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 .والتقالید
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V 

  تحقيق ميزة تنافسيةلدور ادارة المعرفة التسويقية باعتماد استراتيجية العالقة مع الزبون 
 
 
  

هدفت هذه الدراسة اىل معرفة دور ادارة املعرفة التسويقية باعتماد اسرتاتيجية العالقة مع الزبون لتحقيق ميزة تنافسية مع الرتكيز 
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موظف مت اخذ عينة منه  131من القطاع اخلاص وقد بلغ العدد االمجايل ملوظفني بنكان بنوك من القطاع العام و ستة بنوك، 
  . %87موظف بنسبة تقدر ب114بلغت 
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  ؛مل االرتباطامع -  ؛املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، معامل االختالف-
  ؛ )ذكور، االناث(للعينات املستقلة  T-testاختبار -  ؛حتليل االحندار اخلطي البسيط واالحندار املتعدد-
  .اختبار حتليل التباين االحادي-

  :وتوصلت الدراسة اىل عدد من النتائج ابرزها 
  وبني املتغري التابع امليزة التنافسية؛ املتغري املستقل االول ادارة معرفة الزبون قة طردية بنيوجود عال -
  الزبون وبني املتغري التابع امليزة التنافسية؛ العالقة معادارة  الثاين بني املتغري املستقل قوية وجود عالقة طردية -
  رفة التسويقية يف جانبها املتعلق بإدارة معرفة الزبون؛تستخدم البنوك اجلزائرية بوالية االغواط ادارة املع -
  ؛تستخدم البنوك اجلزائرية بوالية االغواط ادارة العالقة مع الزبون -
  متتلك البنوك اجلزائرية بوالية االغواط امليزة التنافسية؛ -
يف حتقيق  α ≤ 0.05تسويقية يف جانبها املتعلق مبعرفة الزبون اثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية  يوجد إلدارة املعرفة ال -

  ميزة تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط؛
زائرية يف حتقيق ميزة تنافسية لدى البنوك اجل α ≤ 0.05يوجد إلدارة العالقة مع الزبون اثر ذو داللة احصائية عند معنوية  -

  بوالية االغواط؛
 يوجد إلدارة املعرفة التسويقية يف جانبها املتعلق مبعرفة الزبون وادارة العالقة مع الزبون جمتمعة  اثر ذو داللة احصائية عند مستوى -

  يف حتقيق ميزة تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط؛ α ≤ 0.05معنوية 
 إجابات اتالذكور و متوسط إجابات اتبني متوسط α ≤ 0.05ائية عند مستوى معنوية داللة احص اتذال توجد فروقات  -

  االناث؛
وجود  بعض الفروق املعنوية يف متوسطات اجابات افراد العينة تعزى اىل  بعض متغريات البيانات الشخصية، العمر و احلالة -

املستوى التعليمي والبنك املستخدم بالنسبة للمتغري املستقل الثاين االجتماعية بالنسبة للمتغري املستقل االول ادارة معرفة الزبون، 
ادارة العالقة مع الزبون، اما بالنسبة للمتغري التابع امليزة التنافسية فأثبتت النتائج عدم وجود فروق معنوية يف متوسطات اجابات 

  ى اىل متغريات البيانات الشخصية؛افراد العينة تعز 
المهية بني املتغريين املستقلني حيث ان متغري املستقل االول ادارة معرفة الزبون مت ازاحته لعدم معنويته يف تباين واضح يف اوجود -

  .افسيةحني يكتسي املتغري املستقل الثاين ادارة العالقة مع الزبون امهية بالغة جدا يف حتقيق البنوك اجلزائرية بوالية االغواط للميزة التن
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ABSTRACT 

The Role Of The Marketing Knowledge Management By Adopting The Strategy Of The 
Relation With The Customer To Achieve a  Competitive Advantage 

This study aimed to know the role of the marketing knowledge management by adopting the strategy of the 
relation with the customer to achieve the competitive advantage and focussing on the marketing knowledge 
management in its relative side with the knowledge of the customer at some algerian banks in the district 
oflaghouatwhich are eight banks ; six are from  the Public sector and two are from the private one. The 
total number of the employees is 131 .it was taken a sample  of 114 employees by  a rate estimated to 87%. 

-The Assumptions were selected by using :Arithmetic mean ,standard deviation and The coefficient of 
variation, Correlation coefficient, The Simple linear regression and multiple regression analysis, T-test for 
the independant samples (males ;females), One-way analysis of variance (ANOVA) test . 

This study found some results such as : 

 -The existence of a direct relation between the first independent variable  ‘the customer knowledge 
management’, and dependent variable ‘the competitive advantage ‘. 

- The existence of a strong direct relation between the second independent variable ‘customer relation 
management’ and dependent variable ‘ the competitive advantage’ . 

-the Algerian banks in Laghouat use 'marketing knowledge management' in its relative side with ‘customer 
knowledge management’. 

- The Algerian banks in laghouat use customer relation management. 

- the Algerian banks in laghouat have got the competitive advantage . 

- The marketing knowledge management in its relative side with the customer  knowledge  has a 
statistically significant effect at a significance level a=0.05 in acheiving a competitive advantage for the 
Algerian banks in Laghouat. 

-The customer relation management has a statistically significant effect at a significance level a=0.05 in 
acheiving a competitive advantage for the algerian banks in laghouat. 

- No signifficant differences between the average of the males answers 

andthe average of the females answers . 

-The existence of some significant differences in averages of the individuals  answers due to some personal 
details variants such as ; age and Social status according to the first independent variable ‘the customer 
knowledge management’ , and educational level and the employer bank for the second independent 
variable ‘customer relation management’.For the dependent variable the competetive advantage ,the results 
confirmed that there are no significant differences in the sample individuals answers.due to the variants of 
the personal information. 

- The is a clear difference in the importance between the two independent variants  whereas the first 
independent variable was removed for its insignifficance While the second independent variable ‘customer 
relation management’ is of great importance in achieving the ‘competitive advantage’ by the Algerian 
banks in laghouat. 
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  تمھید
 

        البشرية شهد القرن املاضي ثورة هائلة يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  غريت جمرى احلياة 
كم كبري من املعارف واملعلومات   إنتاج إىلأدت  يشهد هلا التاريخ البشري مثيل ،أحدثت قفزات نوعية ملو 

القوى اليت   نالعديد مبروز  إىل باإلضافة ،"املعرفة بثورة"اجلديدة كانت مبثابة منصة انطالق لثورة جديدة عرفت 
الني االقتصادي  أثرت   .واإلداريبشكل كبري يف ا

املعرفة الذي هو نتاج التطورات الفكرية  إدارةومن بينها مدخل  األداءوقد ظهرت عدة مداخل تسعى لتحسني 
 األصولما يطلق عليها  أو ةملاديغري ا األصول مهيةأو نتج عنه ارتفاع يف قيمة احلديثة  اإلدارةاملعاصرة على مفهوم 

ا املؤسسات، أصوليف  األكربالنسب الراهن ويف ظرف قياسي متثل الوقت  يف أصبحتإذ ،ةغري امللموس ويقصد 
ظل البيئة التنافسية املرتكزة على خاصة يف ،املعرفة املرتاكمة يف عقول البشر و الناجتة عن املمارسة الفعلية للعمل

تجديد املستمر للمعلومات واملعارف، أصبحت األصول الفكرية واحدة من املرتكزات الرئيسة بالنسبة ال
للمؤسسات، حيث تسعى إىل االستثمار فيها، ونقلها، وحماكاة أفضل النماذج، وتطبيقها، على النحو الذي حيقق 

خلدمات ذات اجلودة ل إنتاج السلع وا، من خالالقدرة على أن جتاري ما حيدث يف البيئة اقيمة مضافة ومينحه هلا
  .والعمليات عرب اهلياكل التنظيميةخالل تطوير اهلياكل والوظائف  من العالية، وكذلك

ا بدءا منعرفة مقاربة متعددة االختصاصات تعاجل املعرفة يف كافة مراحلها امل تعد إدارة وهذا  تطوره         و  نشأ
اية عدر اإلشارة وجت نشرها، وصوال إىل استخدامها، و برزت أوىل  قد الثمانينيات من القرن العشرينإىل أنه مع 
إصدار العديد من البحوث جراء يف املسامهات  تنوعاعرفت التسعينيات فرتة إال أن املعرفة  بإدارةدراسات املتعلقة ال

  املوارد البشرية  إدارة آليات متسمت دراسة التغريات اليت حبيث  ،من هذا املوضوع النظرية حول جوانب عديدة
وآليات  كما متت حماولة قياس رأس املال املعريف،(Knowledge Worker)عمال املعرفة ظهور كنتيجة ل

إدارة قواعد لنظرية  اليت استهدفت وضعبعض اإلسهامات  1996 ةسنفقد ظهرت ، باإلضافة إىل ذلك تطويره
 وفق رؤية دينامكية املؤسسة بتفسري حتهذه األخرية مس،Theory)   (Knowledge-Basedاملعرفة 

  وانب املعرفةجقراءة منسجمة ملختلف  تقدميو  ،مرتبطة أساسا بتسيري املوارد املعرفية
  .يف املؤسسات 
ق بتكنولوجيا املعلومات الذكية ونظم ترتبط إدارة املعرفة بأبعاد متعددة وجماالت وأوجه خمتلفة   و منها ما يتعّل

يف بيئة   ، باإلضافة إىل سرعة التغّري النوعياملال الفكري رى ترتبط بأصول املعرفة ورأساملعلومات الشبكية وأخ
االت املتنوعة واملتعددة  شبيك والتعاضد يف اقتصاد املعرفة،تواالجتاه املستمر حنو الاألعمال  هذه األبعاد وا

تكنولوجيا رافد معريف وتطبيقي منفرد لبيتجاوز حدود االرتباط معرفيًا متخصصًا جعلت من إدارة املعرفة حقالً 
ذلك ألن إدارة ، النشاط اإلنساين وتصاعد تأثريها اجلوهري يف جمملاملعلومات مهما تعاظم تأثري هذه التكنولوجيا 
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ساب امليزة وتوظيفها من َأجل اكت الثروة العقلية والفكريةاملعرفة ببساطة تستند على احلاجة امللحة لتنظيم واستثمار 
االت يف شىتاملعاصرة يف عمليات البحوث و الدراسات و و يتمثل استخدام املعرفة يف املؤسسة  ،فسيةالتنا  :ا

  .اخل ...إداري ،ةإنتاجي تسويقية،
  

  :مشكلة الدراسة : اوال 
ما قد حيدثه و إدارة عالقات الزبون  التسويقية يف جانبها املتعلق مبعرفة الزبون وعرفة املإدارة العالقة بني  نظرا ألمهية
ميزة تنافسية للمنظمات بصفة على حتقيق  وانعكاسه من آثار اجيابية للمنظمة والزبون على حد سواء، تكاملهما

األلفية الثالثة  أصبحت هذه االجتاهات التسويقية املعاصرة مصطلحات متداولة يف إذعامة والبنوك بصفة خاصة، 
استثمار  أنحيث ، مثالكالبنوك املنظمات اخلدمية منها   اصةضمن توجه املنظمات وفلسفة أعماهلا اجلديدة وخ

اداء متميز إىل حتقيق  بنوكال املعلومات املتقدمة قد يقود هذه االجتاهات وضمن تقنيات االتصاالت وتكنولوجيا
اخلدمات أو  أو التحسني املستمر لتلك البنكية تقدمي اخلدمات تكاليف بتخفيض قيمة وحتقيق ميزة تنافسية

ذه الظاهرة ولغرض تغطية ه، امليزة التنافسيةحتقيق  ني نوعيتها وغريها من العناصر األخرى اليت تسهم يفحتس
ضمن توجه تسويقي  بتقدمي إطار نظري مشويل وفلسفي يغطي متغريات الدراسة إمجاال املدروسة قام الباحث

إدارة عالقة  و ة فيما هو متعلق مبعرفة الزبونالتسويقيعرفة املاملستقلني إدارة  معاصر يعكس العالقة بني املتغريين
حتقيق امليزة التنافسية للبنوك، وبناءا على ذلك مت حتديد أن هذه العالقة تؤثر يف املتغري املعتمد  الزبون وكيف

مشكلة الدراسة حول دور كل من ادارة املعرفة التسويقية باعتماد اسرتاتيجية العالقة مع الزبون يف حتقيق امليزة 
  :الرئيسة التالية ومن هذا املنطلق يتم طرح اإلشكالية لتنافسية،  ا

  ما دور ادارة المعرفة التسويقية باعتماد استراتيجية العالقة مع الزبون لتحقيق ميزة تنافسية؟
  :ويتفرع عن السؤال الرئيس االسئلة الفرعية التالية 

 عها لدى البنوك الجزائرية بوالية االغواط؟بإدارة المعرفة التسويقية وما اهميتها وما واق دما لمقصو  .1
 ؟وما اهميتها وما واقعها لدى البنوك الجزائرية بوالية االغواط العالقة مع الزبونبإدارة  دما لمقصو  .2
 ؟وما اهميتها وما واقعها لدى البنوك الجزائرية بوالية االغواط بالميزة التنافسية دما لمقصو  .3
 في جانبها المتعلق بمعرفة الزبون في تحقيق ميزة تنافسية؟ادارة المعرفة التسويقية  هل تؤثر .4
 الزبون في تحقيق ميزة تنافسية؟ العالقة مع ادارة هل تؤثر  .5
هل تؤثر ادارة المعرفة التسويقية في جانبها المتعلق بمعرفة الزبون و ادارة العالقة مع  الزبون مجتمعة  .6

 في تحقيق ميزة تنافسية ؟
ادارة : احصائية في متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة حول مستوىتوجد فروق ذات داللة  هل .7

 .معرفة الزبون، ادارة العالقة مع الزبون والميزة التنافسية
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ادارة معرفة الزبون وادارة العالقة مع الزبون من حيث األهمية والتأثير في تحقيق  في تباينهل هناك  .8
  ؟الميزة التنافسية

  : أهمية البحث: ثانيا
ذا البحث، حيث تربز ةوالفائد باألمهية العلمية اإلحاطةالضرورة يف البداية إىل  تدعو  العملية من القيام 

االت  التالية    :أمهيته ضمن ا
 التسويقية وجود ندرة واضحة يف الدراسات اإلدارية يف املكتبة العربية حول موضوع إدارة املعرفة 

ا يف املؤسسات العامة واخلاصة   .وتطبيقا
  تعترب املعرفة هي احملرك لإلنتاجية و النهوض بالنمو والتنمية وهي السمة البارزة يف املرحلة القادمة من

ا املورد لتحكم من خالهلا يف مصادر القوة ،احلضارة اإلنسانية ومن ميتلكها سوف يتمكن من ا إذ أ
دها لكن بالرغم من ذلك تقلي الوحيد الذي ميكن املؤسسة من حتقيق ميزة تنافسية مستدامة يصعب

ا مل ا مفتاح النجاح حاضرا  ماملؤسسات  اجلزائرية رغالكايف من طرف   تنال االهتمام فإ أ
                                             .ومستقبال

  وحماولة العديد املنظماتعلى مستوى  وادارة العالقة مع الزبون ع إدارة املعرفةاضيتزايد االهتمام مبو 
 .أعماهلا عض األنشطة  وحتقيق جناحا ملموسا يف تبين برامج إدارة املعرفة وتطبيقها يف ب هامن

  تعترب هذه الدراسة امتدادا للدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع إدارة املعرفة واليت اقتصرت يف
  .جمملها على معاجلة اجلانب النظري دون التطبيقي

  بأمهية إدارة املعرفة  -يف الدول النامية ومنها اجلزائر خاصة –ضعف اهتمام املؤسسات االقتصادية   
أن يساهم يف زيادة ميكن البحث  لذلك فإن هذاز التنافسي، لتميو ادارة العالقة مع الزبون لتحقيق ا

 .مسريي املؤسسات االقتصادية بأمهيتهماحتسيس 
  و تقدمي  انتقاهلا من الرتكيز على صناعةذلك ب ،يف العامل البنوكتستمد دراستنا أمهيتها مما آلت إليه

تعترب أحد املصادر  قد اخلدمات إىل الرتكيز على معرفة حاجات زبائنها وتطورها، واليت املنتجات و
 .لتحقيق ميزة تنافسيةاألساسية 

  متتد أمهية هذه الدراسة لتشمل بعدًا تطبيقيًا يضاف إىل البعد األكادميي من خالل عرض النتائج
يئ العملية مل متغريات الدراسة بصيغة  الستيعاب البنوك مدركات املدراء ومسؤويل  واإلحصائية 

