 2013(بینما استھدفت دراسة كل من         
ة  ة الدراس ت عین ة، وبلغ شفیات العام ي المست ات ف ز الممرض ى تحفی داخلي عل سویق ال الت

داخلي .  ممرضة) ٢٣٤(عدد سویق ال ائج أن ممارسات الت رام (أظھرت النت ،  التعاطف واالحت
آتتقیی ة الوظائف والمكاف شطة  ، االتصاالت التصاعدیة م األداء، نوعی ادل المعلومات، األن ، تب

  . على مستویات تحفیز الممرضات في المستشفیات محل الدراسةمعنوى لھا تأثیر ) الترویجیة
رى         ة أخ ن ناحی ة  وم ت دراس تعلم )Tsai, 2014(تناول ات ال ین منظم ة ب ة العالق  طبیع

ة الدراسة عددوالتسویق ا شفیات، وبلغت عین ل ) ٢٠٠(لداخلي وااللتزام التنظیمي في المست عام
ر توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط إیجابي . من الممرضین سویق كبی تعلم والت ین منظمات ال ب

  .الداخلي وااللتزام التنظیمي، وكان التسویق الداخلي بین إنشاء منظمة التعلم وااللتزام التنظیمي
ا دراسة          ى )Chen et al., 2015(أم عت إل سویق  س ن الت ل م أثیر ك ى ت رف عل التع

ایوان ي ت شفیات ف . الداخلي والتناوب الوظیفي على الرضا الوظیفي وااللتزام التنظیمي في المست
داخلي . ممرضة) ٢٦٦(وبلغت عینة الدراسة عدد  سویق ال ابي للت وأكدت النتائج وجود تأثیر إیج

وظیفي اوب ال شفیات والتن ي المست ات ف ي للممرض زام التنظیم وظیفي وااللت ا ال ى الرض  عل
  . التایوانیة
ین ممارسات )Joung et al., 2015(وركزت دراسة          ة ب  على التحقق من طبیعة العالق

دة  ات المتح ي الوالی التسویق الداخلي وااللتزام التنظیمي للموظف في صناعة الخدمات الغذائیة ف
ة . ًاموظف) ٤٧٩(لغت عینة الدراسیة عدداألمریكیة، وب ة إیجابی ود عالق توصلت الدراسة إلى وج

آت(بین ممارسات التسویق الداخلي  ة، التطویر، المكاف ر ) الرؤی ي بصورة غی زام التنظیم وااللت
  . مباشرة من خالل الرضاء الوظیفي

عت دراسة          ى )Gordillo-Benavente et al., 2015(وس وذ إل سویق تطویر نم ج للت
ة ء الداخلیین في جامعة بولیتكنیك الداخلي كمحفز لتحقیق التزام العمال سیك، وبلغت عین ي المك ف

دد ة ع یال) ١٩٦( الدراس اًعم ف(ً  داخلی ة  )موظ لت الدراس ى ، وتوص ل أو إل د العوام تحدی
داخلي  سویق ال وذج الت ا نم ون منھ ي یتك رات الت ف(المتغی ة، مواق صاالت الداخلی  إدارة االت

ات اإلدار تقرارهواتجاھ وظیفي، االس وافز، الرضاء ال آت والح ي، المكاف والء التنظیم ا )، ال ، كم
الء  زام التنظیمي للعم ى االلت داخلي عل سویق ال ابي للت أثیر مباشر وإیج ود ت ائج وج أظھرت النت

  . الداخلیین
ي حین استھدفت دراسة          أثیر مما)Alshura et al., 2016(ف ى ت رف عل رسات  التع

وبلغت عینة الدراسة . مین في األردنأالتسویق الداخلي في االلتزام التنظیمي لموظفي شركات الت
داخلي .موظف) ٤٠٠(عدد سویق ال ع ممارسات الت ائج الدراسة أن جمی آت ( وأظھرت نت المكاف

ین دریب، والتمك رامج الت داخلي، وب صال ال دعم اإلداري، واالت وافز، وال ى ) والح اعدت عل س
ن تحسین ى األبعاد م ت أعل ي األردن، وكان أمین ف ي شركات الت ي للموظفین ف زام التنظیم  االلت

  . حیث التأثیر المكافآت والحوافز
  :السلوك االبتكارى دراسات تناولت ) ٢(

إلى توضیح الدور الذي یمكن أن تقوم بھ المؤسسة في )  ١٩٨٩،  الدھان (ھدفت دراسة         
سلوك االبتكاري ل ة ال شجیعھم،تنمی املین وت ة لع م العین غ حج ث بل ردة، وتوصلت ) ٣١٧( حی مف

ار طالما ال یخرج الدراسة  شجع االبتك ا ت املین فیھ إلى أن الشركات األردنیة من وجھة نظر الع
یة شركة األساس شاطات ال املین ال  عن ن ا، وأن الع املین فیھ ار الع ب كب ى مناص ؤثر عل ، وال ی

ؤثر یرون أن إدارات الشركات األردنی ة تعتقد أن االبتكار یتعارض مع طبیعة عملھا الحالي أو ی
ار ال  ت الدراسة أن االبتك د بین على قیمة االستثمارات في السلع والخدمات التي تنتجھا، كذلك فق
املون أن  د الع ن یعتق ي ولك ع األردن ي المجتم یتعارض مع العادات والتقالید االجتماعیة السائدة ف

لبا الحوافز اإلبداعیة اال ؤثر س ي ت م األسباب الت ن أھ بتكاریة المالیة والمعنویة لیست كافیة وأن م
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ل  على السلوك االبتكاري لدى العاملین ھو الخوف من الفشل والخوف من رفض أفكارھم من قب
سیة  ات النف شبع الحاج شركات وی سویقیة لل ة والت شاكل اإلنتاجی ل الم داع یح رین، وأن اإلب اآلخ

  . واالجتماعیة للعاملین
ى )  ٢٠٠٨ ، راـالف (دراسة ھدفت          دى إل دیرین ل ین الم داع ب ستوى اإلب ى م رف عل التع

ود : وكان من أھم نتائج الدراسة.  مفردة) ٤٠٧( الوزارات الفلسطینیة، حیث بلغ حجم العینة وج
سطینیة وزارات الفل دى ال داع ل ن اإلب دع، وان مستوى مقنع م وزارات ال ت ة لل ل التنظیمی م  الھیاك

ي،اإلبداع فیھا أو اتخاذ القرارات ا یل ر :  وقد أوصت الدراسة بم ة مشجعة لالبتكار عب اء ثقاف بن
دریب تعلم والت ل لل ة األج تراتیجیة طویل اد إس شریعات ،إیج ویر الت ة لتط اك حاج ا أن ھن  كم

وزارات  ة لل ة الداخلی ي -واألنظم املین ف ة الع ز مكان ویض وتعزی ن التف د م ة لمزی اك حاج  وھن
  . زاراتالو

ي )  ٢٠١٦ ، احـصب ( دراسة ھدفت         التعرف على دور الرضا الوظیفي كمتغیر وسیط ف
املین  اري للع سلوك االبتك داخلي وال سویق ال ین الت ة ب ار (العالق ق األفك رویج، وتطبی اج، وت إنت

ة) الجدیدة م العین ردة، وتوصلت ) ٢١٠(داخل شركات التأمین بمحافظة أسیوط، حیث بلغ حج مف
اري للعاملین، ن سلوك االبتك داخلي وال سویق ال ین الت ة ب ة موجب ة معنوی تائج الدراسة وجود عالق

ب  ن جان وظیفي م داخلي والرضا ال كما توصلت إلى وجود عالقة معنویة موجبة بین التسویق ال
ى وساطة  ذلك توصلت إل ن جانب آخر، ك املین م وبین الرضا الوظیفي والسلوك االبتكاري للع

املینمتغیر الرض سلوك االبتكاري للع داخلي وال سویق ال ین الت ة ب ي العالق وظیفي ف اج،  ( ا ال إنت
  . )وترویج، وتطبیق األفكار الجدیدة

ى فحص إ)  ٢٠١٧، وم ـنع( ھدفت دراسة          داعي ل سلوك اإلب ى ال ل عل ر ضغوط العم أث
مفردة، وتوصلت ) ٨٦( حیث بلغ حجم العینة بالجزائر، مؤسسة رغوة الجنوب في لدى العاملین
ي  على ضغوط العملل داللة إحصائیة ا ذًان ھناك أثر أنتائج الدراسة املین ف السلوك اإلبداعي للع

وب  رت –مؤسسة رغوة الجن ي ، و -تق یة الت ام إدارة المؤسسة بالمصادر األساس رورة اھتم ض
ذه ى ھ سیطرة عل ة ال ل، ومحاول ي ضغوط العم سھر  كانت لھا دور رئیسي ف ى الضغوط وال عل

م تھ خالل منحھم فرص إلبراز قدرنتشجیع العمال على إظھار سلوكھم اإلبداعي م والحد منھا؛
  . ذلك واإلدالء بآرائھم وخلق جو محفز على

 : ستفادة منھا في الدراسة الحالیةاال ىومد  منھاینستنتاجات الباحثانتائج الدراسات السابقة و
 :  منھاینالباحثنتائج الدراسات السابقة وإستنتاجات ) أ ( 

ث استخدام األسلوب الوصفي  )١ ن حی سابقة م تتشابھ الدراسة الحالیة مع معظم الدراسات ال
ن  ر م ھ اختلف عن كثی أداة للدراسة ولكن التحلیلي لمنھج الدراسة، واستخدام االستقصاء ك

  .  الدراسات في مجتمع البحث ومتغیراتھ
ق الموضوع محل ال )٢ ت تطبی دمات بصفة نقص الدراسات التي تناول ي مجال الخ دراسة ف

ف  عامة وفي قطاع التعلیم بصفھ خاصة الي تختل وظفین، وبالت ى الم التطبیق عل ، وكذلك ب
املین  ن الع تتخذ م ث س ق حی ال التطبی ي مج سابقة ف ات ال ن الدراس ة ع ة الحالی الدراس

  . ًبمؤسسات التعلیم العالي الحكومیة في الكویت مجتمعا للدراسة
اح )٣ م الب دود عل ي ح سویق ینثف ین الت ة ب ت العالق ة تناول ة أو أجنبی ات عربی د دراس  ال توج

سلوك اال اريالداخلي كمتغیر مستقل وال یم بتك ى مؤسسات التعل التطبیق عل ابع ب ر ت  كمتغی
  . العالي الحكومیة

داخلي  )٤ سویق ال ق ممارسات الت ر تطبی ي مجال بحث أث ة أول دراسة ف تعد الدراسة الحالی
اري  سلوك االبتك ى ال تعل ة بالكوی ات الحكومی املین بالجامع دى الع م  -ل د عل ى ح عل

احثین احث -الب تفاد الب د اس داخلي ون، وق سویق ال ت الت ي تناول سابقة الت ات ال ن الدراس  م
  .  في تكوین الخلفیة النظریة للدراسةاالبتكاريسلوك الو
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 :   اإلستفادة منھا في الدراسة الحالیةىمد** 
قضرورة  )١ یم  تطبی تمؤسسات التعل ة الكوی ي دول نالعالي ف داخلي  م سویق ال اد الت  أبع

أداة  ز وك ة لتعزی ة للتنمی ط الوطنی دعم الخط ات ول ویر األداء بالجامع سین وتط تح
 . قتصادیة واالجتماعیة المستدامةاال

رورة  )٢ قض ة تطبی ات الحكوم ت الجامع ي الكوی داخلي ف سویق ال ات الت أداة ممارس  ك
 .  لریادة فیھاا، ولدعم  السلوك االبتكاريلتحسین 

رورة اال )٣ ة ض ات التطبیقی ائج الدراس ن نت تفادة م سس اد الت داخلي ألبع ات ویق ال بالجامع
ة  ةالحكومی ة دور الكویتی الل دراس ن خ داخلي، م سویق ال اد الت ق أبع ر تطبی ي واث  ف

 . الكویتیة بالجامعات الحكومیة وتنمیة السلوك االبتكاريتحسین 
 : ستطالعیةالدراسة اال

ام الباحثین بعمل دراسة إستطالعیة بھدف اإللمام بجوانب موضوع البحث من الناحیتین ق        
ق شكل دقی ساؤالت  ب ي مجموعة من الت  ،النظریة والتطبیقیة وتحدید مشكلة البحث وصیاغتھا ف

 :وصیاغة الفروض الرئیسیة للدراسة، وتمت ھذه الدراسة عبر مرحلتین كما یلي
 : یةالدراسة االستطالعیة المكتب

ات          قام الباحثین باالطالع علي العدید من الدراسات والكتب والسجالت والتقاریر، والمؤلف
ة ة  العلمی ة المتعلق ائل العلمی ؤتمرات، والرس وث، والم دوریات، والبح االت، وال ، والمق

رات الدراسة ة بمتغی ة المتعلق ات الثانوی ى البیان دف الحصول عل  ،بموضوعات الدراسة وذلك بھ
ة ائج التالی ي النت ة عل ك المرحل فرت تل ث أس سلوك : حی داخلي وال سویق ال یة للت اھیم األساس المف

اد بتكاري، ومكونات ومقاییس كل من التسویق الداخلي والسلوك االبتكاري، واال ممارسات وأبع
سلوك اال داخلي وال سویق ال اريالت یم ،  بتك سات التعل ي مؤس داخلي ف سویق ال ة الت ع ممارس واق

اريواقع السلوك اال، ولي الحكومیة بدولة الكویتالعا ة بتك الي الحكومی یم الع سات التعل ي مؤس  ف
 . بدولة الكویت

ة          ة أو عربی م -وتمثلت الفجوة البحثیة النظریة في عدم وجود دراسات أجنبی ي حد عل  عل
احثین  سلوك اال–الب داخلي وال سویق ال ین الت ة ب ت العالق اري تناول وظفینبتك سات  للم ي مؤس  ف

ت  ابقة تناول ة س اك أي دراس یس ھن ھ ل ین ان ث تب ت، حی ة الكوی ة بدول الي الحكومی یم الع التعل
  .موضوع الدراسة على حد علم الباحثین، وھو ما تسعى الدراسة الحالیة لتحقیقھ

 : الدراسة االستطالعیة المیدانیة
ة          ل دراس احثین بعم ام الب ةاق تطالعیة میدانی ا ،س م فیھ ع  ت ة م ابالت متعمق راء مق   إج

ت محل الدراسة٣٣عدد  ة، وجامعة الكوی الي الحكومی یم الع ي مؤسسات التعل  ، مع الموظفین ف
داخلي ھحیث تم توجی سویق ال ي الجامعات و قائمة من األسئلة للتحري عن ممارسات الت ثرھا أف

ساعد المدیر اولمدیر العام، ل، حیث تم توجیھھا ى على السلوك االبتكار یس قطاعولعام، م ،  رئ
داخلي بلین عن االبتكار ئولمس ارئیس قسمومدیر إدارة، و ة محل والتسویق ال ات الحكومی الجامع

  : الدراسة لسؤالھم عن
درجة تبني اإلدارة العلیا في مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة لمدخل التسویق الداخلي في  )١

 . أعمالھا
 . ت التعلیم العالي الحكومیة في مؤسساالتسویق الداخليمستوى ممارسة  )٢
  . التي یتم تنفیذھا في مؤسسات التعلیم العالي الحكومیةبتكار ممارسات اال )٣
  .  لدى الموظفین في مؤسسات التعلیم العالي الحكومیةبتكاري السلوك االمظاھر )٤
  .لموظفینل بتكاري فیھا، ومعوقات السلوك االبتكارأھم المجاالت التي یمكن للموظفین اال )٥

  :أسفرت ھذه الخطوة عن وجود العدید من الجوانب السلبیة، والتي یتمثل أھمھا فیما یليوقد 
 :ى بالنسبة للتسویق الداخلي أتضح ما یل.  أ
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ة - ١ الي الحكومی یم الع ي مؤسسات التعل ي ف ل التنظیم ي الھیك د إدارة ،قصور ف ث ال یوج  حی
  .خاصة بالتسویق

یاًااخلي كونھ مصدرتدني مستوى اإلدراك بأھمیة منھج التسویق الد - ٢ ق أھداف ً أساس  لتحقی
  .وغایات واستراتیجیة مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة

ث  - ٣ وظفین، حی یم أداء الم وافز وتقی آت والح ین والمكاف ار والتعی شطة االختی ي أن صور ف ق
وء  الزالت تمارس بالطریقة التقلیدیة ولیس في ضوء الخطة االستراتیجیة العامة وعلى ض

 .حالیة والمستقبلیة التي تواجھ مؤسسات التعلیم العالي الحكومیةالتحدیات ال
  :ى ما یل اتضح للسلوك االبتكاريبالنسبة  -ب
وظفین  - ١ ن للم ي یمك االت الت ن المج ة ع ادات اإلداری دى القی حة ل ة واض ود رؤی دم وج ع

 . وتحقیق المیزة التنافسیة فیھااالبتكار
  .السلوك االبتكاريد إلیھا لتقییم  محددة یمكن االستناوألیاتعدم وجود معاییر  - ٢
 اقتراح حلول سریعة لمواجھة  تبني المخاطرة والجرأة فيقصور في قدرة الموظفین على - ٣

 .مشكالت العمل
  .بابتكارعدم اھتمام الموظفین  - ٤
 .حدوثھاتدني مستوى قدرة الموظفین على التنبؤ بمشكالت العمل والتخطیط لھا قبل  - ٥
 . أعمالھملتطویرات الالزمة في الوقت المناسب للمدراء عدم توفر التسھیالت واإلمكان - ٦
ویض  - ٧ ستوى تف اض م ة وانخف ة بالمركزی الي الحكومی یم الع ي مؤسسات التعل یتسم العمل ف

 .السلطة
 .ال تتسم أنظمة وقواعد العمل بالوضوح والبساطة واالبتعاد عن الروتین والتعقید - ٨
 أعملھم إنجازطویر قواعد وإجراءات  سیاسات العمل بإتاحة الفرصة للموظفین بتال تسمح - ٩

 . وتحسین إنتاجیتھمالموكل لھم
 . وال یسمح لھم بالتغییر فیھان للخضوع ألنظمة وإجراءات ثابتةویجبر الموظف -١٠
، ضعف نظم االتصاالت اإلداریة، وعدم توفیر المعلومات للموظفین في الوقت المناسب -١١

 .وكذا ضعف نظم الرقابة
 .نوا بتبني االقتراحات التي یطرحھا الموظفضعف اھتمام القیادات العلی -١٢
  .نظم الحوافز ال یشجع الموظفین على اإلبداع واالبتكار -١٣

اس         ذا األس ي ھ ى وعل داخلي عل سویق ال ات الت ق ممارس ر تطبی ة أث ة دراس ضح أھمی  یت
ي الن السلوك االبتكاري لدى العاملین بالجامعات الحكومیة بالكویت ؤدي ف د ی ة ، األمر الذي ق ھای

ة  ات الحكومی سین أداء الجامع ى تح ساعدوإل دافھا ھای ق أھ ى تحقی ي  عل ة ف ط الوطنی م الخط دع
 .  للتنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة المستدامة

 : مشكلة الدراسة
ائج،  ن نت داني م ي والمی شقیھا المكتب ھ الدراسة االستطالعیة ب في ضوء ما أسفرت عن

  : تتضح مشكلة البحث في ظھور فجوتین ھما
 : فجوة نظریة)  أ 

ت  ي تناول ة الت ة الدراسات األجنبی ي قل سلوك تتمثل ف داخلي وال سویق ال ین الت ة ب العالق
اري ةاالبتك صفة عام ة  ب ات العربی ي الدراس درتھا ف ة أو  ، ون ة أجنبی ود أي دراس دم وج ؛ وع

احثین-عربیة  م الب ى - فى حدود عل داخلي عل سویق ال ق ممارسات الت ر تطبی ت أث سلوك  تناول ال
  . االبتكاري لدى العاملین بالجامعات الحكومیة بالكویت

  :ة فجوة عملی) ب
یم  سات التعل ي مؤس وظفین ف دى الم اري ل سلوك االبتك ستوى ال اض م ي انخف ل ف تتمث
ة  ي تنمی داخلي ف سویق ال ت دور الت ابقة  تناول ود دراسات س العالي الحكومیة، كما تبین عدم وج

الي السلوك االبتكاري في قطاع ا یم الع ي مؤسسات التعل ة وف ت بصفة عام ة الكوی لخدمات بدول
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ى  ة إل سعى الدراسة الحالی ا ت و م ذا اإلطار وھ ي ھ بصفة خاصة، وعلیھ فان ھناك فجوة بحثیة ف
 :  األسئلة التالیةیمكن صیاغة مشكلة البحث في وعلى ھذا األساس،  .المساھمة في سدھا

یم الع -١ سات التعل ین مؤس ة ھل یوجد اختالف ب ي (الي الحكومی یم التطبیق ة العامة للتعل الھیئ
ت ة الكوی دریب، جامع داخلي) والت سویق ال ق الت ة تطبی ث درج ن حی ة م ل الدراس  مح

  ؟والسلوك االبتكاري
ة  -٢ الي الحكومی یم الع ي مؤسسات التعل ة ف ادات اإلداری ات القی ي إدراك ھل یوجد اختالف ف

ن السلوك االبتكاري، ومحل الدراسة نحو درجة تطبیق التسویق الداخلي  د م ل بع و ك ونح
 ؟ ًأبعاده، وفقا لخصائصھم الدیموغرافیة

ة محل ام -٣ الي الحكومی یم الع  طبیعة العالقة بین تطبیق التسویق الداخلي في مؤسسات التعل
سلوك  اريالدراسة وال سیر االبتك ى تف درة عل ر ق داخلي األكث سویق ال اد الت م أبع ا أھ ، وم

   في ھذه المؤسسات؟بتكاريالالتباین في تنمیة السلوك ا
  

 : ةـأھداف الدراس
 :لى تحقیق مجموعھ من األھداف التي یمكن صیاغتھا على النحو التالىإ ةتسعى ھذه الدراس

ة محل الدراسة  - ١ الي الحكومی یم الع ین مؤسسات التعل اك اختالف ب ان ھن ا إذا ك ق مم التحق
سویق ) تالھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب، جامعة الكوی( ق الت من حیث درجة تطبی

  . الداخلي
الي  - ٢ یم الع ي مؤسسات التعل ة ف ادات اإلداری التعرف على أوجھ االختالف بین إدراكات القی

ا  الحكومیة محل الدراسة نحو درجة تطبیق التسویق الداخلي ونحو كل بعد من أبعاده، وفق
  . لخصائصھم الدیموغرافیة

ین  - ٣ ة ب الي التحقق من طبیعة وقوة العالق یم الع ي مؤسسات التعل داخلي ف سویق ال ق الت تطبی
سلوك اال ة وال ل الدراس ة مح اريالحكومی سویق بتك اد الت سبیة ألبع ة الن د األھمی ، وتحدی