 وتعامل املوظفني مع الزبون عن طريق إدارةالبنكية  عمق التعامل مع الزبون من خالل العمليات
 .ميزة تنافسيةالعالقة واملعرفة معهم لتحقيق 
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  : البحث أهداف: ثالثا
 :قيق ما يلي دف الدراسة إىل حت

 وامليزة التنافسية ادارة العالقة مع الزبون، عرفةإطار مفاهيمي إلدارة امل تقدمي. 
 وتطورها  من معرفة حاجات زبائنها البنوككأداة متّكن  إبراز الدور الذي تلعبه إدارة العالقة واملعرفة مع الزبون

 .فسيةيزة تنامعليهم فضال عن حتقيق  عرب الزمن من أجل ضمان والئهم و احلفاظ
 وذلكالبنوك السرعة و الفعالية يف األداء التسويقي يف  عرض كيفية بناء عالقات تفاعلية مع الزبون مبا حيقق  

 قيد على حتقيق امليزة التنافسية للبنوكسينعكس ذلك  من خالل االهتمام بإدارة العالقة واملعرفة بالزبون ومبا
  .الدراسة

 إمجاال  إدارة عالقات الزبونو التسويقية يف جانبها املتعلق مبعرفة الزبون عرفةإدارة م التعرف على العالقة بني
  .البنوك قيد الدراسةيف حتقيق امليزة التنافسية وتفصيال مع 

  
  فرضيات الدراسة : رابعا 

  :ميكن حصر فرضيات هاته البحث من اجل طرحها للمناقشة واختبار مدى صحتها يف االيت 
 : لىالفرضية الرئيسة االو  -1
  .البنوك اجلزائرية بوالية االغواط ادارة املعرفة التسويقية يف جانبها املتعلق بإدارة معرفة الزبون تستخدم-
  :الثانيةالفرضية الرئيسة -2
  .العالقة مع الزبونالبنوك اجلزائرية بوالية االغواط ادارة  تستخدم -
  :الثالثة الفرضية الرئيسة-3
  .امليزة التنافسيةية االغواط البنوك اجلزائرية بوال متتلك -
  :الرابعةالفرضية الرئيسة -4

لدى البنوك اجلزائرية بوالية  يف حتقيق ميزة تنافسية التسويقية يف جانبها املتعلق مبعرفة الزبون عرفةاملدارة تؤثر إ
  .االغواط

  :الية ويتفرع عنها الفرضيات الت
  سية لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواطالزبون يف حتقيق ميزة تناف حولتؤثر إدارة املعرفة. 
 لزبون يف حتقيق ميزة تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواطل تؤثر إدارة املعرفة.  
 لزبون يف حتقيق ميزة تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط من ا تؤثر إدارة املعرفة. 
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  : الخامسة الفرضية الرئيسة-5
  .الزبون يف حتقيق ميزة تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط العالقة مع  تؤثر إدارة

  :ويتفرع عنها الفرضيات التالية 
 يف حتقيق ميزة تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوالية يف جانبها املتعلق باملكونات  تؤثر إدارة العالقة مع  الزبون

 .االغواط
 يف حتقيق ميزة تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوالية بالوظائف يف جانبها املتعلق  تؤثر إدارة العالقة مع  الزبون

 .االغواط
  :  السادسةالفرضية الرئيسة -6

  .تؤثر إدارة معرفة الزبون وادارة العالقة مع الزبون جمتمعة يف حتقيق ميزة تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط
  : ةالسابعالفرضية الرئيسة  -7

ادارة معرفة الزبون، : ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة حول مستوى
  .ادارة العالقة مع الزبون وامليزة التنافسية

  :وتتفرع عنه الفرضيات التالية 
 ارة معرفةاد ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة حول مستوى 

 .الزبون
  العالقة مع ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة حول مستوى ادارة

 .الزبون
  امليزة التنافسيةال توجد فروق ذات داللة احصائية يف متوسطات اجابات افراد عينة الدراسة حول مستوى.  
  : الثامنة الفرضية الرئيسة - 8  

دارة معرفة الزبون وادارة العالقة مع الزبون من حيث األمهية والتأثري يف حتقيق امليزة التنافسية لدى البنوك تتباين ا
  .اجلزائرية بوالية االغواط

  :البحث عمبررات اختيار موضو : خامسا
  :إن من أهم األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار ودراسة هذا املوضوع مايلي

 ا  املنظماتة يف مجيع قيم ذات املعرفة ميزة هامة ا توصف بأ املعرفة هي مسألة  ةوإدار  ،)املعرفة قوة ( إذ أ
         . و تضم جماالت خمتلفة من جماالت النشاط املنظمةشاملة يف داخل 

 زة، واألمهية  قناعيت ّ         من مهارات ميتلكون  الزبائن اليوم  مبا اليت حيتلها االسرتاتيجيةاخلاصة بالقيمة املتمي
   .للبنوكمصدر دميومة واستدامة امليزة التنافسية  واليت قد تعدخربة  ومعارف  وقدرات  و
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  منو مع تزامنه خاصة تبين إدارة املعرفة وادارة العالقة مع الزبون  يدعو إىلتنامي اجتاه فكري عاملي حديث
ا لتعزيز اإلدارة املستندة مهمن أدوات دعم اإلدارة ميكن استخدام مهابضرورة اعتماد املنظماتالوعي لدى 

  .و جعل املؤسسات أكثر فعالية و بالتايل االرتقاء بأدائها  املعرفةعلى 
  أولوية توفري املوارد املالية  وتقدمي بالدول النامية ومنها اجلزائر يف املنظمات إدارة املعارفبضعف االهتمام

يف حتقيق أهدافها لها مما أدى إىل فش فكري،ملال البشري والرأس انولوجية على حساب االستثمار يف والتك
 .عن االندماج يف االقتصاد العاملي املبين على واملعرفة اوعجزه ية مواردهاودمرود فوضع

  
  :منهجية الدراسة: سادسا

سيتم اعتماد للوصول اىل االجابة على مشكلةالبحث اليت قمنا بطرحها وكذا التأكد من مدى صحة الفرضيات 
فها      يف هذه الدراسة لتحقيق أهدا )  Descriptive Analytical Approach(التحليلي املنهج الوصفي 

   :أسلوبني رئيسيني يف مجع البيانات واملعلومات ذات العالقة مبوضوع الدراسة نستخدمسوف و 
راجع تم من خالل مجع البيانات الثانوية للدراسة عن طريق االستعانة بعدد من املي : األسلوب الوصفي - 1

ات العالقة العلمية والبحوث والدراسات املنشورة يف الدوريات والصحف ومواقع اإلنرتنت والنشرات املختلفة ذ
إدارة  األساسية للبحث العلمية ، وذلك بغية توضيح املفاهيممبوضوع إدارة املعرفة، إضافة إىل وقائع املؤمترات 

  . سيةالزبون وامليزة التنافادارة العالقة مع ، املعرفة
من  جمموعةخالل مسح ميداين على  نتم مجع البيانات األولية، مي حيث: األسلوب المسحي التحليلي - 2

البنوك يف والية االغواط يف حتليل دور ادارة املعرفة التسويقية يف جانبها املتعلق مبعرفة الزبون باعتماد اسرتاتيجية 
يتم تصميم  عتماد على االحصائيات و وجهات نظر خمتلفة وقدالعالقة مع الزبون يف حتقيق امليزة التنافسية باال

 توقد استخدم االغواط،والية ب املوظفني بالبنوكاستبيان يغطي اجلوانب الرئيسية يف املوضوع ويتم توزيعه على 
بدرجة عالية جدا ، بدرجة ( بعبارات  )درجات 5 – 1من (مقياس ليكرت اخلماسي ضمن األوزان املتدرجة  

 ).، بدرجة متوسطة، بدرجة ضعيفة ،بدرجة ضعيفة جدا عالية 
ادارة املعرفة التسويقية يف جانبها املتعلق مبعرفة  -يف تتبع الظاهرة او املشكلة حمل الدراسة:المنهج التاريخي -3

ا و بالتطرق اىل االحاطة باملفاهيم ون –الزبون وادارة العالقة مع الزبون وعالقتهما بتحقيق امليزة التنافسية  شأ
ا ا والوقوف عند مدى ادراك البنوك هلا و وعيها  ا والعوامل اليت تأثرت    .مكونا

ــة : المــنهج االســتقرائي -4 ــة االغــواط بدايــة املالحظــة اجلزئي مــن خــالل دراســة جمموعــة مــن البنــوك اجلزائريــة بوالي
علـى بـاقي احلـاالت تقـال ايل تعميمهـا الختبار حاالت حمددة من جمتمع الدراسة والوصول اىل نتـائج، ومـن مثـة االن

  .اليت تنتمي اىل نفس النوع حت وان مل يشملها االختبار العلمي هلا 
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  : حــدود البـحث:  سابعا
دف االقرتاب من املوضوعية، وتيسري الوصول إىل استنتاجات منطقية ضرورة    تقتضي منهجية البحث العلمي 

ة هذه الدراسة النظرية، وذلك بوضع حدود لإلشكالية، مع ضبط اإلطار التحكم يف إطار التحليل املتعلق بطبيع
ا، ولتحقيق ذلك سوف الذي يسمح بالفهم الصحيح للمسار املقرتح لتحليلها ومنهجية اخ   أحاولتبار فرضيا

  :إجناز هذا البحث ضمن احلدود واألبعاد التالية
 معرفية جبوانب اإلحاطة أن إال التطبيقي جزئه يف جلىتت للبحث املضافة القيمة أن رغم :البعــد النظــري -1 

البحث  إشكالية لطرح األساسية الدعامة كانت حيث ،ضرورية جدا املنظمة يف املعرفة إدارة حبقل الصلة ذات
 لو الفص يف بإسهاب النظري الطرحب البدءارتأينا   لذلك ،منطقية استنتاجات إىل والوصول فرضياته وصياغة

    .البحث اإلحاطة جبوانب معرفية ذات صلة مبوضوعمن اجل  البحث من والثالث ، الثايناألول
 من ميدانية وقائع دراسة إىل دف واليت التطبيقية البحوث ضمن البحث هذا يصنف:البعد التطبيقي  - 2

 من ضياتالفر  واختبار املقدمة اإلشكالية على اإلجابة وحماولة الدراسة جمتمع من عينة على ميداين مسح خالل
  .البحث يف احملتملة املضافة القيمة جوانب ىالرتكيز عل وبغية العلمي، التحليل خالل

, يمي لإلشكالية بسبب خصوصية الدراسة النظرية اليت تتطلب حتديد اإلطار املفاه :البعــد المفاهيــمي - 3
وسوف  ،تعترب مفاتيح للفهم اء عنها كوجمموعة من املفاهيم واليت ال ميكن االستغناسنتعرض يف البحث اىل 

ادارة العالقة مع الزبون، التسويق البنكي، امليزة  إدارة املعرفة، ،املعرفة:العديد من املفاهيم أمهها  هذانتناول يف حبثنا 
  . التنافسية

 ةتنافسي بيئة يف ها بوجود مرتبط البحث هذا ضمن البنوك اجلزائرية سلوك حتليل سياق إن :التحليلي البعد -4
   . املنافسني بتعدد تتميز احتكارية، غري مفتوحة

ظاهرة متعددة املداخل وادارة العالقة مع الزبون تعد إدارة املعرفة إن دراسة وحتليل  :االستراتيجيالبعد  -5
واألبعاد، مازالت حمل تناول العديد من الباحثني ضمن حقل تسيري املوارد البشرية من خالل تنوع اإلسهامات 

وحتقيق  حتسني أداء املؤسسةمن اجل  ،عتبار خمتلف تلك املداخل املهمةة وأخذا بعني االوالدراسات امليداني النظرية
  . .ميزة تنافسية

ملتسارعة يتوافق سياق التحليل يف حبثنا هذا يف جماله الزمين مع حتوالت العوملة املتشابكة وا :البعــد الزمــاني -6
اية القرن العشرين و اليت ب واملتداخلة فيما بينها حنو اقتصاد عاملي مبين على  مازالت تدفع بالتحول ورزت 

  .للميزة التنافسية لتحقيق كمصادر جديدةواملعرفة   املعلومات  :و بروزالتنافسية ب، والذي تتسم بيئته املعرفة
التسويقية يف جانبها املتعلق  تطبيق إدارة املعرفةاإلشكالية املقدمة ربط  ىاإلجابة علتقتضي  :البعــد المكــاني - 7

اجلزائر و بالضبط يف بوالية االغواط  يفالبنوك االجيابية  على  اانعكاساو  مبعرفة الزبون وادارة العالقة مع الزبون
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وهذا العتبارات البحث النظري الذي يسعى لبلورة مقاربة معرفية منوذجية ميكن تطبيقها واالستفادة منها حسب 
 .لبنوكاخلية والتنافسية لتلك اطبيعة البيئة الد

 
  هيكل البحث: ثامنا

  : من اجل اإلملام مبختلف جوانب البحث قسمت الدراسة إىل اربعة فصول كما هو مبني كاآليت 
  مفهوم املعرفة : حتت عنوان إدارة املعرفة وقد مت تقسيمه إىل مبحثني حيث تناول املبحث األول:الفصل األول

 .دارة املعرفة وادارة املعرفة التسويقيةإ: وتناول املبحث الثاين
 حيمل عنوان ادارة معرفة الزبون وادارة العالقة مع الزبون وقد مت تقسيمه هو االخر إىل مبحثني حيث : الفصل الثاين

 .ادارة العالقة مع الزبون : ادارة معرفة الزبون وتناول املبحث الثاين: تناول املبحث األول
  لتسويق البنكي وامليزة التنافسية  وقد مت تقسيمه ايضا إىل مبحثني حيث تناول املبحث بعنوان ا: الفصل الثالث

 .امليزة التنافسية  : التسويق البنكي وتناول املبحث الثاين: األول
  القطاع البنكي : هو بدوره مت تقسيمه اىل مبحثني، حيث تناول املبحث األول: دراسة حالة : الفصل الرابع

  .وصف استجابة عينة الدراسة: املبحث الثاين اجلزائري وتناول
  البحث  نموذج : تاسعا

  :ميكن متثيله بالشكل التايل 
  
  
  
  

   

   

  
  
  
  
  

    

  الزبون ادارة معرفة
  المعرفة حول الزبون

  المعرفة للزبون
   المعرفة من الزبون

  ادارة العالقة مع الزبون 
  المكونات
 الوظائف

  لمتغير المستقلا
 ادارة المعرفة التسويقية

  
  الجنس
  العمر

  المستوى التعليمي
  سنوات الخدمة

  الوظيفة
  الحالة االجتماعية

  
  
  

  التابعالمتغير  الوسيطة المتغيرات
 الميزة التنافسية

  نافسيةالميزة الت
  

  التكلفة
  

  جودة الخدمات
  

  وقت االستجابة
  

  التحدیث
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  :الصعوبات التي واجهت الباحث : عاشرا
  :الصعوبات اليت واجهت الباحث مبا يلي  أهم  متثلت
 وصــعوبة  مــا هــو متعلـق باملعرفــة التســويقية خاصـة رة املعرفــةقلـة املصــادر والدراســات العربيـة املتعلقــة مبوضــوع إدا

 .ملوضوع البحث يف املكتبات العربية  مراجع مالئمةالعثور على 
  البنوك اجلزائريةحداثة املوضوع على جمتمع الدراسة. 
 ووقت جهد من امليدانية الدراسة تطلبته وما املوضوع توسع مع خاصة الوقت، ضيق. 
 هلا الدقيقة العربية الرتمجة إجياد صعوبة زاد مما خصصة،مت جد البحث مصطلحات. 
 خاصة املدروسة والعينة عامة اجلزائر يف االستبيان ثقافة غياب. 
 أكثر من مرة والتأكيد على  البنوكيف موعدها مما اضطر الباحث إىل زيارة بعض  تالتأخري يف إعادة االستبيانا

مـــن اجـــل  الحيـــان مت اســتخدام الوســـاطة والعالقـــات الشخصــية، ويف بعـــض اضــرورة تعبئتهـــا بالســـرعة املمكنــة
 .احلصول على اكرب قدر من االجابات خاصة وان جمتمع الدراسة حمدود 

 او  فقــدت قــد األوىل النســخة اضــطر الباحــث إىل توزيــع االســتبيان علــى اجلهــة نفســها أكثــر مــن مــرة حبجــة أن
ا اصبحت غري صاحلة لكثرت االخطاء فيها إىل تأخري الباحث ، إال أن النتيجة كانـت  مما أدى  متزقت او أل

  .  تباسرتداد معظم االستبيانا
  م ومواعيدهم، مواحلصول على مواعيد مع املدراء النشغاهل ،البنوكصعوبة الدخول إىل  وكثرة ارتباطا

 .لوال إصرارنا وتوسط بعض اجلهات استقبالنا يف البداية البنوكو رفض بعض 
  

  راسات السابقةالد: الحادي عشر
  :الدراسات باللغة العربية-1
  نرمين أحمد عبد  :لـــــ البنوك التجارية المصرية أثر تطبيق إدارة عالقات العمالء على أداء :دراسة بعنوان

 .2012، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، اطروحة دكتوراه، يالمنعم السعدن
أداء البنوك التجارية  على باشر لتطبيق إدارة عالقات العمالءتوضيح األثر املباشر وغري امل :هدفت الدراسة اىل

ا لنوع البنوك حمل الدراسة طبق العمالء يف مدى خيتلف تطبيق إدارة عالقات يمصر، وحتديد إىل أ العاملة يف
ات املنتفعني من اخلدمات البنكية والناجتة عن تطبيق إدارة عالق العمالء استجابةدرجة  اختالفالقطاع ، ومدى 

  .العمالء 
  :توصلت الدراسة اىل عدة نتائج

العالقة، الوالء، معدل العائد على األصول،  وجود تأثري غري مباشر إلدارة عالقات العمالء على كل من جودة -
  .معدل العائد على حقوق امللكية
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 ة للمنظمات دور نظم المعلومات اإلدارية و اإلدارة المعرفية في بناء القدرة التنافسي :دراسة بعنوان
ــ ،دراسة تطبيقية في الشركة العامة للصناعات الكهربائية- اإلنتاجية ــــ حسن حميد عبد اهللا، اطروحة : ل

  .2012دكتوراه في االدارة الصناعية، جامعة سانت كليمنتس العالمية، بغداد، العراق، 
غري ) موجودات معرفية(خمرجات معرفية إلثبات دور أنظمة املعلومات اإلدارية وما يرافقها من : هدفت الدراسة اىل

  .ملموسة تعطي للشركات الصناعية العراقية مزايا تنافسية على اآلخرين
  :توصلت الدراسة اىل عدة نتائج امهها

بينت نتائج الدراسة التطبيقية بوجود أثر بني استخدام نظم تكنولوجيا املعلومات اإلدارية وامليزة التنافسية  -
  يف الشركة العامة للصناعات الكهربائية بأبعادها املختلفة

استنتجت الدراسة أن أكثر متغريات نظم املعلومات اإلدارية  املطبقة يف الشركة العامة للصناعات الكهربائية  -
حيث تؤثر على امليزة التنافسية للشركة ) تكنولوجيا املعلومات  األجهزة املادية(تأثريًا يف أبعاد امليزة التنافسية هو

مث يأيت بعده ) القرارات اخلاصة بالتسعري، القرارات اخلاصة بالكلف، القرارات اخلاصة بالتدريب(عادها الثالث بإب
هزين ، واالحتفاظ بالزبائن(عنصر األساليب الكمية الذي يؤثر يف  يف حني عنصر تصميم ) أوجه التعاون مع ا

  . االسرتاتيجيةالقرارات  ات اخلاصة باختاذنظم املعلومات يؤثر فقط يف عملية مجع البيانات واملعلوم
  في تحقيق القيمة العالية لألعمال  إدارة عالقات الزبون وإدارة معرفة الزبون وأثرهما :دراسة بعنوان

 ،في إقليم كوردستان العراق عينة من مدراء المصارف التجارية األهلية راءآلدراسة استطالعية  -المصرفية
 .2010، العراق،جامعة السليمانية، اطروحة دكتوراه ،العسكري ثرشنك صالح محمد :لـــــ

وانعكاسها على حتقيق القيمة  العالقة بني إدارة عالقات الزبون وإدارة معرفة الزبون توضيح :هدفت الدراسة اىل
ت املعلوما حيث إن استثمار هذه االجتاهات وضمن تقنيات االتصاالت وتكنولوجيا، العالية لألعمال املصرفية

كاخنفاض قيمة تقدمي اخلدمات املصرفية أو التحسني  املتقدمة قد يقود املصارف إىل حتقيق قيمة عالية ألعماهلم
حتقيق قيمة عالية لألعمال  اخلدمات أو حتسني نوعيتها وغريها من العناصر األخرى اليت تسهم يف املستمر لتلك

  .املصرفية
  :توصلت الدراسة اىل عدة نتائج

اعتماد وتبين املصارف األهلية فلسفة إدارة  تمثل أمهها يف ضرورةتراسة إىل مجلة من التوصيات وتوصلت الد -
الزبون يف مجيع إرجاء املصرف  معرفة الزبون من خالل نشر ثقافة املعرفة اليت تركز على خدمة عالقات الزبون وإدارة

خالل أبعاد إدارة  التمييز بني الزبائن منجزء منه وتوجيه خدمات مميزة للزبون و  واحلصول على السوق باختيار
  .إىل املصرف وضرورة حصول دعم اإلدارة العليا هلذا التوجه معرفة الزبون والرتكيز على حتقيق القيمة العالية
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  دراسة تطبيقية على جامعة أم  إدارة المعرفة وإمكانية تطبيقها في الجامعات السعودية :دراسة بعنوان
 .2007، جامعة ام القرى، السعودية اطروحة دكتوراهاحمد عيد الصباغ،  رمضان: لـــ ،القرى

  :هدفت الدراسة اىل
  ؛مهيتها يف الفكر اإلداري املعاصرتوضيح مفهوم إدارة املعرفة وأ -
  .املمارسات اليت تؤدي إىل تفعيلهاحتديد أهم عمليات إدارة املعرفة و -

  :توصلت الدراسة اىل عدة نتائج
  ؛ تعطي األولوية إلدارة املعرفة ة الدراسة أن اجلامعة اليرى أفراد عين -
  مكثف؛ يرى أفراد عينة الدراسة أنه ال يتم تداول مصطلح إدارة املعرفة يف اجلامعة بشكل-
  .واضحة إلدارة املعرفة اسرتاتيجيةيرى أفراد عينة الدراسة أنه ال توجد -

  ـــا المعل :دراســـة بعنـــوان ـــة االســـتخدام المشـــترك لتكنولوجي ومـــات وادارة المعرفـــة بهـــدف تحقيـــق قيمـــة عالي
غسان عيسى العمري، اطروحة دكتوراه، الجامعة العربيـة للدراسـات  :لــــــ ،المصارف الجارية االردنية ألعمال

 .2004العليا، عمان، االردن، 
ـدف حتقيــق  املصـارف التجاريـة االردنيـة لتكنولوجيـا املعلومـات وادارةحتليـل اسـتخدام  :هـدفت الدراسـة اىل املعرفـة 

  .قيمة عالية ألعمال البنوك 
  :أمهها  توصلت الدراسة اىل عدة نتائج

وجـود عالقـة بـني االسـتخدام املشـرتك إلدارة املعرفـة وتكنولوجيــا املعلومـات وبـني القيمـة االليـة ألعمـال املصــارف  -
  ؛التجارية االردنية 

ملصارف نتيجة االستخدام املشرتك لتكنولوجيـا املعلومـات وادارة وجود اثر يف الزيادة املتحصلة لقيمة االعمال يف ا-
  .املعرفة

  دارسة األثر الوسيط إلدارة معرفة الزبون فـي العالقـة بـين التوجـه بالزبـائن وتحقيـق األولويـات : دراسة بعنوان
ماجسـتير فـي ادارة احمـد عبـد العزيـز يـونس خالـد علـي، رسـالة  :لــــــــ التنافسية في البنـوك التجاريـة االردنيـة،

 .2015، عمان االردن،وسطاالجامعة الشرق ، االعمال
  :هدفت الدراسة اىل

قة بني التوجه اليف الع معرفة الزبون دارةإل طالوسي االثر اختبارل يف حماولة ثساسي هلذه الدراسة يتماالإن اهلدف 
  :يةالتالهداف االل حتقيق الخ ذلك منو ، ردنيةاال التنافسية يف البنوك التجارية لوياتاالو بالزبائن وحتقيق 

يف  )املعرفة، وتطبيق املعرفة املعرفة، نشر املعرفة، مشاركة اكتساب(بالزبائن يف إدارة معرفة الزبون ر التوجه ثحتديد أ-
  ؛ردنيةاالالبنوك التجارية 
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يف حتقيق ) املعرفة وتطبيق فة، مشاركة املعرفة،املعرفة، نشر املعر  اكتساب(ر أبعاد إدارة معرفة الزبون ثحتديد أ-
  ؛ردنيةاال البنوك التجارية يف)ةف، اجلودة، املرونة، فاعلية التكلستجابة، السرعةاال(لويات التنافسية االو 
التنافسية لويات االو  قة بني التوجه بالزبائن وحتقيقاليف الع طوسي معرفة الزبون كمتغري دارةإل طالوسي االثرحتديد -

 .ردنيةااليف البنوك التجارية 
  :امهها توصلت الدراسة اىل عدة نتائج

) اكتساب املعرفة، نشر املعرفة، مشاركة املعرفة، وتطبيق املعرفة(ري للتوجه بالزبائن يف إدارة معرفة الزبون ثوجود تأ-
  يف البنوك التجارية االردنية؛

  تجارية االردنية؛يف البنوك ال حتقيق االولويات التنافسيةوجود تأثري للتوجه بالزبائن يف  -
  ؛ردنيةاال التجارية ستجابة يف البنوكااليف حتقيق وجود تأثري للتوجه بالزبائن يف إدارة معرفة الزبون  -
التجارية  يف حتقيق اجلودة يف البنوك )اكتساب املعرفة وتطبيقها( وجود تأثري للتوجه بالزبائن يف إدارة معرفة الزبون -
  ردنية،اال
يف البنوك فاعلية التكلفة يف حتقيق ) تشاركهااكتساب املعرفة و (ه بالزبائن يف إدارة معرفة الزبون وجود تأثري للتوج -
  .تجارية االردنيةال
  ليث سلمان  :لــــ ،أثر إدارة معرفة الزبون وتطوير الخدمات الجديدة في األداء التسويقي :دراسة بعنوان

 دراساتمجلة  مقال مقدم ضمن، لي، سامي العدوانلشيخاسعود محمد المحاميد، أسامة سمير الربيعي، ا
 .2014، 02، العدد41، الجامعة االردنية، عمان، االردن، المجلد العلوم اإلدارية

  :هدفت الدراسة اىل
 ، السوقية معدل منو احلصة، الرحبية(ارف التجارية العراقية للمص دراسة أثر إدارة معرفة الزبون على األداء التسويقي

حتديد و اجلديدة يف املصارف التجارية العراقية دارة معرفة الزبون على تطوير اخلدماتايان أثر ، ببالزبائن واالحتفاظ
 التجارية تطوير اخلدمات اجلديدة على األداء التسويقي للمصارف األثر املشرتك لكل من إدارة معرفة الزبون،

  .)لزبائنبا واالحتفاظ، معدل منو احلصة السوقية، الرحبية(العراقية 
  :توصلت الدراسة اىل عدة نتائج امهها 
 وتطوير  التجارية عينة الدراسة بكل من إدارة معرفة الزبون أظهرت النتائج ارتفاع مستوى اهتمام ادارات املصارف-
التسويقي يف املصارف التجارية حمل الدراسة من وجهة  اخلدمات اجلديدة كما بينت النتائج ارتفاع مستوى األداء 
  ؛بالزبائن واالحتفاظ منو احلصة السوقية معدل ،ولكل من ابعاده الثالثة الرحبية املديرين عينة الدراسة ظرن

  داللة معنوية إلدارة معرفة الزبون على تطوير اخلدمات اجلديدة؛ بينت الدراسة وجود تأثري ذو-
ا ميكن ان تؤدي إىل حتقيق امليزة التنافسية ضرورة االهتمام بإدارة-   .معرفة الزبون كو
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  دراسة حالة المديرية -دور إدارة العالقة مع العمالء في تحسين تنافسية الشركات : دراسة بعنوان
ــ ، Saaالجهوية للتأمين بيشة حمودي، رسالة ماجستير في علوم التسيير جامعة محمد خيضر بسكرة، : لــــ

  .2013ائر،بسكرة، الجز 
التعرف على دور إدارة العالقة مع العمالء يف حتسني تنافسية الشركات باملديرية اجلهوية : هدفت الدراسة اىل

للتأمني بباتنة، ومعرفة ما إذا كان هناك ارتباط دال إحصائيا بني أبعاد املتغري األول واملتغري الثاين، وقد توصلت 
  :لعدة نتائج كان امهها

لدراسة أن واقع اهتمام شركة التأمني بباتنة بأبعاد إدارة العالقة مع العمالء ودوره يف حتسني أظهرت نتائج ا-
احملافظة على خصوصية بيانات ومعلومات الزبائن، :التنافسية بأبعادها الثالثة وقد جاء يف مقدمة هذا االهتمام 

ع العمالء، االهتمام خبدمات الزبائن، االهتمام االهتمام بدعم اخلدمات، واالهتمام بالتكنولوجيا يف إدارة العالقة م
باألفراد العاملني فيها، االهتمام بالعمليات املتعلقة بإدارة العالقة مع الزبائن، اهتمام بالتنسيق ومجع البيانات 

  .واملعلومات عن الزبائن
دف تصنيفهم          تم الشركة بتحديث بيانات الزبائن بشكل مستمر وجتمع الشركة بيانات عن الزبائن -

ا التنافسية يف  يف جمموعات خلدمتهم بشكل أفضل وتتعامل الشركة باهتمام مع معلومات الزبائن لتحسني قدر
ا عند احلصول على خدمات من  السوق وحتصل الشركة على بيانات عن الزبائن من البيانات اليت يصرحون 

البيانات التسويقية للتعامالت معهم وحتصل الشركة على الشركة وحتصل الشركة على بيانات عن الزبائن من 
ا عن الزبائن من البيانات املالية هلؤالء  ا تاله تطور الشركة معلوما بيانات عن الزبائن من استمارات شراء خدما

  .الزبائن
العاملني فيها كان  تشري النتائج أن واقع اهتمام الشركة بالتكنولوجيا يف إدارة العالقة مع الزبائن من وجهة نظر-

ا املقدمة للزبائن   .عاليا جدا، وقد جاء يف مقدمتها أن الشركة تستخدم برجميات احلاسوب لتحسني جودة خدما
  دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفير -إدارة عالقات الزبون في الجال البنكي:دراسة بعنوان

ــــ ، 2ة قسنطين جستير في علوم التسيير، جامعة، رسالة مازقاد هجيرة :واالحتياط بشلغوم العيد، لــ
2013. 

  :هدفت الدراسة اىل
ه يعدان ثروة حقيقية جيب على املنظمة كسبها مث احلفاظ عليها ؤ نظمة، فرضاه و والز مكانة الزبون يف املراإب -

  ج جديد يف العمل؛بالزبون كمنه ر و هذا لن يتأتى إال من خالل تبين التوجهرالسبيل الوحيد للبقاء و االستمألنه ا
  ز أمهية التكنولوجيا احلديثة لإلعالم و االتصال يف توطيد العالقة مع الزبائن؛راإب -
ا أن تساهم راإب - إدارة عالقات الزبائن يف جمال  تيجيةالسرتايف حتقيق التطبيق الفعال ز األسس اليت من شأ

  .جيةتياالسرتااب الدافعة النتهاج هذه اخلدمات البنكية، و األسب
  :ابرزهاتوصلت الدراسة اىل عدة نتائج 
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ف ذات الصلة، ار خمتلف األطتقيمها املنظمة مع  يتتسويقية الال العالقات من ءد جز عإن إدارة عالقات الزبون ت -
ا تركز على النشاطات التسويقية املوجهة حنو األطراف مع الزبائن دون غريهم من العالقات تأصيل  حيث أ

  ها؛عامل معاملت
  لقة بكسب زبائن جدد؛عزبائن احلاليني أفضل من تلك املتإن عملية االحتفاظ بال -
 للخصائص اليت ار نظإدارة و تسيري اخلدمات البنكية  إدارة عالقات الزبون حتمية أساسية يف تيجيةااسرت إن  -

ا و اليت   .امل مع مجهور الزبائنعلتا ة و املرونة يفءمن الكفا تفرض على املوظفني أن يكونوا على قدر عال تتميز 
 دراسة استطالعية على -فعالية إدارة عالقات العمالء كمدخل لتسويق الخدمات البنكية: دراسة بعنوان

ـــ سامي شناتي، رسالة ماجستير في العلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف، : البنوك التجارية الجزائرية، لـــــ
  .2012المسيلة، الجزائر، 

  استطالع إمكانية تبين البنوك التجارية اجلزائرية ألنظمة واسرتاتيجيات إدارة عالقات العمالء: راسةحاولت هذه الد
الرؤيا والتوجه االسرتاتيجي، : وتطبيقها بشكل ناجح، وبالتايل اختربت إحصائيا عالقة كل من املتغريات التالية

د البشرية، التوجه حنو التقنية وتكنولوجيا املعلومات التوجه حنو التنافسية، التوجه حنو املعرفة، التوجه حنو املوار 
  .باملتغري املستقل اجلاهزية لتطبيق إدارة عالقات العمالء

أظهرت النتائج وجود عالقة بني كافة املتغريات السابقة من جهة واجلاهزية لتطبيق أنظمة واسرتاتيجيات إدارة 
ناجح من جهة أخرى، وبالتايل خلصت الدراسة إىل أنه من عالقات العمالء يف البنوك التجارية اجلزائرية بشكل 

الضروري االن على البنوك التجارية اجلزائرية أن تستعد للبدء يف التوجه حنو تلك املتغريات وذلك للوصول إىل 
ا املصرفية  التطبيق الناجح ألنظمة واسرتاتيجيات إدارة عالقات العمالء ومن مث انتظار جناحها يف تسويق خدما

ا املنافسة الشديدة   .بشكل يعطيها ميزة تنافسية يف بيئة مصرفية أبرز مسا
  

  دراسة حالة مجموعة من -دور ادارة معرفة الزبون في تحسين االداء التنافسي للمؤسسة:دراسة بعنوان
ــــ ،وكاالت التأمين بباتنة علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، رسالة ماجستير في حورية لخذاري، : لــ

 . 2012بسكرة،
التوجه حنو املعرفة من الزبون، التوجه حنو املعرفة حول ( معرفة دور ادارة معرفة الزبون بأبعادها :هدفت الدراسة اىل

  .)متييز اخلدمات، قوة املنافسة، ادراك احمليط(يف حتسني االداء التنافسي بأبعاده ) لزبونل التوجه حنو املعرفةالزبون، 
 .التنافسي واألداءوجود عالقة قوية بني ادارة معرفة الزبون  :ة نتائج امههاتوصلت الدراسة اىل عد
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  دراسة مقارنة بين عينة من المصارف  -أثر إدارة معرفة الزبون في تحقيق التفوق التنافسي: دراسة بعنوان
فة، العراق، أميرة هاتف حداوي الجنابي، رسالة ماجستير في ادارة االعمال، جامعة الكو : لـــــ ،العراقية
2006.  