  .  في ھذه المؤسساتبتكاريالداخلي من حیث قدرتھا على التنبؤ بتنمیة السلوك اال
  

 : ةـفروض الدراس
  :  من الفروض كما یلى، تم وضع مجموعة   ألھداف الدراسةًتحقیقا

ة  - الي الحكومی ال یوجد اختالف جوھري في إدراكات القیادات اإلداریة في مؤسسات التعلیم الع
و درجة  ل الدراسة نح ق مح داخليتطبی سویق ال اريالت سلوك االبتك ا وال صھم ً، وفق  لخصائ

  . الدیموغرافیة
الذووجد تمایز یال  - یم الع ة محل الدراسة  داللة إحصائیة بین مؤسسات التعل ة (ي الحكومی الھیئ

  .من حیث درجة تطبیق التسویق الداخلي) العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب، جامعة الكویت
ي مؤسسات ممارسات تطبیق درجة  داللة إحصائیة بین ووجد عالقة ذیال  - داخلي ف سویق ال الت

  .بتكاريالتعلیم العالي الحكومیة محل الدراسة وتنمیة السلوك اال
م  كل رق ي ش ا یل رح للدراسة) ١(وفیم ى المقت وذج الھیكل ذي یوضح النم تنادا  وال ً، اس

  :  واستنتاجات الباحثین منھاةسات السابقاعلى نتائج الدر

  ) ١ (شكل 
 النموذج الھیكلي المقترح للدراسة
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 : ةـأھمیة الدراس
 : ین العلمي والعملى كما یليھمیة ھذه الدراسة على المستویأتظھر 

ة) أ (  ة أھمی ن الدراس ب م الي :ى العلم الجان یم الع سات التعل درة مؤس عف ق ضیة ض د ق ُ تع
سلوك اال ستوى ال ة م اريالحكومیة على تنمی الي قضیة لل بتك ت الح ي الوق ا ف موظفین فیھ

ة  ق رؤی و تحقی ة نح سات الدول ل مؤس ل توجھ ك ي ظ صوصا ف ة، خ ة للغای ة وحرج ھام
ت الك سیاسیة ٢٠٣٥وی ة وال شریة واالجتماعی صادیة والب رات االقت ل التغیی ي ظ ، وف

ت بصفھ خاصة ل . والتكنولوجیة التي یشھدھا العالم بصفة عامة والكوی ان العم م ف ن ث وم
سلوك اال ن خالل بتكاريعلى دعم قدرة مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة على تنمیة ال  م

ھ، الي التعرف على العوامل المؤثر فی یم الع ي تحسین أداء مؤسسات التعل ساھم ف  سوف ی
  . الحكومیة ویدعم قدرتھا على تجوید مخرجاتھا التعلیمیة

 – م في حدود علمھ–الدراسة تتسم بالندرة في موضوعھا، حیث لم یرصد الباحثین     
لذا . يبتكارأي دراسة عربیة أو أجنبیة تناولت طبیعة العالقة بین التسویق الداخلي والسلوك اال

فان ھذه الدراسة تعد إضافة علمیة جدیدة، یمكن أن تفتح المجال أمام الباحثین لمزید من الدراسة 
  .   بتكاريوالتحلیل في مجال التسویق الداخلي والسلوك اال

ب العمل )ب( ن الجان ھ الموظف.. ى أھمیة الدراسة م ذي یلعب دور ال ة ال ي أھمی ل ف ي ووتتمث ن ف
ائج ، وتعلیم العالي الحكومیة كونھ أحد األصول المھمة والحیویة فیھاتحقیق أھداف مؤسسات ال نت

ى  ة عل الي الحكومی یم الع ي مؤسسات التعل ة ف ادات اإلداری الدراسة المتوقعة یمكن أن تساعد القی
سویق ال ة الت سین عملی ار داخليتح ق واالبتك ات الخل ي عملی ا ف ي تواجھھ شكالت الت ل الم ، وح

ط  ویر خط داع، وتط ستوى االواإلب ة م صدر لتنمی ا م داخلي وجعلھ سویق ال ارالت ا بتك ا، كم  فیھ
وة  اط الق دات ونق رص المتاحة والتھدی د الف ن تحدی ة م الي الحكومی یم الع سات التعل تمكن مؤس س
بة  سویقیة المناس تراتیجیات الت ع االس الي وض سویقیة، وبالت الفرص الت ة ب ضعف المرتبط وال

: المتغیرات الدیموغرافیة للموظفین 
الجنس، وجھة العمل، والعمر، والمستوى الوظیفي، وسنوات 

 الخدمة، والمؤھل العلمي 

  
  

  السلوك االبتكاري

 :التسویق الداخلي
تج  -  دریب (المن ف، الت التوظی

 ) والتطویر، التمكین
 )المكافآت والحوافز(التسعیر  - 
ع  -  دعم اإلداري،( التوزی  ال

ق  ة، التناس صاالت الداخلی االت
 )والتكامل بین الوظائف

رویج  -  ات ( الت داع، العالق اإلب
 )الداخلیة
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ي الستثمار الفرص ومواجھة التھدیدات  ساھم ف د ت ي ق داخلي والت سویق ال من خالل ممارسة الت
ادة إدراك ، كما و الموظفینى لدبتكاريتنمیة السلوك اال ي زی ذه الدراسة ف ائج ھ یتوقع أن تفید نت

داخلي  سویق ال نھج الت ي م ة تبن ة بأھمی الي الحكومی یم الع سات التعل ي مؤس ة ف ادات اإلداری القی
  .  لدیھمبتكاريداء الموظفین وتنمیة السلوك االوتطبیقھ وتطویره وتشاركھ، لتحسین أ

  :منھجیة الدراسة
زء ذا الج رض ھ ث یع ة البح ع وعین صادرھا ومجتم ة وم ة للدراس ات المطلوب  ، البیان

ة رات الدراس ھا، ومتغی الیب قیاس ات،   وأس ع البیان ات، وأداة جم ل البیان الیب تحلی ك ،  وأس  وذل
  : على النحو التالي
 :  للدراسة ومصادرھاالبیانات المطلوبة

ة  ات الثانوی ا البیان إعتمد الباحثین علي نوعین من البیانات لتحقیق أھداف الدراسة وھم
 : وفیما یلي عرض لھذین النوعین من البیانات ، والبیانات األولیة

ئلة  : البیانات الثانویة) ١( شكلة البحث وأس ورة م ي بل احثین ف ا الب وھي البیانات التي إستعان بھ
روضالد د ،راسة وصیاغة الف ي تحدی ا وف اس متغیراتھ ة وقی ار النظري للدراس وین اإلط  وتك

ا ع مفرداتھ ة وتوزی ع الدراس اد عل،مجتم الل اإلعتم ن خ ا م صول علیھ م الح ب ى وت  الكت
 . التسویق الداخلي، والسلوك االبتكاريوالرسائل العلمیة والدوریات التي تناولت 

ة) ٢( ات األولی ص: البیان م الح ة ت ة الدراس ردات عین ن مف ة م ات األولی ي البیان ك ،ول عل  وذل
اريىللتعرف عل ات ، أثر تطبیق ممارسات التسویق الداخلي على السلوك االبتك ع البیان م جم  وت

تىمن خالل اإلعتماد علي قائمة إستقصاء تم توزیعھا عل ة بالكوی .  العاملین بالجامعات الحكومی
ات ف ع البیان صمیم أداة جم م ت د ت سابقةوق ري والدراسات ال ار النظ وء اإلط وء ،ي ض ي ض  وف

 . خرونآالمقاییس التي إعتمد علیھا وصممھا باحثون 
  :ث مجتمع وعینة البح

وظفین یتمثل  ي الم ین(مجتمع البحث ف ة ) اإلداری الي الحكومی یم الع سات التعل ي مؤس ف
ً ونظرا.  )٢٠١٦ ، ةنشرة مسح القوى العامل(ًموظفا ) ١١٠٩١( والبالغ عددھم ، الدراسةمحل 

للقیود الخاصة بكبر حجم مجتمع البحث والوقت والتكلفة وصعوبة االعتماد على أسلوب الحصر 
ات  ع البیان شامل لجم ة،ال اتا األولی راءات العین لوب وإج ى أس احثین عل د الب ة و عتم ل عین تتمث

ن یشغلون منصب الدراسة في شاغلي الوظائف اإلداریة في مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة مم
سام دراء اإلدارات ورؤساء األق ث  رئیس قطاع ومدیر عام ونائب المدیر العام وم ار حی م اختی ت

ة باستخدام  الي الحكومی یم الع عینة من إجمالي عدد شاغلي الوظائف اإلداریة في مؤسسات التعل
  : ) ٥٠٤، ص٢٠١٢، إدریس ( القانون التالي
  

  
  

= nالمطلوبة العینة حجم  
= Nموظف ) ٤٨٧٧: ( المجتمع حجم  
= Q٠.٥* ( االنحراف المعیاري(  
= Z١.٩٦ ومن ثم فإن الدرجة المعیاریة المقابلة ھي %٩٥المعیاریة المقابلة لدرجة الثقة   الدرجة  
= E٥ بھ المسموح  نسبة الخطأ%  

  . مفردة) ٣٥٠( حجم العینة كانوفي ضوء ما سبق 

n =  
 

N (Z2 Q2)  

Ne2 + Z2 Q2  
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ي ى علتم اإلعتماد : نوع العینة وطریقة اختیارھا ار العینة العشوائیة البسیطة ف ردات اختی  مف
ار ةالدراسة لمراعا ة لالختی رص المتكافئ س الف  أن یتاح لكل مفردة من مفردات مجتمع البحث نف

  . ُنظرا الن مجتمع البحث معلوم ولھ إطار محدد ،في العینة
 ) ١ ( دولـج

  ي دولة الكویت لالستقصاءمعدالت استجابة العاملین بمؤسسات التعلیم العالي الحكومیة ف

 المؤسسات
  عدد

القوائم 
  الموزعة

  عدد
القوائم التي 
  تم تجمیعھا

عدد القوائم 
الغیر مستوفاة 

  بالكامل

عدد القوائم 
المستوفاة 

  بالكامل

معدل 
  االستجابة

الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي 
  %٩٠.٥ ١٥٤  ٦  ١٦٠  ١٧٠ والتدریب

  %٨٥.٢  ١٩٦  ١٤  ٢١٠  ٢٣٠ جامعة الكویت

  %٨٧.٥ ٣٥٠  ٢٠  ٣٧٠  ٤٠٠ اإلجمالي
 عداد الباحثینإمن :  المصدر

الي  یم الع سات التعل املین بمؤس تجابة الع دالت اس سابق أن مع دول ال ن الج ظ م ویالح
ي  %٨٧.٥ ىالحكومیة في دولة الكویت محل الدراسة تصل إل ة ف ة ومرتفع سبة مقبول ذه ن ، وھ

   . نسانیة واالجتماعیةإلمجال العلوم ا
دراء اإلدارات لت وقد شم یس قطاع وم دیر العام ورئ ام ونائب الم وحدة المعاینة مدیر ع

  . ورؤساء األقسام في مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة الكویتیة
 :ض أسالیب تحلیل البیانات واختبار الفرو

ا بر ي ومنھ ب اآلل ي الحاس اھزة عل صائیة الج رامج اإلح تخدام الب م اس امجت  ة الحزمن
صائیة ل ة اإلح وم االجتماعی ك وا SPSSلعل ة وذل صائیة اآلتی الیب اإلح ي األس احثین عل د الب عتم

 : لمعالجة وتحلیل البیانات
ات  -١ سابیة واالنحراف اط الح ي األوس شتت وھ ة والت ة المركزی اییس النزع م مق تخدام أھ اس