  .حتليل وتشخيص اثر ادارة معرفة الزبون يف حتقيق التفوق التنافسي: هدفت الدراسة اىل
  :توصلت الدراسة اىل عدة نتائج امهها

  تباين يف املصارف عينة الدراسة يف تبين مستويات ابعاد ادارة معرفة الزبون الضمنية والصرحية ؛-
  يف تبين مستويات تبين ابعاد التفوق التنافسي؛تباين يف املصارف عينة الدراسة  -
  .وجود عالقة ارتباط قوية  لكل من ابعاد ادارة معرفة الزبون على التفوق التنافسي-

  ي البنوك التجارية األردنيةأثر إدارة عالقات الزبائن في األداء التنظيمي من وجهة نظر مدير  :دراسة بعنوان :
ـــ ،سة ميدانيةراد المجلة االردنية  مقال مقدم ضمن، دادين، وريناتا حمحاميد، امجد طويقاتاسعود ال :لــ

 . 2015، 03، العدد11في ادارة االعمال، المجلد 
  :هدفت الدراسة اىل

  أثر تطبيق إدارة عالقات الزبائن يف األداء التنظيمي يف البنوك التجارية العاملة يف القطاع املصريف؛ اختبار -
  الزبائن يف البنوك التجارية األردنية؛ فر إدارة سليمة لعالقات إدارةالوقوف على مستوى تو  -
  .التنظيمي التعرف على أثر ممارسة إدارة عالقات الزبائن يف األداء-

  :توصلت الدراسة اىل عدة نتائج امهها
تقييم  داللةببطاقة  يف األداء التنظيمي مقاساً يف وتنظيم إدارة عالقات الزبائن هلما أثر  الرتكيز على كبار الزبائن -

  األداء املتوازنة يف البنوك التجارية األردنية؛
  ت األداء املايل؛ار هلا أثر إجيايب يف مؤش مكونات إدارة عالقات الزبائن املختلفة-
ازنة الزبائن يف بعد الزبائن لبطاقة تقييم األداء املتو  وجود أثر لتطبيق إدارة عالقات الزبائن وخاصة تنظيم إدارة عالقات-

  ؛التجارية االردنية يف البنوك
الداخلية لبطاقة تقييم  الزبائن وخاصة الرتكيز على كبار الزبائن يف بعد العمليات وجود أثر لتطبيق إدارة عالقات-

 .األردنية األداء املتوازن يف البنوك التجارية
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 ــاالستثمار فارس محمد فؤاد النقشبندي في إدارة عالقات ا: دراسة بعنوان ــــ : لزبون توجه تسويقي معاصر، لــ
نزار عبدالمجيد البرواري، درمان سليمان صادق، مقال ضمن مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية، 

  .2015، جامعة القادسية، العراق، 2العدد 17المجلد، 
قات الزبون كتوجه معاصر يتجسد اهلدف الرئيسي للبحث يف إظهار وتوضيح عملية االستثمار يف جمال إدارة عال

إلدارة التسويق يف ظل التطورات والتغريات التسويقية املعاصرة يف بيئة التسويق وما ينشأ عنها من إفرازات ومعطيات 
  .تتطلب االستجابة والسريعة هلا من اجل بقائها واستمرارها يف السوق

  :توصلت الدراسة اىل عدة نتائج كان امهها 
وتطبيقاته من املفاهيم الواعدة اليت يتوقع هلا النجاح يف بيئة  ادارة العالقة مع الزبونهوم يعد االستثمار يف مف -

وان االستثمار يف إدارة العالقة مع " الزبون مفتاح جناح املنظمة " األعمال احلالية وباملستقبل املنظور، من منطلق أن 
اص يف ظل التحديات التسويقية اليت تواجه املنظمات الزبائن بفاعلية هو ضمان الستمرار املنظمة وبقائها وبشكل خ

  .وتضعها على أعتاب مرحلة جديدة واليت هلا قوانينها اخلاصة 
م، وال  - تركز الرؤية التسويقية اجلديدة عل أن قدرا كبريا من االستثمار حيركها الزبائن أي أن الزبائن يعربون عن حاجا

مار يف الزبون وال بد للمنظمة أن تدرك بأن التزود باملعرفة عن كيف ومىت بد من تصميم اسرتاتيجية تسويقية لالستث
  .بكون االستثمار يف إدارة عالقات الزبون ممكنا ومثمرا 

ا بشكل أفضل باإلضافة إىل  - قد يؤدي استخدام املنظمة لالستثمار يف ادارة العالقة مع الزبون إىل تسويق منتجا
صورة جيدة، وهذا يقود يف النهاية إىل االحتفاظ به واستثماره بصورة جيدة لتخلق عنده العناية اليت يتلقاها الزبون ب

  .الوالء ومنه حتقيق الربح للمنظمة
  ــ ،دور ادارة المعرفة التسويقية في تدعيم تميز منظمات االعمال وتطبيقاتها: دراسة بعنوان هجيرة  :لــ

في منظمات االعمال  حول رأس المال الفكريالشيخ، عائشة بوثلجة، مقال مقدم ضمن ملتقى دولي 
 .2011ديسمبر13/14العربية في االقتصاديات الحديثة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 

  :هدفت الدراسة اىل
  ؛السعي اىل الكشف عن مفهوم ادارة املعرفة التسويقية وعالقتها بالزبون-
ا عل متيز املنظمةالتعرف على اليات ممارسة ادارة املعرفة التسو -   .يقية وانعكاسا

هي حماولة من املنظمة لرصد كافة تطبيقات ادارة املعرفة التسويقية  :عدة نتائج امهها توصلت الدراسة اىل
توفر  ادارة املعرفة التسويقية، حيث ان )السوق، املنتج، املستهلك(املعلومات واملعارف التسويقية املتعلقة بالثالثية

  .ة الختاذ قرارات تسويقية صائبةقاعدة معلوماتي
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  دراسة ميدانية في عينة من المنظمات الصناعية  المعرفة التسويقية واستدامة الميزة التنافسية :دراسة بعنوان
ــفي محافظة نينوى ـــ تنمية الرافدين،  مقال مقدم ضمن مجلة،  سالم حامد حمدي ،رعد عدنان رؤوف :، لـ

 .2010دارة واالقتصاد، جامعة الموصل، العراق، ، كلية اال100، العدد 32المجلد 
  :هدفت الدراسة اىل

  ؛وسبل استدامة املزايا التنافسية تسليط الضوء على أبعاد ومتغريات املعرفة التسويقية -
مة عن دور املعرفة التسويقية يف استدا حتليل العالقة التأثريية بني أبعاد البحث وصوالً إىل إعطاء صورة واضحة املعامل-

  .حمل الدراسة املزايا التنافسية يف املنظمات
  :توصلت الدراسة اىل عدة نتائج امهها

تعزيز قدرة املنظمة على استدامة  متثل املعرفة التسويقية إحدى أكثر األسلحة أمهية يف بلوغ تلك الغاية من خالل -
  مزاياها التنافسية؛

املستدامة على املستويني الكلي واجلزئي ويف كلتا  وامليزة التنافسيةوجود عالقات ارتباط معنوية بني املعرفة التسويقية -
 .حمل الدراسةالشركتني 

  لـــ  ،مستشفى بغداد التعليمي بحث تطبيقي في -ادارة معرفة الزبون وابعاد الخدمة الصحية :دراسة بعنوان: 
العـدد  اد، بغـداد، العـراق،ضمن مجلة كليـة االدارة واالقتصـاد، جامعـة بغـد مقدم ، مقالعلي حسون الطائي
 .2008السابع عشر ايار 

املستشفى املبحوث وفقا  حتديد مستوى تطبيق مفهومي إدارة معرفة الزبون وأبعاد اخلدمة يف :هدفت الدراسة اىل 
  .إلجابة العاملني واملرضى

  :امهها توصلت الدراسة اىل عدة نتائج
     وابعاد تكامل اخلدمة الصحية هي معنوية بدرجة تقع ة الزبونبني ابعاد معرف والتأثريان كافة عالقات االرتباط 

وهو امر اجيايب  ة وفاعلية اخلدمة الصحية املقدمةءللمعرفة عن املرضى يف زيادة كفا تأثري مما يؤكد وجود )0.01( 
  .املقدمة يعكس االهتمام هلذه املعرفة ونقلها اىل واقع اخلدمة الصحية

  ــستراتيجية العالقة مع الزبوناباعتماد  عرفة التسويقيةإدارة الم :دراسة بعنوان ، ثامر ياسر البكري :، لـــــ
كلية االقتصاد والعلوم -جامعة الزيتونة األردنية بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع

 .2004نيسان  28-26، االدارية
  :هدفت الدراسة اىل

فة التسويقية كمصطلح معاصر يعرب عن توجه اسرتاتيجي إلدارة املنظمات اجتهادًا إىل استشراق مفهوم املعر  -
ولتتسلح مبعدات املعرفة ملواجهة هجوم  ،لفية الثالثة اليت يدخلها العاملللتفاعل بصيغ جديدة تتوافق مع األ ،احلديثة
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 اسرتاتيجيةجوهرها على  وسيتم ذلك عرب حماور متعددة يتم الرتكيز يف ،وأن تلقى القبول لدى زبائنها ،نياملنافس
  .ثل جوهر العمل التسويقي للمنظمةالعالقة مع الزبون الذي مي

إدارة األعمال ألن يكون البحث ميدانًا رحبًا لسلسلة من البحوث امليدانية املعرفية للتطبيق يف منظمات  -
  .وعالقتها مع بيئة األعماللتسويق والقادرة على أن تعي حقيقة املؤشرات الفلسفية والعلمية إلدارة ا ،الناضجة

  :توصلت الدراسة اىل عدة نتائج امهها
 مة واليت متس العالقة مع الزبونن إدارة العالقة مع الزبون متثل نظرة مشولية متكاملة لكل منطقة عمل املنظإ -

 ، الطرفنية يف جمال االتصاالت بنيوبالتايل فهي متثل تكامل منطقي بني األفراد والعمليات والتقنية املستخدم
املصداقية عن الزبائن وبشكل فضالً عن ذلك فإن هذه العالقة متثل يف جوهرها مجع املعلومات العالية القيمة و 

لتتمكن املنظمة بالتايل من حتقيق القدرة يف اإلجابة على كل التساؤالت اليت يطرحها الزبائن وصوالً إىل  ،متصل
م وتطوير وحتديث املنتج   .حتديد تفضيال

إال من عقل مبدع ومتنور وسلوك أخالقي  ،وتكتسب الشيوع والقبول والتطبيق ن املعرفة التسويقية ال خترجإ -
يتجلى باحرتام كل القيم واالجتاهات واليت تصب يف مصلحة اجلميع ودون االقتصار على حتديد اهلدف األحادي 

  .ملنظمات األعمال يف تعظيم األرباح
وأثرها على األداء في القطاع الصناعي  ي وتطبيق المعرفة التسويقية الحديثةإمكانية تبن :دراسة بعنوان  •

ــالسعودي  ، الرياضجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية –أستاذ التسويق ، صالح بن عبد اهللا الملحم :، لـــــ
  .2004، المملكة العربية السعودية

  :هدفت الدراسة اىل
  يفية التعامل معها؛كنامية و  دولةكة التسويقية يف البيئة السعودية  الستفادة من املعرفالتعرف على القيود اليت تعوق ا -
 اتكمتغريات وخصائص الشر  ل منكالصناعي السعودي و  معرفة العالقة بني تطبيق املعرفة التسويقية يف القطاع-

  الصناعية السعودية و متغريات وخصائص مدراء التسويق؛
ات الصناعية عند التطبيق كالشر  املعرفة التسويقية يف القطاع الصناعي السعودي ومدى جناحمعرفة العالقة بني تطبيق -

 .السوقية عرب معايري النجاح الرئيسة املبيعات واألرباح واحلصة
  :توصلت الدراسة اىل عدة نتائج امهها

ق املعرفة التسويقية و تطبينية خصية عالقة إجيابية بني إمكاأظهرت الدراسة بالتحليالت اإلحصائية واملقابالت الش -
لما ساعد على كبنقل وتطبيق األنشطة التسويقية   ةكلما قامت الشر كأي إنه  ، ات يف السوق السعوديكجناح الشر 

  املبيعات واألرباح واحلصة السوقية؛ ل منكحها من معايري ثالثة زيادة  جنا
منها الدرجة العلمية ، تطبيق املعرفة التسويقيةثر على أظهرت التحليالت اإلحصائية أن معظم خصائص املدير تؤ  -

ة يف الدورات التدريبية يف حني كثرة املشار كذلك  كو  للمدير والتخصص يف جمال اإلدارة واخلربة السابقة يف جمال التسويق
  والبلد الذي خترج منه و عدد سنوات عملة على تطبيق املعرفة التسويقية؛ ل من عمر املدير وجنسيتهكمل تؤثر  
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ات الصناعية تؤثر على تطبيق املعرفة التسويقية منها كحصائية أيضا أن معظم خصائص الشر أظهرت التحليالت اإل -
خاص للتسويق باملنشأة  قيمة راس املال و وجود قسم الشكل القانوين للمنشأة حجم املنشأة مبعياري عدد العمال أو

ة يف السوق السعودي يف حني مل كذلك درجة منافسة الشر كة و للمنشأ االسرتاتيجية ته يف اختاذ القراراتكومدى مشار 
ا على تطبيق املعرفة التسويقيةكالشر  من ملكية لكتؤثر     ؛ة و وطبيعتها ونوع وعدد منتجا

طبيق املعرفة التسويقية تات الصناعية يف كل البيئية السعودية ال تعيق الشر ذلك أثبتت الدراسة أن معظم العوامك-
تطبيق املعرفة التسويقية احلديثة يف القطاع  ضحت الدراسة أن أربع عوامل فقط هي اليت تعيق يفأو حيث  احلديثة

بالنشاط التجاري، ضعف مستوى التعليم يف جمال التسويق يف  الصناعي السعودي وهم مجود األنظمة املتعلقة
 السعودي و أخريا نقص البيانات الكفاءة املؤهلة يف جمال التسويق يف القطاع الصناعي اجلامعات السعودية، ضعف

العوامل ال تعيق يف تطبيق  باملقابل أوضحت الدراسة أن باقي، احملليواملعلومات عن البيئة التسويقية على املستوى 
الوضع االقتصادي واالستقرار السياسي : العوامل من هذه، ديثة يف القطاع الصناعي السعودياملعرفة التسويقية احل

عها لألفكار واالبتكار ة ودور اإلدارة العليا وتشجيكسياسة وأنظمة الشر ، اململكة والعادات والتقاليد يفوالقيم الدينية 
  .للمنشأة االسرتاتيجيةة إدارة التسويق يف اختاذ القرارات كفرصة ومشار ، التسويقية

 دراسة تحليلية -لاتجاهات ادارات البنوك التجارية االردنية نحو تأصيل العالقة مع العمي: دراسة بعنوان
ــ صالح عبد الرحمن مصطفى طالب، مقال ضمن الملتقى الدولي االول التسويق في الوطن : ميدانية لـــ

  .2002اكتوبر /16- 15، الشارقة، االمارات العربية، )الواقع واالفاق(العربي
م واحملافظة عليهم توضيح كيف يستطيع املصرف التجاري االحتفاظ بالزبائن وكسب والئه: هدفت الدراسة اىل 

  .ومنعهم من االنتقال للتعامل مع البنوك املنافسة
  : توصلت الدراسة اىل عدة نتائج امهها

اجتاهات ادارات البنوك التجارية االردنية يف تأصيل العالقة مع الزبون ال ختتلف باختالف البنك اي العالمة -
  .التجارية

  :الدراسات باللغات االجنبية -2
 دراسة بعنوان   :  

 Marketing Knowledge Management Strategy For Improving 
Organizational Performance And Competitiveness An Applied Study On 
Private And Public Hospitals In Jeddah City. 