ك  ة وذل سب المئوی رارات والن ة والتك رات إلالمعیاری فیة لمتغی صاءات الوص راء اإلح ج
 . ةالدراس

اییس  العاملي االستكشافي وذلك الختبارالتحلیل  -٢ نفس المق وتقییم درجة الصالحیة الداخلیة ل
 . متعددة البنود والمستخدمة في الدراسة الحالیة

ل  -٣ اخ أمعام ا كرونب ق  "Alpha Correlation coefficient"لف ة التناس اس درج  لقی
 . لمتغیرات البحث) االعتمادیة( الداخلي

این -٤ ل التب اه تحلی ادي االتج ر One- Way ANOVA أح ث یعتب د األأ حی الیب ح س
ة إلا ات المختلف ین متوسطات المجتمع روق ب د الف ي تحدی ن استخدامھا ف حصائیة التي یمك

دأ تحلیل التبیان ىواعتمد الباحثین عل ع ىحادي االتجاه لبیان م ات مجتم ین فئ  االختالف ب
  .خصائصھا الدیموغرافیةالدراسة حول 

ل اال -٥ ابع تحلی ر الت ین المتغی ة ب وة العالق وع وق ن ن شف ع سیط للك دار الب اط واالنح رتب
ة ىسلوب تحلیل االنحدار علأ حیث یساعد ، والمتغیرات المستقلة ن وجود عالق ق م  التحق

ستقلة رات الم ن المتغی دد م ابع وع ر الت ین المتغی وة أ و، ب د ق اط لتحدی ل االرتب سلوب تحلی
 . العالقة بین متغیرات البحث



  على عبدالقادر، محمد العنزى      أثر تطبیق ممارسات التسویق الداخلى على السلوك االبتكارى/ د .رمضان عبدالسالم، أ/ د . أ
 

 

 م٢٠١٩ دیسمبرالثامن العدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٢٤٦( 

ار ا -٦ ار Test T -ختب ك Test F - واختب دد وذل ل االنحدار المتع ین ألسلوب تحلی  المالزم
جل التحقق من مستوى المعنویة والداللة اإلحصائیة لنوع وقوة العالقة بین المتغیرات أمن 

 . موضع الدراسة والختبار صحة أو خطأ فروض الدراسة
  :ا متغیرات الدراسة وأسالیب قیاسھ

داخل سویق ال ستقل (ىالت ر الم ي : )المتغی ي اآلت اده ف ل أبع تج  : وتتمث دریب  (المن التوظیف، الت
ین سعیر ، و )والتطویر، التمك آت والحوافز(الت ع ، و )المكاف صاالت (التوزی دعم اإلداري، االت ال

ین الوظائف ل ب ق والتكام ة، التناس رویج ، و)الداخلی ة(الت ات الداخلی داع، العالق ة اإلب د )تغذی ، وق
رقم  فقرة، و)٣٥(ضم  شیر ال ث ی تم استخدام مقیاس لیكرت المتدرج المكون من خمس نقاط، حی

ق  "ىإل) ٥(، بینما یشیر الرقم "بشدةغیر موافق "ىإل) ١( شدةمواف ة " ب ع وجود نقطة حیادی ، م
 .   " محاید " ىوھي تشیر إل) ٣(في المنتصف 

ار سلوك االبتك ر التاب (ىال و : )عـالمتغی اوھ سلوك االبتك ن ، و ري ال ون م رات ٦تك م ،  فق وت
رقم  ى) ١(استخدام مقیاس لیكرت المتدرج المكون من خمس نقاط، حیث یشیر ال ق "إل ر مواف غی

وھي ) ٣(، مع وجود نقطة حیادیة في المنتصف " موافق بشدة"إلى) ٥(ا یشیر الرقم ، بینم"بشدة
 .   " محاید " تشیر إلى

 : أداة الدراسة وطرق جمع البیانات
م اال ات ت ع البیان أداة لجم ة ك ة االستقصاء الموجھ ى قائم ة عل ة الحالی ي الدراس اد ف عتم

ق الجزء األول ،األولیة من مفردات عینة مجتمع البحث ة أجزاء یتعل  واشتملت القائمة على ثالث
ق ب، التسویق الداخليفیھا بقیاس  اني فیتعل سلوك االبتكاري وأما الجزء الث ث ، ال زء الثال ا الج  أم

  .   بالخصائص الشخصیةفیتعلق
 :  فیما یلىةتتمثل حدود الدراس : 

ة، ىتم إجراء الدراسة الحالیة عل : حدود مكانیة - ١ ة الكویتی الي الحكومی  مؤسسات التعلیم الع
 ویرجع ذلك إلى عدة أسباب ،وھي الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب، جامعة الكویت

ت انھاتین المؤسستتعتبر  :تتمثل فیما یلي ة الكوی ي دول  من أقدم مؤسسات التعلیم العالي ف
شأة والتأسیس ر ھات، ومن حیث الن ن ان المؤسستانتعتب ر م ي أكب ة ف  المؤسسات التعلیمی

ام  ي الع ا ف دین فیھم دد الطالب المقی غ ع ذي بل الب وال دد الط ث ع ن حی ت م ة الكوی دول
ام  وطالبة، كماًاطالب) ٨٦٧٢١ (٢٠١٣/٢٠١٤الجامعي  بلغ عدد المقبولین فیھما خالل للع

امعي  دد ٢٠١٣/٢٠١٤الج ب ) ٢٨٠٥٢( ع ة طال ة (وطالب ة العام سنویة للھیئ ر ال التقری
 ).٢٠١٤،  جامعة الكویت إحصائیة- ٢٠١٤للتعلیم التطبیقي

ة - ٢ وع الدراس ة بموض دود الخاص ا : الح وعین ھم ى موض ة عل ة الحالی شمل الدراس : ت
ي ة ف داخلي ممثل سویق ال ف، ( الت ین، والتوظی ویر، التمك دریب والتط آت والت المكاف

وافز، دعم اإلداري،  ووالح ة، وال صاالت الداخلی ائف،واالت ین الوظ ل ب ق والتكام  التناس
 .، والسلوك االبتكاري)العالقات الداخلیةوتغذیة اإلبداع، و

ة - ٣ ي  : الحدود الزمنی رة الت ي الفت تغرقاوھ ات تس ع البیان ة جم ة والثا ( عملی ةاألولی )  نوی
ة  ازالالزم ةإلنج ث  الدراس ین ، حی ا ب ة م رة الواقع الل الفت ة خ ذه الدراس ت ھ طبق

  .م ١/١٠/٢٠١٩ -٢٧/٧/٢٠١٩
 : الفروض واختبار البیانات تحلیل نتائج

ة ة الدراس ردات عین یف مف صاء عل: توص ة اإلستق ع قائم احثین بتوزی ام الب ة ى ق ة الدراس  عین
ن  ردة  ٤٠٠المكونة م ان عدد ال،مف وائم الصحیحة  وك ث ٣٥٠ق احثین ا قائمة حی  ٥٠ستبعد الب

اتھم ال بیان دم إكتم ة لع ردود، قائم سبة ال ت   أي أن ن صحیحة بلغ احثین ،%٨٧.٥ال ام الب د ق  وق
ام  رافیةغ الخصائص الدیموىجراء التحلیل الوصفي لعینة الدراسة للتعرف علإب وع االھتم موض
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ر، والمسمى الوظیفي، وسنوات الخبرة، والمؤھل الجنس، وجھة العمل، والعم(بقائمة االستقصاء 
 ).٢(كما یتضح من جدول  )العلمي

 (   
 توصیف مفردات عینة الدراسة

  %النسبة المئویة   التكرار  ةئـــــالف

 %36.0 126 ذكر
 الجنس

 %64.0 224 أنثى

 %44.0 154 للتعلیم التطبیقي والتدریب العامة الھیئة
  جھة العمل

 %56.0 196 الكویت جامعة

 %26.0 91  سنة٢٥أقل من 

 %34.0 119  سنة٣٥ اقل من - ٢٥من 

 %26.0 91  سنة٤٥ أقل من - ٣٥من 
 العمر

 %14.0 49  سنة فأكثر٤٥

 %56.0 196 موظف

 %22.0 77 قسم رئیس

 %18.0 63 مراقب
 المسمى الوظیفي

 %4.0 14 عام مدیر

 %22.0 77 سنوات 5 من أقل

 %44.0 154   سنة١٥ أقل من -٥

 %22.0 77   سنة٢٥ أقل من -١٥
  سنوات الخبرة

 %12.0 42   سنة فأكثر٢٥

 %18.0 63  مؤھل متوسط

 المؤھل العلمي %64.0 224 مؤھل جامعي

 %18.0 63 أعلى من الجامعي

 100.0 350  إجمالي
 نتائج التحلیل االحصائي:  المصدر

 :  لمتغیرات البحثىاإلحصاء الوصف
ر  يیوضح الجدول التال          سلوك االبتكاريالتوصیف الوصفي لمتغی داخلي وال سویق ال  الت

 : كما یلي
  
  
  
  

  (  
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  التوصیف اإلحصائي للتسویق الداخلي والسلوك االبتكاري
المتوسط  فقرات المتغیرات األصلیــــة  البعد  

  الحسابي
االنحراف 
  المعیارى

 1.157 4.16  .اعتبار خبراتي السابقة كأساس مھم عند توظیفي
 1.152 3.42  .خضعت الختبارات في الشخصیة قبل التوظیف

 ٠.٩٠٩ 3.34  .إجراءات التوظیف كانت واضحة بالنسبة لي
ة  ؤھالتي العلمی ع م ھا م ي أمارس ة الت ام الوظیفی ب المھ تتناس

 1.127 3.18  .وخبراتي العملیة

ةتق شطة /وم الكلی اح أن بة لنج وارد مناس سخیر م ة بت الجامع
 1.038 2.92  .التدریب

 1.051 2.76  .الجامعة مع طبیعة عملي/تتناسب الدورات التي تعقدھا الكلیة
 1.097 2.80  .أنشطة التدریب تتغیر دوریا وتواكب التطورات العالمیة

ا ویك صا حقیقی ًأشعر بأن التدریب المقدم یغطي نق د ً سبني المزی
 1.010 2.68  .من المھارات

 1.021 2.86  .ُتتاح لي الفرصة ألداء عملي دون رقابة مستمرة
 1.049 2.94  .أتصرف بحریة في أداء أعمالي في إطار اللوائح المنظمة لذلك

 ٠.٩٣٣ 2.82  .الجامعة على العمل بروح الفریق/تشجع الكلیة
رارات الت اذ الق الحیات اتخ دي ص تجابة ل ي االس سرع ف ي ت

 ٠.٩٦٨ 2.84  .لطالبي الخدمة

  نتجالم

  ٠.٦٣٧ ٣.٠٦  بعد المنتج ككل
 ٠.٩١٤ 3.08  ً.الجامعة كافیا/ّیُعد الحافز المادي الذي تقدمھ لي الكلیة

 ٠.٩١٤ 2.92  .الجامعة بمطالبي وتعمل على تلبیتھا/تھتم الكلیة
ة ي الكلی وافز ف شجعني ع/نظام الح ة ی شكل الجامع ل ب ى العم ل

 ٠.٩٨٠ 3.04 .أفضل

 ٠.٨٨٨ 3.12 .الجامعة/توزع الحوافز بطریقة عادلة بین العاملین في الكلیة

 التسعیر

  ٠.٨٠٦ ٣.٠٤  بعد التسعیر ككل
ي ئیساھم المس د صعوبة ف دما أج ساعدتي عن ي م ول المباشر ف

 ٠.٨٤١ 3.12 .العمل

شاركة العاملین  ى م ا عل رارات تعمل اإلدارة العلی ي اتخاذ الق ف
 ٠.٨٤٦ 2.92 .وتحدید أھداف وسیاسات العمل

ة ألداء  سھیالت الالزم وفیر الت ى ت ا عل رص اإلدارة العلی تح
 ٠.٨١٧ 2.88  .العمل

 ٠.٧١٧ 2.74  .الجامعة بیئة عمل محفزة ومناسبة للعاملین/توفر الكلیة
ي الوقت  اج إلیھا ف ي احت أستطیع الحصول على المعلومات الت

 ٠.٩٨٣ 2.58  ً.المطلوب دائما

ة ل الكلی ل داخ راف العم صورة /االتصال بین أط تم ب ة ی الجامع
 ٠.٩٥٨ 2.62  .آلیة وسریعة

ة ل الكلی ي داخ د اإللكترون ق /البری ة لخل یلة فعال ة وس الجامع
 ٠.٩٦٥ 2.46  .الوعي بین الموظفین

میة  ر الرس صال غی وات االت ى قن د عل الزمالء(اعتم ) ك
 1.097 3.14  .ى المعلوماتللحصول عل

 ٠.٨٧٤ 2.72  .تعتبر اإلدارة العلیا أن نجاح العاملین أحد معاییر نجاحھا
ة  سة العدال ي المؤس ة ف راءات التنظیمی د واإلج زز القواع تع

 ٠.٨٨١ 2.84 .والمساواة

وي  ي تن دة الت دمات الجدی املین بالخ إبالغ الع وم اإلدارة ب تق
 ٠.٨٤٥ 2.74  .إضافتھا

 التوزیع

  ٠.٦١٢ ٢.٧٩  عد التوزیع ككلب

لي
اخ

الد
ق 

وی
تس

 ال
عاد

أب
  

 1.101 3.52 .الجامعة/ًأعرف جیدا أھداف واستراتیجیات الكلیة الترویج
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ة ستعمل الكلی ا /ت ابالت وجھ ات، المق ات اإلعالن ة لوح الجامع
یل  ل توص ن أج ال م شكل فع ة، ب الت الكتابی ھ، المراس لوج
د  ن األداء الجی وا م ى یتمكن وظفین حت التھا للم دافھا ورس أھ

 .امھملمھ

3.10 1.006 

 ٠.٨٥٨ 3.16  .الجامعة صحیحة ودقیقة/المعلومات التي تزودني بھا الكلیة
ة  دیم األفكار والمقترحات االبتكاری ى تق سة عل شجعني المؤس ت

 ٠.٩٨٢ 2.72  .ومناقشتھا

ودة  ف وج ین الموظ سافات ب ب الم ى تقری ة عل ل الجامع تعم
 ٠.٩٦٦ 2.70  .الخدمة

ة سعى الكلی دى الجا/ت ان ل شعور باألم ق ال ى تحقی ة إل مع
 ٠.٩٨٧ 2.78  .الموظفین تجاه وظائفھم

ة ل الكلی دى /تعم ة ل ة المدرك ق القیم ى تحقی ة عل الجامع
 ٠.٨٨٩ 2.82 .الموظفین

ن  ة ع ورة إیجابی اء ص ى إعط ون عل ل الموظف یعم
 ٠.٩٤٠ 2.72  .الجامعة/الكلیة

  ٠.٧٨٨ ٢.٩٤  بعد الترویج ككل
  ٠.٥٣٨ ٢.٩٤  عاد التسویق الداخلياألداء الكلي أب

دة  ل بع ي العم صیة ف شكالت المستع ع الم ل م ي التعام یمكنن
 1.107 2.76 .طرق

 1.084 2.78 .أتابع باستمرار األفكار االبتكاریة
ة  عملي مع اآلخرین یشجعني على قبول مختلف األفكار المتعلق

 1.140 2.94 .بالتحسین في الخدمة الحالیة

ة  ي الخدم أعاني من عجز في تنفیذ أفكاري المتعلقة بالتحسین ف
 1.114 3.04 .الحالیة

اك احتمال  أقترح أسالیب جدیدة ألداء العمل حتى وإن كانت ھن
 1.132 3.04 .لعدم نجاحھا

ة شجع الكلی ارھم /ت دیم أفك ى تق دنیا عل ستویات ال ة الم الجامع
 1.045 2.52 .ومقترحاتھم االبتكاریة ومناقشتھا

دة  ل بع ي العم صیة ف شكالت المستع ع الم ل م ي التعام یمكنن
 1.107 2.76 .طرق

ري
تكا

الب
ك ا

لو
لس

ا
 

 1.084 2.78 .أتابع باستمرار األفكار االبتكاریة
 0.854 2.84  األداء الكلي للسلوك االبتكاري

  نتائج التحلیل اإلحصائي:  المصدر

ات  سیر االتجاھ ف وتف زء وص ذا الج اول ھ املین یتن ساتالع الي بمؤس یم الع  التعل
   . بتكاريالحكومیة في دولة الكویت نحو التسویق الداخلي والسلوك اال

ت الخاضعة للدراسة )  ة الكوی ي دول بصفة عامة االتجاھات بمؤسسات التعلیم العالي الحكومیة ف
طة)  سبیة متوس ة ن رات و. بأھمی ائج اإلحصاء الوصفي لمتغی ان نت ن بی سابق یمك دول ال ن الج م
 : بعاد التسویق الداخلي كما یليأ

د  :  المنتج لبعدىالتحلیل الوصف غ المتوسط الحسابي لبع جاء بعد المنتج بالمرتبة األولى حیث بل
( .  
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سعیرالتحلیل الوصفي لبعد سابي جاء :  الت غ المتوسط الح ث بل سعیر حی د الت ة بع ة الثانی  بالمرتب
( .  

سابي  :  الترویجالتحلیل الوصفي لبعد غ المتوسط الح جاء في المرتبة الثالثة بعد الترویج حیث بل
( .  

سابي بالمرتبة األخیرة بعدجاء  :  التوزیعالتحلیل الوصفي لبعد غ المتوسط الح ث بل ع حی  التوزی
( .  

( .  

: 
   : ختبار الفرض األولا

ال يوجد اختالف جوهري في إدراكات القيادات اإلدارية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية محل 
   لخصائصهم الديموغرافية وفقاً والسلوك االبتكاري التسويق الداخلي تطبيقالدراسة نحو درجة
  : ى فیما یلیة اإلحصائالیبج استخدام األسوقد تمثلت نتائ

ن اتجاھات المستقصى منھم  ل م اس ك اد مقی داخلينحو أبع سویق ال اريالت سلوك االبتك ا  وال ً وفق
نسلل سابي  :ج ط الح ن الوس ل م تخدام ك صائي باس ف اإلح لوب الوص ق أس احثین بتطبی ام الب ق
ار ى باإلضافة إل،)شتتكمقیاس للت(واالنحراف المعیاري ) كمقیاس للنزعة المركزیة( " ت" اختب
( .  

 (  
   اتجاھات المستقصى منھم بمؤسسات التعلیم العالي الحكومیة في دولة الكویت

  جنسً وفقا لل والسلوك االبتكاريالداخلي نحو التسویق
  ًالوسط الحسابي لالستجابات وفقا للجنس

 أنثى ذكر
أبعاد التسویق 

الداخلي والسلوك 
المتوسط   االبتكاري

 الحسابي
األنحراف 
 المعیاري

  المتوسط
  الحسابي

  األنحراف
  المعیاري

t sig 

 ٠.٢٢٠ 1.23 0.57 3.03 0.75 3.12 بُعد المنتج
 **٠.٠٠٠ 8.85 0.71 2.78 0.76 3.50 بُعد التسعیر
 **٠.٠٠٠ 4.02 0.52 2.70 0.73 2.97 بُعد التوزیع
 **٠.٠٠٠ 6.62 0.76 2.74 0.72 3.29 بُعد الترویج

أبعاد التسویق 
 **٠.٠٠٠ 6.93 0.49 2.81 0.58 3.22 الداخلي ككل

 **٠.٠٠٢ 3.14 0.86 2.95 0.81 2.66 السلوك االبتكاري
  ).       t- Test(ًوفقا الختبار ف % ٥  داللة إحصائیة عند مستوي *

  ).t- Test(ًوفقا الختبار ف % ١صائیة عند مستوي  داللة إح**

ات ذ)  ود اختالف ى وج سویق وعل اد الت و أبع نھم نح صى م ات المستق ین اتجاھ ة إحصائیة ب  دالل
داخلي  رویج(ال ع، والت سعیر، والتوزی تج، والت سلوك ) المن اريوال الي االبتك شكل إجم أخوذا ب ً م

معنویة عند ) ت(ن قیمة إ، وذلك باختالف الجنس، حیث ةغیراتھا على حدونحو كل متغیر من مت
.  
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سلوك ا اتجاھات المستقصى منھم داخلي وال سویق ال ن الت ل م اس ك اد مقی ارينحو أبع ا البتك ً وفق
سابي:  لجھة العمل ن الوسط الح  قام الباحثین بتطبیق أسلوب الوصف اإلحصائي باستخدام كل م

ة( ة المركزی اس للنزع اري ) كمقی راف المعی شتت(واالنح اس للت ار  )كمقی ى اختب افة إل ، باإلض
( .  

 (   
 نحو التسویق اتجاھات المستقصى منھم بمؤسسات التعلیم العالي الحكومیة في دولة الكویت

  لجھة العملً وفقا سلوك االبتكاري والالداخلي
  ًالوسط الحسابي لالستجابات وفقا للجھة العمل

أبعاد التسویق  جامعة الكویت الھیئة العامة
الداخلي والسلوك 

المتوسط   االبتكاري
 الحسابي

األنحراف 
 المعیاري

  المتوسط
  الحسابي

  األنحراف
  المعیاري

t sig 

 **٠.٠٠٦ 2.765- 0.66 3.14 0.59 2.95 بُعد المنتج

 **٠.٠٠٠ 4.180 0.70 2.88 0.89 3.24 بُعد التسعیر

 ٠.٨١٦ -٠.٢٣٢ 0.48 2.80 0.75 2.79 بُعد التوزیع

 ٠.٩٥١ -٠.٠٦١ 0.74 2.94 0.84 2.94 بُعد الترویج

أبعاد التسویق 
 ٠.٥٤٢ ٠.٦١٠ 0.49 2.94 0.64 2.98 الداخلي ككل

 ٠.٤٧٦ -٠.٧١٤ 0.84 2.88 0.87 2.81 السلوك االبتكاري
  ).       t- Test(ًوفقا الختبار ف % ٥  داللة إحصائیة عند مستوي *

  ).t- Test(ًوفقا الختبار ف % ١ داللة إحصائیة عند مستوي **

ات ذ)  ود اختالف ى وج سویق وعل اد الت و أبع نھم نح صى م ات المستق ین اتجاھ ة إحصائیة ب  دالل
داخلي  ت(ال رویجالمن ع، والت سعیر، والتوزی سلوك ) ج، والت اريوال الي االبتك شكل إجم أخوذا ب ً م

د ى ح ا عل ن متغیراتھ ر م ل متغی و ك اختالف الةونح ك ب ل، وذل ة العم ث جھ ة إ، حی ) ت(ن قیم
.  