 Abdalelah S. Saaty, European Scientific Journal January 2014 edition 
vol.10, No 1 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.    

دف هذه الدراسة إىل  :و
اهلدف من هذه الدراسة هو الستكشاف أثر استخدام و استخدام إدارة املعرفة يف اكتساب املزايا التنافسية        -

  دولية ؛و زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصحي للتنافس مع املنظمات اإلقليمية و املستشفيات ال
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العملية و التقنيات املصممة ملساعدة املؤسسات و  KMتركز الدراسة على عدد قليل واضحة و أدوات  -
األفراد ، للحصول على احلق يف املعرفة، يف املكان املناسب ، يف الوقت املناسب وال سيما يف التأثري على عمل أو 

  قرار، لتحسني األداء التنظيمي والقدرة التنافسية؛
  .و املمارسات يف حتسني التنظيمية األداء و القدرة التنافسية )  KM( شري الدراسة إىل أدوار املعرفة إدارة ت -

  :توصلت الدراسة اىل عدة نتائج كان امهها 
إدارة املعرفة  وجناح األداء التنظيمي " أكدت نتائج الدراسة عالقات إجيابية بني مستوى استخدام واعتماد  -

  فسية؛والقدرة التنا
ووجدت الدراسة أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني درجة استخدام واالستفادة من إدارة املعرفة وزيادة و -

حتسني األداء و القدرة التنافسية ملؤسسات القطاع الصحي لتصبح معروفة على املستوى اإلقليمي و الدويل من 
  .نب استخدام إدارة املعرفةخالل خلق، ختزين، اسرتجاع، نقل و تطبيق يف خمتلف جوا

 
 دراسة بعنوان:Analysis of the Seven Dimensions of Knowledge Management in 

Organization  
Camila Lopes Ferreira, Luiz Alberto Pilatti, J. Technol, Manag, Innov, 
2013, Volume 8, Special Issue ALTEC. 

دف هذه الدراسة إىل   لعناصر احلامسة يف إدارة املعرفة يف الشركات يف القطاعني الثاين والثالثالتعرف على ا :و
  .، الربازيلمنطقة كامبوس جريايس، بارانا

  :توصلت الدراسة اىل عدة نتائج كان امهها 
 إدارة املوارد البشرية؛ اهليكل التنظيمي؛ الثقافة التنظيمية:  هي بإدارة املعرفة ذات الصلة العناصر احلرجة أن-
  ؛التعلم من خالل البيئة ،نظم املعلومات واالتصاالت ،القيمو 
ذين تتكون ثقافة تعتمد على الناس الال، الوقت نفسه يفو لنشر إدارة املعرفة  الثقافة التنظيمية أمر بالغ األمهية -

ة مواتية مشروع إدارة املعرفة إال إذا وضعت يف بيئة ثقافي نه ليس من املمكن أن تنجح يف تنفيذمنهم، اذ أ
  ؛التنفيذه

  ؛املنظماتيف نتائج إدارة املعرفة  املوارد البشرية هي املسؤولة عن حتفيز -
تنفيذ إدارة لنظم املعلومات ضروري بعد كان  و يف توليد و نشر املعرفة ا سرتاتيجيبعد الثقافة التنظيمية كان ا-

  .التعلماملعرفة و 
 دراسة بعنوان: Marketing Knowledge Management in Business Organization 

 Samaneh Akhavan Foumani, Ebrahim Chirani, Arabian Journal of 
Business and Management Review (Nigerian Chapter) Vol 1, No 1, 2012. 

دف هذه الدراسة إىل    :و
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وهي  21ل مورد للمنظمة يف القرن توضيح دور املعرفة واملعرفة االسرتاتيجية بالذات باعتبارها موردا هاما، واو -
  . مفتاح كل املوارد االخرى إلنشاء وصيانة وتعزيز الفوائد االقتصادية

  .تقدمي مفهوم للمعرفة التسويقية -
  :توصلت الدراسة اىل عدة نتائج كان امهها 

العالقة مع الزبون، ادارة تطوير املنتجات، ادارة : املعرفة التسويقية مستمدة من ثالث عمليات تسويقية رئيسية -
  ؛ادارة سلسلة التوريد

تساعد املعرفة التسويقية يف قهم افضل لبيئة االعمال ومتكن من التنبؤ بالزبائن اجلدد واحملتملني وهذا ما يؤدي -
 .تقدمي خدمات ومنتجات متفوقةاىل 

 دراسة بعنوان: 
Relationship Between Knowledge Management And Market Orientation In 
SMES. 
Roman Kmieciak, Anna Michna, Management, Knowledge And Learning, 
International Conference, Silesian University of Technology, Poland, 2012. 

دف هذه الدراسة إىل  :و
ف ومنو الشركات الصغرية دف من هذه الورقة هو التحقيق يف العالقات املتبادلة بني توجه السوق وإدارة املعار اهل -

  .واملتوسطة
  :توصلت الدراسة اىل عدة نتائج كان امهها

املعرفة، والتوجه حنو السوق خمتلفة يف الشركات الصغرية واملتوسطة والشركات الكبرية، واالختالفات ناجتة عن  ادارة -
التنظيمي الرمسي، املقربة من  احلجم الصغري، اهليكل: خصائص الشركات الصغرية واملتوسطة مثل على سبيل املثال

  ؛السوق
ومنو الشركات التوجه حنو السوق  عظم الدراسات التجريبية تؤكد وجود عالقة إجيابية مباشرة أو غري مباشرة بنيم-

عالوة  أن تكون على سبيل املثال االبتكار والتعلم التنظيمي يف هذه العالقة ميكن املتسببة العوامل، الصغرية واملتوسطة
 وعالقة االداء يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةمت اقرتاح اربعة عوامل بيئية رائدة يف جمال التوجه السوقي  ذلك،على 

  ؛تنافسية ومنو السوقالكثافة ،  التكنولوجي التغيري، االضطراب يف السوق
فة هي أكثر تعقيدا ورمسية عمليات املعر  كبرية حيثالنظمة املبشكل رئيسي على  تركز يف جمال إدارة املعرفة الدراسات-

  ؛من الشركات الصغرية واملتوسطة
ا تقود املنظمة اىل النمو-  .ادارة املعرفة والتوجه حنو السوق هلما امهية كبرية للمعرفة يف املنظمة ويعتقد ا
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 دراسة بعنوان:  
Marketing Knowledge Management in strategic adoption of a CRM Solutions 
global supports and applications in Europe. 
Antonio Lorenzon, Peter J. van Baalen, Luciano Pilotti, Dipartimento di 
Economia Politica e Aziendale, Università degli Studi di Milano, Working 
Paper n. 3 – GENNAIO 2005.  

دف هذه الدراسة إىل   :و
عمليات التسويق املختلفة  لمعرفة يفل الصحيح ستخداماال كيفيةو أن نفهم بشكل أفضل  الغرض من هذه املقالة ه -

  .املعرفة و اإلدارة والتسويق  هذا التكامل بني CRMو يف الطريقة اليت ميكن أن تساعد 
  :توصلت الدراسة اىل عدة نتائج كان امهها

حيتاج إىل تغيري جذري  ة التجارية برمتهايف العملي) KM-CRMأو على أساس (تطبيق إدارة عالقات العمالء -
ج اإلدارة   ؛ورؤيتها للمفهومني الزبون والسوق يف 

يف توفري البنية التحتية لتنفيذ أنشطة إدارة  KMميكن استخدام هذا النظام القائم على  على املستوى التنظيمي، -
 واستخدام التكنولوجيات احلديثة CRMاضفاء الطابع التنظيمي الشامل على جمموعة سياسات عالقات العمالء و 

املشكالت ل يف حلتخفيف العبء املعريف على املستخدم  على غرار الوكيل الذكي وقد وقع االختيار على التكنولوجيا
أنشطة إدارة عالقات  و هذه التقنيات تسهيل سهولة التكامل ألنشطة إدارة املعرفة و و اختاذ القرارات األنشطة،

  .العمالء
  بعنواندراسة: 

CRM As A Support For Knowledge Management And Customer 
Relationship. 
Silvana Toriani, Maria Terezinha Angeloni, Journal of Information 
Systems and Technology Management ,Vol 8, No 1, 2011. 

دف هذه الدراسة إىل   :و
)  KM( لدعم إدارة املعرفة  وذلك)  CRM(  الزبائن ة عالقاتدف هذه الورقة إىل حتليل دور إدار  -

  واسرتاتيجية العالقة مع الزبائن؛
  ؛لزبائنايف عمليات إدارة  CRM، فهم استخدام احملددة هلذه الدراسةمن بني االهداف -
  املعرفة؛ اىل الزبائنمعرفة ما اذا كان يتم حتويل بيانات إدارة عالقات  -
، و التسويق عرب الزبائن، تقنيات عالقات KMاملعرفة  إدارة: ثالثة أسس نظرية  يحتوضوتدعم الدراسة  -

  .العالقة
  :توصلت الدراسة اىل عدة نتائج كان امهها
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تحويل بالنظام  يسمح هذا  ،الزبائن نظام فعال إلدارة عالقاتأظهرت لنا نتائج الدراسة أن الشركة تنفذ  -
  ؛صنع القرار وتعريف االسرتاتيجية دعم جلالبيانات إىل معلومات واملعرفة من أ

و االلتزام يف  التخطيط، والسعيو  مشاركة أكثر فعالية من املستويات التكتيكية يف بناء االسرتاتيجيةالبد من -
  ؛ةاالسرتاتيجي للمخططات التنفيذ

املعرفة بني العاملني يف املعلومات و  توليد معارف جديدة وتبادلتركز على األنشطة املوجهة ل جراء دورات تدريبيةإ-
  .زبائنها الشركة وبينها وبني

 دراسة بعنوان: 
The Role of Knowledge And Knowledge Management In Sustaining 
Competitive Advantage Within Organizations A Review. 
Omar R. Mahdi, Mahmoud Khalid Almsafir,  Liu Yao, African Journal 
of Business Management , Vol 5(23), 7 October, 2011.  

دف هذه الدراسة إىل   :و
املنظمات على افرتاض املعرفة  داخل SCAامليزة التنافسية املستدمية معرفة دور املعرفة و إدارة املعرفة يف حتقيق  -
         إدارة املعرفة جيري النظر عاليا االستفادة من املعرفة و، حبيث كعنصر اسرتاتيجي و تكتيكي  KMممارسة و 
 )KM  (ستدامة امليزة التنافسيةدرة التنظيمية و مصدرا حمتمال لالالق باعتبارها.  

  :توصلت الدراسة اىل عدة نتائج كان امهها
مجع املعرفة، تطوير االبداع :ميكن حتقيق امليزة التنافسية املستدمية من خالل عمليات ادارة املعرفة االكثر امهية -

  ؛من خالل الدمج الكلي واحليوي للمعرفة والتوزيع
كما تعمل ،  اليها املنظمة إمكانية الوصول إىل املعرفة اليت هي يف حاجة إلدارة املعرفة متكينهم من سهولة ميكن -

  مصادر منها لعب دور القناة اليت تعربت إدارة املعرفة وهكذاهلا، ختزين املعرفة والصيانة اآلمنة  و حتديثعلى 
SCA. 
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  :مايميز دراستنا عن بقية الدراسات السابقة-3
ما مييز دراستنا عن بقية الدراسات هم اننا حولنا توضيح دور ادارة املعرفة التسويقية يف جانبها املتعلق مبعرفة الزبون 

، حبيث و املتغري التابعوه كمتغري مستقل اول وادارة العالقة مع الزبون كمتغري مستقل ثان يف حتقيق امليزة التنافسيةفقط  
ومت اختيار معا،  املستقلني جمتمعني مت ذلك اوال بالنسبة لكل متغري مستقل على حدى، و ثانيا بالنسبة للمتغريين

  . إلجراء الدراسة التطبيقية بوالية االغواط مكونة من مزيج من البنوك العامة واخلاصة البنوك اجلزائريةجمموعة من 
املعرفة اذ اعتمدت جل الدراسات على عمليات  إلدارةيضا عن اغلب الدراسات  يف تناوهلا ولعل دراستنا ختتلف ا

 :تقسيم معرفة الزبون اىل ثالثة انواع من املعرفةاما حنن فعلى خالف ذلك قد اعتمدنا على  او ابعادها، ادارة املعرفة
  .املعرفة حول الزبون، املعرفة للزبون، املعرفة من الزبون

 اول وهي ان الدراسة متت باستخدام ثالثة انواع من االستبيان استبيان البحث يف هذا دمنا اضافة جديدةكما اننا ق
العالقة مع الزبون  ةموجه لكل املوظفني دون استثناء وهو الذي يقيس دور ادارة املعرفة التسويقية باعتماد اسرتاتيجي

والثالث فهما موجهان للمراء بصفة الثاين  انلدراسة، اما االستبيانوهو بالتايل هو متعلق جبوهر ا ةلتحقيق امليزة التنافسي
، قدرة املنظمات على إدارة املعرفة أطلق عليها أداة تقييم إدارة املعرفةخاصة احدمها هو مقياس اندرسن الذي يقيس 

   .سيمنح الدراسة قيمة مضافة  ما وهو لقياس وحتديد استعداد املنظمة إلدارة املعرفةواالخر 
 



 

أ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   الفصل األول
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  : تمهيد
اقتصاد املعرفة احد التوجهات االقتصادية الرئيسية ان مل نقل امهها مبا يتميز به من سرعة تطوره لقد اصبح 

عاملي ال يعرتف باحلدود  يدية اضافة اىل ذلك يعترب اقتصادوديناميكيته وعدم اعتماده على االصول املادية التقل
تزامن ذلك مع وقد اليات توسعه بسيطة وصعبة الضبط يف آن واحد كما ان رافية للدول وال االنتماء الوطين،  اجلغ

واالدارة وتستدعي تغيريا اساسيا يف بروز قوى مؤثرة تعيد تشكيل منظومة االقتصاد ما يشهده العامل من 
االسرتاتيجيات التنظيمية، وتتمثل اهم هاته القوى يف تيار العوملة، الدرجة العالية من التعقيد، زيادة احلدة 

زيادة االهتمام باملعرفة، هذه  التنافسية، التطور التكنولوجي اهلائل، التغري السريع واملستمر يف اذواق املستهلكني،
من املفاهيم القدمية اليت استخدمت يف علم الفكر والفلسفة إال أن دالالت هذا املفهوم تطورت  االخرية هي

رية احلديثة وأصبحت عنصرا أساسيا يف اسرتاتيجيات واتسعت لتشمل جوانب أخرى تداخلت مع األساليب اإلدا
ا تعد أساسا فاعال لعمليات  املنظمة، وعليه يزداد اهتمام املنظمات احلديثة اليوم باملعرفة وذلك بالنظر إليها على أ

وحتقيق  ،زالفعالية والوصول إىل أداء متمياإلبداع واالبتكار وركيزة أساسية للرشد اإلداري وأداة لتحقيق الكفاءة و 
واحملافظة عليها أجل امتالك موارد بشرية مؤهلة  من الشراسة بني املنظمات شديدة املنافسة يف ظل امليزة التنافسية

على املنظمات ككل وهو ما فرض عليه ضرورة مواكبة  السابقة الذكر القوى كل  وقد انعكست، واالستثمار فيها
 العديد من املداخل االدارية احلديثة من اجل حتسني االداء هاته التطورات احلاصلة من خالل االعتماد على