سلوك اال داخلي وال سویق ال ن الت ل م اس ك اد مقی ا اتجاھات المستقصى منھم نحو أبع اري وفق ًبتك
 أسلوب الوصف اإلحصائي باستخدام كل من الوسط الحسابي قام الباحثین بتطبیق : للفئة العمریة

ة( ة المركزی اس للنزع اري ) كمقی راف المعی شتت(واالنح اس للت افة إل،  )كمقی ام ىباإلض  قی
اه  این أحادى االتج ل التب ق أسلوب تحلی احثین بتطبی ث جاءت One –Way ANOVAالب  حی

( .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  على عبدالقادر، محمد العنزى      أثر تطبیق ممارسات التسویق الداخلى على السلوك االبتكارى/ د .رمضان عبدالسالم، أ/ د . أ
 

 

 م٢٠١٩ دیسمبرالثامن العدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٢٥٢( 

  (  
أبعاد نحو  اتجاھات المستقصى منھم بمؤسسات التعلیم العالي الحكومیة في دولة الكویت

  ًوفقا للفئة العمریةبتكاري  والسلوك االىالتسویق الداخل
  ًوفقا للفئة العمریةالوسط الحسابي لالستجابات 

 اقل من - ٢٥من   سنة٢٥أقل من 
   سنة٣٥

 اقل من - ٣٥من 
   فاكثر سنة٤٥   سنة٤٥

أبعاد 
التسویق 
الداخلي 
والسلوك 
المتوسط   االبتكاري

 الحسابي
نحراف الا

 المعیاري
  المتوسط
  الحسابي

نحراف الا
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

نحراف الا
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

نحراف الا
 المعیاري

F  Sig. 

 **٠.٠٠٠ 14.883 0.72 3.25 0.53 3.31 0.66 3.02 0.51 2.76 بُعد المنتج
 **٠.٠٠٣ 4.733 0.89 3.18 0.77 3.25 0.84 2.97 0.69 2.85 بُعد التسعیر
 **٠.٠٠٠ 12.295 0.76 3.20 0.66 2.89 0.52 2.69 0.48 2.62 بُعد التوزیع
 **٠.٠٠٠ 38.639 0.65 3.59 0.77 3.28 0.75 2.77 0.51 2.47 بُعد الترویج

أبعاد التسویق 
 **٠.٠٠٠ 23.929 0.68 3.30 0.57 3.18 0.53 2.86 0.26 2.67 الداخلي ككل
السلوك 
 **٠.٠٠٠ 10.913 1.10 3.26 0.90 2.99 0.76 2.84 0.61 2.49 االبتكاري

  ).       t- Test(ًوفقا الختبار ف % ٥  داللة إحصائیة عند مستوي *
  ).t- Test(ًا الختبار ف وفق% ١ داللة إحصائیة عند مستوي **
سویق )  اد الت نھم نحو أبع ات المستقصى م ین اتجاھ ة إحصائیة ب على وجود اختالفات ذات دالل

داخلي  رویج(ال ع، والت سعیر، والتوزی تج، والت سلوك ) المن اريوال الي االبتك شكل إجم أخوذا ب ً م
د ى ح ا عل ن متغیراتھ ر م ل متغی و ك كةونح اختالف ال، وذل ة ب ة العمری ث فئ ة إ، حی ) ت(ن قیم

.  
ا  اري وفق سلوك االبتك داخلي وال سویق ال ن الت ل م اس ك اد مقی ًاتجاھات المستقصى منھم نحو أبع

وظیفي ق: للمسمى ال احثین بتطبی ام الب ط   ق ن الوس ل م أسلوب الوصف اإلحصائي باستخدام ك
 قیام ىباإلضافة إل، )كمقیاس للتشتت(واالنحراف المعیاري ) للنزعة المركزیةكمقیاس ( الحسابي

احث اه ینالب این أحادى االتج ل التب ق أسلوب تحلی ث جاءت One –Way ANOVA بتطبی  حی
( .  

 (  
أبعاد نحو   الكویتاتجاھات المستقصى منھم بمؤسسات التعلیم العالي الحكومیة في دولة

  للمسمى الوظیفيًوفقا بتكاري التسویق الداخلي والسلوك اال
 ًالوسط الحسابي لالستجابات وفقا للمسمى الوظیفي

  مدیر عام  مراقب رئیس قسم موظف
أبعاد التسویق 

الداخلي 
والسلوك 
المتوسط   االبتكاري

 الحسابي
نحراف الا

 المعیاري
  المتوسط
  الحسابي

حراف نالا
 المعیاري 

المتوسط 
 الحسابي

نحراف الا
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

نحراف الا
 المعیاري

F  Sig. 

 **٠.٠٠٠ 11.236 0.95 3.59 0.58 3.15 0.55 3.28 0.62 2.91 بُعد المنتج

 **٠.٠٠١ 5.463 0.65 3.88 0.94 2.97 0.58 3.02 0.82 3.01 بُعد التسعیر
 **٠.٠٠٠ 13.728 0.86 3.75 0.81 2.83 0.36 2.79 0.54 2.72 بُعد التوزیع
 **٠.٠٠٠ 36.216 0.26 4.38 0.81 3.17 0.46 3.20 0.74 2.67 بُعد الترویج

أبعاد التسویق 
 **٠.٠٠٠ 21.250 0.68 3.90 0.65 3.03 0.38 3.07 0.50 2.82 الداخلي ككل
السلوك 
 **٠.٠٠٠ 7.253 1.04 3.50 1.04 3.06 0.98 2.97 0.66 2.68 االبتكاري

  ).       t- Test(ًوفقا الختبار ف % ٥  داللة إحصائیة عند مستوي *
  ).t- Test(ًوفقا الختبار ف % ١ داللة إحصائیة عند مستوي **
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سویق )  اد الت نھم نحو أبع ات المستقصى م ین اتجاھ ة إحصائیة ب على وجود اختالفات ذات دالل
داخلي  سعیر،(ال تج، والت رویجالمن ع، والت سلوك )  والتوزی اريوال الي االبتك شكل إجم أخوذا ب ً م

وظیفي، وذلك باختالف ةونحو كل متغیر من متغیراتھا على حد ث المسمى ال ) ت(ن قیمة إ، حی
.  

اري و سلوك االبتك داخلي وال سویق ال ن الت ل م اس ك اد مقی ا اتجاھات المستقصى منھم نحو أبع ًفق
ة سنوات الخدم ق: ل احثین بتطبی ام الب ط   ق ن الوس ل م تخدام ك صائي باس ف اإلح لوب الوص أس

ام ىباإلضافة إل، )كمقیاس للتشتت(واالنحراف المعیاري ) كمقیاس للنزعة المركزیة(الحسابي  قی
اه  این أحادى االتج ل التب ق أسلوب تحلی احثین بتطبی ث جاءت One –Way ANOVAالب  حی

( .  
 (  

أبعاد نحو  اتجاھات المستقصى منھم بمؤسسات التعلیم العالي الحكومیة في دولة الكویت
  لسنوات الخدمةًوفقا بتكاري التسویق الداخلي والسلوك اال

 ًالوسط الحسابي لالستجابات وفقا لسنوات الخدمة

   سنة فاكثر٢٥   سنة٢٥ اقل من - ١٥   سنة١٥ اقل من- ٥  سنوات٥أقل من 

أبعاد 
التسویق 
الداخلي 
والسلوك 
  االبتكاري

المتوسط 
 الحسابي

نحراف الا
 المعیاري

  المتوسط
  الحسابي

نحراف الا
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

نحراف الا
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

نحراف الا
 المعیاري

F  Sig. 

 **٠.٠٠٠ 14.697 0.74 3.40 0.64 3.21 0.57 3.06 0.54 2.71 بُعد المنتج

 **٠.٠٠٠ 11.648 0.73 3.63 0.92 3.16 0.74 2.86 0.70 2.95 بُعد التسعیر

 **٠.٠٠٠ 34.178 0.72 3.59 0.51 2.70 0.52 2.70 0.51 2.64 بُعد التوزیع

 **٠.٠٠٠ 45.407 0.49 4.00 0.58 3.00 0.81 2.81 0.51 2.56 بُعد الترویج
أبعاد 

التسویق 
 كلالداخلي ك

2.72 0.26 2.86 0.53 3.02 0.50 3.65 0.63 36.679 ٠.٠٠٠** 

السلوك 
 **٠.٠٠٠ 8.500 1.17 3.36 0.91 2.83 0.77 2.86 0.61 2.56 االبتكاري

  ).       t- Test(ًوفقا الختبار ف % ٥  داللة إحصائیة عند مستوي *
  ).t- Test(ًوفقا الختبار ف % ١ داللة إحصائیة عند مستوي **

سویق )  اد الت نھم نحو أبع ات المستقصى م ین اتجاھ ة إحصائیة ب على وجود اختالفات ذات دالل
داخلي  رویج(ال ع، والت سعیر، والتوزی تج، والت سلوك ) المن اريوال الي االبتك شكل إجم أخوذا ب ً م

ى حد ن متغیراتھا عل اختالف ةونحو كل متغیر م ك ب ث سنوات الخدمة، وذل ) ت(ن قیمة إ، حی
.  

ا  اري وفق سلوك االبتك داخلي وال سویق ال ن الت ل م اس ك اد مقی ًاتجاھات المستقصى منھم نحو أبع
ي ل العلم ق: المؤھ احثین بتطبی ام الب ط   ق ن الوس ل م تخدام ك صائي باس ف اإلح لوب الوص أس

ام ىباإلضافة إل، )كمقیاس للتشتت(یاري واالنحراف المع) كمقیاس للنزعة المركزیة(الحسابي  قی
اه  این أحادى االتج ل التب ق أسلوب تحلی احثین بتطبی ث جاءت One –Way ANOVAالب  حی

( .  
  
  
  
  
  

 (  
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أبعاد نحو  اتجاھات المستقصى منھم بمؤسسات التعلیم العالي الحكومیة في دولة الكویت
  للمؤھل العلمىًوفقا بتكاري الداخلي والسلوك االالتسویق 

 ًالوسط الحسابي لالستجابات وفقا للمؤھل العلمي
  أعلى من الجامعي  مؤھل جامعي مؤھل متوسط

أبعاد التسویق 
الداخلي 
والسلوك 
المتوسط   االبتكاري

 الحسابي
نحراف الا

 المعیاري
  المتوسط
 الحسابي

نحراف الا
 المعیاري

ط المتوس
 الحسابي

نحراف الا
 المعیاري

F Sig. 

 **٠.٠٠٠ 16.063 0.44 3.02 0.66 3.18 0.57 2.69 بُعد المنتج
 ٠.٥٠٠ 0.694 0.78 2.94 0.84 3.05 0.72 3.11 بُعد التسعیر
 ٠.٢٤٦ 1.410 0.57 2.91 0.67 2.78 0.44 2.73 بُعد التوزیع
 **٠.٠٠٠ 16.131 0.65 3.35 0.78 2.93 0.78 2.59 بُعد الترویج

أبعاد التسویق 
 *٠.٠١١ 4.543 0.54 3.05 0.61 2.98 0.31 2.78 الداخلي ككل

السلوك 
 **٠.٠٠٠ 15.264 1.00 3.15 0.84 2.90 0.47 2.37 االبتكاري

  ).       t- Test(ًوفقا الختبار ف % ٥  داللة إحصائیة عند مستوي *
  .)t- Test(ًوفقا الختبار ف % ١ داللة إحصائیة عند مستوي **

سویق )  اد الت نھم نحو أبع ات المستقصى م ین اتجاھ ة إحصائیة ب على وجود اختالفات ذات دالل
داخلي  رویج(ال ع، والت سعیر، والتوزی تج، والت سلوك ) المن اريوال الي االبتك شكل إجم أخوذا ب ً م

ى حد ن متغیراتھا عل اختالف ةونحو كل متغیر م ك ب ي، وذل ل العلم ث المؤھ ) ت(ن قیمة إ، حی
.  