وقد مرت إدارة املعرفة بوصفها تطورا فكريا مبراحل ادارة املعرفة احد هاته املداخل،  وتعترب ،وحتقيق امليزة التنافسية
يات املعرفية من القرن املاضي عندما حتدثوا عن العملمن الباحثني منذ الثالثينيات  عدة حيث تناوهلا الكثري

على املستوى النظري كانت معروفة من قبل ولكن على مستوى  حل املشكالت، وإدارة املعرفةواألنشطة العقلية و 
  .التطبيق مل تكن معروفة إال يف الربع األخري من القرن املاضي
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 المعرفة مفاهیم أساسیة : بحث األولالم
 

موضوعا جديدا بقدر ماهي مصطلح جديد  تليس) Connaissance( )Knowledeg(املعرفة   
تمعات البدائية كانت مقتصرة على معرفة اإلنسان لنفسه  ،مبعىن قدمي هو العلم وبيئته فاملعرفة األوىل لإلنسان يف ا

واليت تضمن له البقاء هاته املعارف يتحصل عليها اإلنسان ضمن اجلماعة البشرية اليت يعيش فيها وهي عبارة عن 
ا من طرف اجلماعة موعة سلوكات يومية جم   .وجمموعة قواعد مسلم 

قوله  نأخذ مثال  واملنطق العقل والفكر وإعمالآية حتث املؤمن على التأمل  سبعمائة و مخسني ويف التنزيل احلكيم 
آنَ  الرَّْمحَُن  ((تعاىل  ُقرْ نَسانَ  *َعلَّمَ اْل َق اْإلِ انَ  *َخَل َ ي بـَ ُ اْل ه ؤِيت  ((يف آية أخرى،)04(اآلية  لرمحن،سورة ا ))* َعلَّمَ ُ ي

ةَ  اِب  اْحلِْكمَ َ ب وْا األَْل ُل الَّ أُوْ ذَّكَّرُ ِإ َ ا ي مَ ِريًا وَ َ َخْريًا َكث َقْد أُوِيت ةَ فـَ ْؤَت اْحلِْكمَ ُ ن يـ مَ ُ وَ ََشاء ن ي  ،)268(سورة البقرة،اآلية ))مَ
نظرا  العنصر البشري إذ يعترب العملة األقوى واحلكمة هي نتاج العمل باملعرفة حبيث تعتمد املعرفة بدرجة أوىل على

وهناك الكثري  املعرفة تعقيدا وأسهلها استخداما،أدوات اكتساب ونقل وختزين أكثر من عقل وهو  ملا حباه اهللا به
  :املثال ال احلصرمنها على سبيل  السياق تصب يف نفسمن اآليات اليت 

ي(( - ِ الَّ قَل ْلِم ِإ عِ يتُم مِّن اْل ِ ا أُوت مَ   ).85(اآلية  سورة اإلسراء، ))الً وَ
ماً (( - قُل رَّبِّ زِْدِين ِعْل  ).20(اآلية  سورة طه، ))وَ
ونَ (( - مُ َل عْ َ الَِّذينَ َال يـ وَن وَ مُ َل عْ َ َْستَِوي الَِّذينَ يـ  ).39(اآلية  ،سورة الزمر ))قُلْ َهلْ ي
اخلليقة ومجيعها مؤشرات منذ بدء جدا أن العلم واملعرفة و  ىية واضحة علاته اآليات وغريها كثري دالئل إهلكل ه

ا وحث بين البشر على  يف طلب العلم والنهل من   العقل والسعي إعمالإالهية على دميومة املعرفة وعدم نضو
  .كنوز املعرفة

 :مفهوم المعرفة: المطلب األول
  تعريف المعرفة :اوال
عِرف/ عرََف : التعريف اللغوي -1 َ فاعرََف بـ ي رِفةً، فهو عارٌف، وَعرِيٌف نًا، وِعرِفَّ ، َعرَف ِعرْ عْ ، وهي ، وهوانًا، ومَ

وفَةٌ  َ َعروٌف، وهو َعرُ روف َعرَف الشيء عْ ه: ، واملفعول مَ ةٍ من حواسِّ عرِفة ، أدركه حباسَّ َ إدراك الشَّيء على ما : امل
 1.حصيلة التَّعلُّم عرب العصور، هو عليه

ا الفهم واالدراك(WEBESTER) حسب قاموس وبسرت اما املعرفة يف اللغة االجنليزية  الواضح  على ا
ا جتسد احلقيقة، املعلومات، املبادئ املكتسبة يف العقل البشري ألشياءل واالكيد   2واحلقائق و للسلوك وا

  
  

                                                
1www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ / المعرفة ، قاموس المعاني،  ,(Consulté le: 10/07/2016). 
2 www.merriam-webster.com/dictionary/knowledge /،قاموس وبستر،  (Consulté le: 10/07/2016). 
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  :وأمههاللمعرفة تعددت التعريفات اليت أوردها الباحثون  :ريف االصطالحي لتعا -2
 ا عرفه (Peter Drucker): االقتصادي األساسي ،واملورد املسيطر و الوحيد الذي   املعارف املوردربتعت

املعرفة هي القوة وعلل ذلك أن الناس يف املاضي  :1995يف سنة  أيضا وصفها  و،  1يعطي ميزة تنافسية
إلبقاء القوة والسلطة لديهم، واستدرك أن القوة هي يف حتويل املعلومات من أجل اإلنتاج يكتمون املعارف 

      . 2 إخفائهاوليست يف 
  فهـي العامـل األكثـر أمهيـة األخـرى  اإلنتـاج لية خاصة على عوامو أولتعطى فإن املعرفة  اجلديدأما يف االقتصاد

القـــائم علـــى اخلـــربات واملهـــارات واألفكـــار  و مـــن  رأس املـــال اجديـــد احيـــث تعـــد نوعـــواألصـــل األكثـــر قيمـــة 
  . 3األفضل تواملمارسا

  واســتنادا إىل تعلم ،واملعرفــة تــرتبط حبالــة أو واقــع أو جانــب أو مشــكلة معينــة اإلدراك والــإن املعرفــة تعــين الفهــم
ـــا ،ولـــذلك فــإن املعرفـــة ذات عالقــة مباشـــرة بكــل مـــن البيانـــات و البيانــات  املعلومـــات املتــوفرة عنهـــا واملتصــلة 

  . 4 رفةواملعلومات اليت تتيح الوصول إىل املع
  ومــــات والبيانــــات والــــيت تــــرتبط بقــــدرات اإلنســــان األصــــلية املعرفــــة هــــي االســــتخدام الكامــــل واملكثــــف للمعل

ــه اإلدراك والتصــور والفهــم مــن املعلومــات الــيت  عــن طريــق البيانــات ل إليهــا و وصــيــتم الواملكتســبة والــيت تــوفر ل
 .5 مشكلة معينة وأ معنيأو جمال  معينةاخلاصة حبالة معينة أو ظاهرة 

 6.ومات املرتاكمة لدى العاملني ولدى املؤسسةمزيج من اخليارات واملهارات والقدرات واملعل 
 7.ذلك الرصيد الذي مت تكوينه من حصيلة البحث العلمي والتفكري والدراسات امليدانية  
  ).وتطوير املشروعات االبتكارية، وغريها يف أشكال اإلنتاج الفكري لإلنسان عرب الزمان  
  ا راندوم هاوس كما جند قاموس  8:يعرف املعرفة على أ
  أمسـال اقتصــادي، ومصــدر اسـرتاتيجي وعامــل اســتقرار املؤسسـة، وتلعــب دور أساســي يف حتقيـق ميــزة تنافســية ر

 9.ةحامس
 

                                                
1 Nancy Dubois,Tricia wilkerson,Gestion des Connaissances,un document d'information  pour le 
développement d'une stratégie de de gestion des connaissances pour la santé publique ,le centre de collaboration 
des méthodes et outils, 2008 ,p:20.  

، عمان ،غرفة التجارة والصناعة ورقة عمل مقدمة إىل امللتقى الثاين لتنمية املوارد البشرية، ، تطبيقات وحلول إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية أمحد بن حمسن الغساين، 2
 .6:، ص2007االردن، 

  .27:، ص2007األردن،  ،عمان ،مؤسسة الوراق ،إدارة المعرفةجنم عبود جنم،  3
 .8:ص  ،2007 ،األردن عمان، ،جدار الكتاب العاملي ،اقتصاد المعرفة ،فليح حسن خلف 4
 .9:نفس املرجع السابق،ص 5
 .26:ص، 2006 االردن، ة للنشر والتوزيع، عمان،، دار املسري مدخل إلى إدارة المعرفةعبد الستار العلي وآخرون،  6
 .2:، ص 2002 مصر، يع، جامعة املنصورة،، املكتبة العصرية للطباعة والتوز نظم إدارة المعلومات اإلداريةعبد الفتاح املغريب،  7
  .4:، ص2004 ،،نيويوركاإلسكوا  األمم املتحدة يف قطاعات مركزية يف دول  ةمقاربة جتريبي:  منهجية إدارة المعرفةاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ، 8

9 Imed Boughzala , Jean Louis Ermine, management des connaissances, paris, France, 2004, p :21. 
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 املعرفة عند (Harish Chandra Chowdhary)   يف حماولة فريدة من نوعها حيث مت تقسيم كلمة
 يه ذاته حد يف املعرفة) ميزة - يعلم -يعرف((KNOW- L -EDGE)معرفة اىل ثالثة اقسام هي 

 ميزة على احلصول أجل من التعليم و ،اخلربة املالحظة طريق عن)  معلومات(  شيء كل لتعرف تعلم عملية
 1:عن االخرين كما هو موضح يف الشكل التايل  تنافسية

  Harish Chandra Chowdhary) ( عند المعرفة  01: الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Source :Srinivas Rao, Ideal Dimensions Of Knowledge Management 
Practices-A Theoretical Review, IMPACT: International Journal of 
Research inBusiness Management (IMPACT: IJRBM), Vol. 2, Issue 6, Jun 
2014, p:62. 

                                                
1 Srinivas Rao, Ideal Dimensions Of Knowledge Management Practices-A Theoretical Review, IMPACT: 
International Journal of Research inBusiness Management (IMPACT: IJRBM), Vol. 2, Issue 6, Jun 2014, p:62. 

KNOW 
  

L 
  

EDGE 
  

  كن على بينة
  اعرف جيدا
  ان تطلع

  
    

  
يع 

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ــــــ

    لم

الجودة العالية، الجودة 
او العوامل التي تعطي 
  التفوق التنافسي

  ميزة نوعا ما عن االخرين 
  

  الحصول على المعلومة
  لمھارة او القدرةان تكتسب المعرفة، ا

 ان تكون ماھرا

 عن االخرين مصطلح المعرفة في حد ذاته عملية للتعلم من اجل معرفة واكتساب ميزة
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  ا   1:كما جند قاموس راندوم هاوس يعرف املعرفة على أ
k = (I + T) ^ s حيث :k : متثل املعرفة)knowledge( I :متثل املعلومة )information(  

  T:  متثل التكنولوجيا)Technologie(                     s: ميثل درجة التقاسم )séparation(  
  .اليت يزداد تأثريها عند اقتباسها مع التكنولوجيا  متزاوجة فاملعرفة هي املعلومات 

  ويعرفها)karabadse(:  ات زمنية طويلة عملية تراكمية تكاملية تتكون وحتدث على امتداد فرت  املعرفة
 2.واالستخدام من أجل مشكالت وظروف معينة للتطبيقمتاحة نسبيا كي تصبح 

  عالقة المعرفة بالبيانات والمعلومات :ثانيا 
    : لتاليةاواألشكال  اجلداولنستعني ب والبيانات واملعلومات املعرفة العالقة بنيتوضيح ل

  مرورا بالمعرفة الدراية والكفايةمن المعطيات إلى  02:رقم الشكل    
    املعلومة         املعرفة        الدراية والكفاية

        الفعل
      املعىن املعىن

    السياق السياق السياق
  املعطيات املعطيات املعطيات املعطيات

  
le asociété internation ,ssanceestion de connaiG lanchared,Source:Isabelle B

de logstique, France, 2004,p:4.  
  الحكمة مرورا بالمعرفة إلىمن المعطيات   03:الشكل رقم 

             
 
 
 
 
 
 
 
  

Source: Nancy Dubois, Tricia wilkerson, op, cit, p:22.  
 

                                                
 .4:ص نفس املرجع السابق، ،قتصادية واالجتماعية لغريب آسيااللجنة اال 1
بغداد  ةحبث مقدم إىل جملة كلي ،األردن نزلية يفحبث ميداين عن شركات صناعة األجهزة الكهربائية وامل ،أثر تراكم المعرفي في إنجاح وتطوير المنتجات الجديدة ،وفاء التميمي 2

 .6:ص ،21ددالعالعراق،  ،بغداد ،االقتصادية مللعلو 

 
  الحكمة
  الحدس
  المعرفة
  المعنى
  المعلومة
  السياق

  المعطيات
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   Ackoff( 1989(التصنيف الخماسي لـ    01:رقم الجدول
  يقدم إجابة على  الصنف  املراحل

    الرموز والبيانات  1
  من ، ما ، أين ومىت  املعلومات  2
  كيف  تطبيق وممارسة املعلومات: املعرفة   3
  ملاذا  الفهم  4
    احلكمة تقييم الفهم  5

  
Source:http//www.kmudev.org/journal/07/07/2016.    

  
  في نظر مجموعة من الباحثين )البيانات،المعلومات ،المعرفة(المفاهيم الثالثة   02:الجدول رقم

  املعرفة  املعلومات  البيانات  املؤلف
wiig -  احقائق أصلية تصف وضع  

  ا معنيأو شرط 
حقائق ومعتقدات 

ومعرفة  ومفاهيم  منظورات
  فكي

Nonaka 
andTakeuchi  

  معتقدات ختلق من رسائل  معىن ذاتتدفق رسائل   -
Speak  

and 
Spijervet 

  القدرة على فهم معىن  بيانات هلا معىن  رموز غري مفسرة

Davenport 
and prusak 

سالة هلا معىن تغري منظور ر   وصف احلقائق
  املستقبل

 مفهوم ،، رؤيةقيمة ،خربة
  معلومايت

Choo et a دات تربيرات معتق  مكتسبة ملعاينبيانات   حقائق ورسائل
  صحيحة

Quigley  
and Debous 

  

نص بدون إجابة عن 
  مشكلة خاصة

نصوص هلا إجابات عن 
  ؟من ،مىت ماذا، أين: األسئلة

  ملاذا وكيف

 
 aster'sm,knowledge management in call centersSource:Pooya Rasooli,

thesis,department of business administration and social siences ,lulea° 
university of technology,2006,p:12.   

  :السابقة  للجداول واالشكال شرح و يف مايلي
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ا   Data: البيانات  -1   :تعرف البيانات بكو
 » ا جمموعة من احلق  املنظمة، قد تكون غريائق أو املشاهدات أو التقديرات تعرف البيانات بأ

  1.»أو حروفًا اأو كلمات، أو رموز  ،مأرقا 
 ا عبارة عن  ضا علىأي تعرف  يتم  التعرف علىتعبريات لغوية ورياضية ورمزية أو جمموعة منها و  «أ

مشاهدات  أو البيانات ألي حقائق خام تشري أي ،استخدامها لتمثل األفراد واألشياء واألحداث واملفاهيم
  .2»واليت تصف ظاهرة معينة 

 يعرفها  و)Laudon:( » عملية  إجراءبعد  إالأو حروف ليس هلا معىن  البيانات عبارة عن أرقام وحقائق
  . 3» منهااملعاجلة عليها واالستفادة 

  .التعاريف يتضح أن البيانات تشكل املادة اخلام األساسية اليت تنتج منها املعلومة هاته ومن خالل 
  :تعرف املعلومة  l’information :المعلومة  -2
 » ا بيانات مت تصنيفها وتن   ظيمها بشكل يسمح باستخدامها واالستفادة منها،تعرف املعلومات بأ

ا بيانات معاجلة    4.»"أي أ
 » ا من الوثائق واألرشيف   .5» املعلومات هي أساس املعرفة ومزودها باملعطيات والبيانات والرموز وخمزو

ــ « :)Leser(ويعرفهــا  روابط البيانــات الــيت تلحــق بشــيء مــن الــروابط األخــرى مثــل اهلــدف أو بعــض الصــالت وال
ا تسمى هذا املعلومة معرفة وعندما خيتزن املرء يف ذاته املعلومات إىل حد أنه ،6» األخرى   .7يستطيع االنتفاع 

                  المعنى+ البيانات = المعلومات 
  القدرة على استعمالها+ المعلومات المخزنة = المعرفة   
   :فات اليت أوردها العديد من الباحثني عن مفهوم املعرفةلتعرياأهم سنوجز يف اجلداول التالية  :المعرفة  -3

  
  
  
  

  
                                                

 .35:، ص2005األردن، ، دار وائل للنشر، عمان ،الطبعة األوىل ،نظم المعلومات اإلدارية، السامرائي، عبد الرمحن العبيدسلوى أمني  1
  .69-68:ص ص ،2005مصر،  اإلسكندرية، ، الدار اجلامعية،المعاصرة رية في المنظماتنظم المعلومات اإلدا  ثابت عبد الرمحان إدريس، 2
  جامعة ،كلية الرتبية،  التخطيط غري منشورةرسالة ماجستري يف العلوم الرتبوية و  ، إدارة المعرفة زكية بنت حممد قاري عبد اهللا طاشكندي، 3
  .47:ص ، 2007 ،السعودية أم القرى، مكة املكرمة، 
 .35:، ص2005 ، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان ، األردن،نظم المعلومات اإلدارية، م عبد ااهللا احلميدي وآخرونجن 4
  .48:ص نفس املرجع السابق، زكية بنت حممد قاري عبد اهللا طاشكندي، 5
  .48:ص نفس املرجع السابق، 6
 .35:ص،  2001السعودية،  اليايف العبيكان ، الرياض،ترمجة شادن  ملعلومات إىل معرفة ،ويل احت ،والمعرفة في عصر المعلوماتاإلنسان ث ، دفلن كي 7
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 1 تعاريف عدد من الباحثين للمعرفة  03:رقم الجدول

  التعريف  الكاتب  السنة/الصفحة
)1999،95( Harris 

and Henderson 
إىل  ملــة تبــدأ باإلشــارات وتتــدرجأحــد العناصــر األساســية ضــمن سلســلة متكا

  .فة مث حكمة وهذه األخرية أساس االبتكاربيانات مث معلومات مث معر 
)2002،1(  Kanika  

And Mphahlel  
الــــيت مــــات السياقية،وبصــــرية اخلبــــري مــــن اخلــــربة والقـــيم واملعلو  جأن املعرفـــة مــــزي

  .بإطار عام لتقييم ودمج اخلربات واملعلومات اجلديدة هتزود
داء ،القـــيم ،املعلومــات الضـــمنية، مــزيج مركـــب مــن اخلـــربات، املشــكالت ،األ  جنم عبود جنم  )2008،25(

أراء اخلـــرباء وتقـــدمي إطـــار للمشـــاركة بـــاخلربات واملعلومـــات اجلديـــدة، بعــــد أن 
  . ترسخ      يف عقول العارفني

جامعة  رسالة ماجستير، ،إدارة المعرفة و دورها في تحقيق الميزة التنافسية وهيبة حسين داسي،:المصدر
  .28-27:ص ص ،2007 سوريا، دمشق،

 
  2 تعاريف عدد من الباحثين للمعرفة  04:الجدول رقم

  التعريف  الكاتب  السنة/الصفحة
)1998،76(  Wit and 

meyer  
أو القدرة اليت   قدرة الفرد على التعرف على األشياء ومتييزها

ا يف عقله بصيغة خرائط معرفية   .ميتلكها الفرد وخيتز
 أداء لتحقيق مهمة حمددة، أو القدرة على ترمجة املعلومات إىل  مصطفى  )1998،4(

إجياد شيء حمدد وهو ما ال يتوفر إال عند البشر أصحاب العقول 
  .واملهارات الفكرية

)1999،96( Sarvary   ذه املعلومات زائد العالقات السببية اليت تساعد على الشعور 
  .املعلومات 

)2000،3( Stromquist إىل مناذج موضوعية  جتارب نظامية واختيار للفرضيات اليت تشري
  .وتفسريية لفهم احمليط

معلومات عن الزبائن وقاعدة للبيانات املهنية ،ومناذج للتحليالت   العنزي )2001،128(
واحللول الناجحة للتعامل مع املشكالت إىل جانب املعرفة 

  .التخصصية للمنظمة
)2003،1( Bellinger  األخرىمناذج عالقات البيانات واملعلومات مع النماذج.  

، بحث مقدم ضمن مؤتمر الدولي إدارة المعرفة في العالم العربيبشرى هاشم محمد العزاوي ،  :المصدر
  .08:ص ،2004أفريل  28- 26المنعقد في الفترة ، عمان، االردن، السنوي الرابع
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  لمنهج المعتمدحسب اتعاريف عدد من الباحثين للمعرفة   05:رقمالجدول 
  التعريف  الصفحة/السنة/الباحث  املنهج

  .رأس مال فكري وقيمة مضافة تتحقق عند استثمارها الفعلي   Stewert/1999/58  االقتصادي
  Newman 2000/71/  املعلومايت

  
القدرة على التعامل مع املعلومات وتوظيفها لتحقيق هدف 

  .موصوف
  Endres/1997/161  اإلداري

  
السلع  موجود تتعامل معه إدارة املنظمة يف سعيها إلنتاج

  .واخلدمات 
 & Brian  التقين

Kurt/1999/05 
  .من توظيفها لتحقيق أهدافهاقدرات تقنية تتمكن املنظمة 

ا بنية اجتماعي  Wick/2000/525  االجتماعي تعمل املنظمة على توظيف عناصرها لتحقيق  ةكو
  .أهدافها

  من إعداد الباحث :المصدر
  :الفرق بين المعلومة والمعرفة -4

ا وعالقتها يف أواخر القرن العشرين بالدراسات والبحوث حول دور املعرفة وعناصره ت التنمية املعاصرة تزخر أدبيا
تمعات  قوىالتفاعلية مع باقي ال املفكرين والباحثني حول الفرق  أراءو ازدهارها،وميكننا تلخيص املؤثرة يف تنمية ا

  :بني املعلومة واملعرفة يف النقاط الثالثة التالية
  ما بط بعض الباحثني بني املعلومة واملعرفة و ير مؤكدين على ضرورة ) املعلومة= املعرفة ( اواحد شيأ يعتربا

ا      1.االهتمام باملعرفة الصرحية اليت ميكن تداوهلا وإدار
 وأمشل من املعلومات حيث أن املعرفة  أوسعحيث يرون أن املعرفة فريق مييز بني املعرفة واملعلومات يوجد  و

 2 ،هي معلومات مت حتويلها إىل خربة علمية أو قيمة
  :وتشكلها  أهمية المعرفة: المطلب الثاني

  أهمية المعرفة :اوال
  3: يف  تربز أمهية املعرفة يف الوقت احلاضر

ا يف كافة جماالت األعمال ويف اإلنت-1 ا وإفرازا اج الزيادة املستمرة والسريعة يف استخدام مضامني املعرفة ومعطيا
االت  السلعي   . األخرىويف اخلدمات ويف كافة النشاطات االقتصادية وا

                                                
1Zack MH,Mckenney JC, Social context and interaction in ongoing computer supported management 
group, July-August,1995, p p:394-422. 

 .210:ص ،2002 مصر، ،زيع، القاهرةللنشر والتو  مكتبة اإلدارة احلديثة، دار غريب ،اإلدارة في عصر المعرفةنماذج وتقنيات   علي السلمي، إدارة التميز، 2
 .14- 13:ص ص نفس املرجع السابق، فليح حسن خلف، 3
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أن املعرفة العلمية والعملية متثل األساس املهم يف حتقيق االبتكارات واالكتشافات واالخرتاعات التكنولوجية -2
مثة الزيادة يف القدرة  ومنالشكل الذي يقود إىل استثمارات جديدة ولوجيا هي نتاج املعرفة والعلم و حيث أن التكن

 .اإلنتاجية
لها ليدا وإنتاجا واستخداما واليت متثالزيادة املستمرة يف املؤسسات واملشروعات اليت تعمل يف جمال املعرفة تو -3

شركات املعلومات واالتصاالت  والربجميات والبحوث واالستشارات وشركات اخلدمات املالية واملصرفية واإلعالن 
 .واإلعالم وغريه

املعرفة واليت ينجم عنها تكوين رأس املال معريف متثله بالزيادة املستمرة يف االستثمارات ذات الصلة املباشرة -4
غري املادي  اإلنتاجاملعرفة والعلم والذي ميثله  نتاجمن زيادة يف األصول غري املالية وغري امللموسة وما ينجم عنه 

 .وغري امللموس والذي يتسع حجمه باستمرار 
 راتالقدكثيفة العلم وبالذات من ذوي الزيادة املستمرة يف أعداد العاملني يف جماالت املعرفة ويف األعمال  -5

يزداد  ناستخدامها والذيأو  يقومون بتوليد املعرفة وإنتاجهاواملهارات املتخصصة عالية املستوى سواء الذين 
 .عددهم باستمرار

ا أصبحت موردونظرا ألمهية املعرفوكنتيجة ملا سبق -6 من بني عناصر اإلنتاج  اأساسي اوعنصر  اهام ااقتصادي اة فإ
  .تفسر اإلنتاجية املرتفعة والنمو امللموس

ا أه) Drucker(ينظر بعض االقتصاديني للمعرفة وعلى رأسهم عامل اإلدارة الشهري  -7            م موردـعلى أ
من العاملني الذين لديهم ميثل خنبة ) Intellectual Capital(ري ـثابة رأس فكـة ،فهي مبـوارد املنظمـمن م

  1معرفية وتنظيمية إلنتاج األفكار اجلديدة وتطوير األفكار القدمية ويتعلمون بشكل مستمر قدرات
    2:كما ميكن أن توجد أيضا أمهية للمعرفة يف النقاط التالية 

 تاحة عن فرص االستثمار وظروف السوق وتوقعاتاملنظمة يف ذاته على حجم املعرفة امل إنشاءيعتمد قرار -1
ا وطبيعة املنافسني م ونوعيات العمالء امل الطلب على املنتجات أو خدما موقدرا   .رتقبني وتفضيال

ـاالت املسـاندة الـيت توظـف فيهـا األمـوال  رار باختيار جمـال النشـاط الـرئيسكذلك حتدد املعرفة الق-2 للمنظمـة وا
ا وذلك يف ضوء الت قنيات السائدة واملتوقعة، والظروف االقتصادية العامة والتحوالت اجلاريـة واحملتملـة الـيت مـن شـأ

ــا املاديــة والتقنيــة اومقوم الصــناعةصصــة بطبيعــة ختمجيعــا أن تــؤثر يف جــدوى نشــاط معــني، فضــال عــن املعرفــة امل
 .والبشرية ومن مث احتماالت النجاح أو اإلخفاق

ــه اإلدارة مــن حتــدد نوعيــات ومســتو -3 ــة املتاحــة ملنظمــة مــا فعاليــة وكفــاءة مــا تقــوم ب يات املعرفــة التنظيميــة واإلداري
مــن أمــور مهمـــة   ونظــم العمــل واختيــار تقنيــات األداء ومعــايريه وغــري ذلــك التنظيميــة والوظيفيــة هلياكلهــا تصــميم

ــا مـــن مــوارد ،كمـــا تــؤثر املعرفــة املكتســـبة مــن ا لتشــغيل  واالطــالع علـــى  بخلــربات والتجـــار املنظمــة وتفعيـــل مــا 

                                                
1 Zack MH,Mckenney JC,op,cit,p :423. 

 .205:ص نفس املرجع السابق، السلمي علي، 2
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ممارســـات اآلخـــرين يف قــــرارات إعـــادة اهليكلــــة وإعـــادة اهلندســـة وغريهــــا مـــن حمــــاوالت التطـــوير والتحســــني يف أداء 
 .املنظمات 

ختطيط العمليـات اإلنتاجيـة والتسـويقية واملاليـة وغريهـا حقـال مهمـا مـن حقـول العمـل اإلداري تعتمـد كليـة ميثل -4
ا ويكون النجاح فيها على املعرفة التق تلك املعرفة وارتباطهـا      هنا جلودة وحداثة ر نية واإلدارية واملتاحة للقائمني 

     .على رصد وتقومي ملمارسات املنافسني وتطلعات العمالء اشتماهلا و مبجريات األمور يف األسواق 
 يم وإنتـاج املنتجـات مـن السـلع واخلـدماتحتتاج املنظمة إىل املعرفة املتجـددة يف مباشـرة عمليـات اختيـار وتصـم-5

  .منهاأو تطوير وحتسني املوجود 
  تشكل المعرفة : ثانيا

  1:تتشكل املعرفة بتوفر وتكامل عناصرها ومن أمهها 
  املعلومة 
 الباحث عن املعلومة ومولد املعرفة 
  تشكل املعرفة 

  :ما  لشخصوتقدر القدرة املعرفية ملؤسسة ما أو 
  
  
  

  
ـــا أو قـــد يكـــون مصـــدرها :  المعلومـــة-1 ميكـــن أن تكـــون املعلومـــة نابعـــة مـــن داخـــل املؤسســـة نفســـها نتـــاج جتار

ـــاحثني املســـتقلني أو الـــرأي العـــام، خـــارجي ناجتـــة عـــن جتـــارب املؤسســـات األخـــرى أو ال ـــوفرة بشـــكلمواملعلومـــة ب  ت
ــذا ال بــد مــن إجيــاد طريقــة مــا لتحديــد  عشــوائي وقــد تكــون مضــمرة ومضــللة وهــي متغــرية ومتجــددة بســرعة كبــرية ل

وأهــم لوقـت املناســب، فريــق العمـل املناســب ويف ا/شــخصال إىل  املعلومـة الصــحيحة واملطلوبـة وتصــنيفها وتوجيههـا
ــــراءات (مصــــادر املعلومــــات  ــــدوات ،أراء بيئــــة العمــــل، االنرتنيــــت، ب االخــــرتاع ،الــــدوريات، الكتــــب ،املــــؤمترات والن

  ....)الزبائن
بشكل غزير غري منظم ت عادة تتدفق عرب نظم االتصاالت املعلوما:لمعرفةمولد ا/عن المعلومة الباحث -2

من  اومقدرته وتأخذ وتستهلك جزءا كبري أو مجاعي كل حسب اجتهاده   ل فرديمتاما ويلتقطها الباحثون بشك
رميز وهذا ما يتطلب ت ،)الباحث املناسب(إليهمعرفة من جيب أن تصل وقته لذا البد من تنظيم تدفق املعلومات و 

املعلومة وترميز الباحثني ضمن املؤسسة الواحدة بشكل ديناميكي يتناسب ودينامكية التطور السريع للثقافة 
                                                

مركز  ،طوير التكنولوجي يف الوطن العريبورقة مقدمة إىل املؤمتر الرابع حول آفاق البحث العلمي والت ،رها في تفعيل عملية البحث والتطويرنظم إدارة المعرفة ودو  ،أكرم ناصر 1
 .3-2:ص ص، 2006، ، سوريادمشق لدراسات والبحوث  العملية،ا

 القدرة اإلدارية*القدرة التحليلية * المعلومات المتوفرة =  ق
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ما يكون الرتميز واضحا كانت إمكانية توليد املعرفة أكرب وبقدر ما يكون التعاون واملشاركة بني  واملنتجات بقدر
  .مولدي املعرفة أكرب كانت املعرفة املتولدة أنضج

تخصص امل) فريق العمل/الباحث(تلقيها من قبل  و  تتشكل املعرفة بتوفر املعلومة الصحيحة:تشكل المعرفة -3
فاملعلومة  ،أو حل إشكالية حمددة) منتج/فكرة(وجود حاجة فعلية هلا لتطبيق هاته املعرفة يف تطوير مع  قادرالو 

مردودها قليل إذا كان  ،كما أناملختصغري ) فريق العمل/الباحث( لـ دقتها وصحتها ال تعين شيأ مهما كانت
ولتحقيق تشكل املعرفة يف  مباهية املعلومة املتوفرة،ل مسألة مرتبطة حبغري معين مباشرة ) فريق العمل/الباحث(

.املؤسسةيف تلك مؤسسة ما البد من توفر نظام إدارة للمعرفة   
تشكل المعرفة   04:رقمالشكل   

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  33:ص نفس المرجع السابق، ،ناصر أكرم:المصدر
   :خصائص المعرفة :ثالثا

  1 :تتميز املعرفة بعدة خصائص نذكر منها
ا ميزت  راق ليس فقط إنساينأن املعرفة هي فعل  -1 ـا،  بدء بدرجة التعقدالمنذ  اإلنسانأل  وإمنـااليت اتسـمت 

ـا كانـت تـرتاكم وتنتقـل مـن جيـل آلخـر بشـكل حيمـل معـه قـدرتنا علـى ال ولعـل ،أخـرى  بأشـكالبقـاء أيضـا أل
 مـن أجـل لـيسننـا مـزودون باسـتعدادات وقـدرات عاليـة أهذه املعرفـة كنـا نكتشـف باسـتمرار األهم هو أننا مع 