ن  ذا البحثمما سبق یتضح م روض ھ ن ف حة الفرض األول م ار ص ائج اختب ذي نت  ال
ھ  ى أن نص عل اختالف " ی نھم ب ین اتجاھات المستقصى م ة إحصائیة ب ال یوجد اختالف ذو دالل

ة صھم الدیموغرافی سل خصائ داخلي وال سویق ال و الت ك نح اري وك اال، وذل شكل بتك أخوذا ب ًم
د ى ح ا  عل ن متغیراتھ ر م ل متغی ائج "ةإجمالي، ونحو ك سابق ونت ل ال ائج التحلی ي ضوء نت ، وف

دالفإنھ یمكن قبول   " t"و   " F"اختباري  ین " ل یفرض الب ة إحصائیة ب د اختالف ذو دالل یوج
ة صھم الدیموغرافی اختالف خصائ نھم ب صى م ات المستق و ا اتجاھ ك نح داخلي ، وذل سویق ال لت

  .ة كل متغیر من متغیراتھا  على حدًوالسلوك االبتكاري مأخوذا بشكل إجمالي، ونحو 
   

الهيئة العامة (وجد تمايز ذات داللة إحصائية بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية محل الدراسة يال 
   حيث درجة تطبيق التسويق الداخليمن) لكويتللتعليم التطبيقي والتدريب، جامعة ا

رض ذا الف ن ھ ق م م تطللتحق دد ت ایز المتع ل التم لوب تحلی ق أس  Multipleبی
Discriminate Analysis وعتین ى مجم وذج اشتمل عل ى نم ل ي والت، عل سات ب تمث مؤس

ت-الھیئة العامة (التعلیم العالي الحكومیة في دولة الكویت  عة ل) جامعة الكوی ى الخاض لدراسة عل
یم اوبتطبیق أسلوب التحلیل المشار إلیھ أمكن التم. أساس التسویق الداخلي ین مؤسسات التعل یز ب

داخلي، ) جامعة الكویت -الھیئة العامة (العالي الحكومیة في دولة الكویت  سویق ال على أساس الت
داني وذلك من خالل اختبار الفرض الث ة حیث أظھرت نتائج تحلیل التمایز المتع اك عالق د أن ھن

ت المستقصى منھم في معنویة بین آراء  ة الكوی ي دول ة (مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة ف الھیئ
ت -العامة  داخلي ف، محل الدراسة) جامعة الكوی سویق ال رات الت ین متغی یم يوب  مؤسسات التعل

ت  ة العامة (العالي الحكومیة في دولة الكوی ت -الھیئ ا یعميالت) جامعة الكوی ون بھ ث ، ل ن إ حی
ین آراء).  اوت ب ا أن التف يكم نھم ف صى م ة  المستق ي دول ة ف الي الحكومی یم الع سات التعل  مؤس

ة للتصنیف ن الإحیث  الكویت نحو متغیرات التسویق الداخلي یعتبر ذو درجة عالیة، نسبة المئوی
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ت ي وھ%) ة الكوی ي دول ة ف الي الحكومی یم الع سات التعل ین مؤس ز ب ة للتمیی سبة كافی ة ( ن الھیئ
داخلي ئھ فیما بینھا من حیث آرافقط من مفردات عینة تتشاب )% ي ھم نحو متغیرات التسویق ال ف

ت-الھیئة العامة (مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة في دولة الكویت  محل الدراسة ) جامعة الكوی
( .  

(  
 مؤسسات  في)اخليالتسویق الد(  أساسىدوال تحلیل التمایز المتعدد ومصفوفة التقسیم عل

  محل الدراسة) جامعة الكویت -الھیئة العامة (التعلیم العالي الحكومیة في دولة الكویت 
  دوال التمایز) أ ( 

رقم 
ویلكس   معامل االرتباط  التباین  قیمة إیجن  الدالة

درجات   ٢كا  المبدا
  المعنویة  الحریة

٠.٢٦١ ١ 100.0 ٠.٧٩٣ ٠.٤٥٥ 79.635 9 ٠.٠٠٠ 
  لتقسیممصفوفة ا) ب(

مؤسسات التعلیم العالي   التنبؤ بعضویة المجموعات
الحكومیة في دولة 

  الكویت
  المفردات

  جامعة الكویت  الھیئة العامة
  اإلجمالي  بعد التقسیم

 154 56 98  الھیئة العامة 
  جامعة الكویت 

 عدد
70 126 196 

 100.0 36.4 63.6  الھیئة العامة 
  جامعة الكویت 

 100.0 64.3 35.7  نسبة
  %٦٤.٠النسبة المئویة للتقسیم الدقیق للمفردات             

  

سویق  رات الت سبیة لمتغی ة الن د األھمی ن تحدی باستخدام أسلوب تحلیل التمایز المتعدد أمك
ت فيالداخلي  ة الكوی ة العامة ( مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة في دول ت -الھیئ ) جامعة الكوی

ت ار قدرة على التممحل الدراسة األكث ة الكوی ي دول ة ف الي الحكومی یم الع ین مؤسسات التعل یز ب
ة ) جامعة الكویت -الھیئة العامة ( الي الحكومی ًالخاضعة للدراسة، وفقا آلراء مؤسسات التعلیم الع

داخلي  يفي دولة الكویت  بھا نحو متغیرات التسویق ال ي ف ة ف یم العالي الحكومی  مؤسسات التعل
( .  

(  
 – العامة الهيئة(عوامل ومعامالت التمايز بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية في دولة الكويت 

  )مخرجات تحليل التمايز) (التسويق الداخلى(على أساس ) جامعة الكويت
  ى لالستجابات بالمتوسط الحسا

  العبارة  م جامعة الكویت  الھیئة العامة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

مستوى     التمایز
  ةالدالل

 ٠.٠١٥ 5.953 0.083- 0.61 3.60 0.66 3.43 التوظیف  ١
 ٠.١٣٠ 2.308 0.256 1.00 2.86 0.84 2.70 التدریب والتطویر  ٢
 ٠.٠٠٧ 7.377 0.439- 0.83 2.97 0.85 2.73 التمكین  ٣
والحوافز المكافآت  ٤  3.24 0.89 2.88 0.70 -0.439 17.474 ٠.٠٠٠ 
 ٠.١٨١ 1.795 0.01- 0.53 2.96 0.75 2.86 الدعم اإلداري  ٥
 ٠.٩٢٢ 0.010 0.05- 0.62 2.70 0.92 2.70 االتصاالت الداخلیة  ٦
ملالتناسق والتكا  ٧  2.79 0.84 2.75 0.67 0.141 0.226 ٠.٦٣٥ 
 ٠.٣٦١ 0.835 0.159 0.76 3.16 0.90 3.08 تغذیة اإلبداع  ٨
 ٠.٤٢٧ 0.633 0.159 0.83 2.72 0.86 2.80 العالقات الداخلیة  ٩
ین : "  القائل)  الثانيالرفض(فإنھ یمكن رفض فرض العدم )  ال یوجد تمایز ذو داللة إحصائیة ب
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ت-الھیئة العامة (مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة في دولة الكویت  محل الدراسة ) جامعة الكوی
ین :"، وقبول الفرض البدیل القائل "فیما یتعلق بالتسویق الداخلي ة إحصائیة ب یوجد تمایز ذو دالل

ت-الھیئة العامة (لحكومیة في دولة الكویت مؤسسات التعلیم العالي ا محل الدراسة ) جامعة الكوی
ة ". فیما یتعلق بالتسویق الداخلي ي الدال دا ف ن قیمة ویلكس الم ل م ى ك وقد اعتمد ھذا القرار عل

( .   

   
التسویق الداخلي في مؤسسات ممارسات تطبیق درجة وجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین یال 

  الدراسة وتنمیة السلوك االبتكاريالتعلیم العالي الحكومیة محل 
 العالقة بین ى بتطبیق أسلوب تحلیل االنحدار واالرتباط المتعدد علینقام الباحث

 ویمكن ، كمتغیر تابعبتكاري والسلوك اال، التسویق الداخلي الخاضعة للدراسة كمتغیرات مستقلة
التسویق الداخلي الخاضعة للدراسة في  بعاد واألھمیة النسبیة أل،توضیح نـوع وقـوة ھذه العالقـة

  :  النحو الموضح أدناهى وذلك علبتكاري،ك االعالقتھا بالسلو
یمكن تلخیص تحلیل  :االبتكاري نـوع وقـوة العالقـة بین أبعاد التسویق الداخلي والسلوك ■

المنتج، (بعاد التسویق الداخلي الخاضعة للدراسة أ العالقة بین ىاالنحدار واالرتباط المتعدد عل
 وذلك من ،كمتغیر تابعبتكاري  والسلوك اال،مستقلةكمتغیرات )  والترویج،التوزیع، ووالتسعیر

بعاد التسویق الداخلي الخاضعة أھناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین ن أحیث یتضح ). 
التسویق الداخلي الخاضعة للدراسة یمكن  بعادن أ وأ.  في النموذجRً وفقا لمعامل االرتباط )
  . بتكاريمن التغیرات في السلوك اال)  في النموذجR²ً وفقا لمعامل التحدید )

: االبتكاري بالسلوك عالقتھا في للدراسة الخاضعة الداخلي التسویق ألبعاد النسبیة  األھمیة■
ا م بعالقة طردیة قویة ذات داللة إحصائیة بینھانتمتعی) الترویجو ،التوزیع( يبعد نستنتج أن) 

ا م بعالقة غیر معنویة بینھانتمتعی) التسعیر، والمنتج( ي بعدبتكاري، وأنوبین السلوك اال
  .االبتكاريوبین السلوك 

(   
   ىبتكارالسلوك االنوع وقوة العالقة بين التسويق الداخلي وبين 

  ) Multiple Regression Analysisمخرجات تحليل االنحدار المتعدد  (
  B  Beta المعنویة ت  

(Constant)  1.116  8.913 ٠.٠٠٠ 
 ٠.٣٧٩ -٠.٨٨١ -٠.٠٣٩ -٠.٠٣٥ ُبعد المنتج
 ٠.٢٣٩ 1.179- -٠.٠٥٨ -٠.٠٤٢ ُبعد التسعیر
 ٠.٠٠٠ 4.155 ٠.٢٤١ ٠.٢٢٦ ُبعد التوزیع

 ٠.٠٠٠ 10.975 ٠.٥٦٦ ٠.٤١٥ الترویجُبعد 
      ٠.٧٠٢ Rمعامل االرتباط في النموذج  
      ٠.٤٩٣  R²معامل التحدید في النموذج  

      83.834  قیمة ف المحسوبة
      345-4  درجات الحریة

      ٠.٠٠٠  مستوي الداللة اإلحصائیة
         ٠.٠١عند مستوي T-Testتشیر إلى معنویة اختبار ** 

  ٠.٠٥عند مستوي T-Testمعنویة اختبار تشیر إلى * 
سلوك ا     ین ال داخلي وب سویق ال ین الت ة ب  البتكاري،في ضوء ما كشفت عنھ نتائج العالق

سلوك اال اوالت لتحسین ال إن أي مح سین بتكاريف ام المؤسسات بتح ن خالل قی تم م ب أن ت  یج
  ).بُعد التوزیع، بُعد الترویج( يالتسویق الداخلي وذلك من خالل بعد
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دم     رض الع رر رفض ف رض الخامس (وفي ضوء ما تقدم فقد تق ل)الف  ال توجد :" القائ
ین  قدرجة عالقة ذات داللة إحصائیة ب یم  ممارساتتطبی ي مؤسسات التعل داخلي ف سویق ال  الت

دیل،"بتكاريالعالي الحكومیة محل الدراسة وتنمیة السلوك اال رض الب ا، ولقــد تم قبول الف  ً جزئی
د عالقة ذات داللة إحصائیة بین تطبیق التسویق الداخلي في مؤسسات التعلیم العالي  توج:"القائل

ل االنحدار ، "بتكاريالحكومیة محل الدراسة وتنمیة السلوك اال وذج تحلی ر نم د أن اظھ وذلك بع
   
  .  بتكاريخلي والسلوك االبین التسویق الدا) ًوفقا الختبار ف(

  : ائجـملخص النت
ل اإتم      اییس إلجراء عملیات التحلی ن المق ن خالل عدد م روض م ار الف حصائي واختب
الیب األوا ات وإلس ة البیان ع طبیع ب م ا یتناس صائیة بم سھل أح ذي ی شكل ال ة بال داف الدراس ھ

ى أمت،  SPSS معالجتھا باستخدام حزمة ائج الت ذه النت م ھ ن تلخص أھ ذه ك ى ھ ا ف التوصل إلیھ
 :  الدراسة إلى ما یلي

  :  لمتغیرات الدراسةىنتائج التحلیل الوصف
في  ل الوص االتحلی داخلي جمیعھ سویق ال اد الت اد : ألبع ع أبع سابي لجمی ط الح راوح المتوس  ت

رات ، وأظھرتبأھمیة نسبیة متوسطة)  ائج اإلحصاء الوصفي لمتغی اد التأ نت داخلي بع سویق ال
  : كما یلي
د -  في لبع ل الوص تجالتحلی ط :   المن غ المتوس ث بل ى حی ة األول تج بالمرتب د المن اء بع ج

  . محل الدراسة بمؤسسات التعلیم العالي بعد المنتجوھذا یعني توافر عناصر  ،)

د -  سعیرالتحلیل الوصفي لبع غ المتوسط جاء:   الت ث بل سعیر حی د الت ة بع ة الثانی  بالمرتب
 .  محل الدراسةالتسعیر بالمؤسسات وھذا یعني توافر عناصر ،)

غ المتوسط :   الترویجلیل الوصفي لبعدالتح -  ث بل جاء في المرتبة الثالثة بعد الترویج حی
 . بھذا البعد وجمیع عناصره اإلھتمام ةوبالتالي یجب زیاد، )

غ المتوسط جاء :  لتوزیع االتحلیل الوصفي لبعد -  ث بل ع حی د التوزی رة بع بالمرتبة األخی
ت ىوبالتالي یجب عل ،) ام  االمؤسسات التعلیم العالي في الكوی عھتم د التوزی عیا  ببع ًس

 .   یق الداخلي فیھامنھا لتطویر التسو

ضح ) ا یت تأ، وھن ي الكوی الي ف یم الع سات التعل ى ن مؤس سلوك  تراع ر ال عناص
  . اتھا محل الدراسةمؤسس المطبقة في االبتكاري

  
  

   : ولنتائج اختبار الفرض األ
ي - وء ف ائج ض اري نت م إف   "t"و   " F" اختب ھ ت لن دم القائ رض الع ض ف د  : " رف ال یوج

الي الحكومیة  یم الع سات التعل ي مؤس اختالف ذات داللة إحصائیة بین اتجاھات العاملین ف
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داخليتطبیق جة محل الدراسة نحو در سویق ال اريالت سلوك االبتك ا وال  لخصائصھم ً، وفق
ة ل " الدیموغرافی دیل القائ رض الب ول الف تالف ذ"  : ، وقب د اخ ین ویوج ة إحصائیة ب  دالل

سویق  اتجاھات العاملین في مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة محل الدراسة نحو درجة الت
ا لخصا اري، وفق سلوك االبتك داخلي وال ة ًال صھم الدیموغرافی ل، (ئ ة العم نس، وجھ الج

الي) والعمر، والمسمى الوظیفي، وسنوات الخبرة، والمؤھل العلمي شكل إجم ،  ً مأخوذا ب
 . " ةونحو كل متغیر من متغیراتھا على حد

   :ى ثاننتائج اختبار الفرض ال
ھ  یتضح ب) م إن دم ت رض الع اني(رفض ف رفض الث ل) ال ة : " القائ ایز ذو دالل د تم ال یوج

ت  ة الكوی ي دول ة ف الي الحكومی یم الع سات التعل ین مؤس ة العا(إحصائیة ب ة الھیئ جامعة -م
ل"محل الدراسة فیما یتعلق بالتسویق الداخلي) الكویت دیل القائ یوجد :"، وقبول الفرض الب

ت  ة الكوی ي دول ة ف الي الحكومی یم الع ین مؤسسات التعل ة (تمایز ذو داللة إحصائیة ب الھیئ
 ".محل الدراسة فیما یتعلق بالتسویق الداخلي) جامعة الكویت-العامة 

   : ثالثالنتائج اختبار الفرض 
لت -  ى توص ة إل داخلي ن أ الدراس سویق ال اد الت ین أبع صائیة ب ة إح ة ذات دالل اك عالق ھن

اط )  ل االرتب ا لمعام وذجRًوفق ي النم ة .  ف عة للدراس داخلي الخاض سویق ال اد الت وأن أبع
 . من التغیرات في السلوك االبتكاري)  في النموذجR²ًوفقا لمعامل التحدید ) 

ع  -  دي یتمت رویج(بع ع، والت ین ) التوزی ا وب صائیة بینھم ة إح ة ذات دالل ة قوی ة طردی بعالق
ین انیتمتع) المنتج، والتسعیر(السلوك االبتكاري، وأن بعدي   بعالقة غیر معنویة بینھما وب

  . البتكاريالسلوك ا
 : توصيات الدراسة

ة  ا الدراسة الحالی احثین بعض التوصیات یفي ضوء النتائج التي توصلت إلیھ رح الب قت
داخلي التي من شأنھا أن تعزز من  سویق ال ي تحسین تطبیق ممارسات الت سھم ف ذي ی شكل ال بال

  :  النحو التاليىویمكن عرض ھذه التوصیات عل ، السلوك االبتكاري
رورة - ١ ا  ض ا مقی ي عملیاتھ تراتیجیة ف داخلي كاس سویق ال ل الت ة بتحوی ات الكویتی  الجامع

ب الموظفین و ة مطال یة لتلبی ق وأنظمتھا األساس دافتحقی ى ھاأھ ساعد عل ذا سی ز ، وھ تعزی
 .جامعة لدى الموظفین والتي تعود بالفائدة على الالسلوك االبتكاري

رورة - ٢ اة  ض ی مراع سات التعل ي مؤس ة ف ادات اإلداری ةالقی الي الحكومی اتم الع   لممارس
ة الداخل التسویق ینبي المتمثل ویر، التمك دریب والتط آت والحوافز، والتوظیف، الت ، المكاف

داع،، والتناسق والتكامل بین الوظائفواالتصاالت الداخلیة، والدعم اإلداري، و ة اإلب  تغذی
ةو ات الداخلی ال الب العالق ضایا رأس الم من ق سویق ض ة الت ال أل واشريوإدراج وظیف عم

 . الریادیة االبتكاریة
داخلي، ً نھجا شامال في دولة الكویتأن تتبنى مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة - ٣  للتسویق ال

لأو ة عم ق بیئ ةن یتضمن خل ا الموظف ابتكاری ون فیھ ادیین ون و یك دعین وری راضین مب
   ون فیھا التي یعملمؤسسةوملتزمین لدرجة أنھم سیشعرون بالفخر الرتباطھم بال
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ن  اري م سلوك االبتك ى ال داخلي عل سویق ال ات الت ق ممارس وع تطبی ر موض یعتب
احثین إلجراء ،المجاالت الحدیثة والتي ینبغي دراستھا ام الب ً األمر الذي یجعل المجال مفتوحا أم

ةالمزید من األبحاث العلمیة وتطبیقھا في البیئة ال رح ای، و كویتی احثقت ة  نولب إجراء أبحاث علمی
 : تیةفي الموضوعات اآل

تطبیق ممارسات التسویق الداخلي على السلوك االبتكاري في أثر عمل دراسة مقارنھ بین  - ١
ي تحسین  في دول عربیة أو أجنبیة لالى مع جامعات أخركویتیةالجامعات ال ستفادة منھا ف

 . وقات التطبیق معى والتغلب علكویتیةھذه الممارسات في الجامعات ال
بالجامعات الحكومیة غیر التي تم دراستھا في البحث  أبعاد مختلفة للتسویق الداخليدراسة  - ٢

 . بالكویت
اري  التسویق الداخلي  كل مندراسة تأثیر ممارسات - ٣ ة والسلوك االبتك بالجامعات الحكومی

وظیىبالكویت عل ة  عدد من المتغیرات األخرى مثل الرضا الوظیفي، االلتزام ال في، دافعی
 . األفراد، واألداء التنظیمي، أداء العاملین، وجودة الخدمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عـمراجال
 

روض:  بحوث التسویق ، ) ار الف ل واختب اس والتحلی ة للطباعة  أسالیب القی دار الجامعی ، ال
 .  كندریة، اإلس والنشر والتوزیع
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 .، الكویت ، المجلس األعلى للتخطیط والتنمیة )
.  

راء"  ، ) ر إج املینأث ي أداء الع داخلي ف سویق ال ن :  ات الت ة م ي عین ة ف ة میدانی دراس
وى دین "المصارف التجاریة في محافظة نین ة الراف ة تنمی صاد ، مجل ة اإلدارة واالقت ،  ، كلی

. 

 بین التسویق الداخلي والسلوك االبتكاري ، دور الرضا الوظیفي كمتغیر وسیط في العالقة )
 . ، جامعة أسیوط ، كلیة التجارة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة للعاملین

ة إلداریة وعالقتھا باإل، الرقابة ا ) بداع لدى العاملین بمدیریات الشباب والریاضة بجمھوری
 .  ، مصر سكندریةإلامعة ا، ج طروحة دكتوراه غیر منشورةأ،  مصر العربیة

يأ"  ، ) ویر التنظیم ي التط داع اإلداري ف ر اإلب ق عناص ر تطبی ى : ث ة عل ة میدانی دراس
ان ي لبن ة ف صاالت الخلوی سات االت ي مؤس املین ف وم  " الع شق للعل ة دم ة جامع ، مجل

.  
  . دار الفجر:  ، القاھرة  تنمیة الموارد البشریة،)

سطینیة، ) وزارات الفل دى ال ار ل ستوى االبتك اث ، م اح لألبح ة النج ة جامع وم - مجل  العل
.  

سو) ق الت ي األردن، تطبی صناعیة ف شركات ال ي ال داخلي ف ر  یق ال ستیر غی الة ماج ، رس
  . ، األردن ، جامعة الشرط األوسط ، كلیة األعمال منشورة

 . ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)
  . نمائي، برنامج األمم المتحدة اإل)

 ./http://www.mohe.edu.kwموقع وزارة التعلیم العالي -١٣
  .، اإلدارة المركزیة لإلحصاء، الكویت)
امل، ) دى الع داعي ل سلوك اإلب ى ال ل عل غوط العم ر ض ة م: نیأث ي یدانیدراس سة ة ف مؤس

ة–جامعة قاصدي مرباح ،  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة  تقرت–رغوة الجنوب    ورقل
  . ، الجزائر

ي :  ، دور التكوین الجامعي في ترقیة المعرفة العلمیة) الي ف یم الع تحلل نقدي لسیاسة التعل
ر شورة الجزائ ر من ستیر غی الة ماج سانیة و ، رس وم اإلن ة العل ة، كلی وم االجتماعی ،  العل
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