 أنالكائنـات األخـرى  عـن كـلوإمنـا نسـتطيع وبتميـز  فقـط هضم املعرفة واخلـربة الـيت تتولـد مـن مصـادر خارجيـة
 . نولد املعرفة اجلديدة 

ـا ال تسـتهلك أن املعرفة بأشكاهل -2 ـا غـري ملموسـة وإمنـا مـا ينشـأ عـن هـذه السـمة مـن أ ا ليست أشياء فقط أل
ل عمليـة بيـع أو عنـد كـ    باالسـتخدام وال يـتم االسـتحواذ عليهـا مـن قبـل املشـرتي عنـد البيـع وإمنـا تتوالـد ذاتيـا

                                                
  .27-26:ص ص ،السابقرجع ىنفس امل ،جنم عبود جنم 1

 املسألة

 املعلومة املعرفة

 التطبيق التحليل
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اعم أثــريي مــن اخلــربات هــي مــزيج نــ   مــن ذرات صــلبة فــإن املعرفــة  اوإذا كــان الشــيء مزجيــاستشــارة أو تبــادل،
  .واملفاهيم واألفكار

   الفرق بين تبادل األشياء وتبادل المعرفة   05:الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .28:نجم عبود نجم،نفس المرجع السابق ،ص:المصدر
  1:من اخلصائصإىل جمموعة  )Housel and Bell( سيل و بيل ويشري هو 

 .) ابتكارهاميكن (إن املعارف ميكن أن تولد  -1
 .قد متوت مبوت الشخص احلامل هلا أو بإحالل معارف جديدة حملها:املعرفة ميكن أن متوت  -2
يف حتويل املعارف اليت متتلكها  امتتلك بفعل معدالت التعليم العايل ،والشركات متارس دورا كبري املعرفة ميكن أن  -3

 .إىل براءة اخرتاع تتمتع باحلماية القانونية
 .ورق أو يف األشرطة املعرفة ميكن أن ختزن يف ال -4
من  وهناك أمناط أخرى) ضمنية(ومعرفة باطنية ،) ظاهرة(معرفة صرحية :إن املعرفة ميكن أن تصنف  -5

 .التصنيفات
  :التمييز بين كل من المعرفة ،السلعة والخدمة : رابعا

عرفة هي الرمز السلعة هي الرمز االستهالكي لالقتصاد الصناعي ،يف حني أن امل :بين المعرفة والسلعة الفرق-1
،فاآللة هي قاعدة الثروة و رمز االستهالكي الذي حيرك الطلب بشكل أساسي يف االقتصاد القائم على املعرفة

  . ةأن املعرفة أيضا هي قاعدة الثروة ورمز اإلنتاج يف االقتصاد القائم على املعرف  اإلنتاج الصناعي ،يف حني

                                                
 .29:ص ،ع السابقنفس املرج جنم عبود جنم، 1

  شيء

 شيء 

  معرفة

 معرفة معرفة

 تبادل
 األشیاء

تبادل 
 المعرفة

 قبل التبادل 

 بعد التبادل 

 قبل التبادل 

 بعد التبادل 
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إىل  د الصناعي يتحول تدرجييا من اقتصاد قائم على املوارد الطبيعيةخالل العقود القليلة املاضية كان االقتصا 
  اقتصاد قائم على األصول الفكرية ،ومع هذا التحول أصبحت املعرفة هي األصل اجلديد وهي مصدر الثروة

صادية القيمة ،ولكن املعرفة خالفا للسلعة املادية من الصعب أن تقاس باملعايري التقليدية ضمن الناحية االقتو  
    )value exchange(وقيمة التبادل  )value in use (وكما هو معروف أن السلعة هلا قيمة استعمال

إال ) قيمة تبادل(ومن املمكن الفصل بني القيمتني ،ولكن مع املعرفة فاألمر خمتلف ألن املعرفة ال قيمة اقتصادية 
عمليات داخلية أو ما ينجم عنها من عوائد خارجية ك  ولعل هذا ما جيعل القياس املعريف سواء 1 عند استعماهلا

قيمة عالية يف االستعمال وقيمة تبادل مغرية ،يف  كما هو احلال بالنسبة للهواء(لق مغالطة جديدة أكثر صعوبة وخي
 مقابل األملاس قيمة استعمال منخفضة وقيمة تبادل عالية جدا ،وتظهر املغالطة اجلديدة يف أن املعرفة ذات التكلفة
العالية قد ال تساوي شيئا ما مل توضع يف االستعمال على العكس السلعة حىت إن مل يتم استخدامها تكون ذات 

    :واملعرفة لسلعةا ق بنيالفر  بنييقيمة تبادل واجلدول التايل 
  الفرق بين السلعة والمعرفة   06:رقمالجدول 

  المعرفة  السلعة  البيانات
  منظورة  الخصائص

  قابلة للقياس
  لندرةا

  تناقص العوائد
  متالشية

  تعاقب اإلنتاج واالستهالك

  غير منظورة
  ريةيأث

  غير محددة
  غير قابلة للقياس

  الوفرة
  تزايد العوائد
  متولدة ذاتيا
  واإلنتاجتزامن االستخدام 

  قيمة االستعمال  القيمة
  قيمة التبادل

  قيمة التبادل عند االستعمال
  

  رفةعمال المع  ناليد ويو العمال   األفراد
  :المقاييس لإلنتاجية التقليدية  

  المحاسبة التقليدية 
  رات الماليةالمؤش 

  قيد التطوير

  أسي   خطي  النمو
  .33:ص نفس المرجع السابق، نجم عبود نجم، :صدرمال

  
                                                

 .33:ص ،قسابالرجع نفس امل ،جنم عبود جنم 1
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ــــل االقتصــــــاد الصـــــــناعي كـــــــان التمييــــــز بـــــــني الســـــــلعة القياســـــــية 1 :بـــــــين المعرفـــــــة والخدمـــــــة الفــــــرق-2 يف ظـــ
)standardized G (زبونيـة سـلعة الوال)Customized G(، سـلعة منطيـة واحـدة بالسـلعة القياسـية تتمثـل ف

حبيــث يكــون إنتاجهــا وفقــا إلســرتاتيجية قيــادة مــن اقتصــاديات احلجــم   ا لالســتفادةتنــتج منهــا كميــات كبــرية جــد
الوحـدة الواحــدة  يف حـني أن الســلعة الزبونيـة القائمــة علـى االســتفادة مـن اقتصــاديات النطـاق أو يف إنتــاج،التكلفـة 

ــز بــني القائمــة علــى التنــوع  الســلعة واخلدمــة حيــث األقصــى يكــون إنتاجهــا وفقــا إلســرتاتيجية التميــز ،مث كــان التمي
ـا تقـدم باالتصـال بـالزبون باإلضـافة إىل حني أن اخلدمة عـادة مـا تكـون زبونيـالسلعة عادة ما تكون قياسية يف  ة أل

ومع التطور الالحق حنو  ،)اخل...خدمات ما بعد البيع، الصيانة(سلعة أن اخلدمة استخدمت كخصائص إضافية لل
 )الزراعة،الصـناعة،اخلدمات(املعرفة إىل جانب القطاعـات التقليديـة  عقائمة على املعرفة وظهور قطا االقتصاديات ال

بعـدا معرفيـا عنـد الكثري من اخلدمات اليت ال تتطلـب  ،باإلضافة إىل ذلكالكثيف للمعرفة الذي يتميز باالستخدام 
ويـرى األسـتاذ جنـم عبـود جنـم أن املعرفـة هـي أيضـا خدمـة وكالمهـا تقـدم ، )املؤسسـة إىلاملورد  ناملادة منقل (أدائها 

  :2هذا ال يلغي التمييز بينهماإلشباع حاجة إال أن 
 مـن املعرفـة يف   ةإذ ميكن أن تقدم اخلدمة من قبل أفراد اخلدمة اليدوية الذين قد ال يتوفرون على قـدر ذي أمهيـ

  .حني أن املعرفة تتطلب مستوى أعلى بكثري كما يف االستشارات وخدمة التعليم العايل
 .إليها بعد أساسيا هو شراء املعرفة أو املعلومة املعرفة هي خدمة مضاف

  
 
  ــا يف تقــدميها وإمنــا هــي جمــرد  عمليــات ال ختتلــف عــن عمليــات اإلنتــاجبعــض اخلــدمات ال تتطلــب بعــدا معرفي

اليدوية مث تأيت بعدها اخلدمات املقرتنة باملعرفة ويف األخري اخلدمات ذات املستوى األعلى من املعرفـة والشـكل 
ــــة يف مســــتويات  ــــدرج مــــن جــــوهر اخلدمــــة يف املســــتويات الــــدنيا إىل املعرف ــــة   أعلــــىالتــــايل يوضــــح الت إىل املعرف

 .املتخصصة يف املستويات العليا
  
  
  
  
  
  
 

                                                
 .34: جنم عبود جنم ،نفس املرجع سابق،ص 1
  .37 :ص ،نفس املرجع سابق 2

شراء + خصائص لخدمة = المعرفة 
المعلومة
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 ق بين المعرفة والخدمةالفر   06:الشكل رقم
 

  
  
  
  
  
  املعرفة املتخصصة جوهر اخلدمة                   السمات+ املعرفة                    جوهر اخلدمة أساسي 

  العمليات اجلراحية             األمراض الشائعة  الشخص يف حالة    تسجيل املرضى    
  .37:ص نفس المرجع السابق، نجم عبود نجم، :المصدر

  
  :وأنواعهامصادر المعرفة : الثالث لبالمط
  :مصادر المعرفة: اوال

ا ومها) (Marquardtبني      1 :وجود مصدرين من أجل احلصول على املعرفة واكتسا
حيث تعد املعرفة الضمنية أحد أهم املصادر الداخلية الكتساب املعرفة الـيت يعتـرب األفـراد  :المصادر الداخلية .1

م، :صـــناع املعرفـــة وذلـــك مـــن خـــالل  باعتبـــارهممصـــدرها األساســـي  م ،معتقـــدا م  مافرتاضـــاخـــربا وذاكـــرا
م ويف أغلـب األحيــان يكـون هــذا النـوع الصـعب  قــد يكـون هلــذا  لـذلك نقلــه وشـرحه يف الوقــت نفسـهومـذكرا

  .النوع منافعه الكثرية لصاحل املنظمة
ن للمنظمة احلصول منها على املعرفة ومـن هناك عدد كثري من املصادر اخلارجية اليت ميك :المصادر الخارجية .2

 :هاته املصادر 
 االقتداء باملنظمات األخرى.  
  املشاركة يف املؤمترات. 
 استئجار خرباء. 
 الت وأفالم الفيديو  .متابعة الصحف وا
  االجتماعية والتكنولوجية مراقبة االجتاهات االقتصادية و. 
  فسنياملنامجع املعلومات عن الزبائن و املوردين و. 
  حتالفات وإنشاءالتعاون مع املنظمات األخرى.      

                                                
1 Marquardt Michael J, Building the learning,organization Mastering the five elements for corporate learning 
,Dvid-BlacK publishing company, USA, 2002, p:47. 

  جوھر
 الخدمة

 السمات

 المعرفة

 الخدمة والسمات

المعرفة 
 المتخصصة

 الخدمة والسمات
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  :المعرفة  أنواع: ثانيا
  :تصنيف بوالني  .1

 we« » أننا نعرف أكثر مما نقول «حينما قال  )Polanyi(أول من أشار إىل أن املعرفة ليست نوعا واحد هو 

know more than we say« 1  وقد صنف املعرفة إىل نوعني مها:  
 ضمنية املعرفة ال.Tacit   
  املعرفة الظاهريةExplict . 

 والذهنية للمنظمة  والصورة األصول غري امللموسة كالقيم أن  إىل )Nohaka, Takeuchi (كل من  اشاروقد 
ا تشكل قيمة مضافة للعمليات اليومية اليت احلدس ونفاذ البصرية تشكل أهم األصول اليت  ا أل ينبغي االعتناء 

ا املنظمة   :وميكن استعراض هذين النوعني  2تقوم 
  :  المعرفة الضمنية -أ
 »  توجد يف داخل عقل وقلب كل فرد واليت من غري تتعلق املعرفة الضمنية باملهارات واليت هي يف حقيقة األمر

  .3» السهل نقلها أو حتويلها لآلخرين
 »هـي معرفـة منلكهــا     ضـمنية سـري فاملعرفـة ال أو) صـامت(مشـتقة مـن كلمـة التينيـة معناهــا  ينكلمـة ضـم  إن

  4.» عرب عنهان من الصعب أن و 
 يعرفهــا  و)Allen(  ــا ــا  داملعرفــة الــيت ال ميكــن لألفــرا «بأ تشــمل مــا يكمــن يف نفــس تقامسهــا فيمــا بيــنهم أل

 5.» املعرفة اإلدراكية واملعرفة السلوكية ،الفرد أي املعرفة النفسية
مـن    عب على املنظمات املنافسة استنساخه و تقليده لذلك فإنـه وعليه فإن املعرفة الضمنية مورد من الص

األمـــور احلامســـة والضــــرورية ألي منظمـــة الكشــــف عـــن املعرفـــة الضــــمنية الكامنـــة واملخزونــــة لـــدى عامليهــــا 
  .فيهاواالستثمار واستغالهلا 

 :المعرفة الظاهرية -ب
 »  شيف املنظمة يف الغالب ميكـن لألفـراد تقامسهـا مـع يف أر يقصد باملعرفة الظاهرية املعلومات املوجودة واملخزنة

  .6» مجيع املوظفني من خالل الندوات واللقاءات والكتب

                                                
  .28:ص ،2007ألردن،  ،عمان ،دار الكنوز املعرفة العلمية ،تإدارة المعرفة و المعلوما عبد الطيف حممود مطر، 1
  .27:ص نفس املرجع السابق، 2
 . 27:ص نفس املرجع السابق،، عبد الطيف حممود مطر 3
،  2004 مصر ، الدار الدولية لالستثمارات الدولية ، ،، ترمجة عبد أمحد إصالحة القرن الحادي والعشرينالمعرفة رأس المال الفكري ومؤسس ثروة توماس أ ستوارت، 4

 .  199:ص
 28- 26 مل العريبورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر العلمي السنوي الدويل الرابع حول إدارة املعرفة  يف العا ،إدارة المعرفة واألداء العالقة بين استخدام مدخلأبوفارة  يوسف أمحد،  5

 .6:، ص2004عمان، األردن،  ،نيسان، جامعة الزيتونة
 .27:ص ،نفس املرجع سابق ،عبد اللطيف حممود مطر 6
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 »  هـي الـيت ميكـن التعبـري عنهـا بالكلمـات واألرقـام األصـوات والتشـارك فيهـا ) املعلنة أو املرمـزة(املعرفة الظاهرية
وبناءا عليه فإنه ميكن نقل املعرفـة الظاهريـة  الكتيباتمن خالل البيانات واحملاوالت العلمية ومواصفات املنتج و 

  1.» األفراد بسهولة إىل
  :واجلدول التايل فيه مقارنة بني النوعني

  
  مقارنة بين المعرفة الضمنية والمعرفة الظاهرية   07:رقم  الجدول

  املعرفة الضمنية  املعرفة الظاهرية
 رمسية   غري رمسية  
 قابلة لالنتقال   صعبة االنتقال  
 توزع بسهولة   تقامسها مع اآلخرين صعب  
 ميكن التعبري عنها بالكلمات 
  و بوسائل أخرى 

 صعب التعبري عنها وصعبة التصنيف  

  األرشيفعند األشخاص ويف   مملوكة أكثر لدى األشخاص  
  من %20من  أكثرالتشكل

  املعرف داخل الشركة
  من املعرفة داخل املؤسسة %80تشكل  

 
Source: Michel Grundstein, De la capitalisation des connaissances dans 

Universitié  ,)knowledge management ( fondamentaux du s le  priseerl'ent
Paris Dauphine, 2003, p:23. 

                                                
  .07ص ،رجع سابقيوسف أمحد ،نفس امل أبوفارة ، 1
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    SECIنموذجإىل  )Ikujiro Nonaka ET Hirotaka Takeuchi (وقد أشار كل من
  :املعرفة وتوليدها وإعادة إجيادها والشكل التايل يوضح ذلك حتولالذي يوضح )املعرفة  إدارةدورة (

  SECIنموذج 07 :الشكل رقم
  

  األخرجـــة االشركـــة
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 األدخلة

  
  
  
  
  
  
  
  

 الدمج 
     
 

Source: Ikujiro Nonaka ,Creating sustinable competitive advantage 
through knowledge-based management,Hitotsubashi Universty,2006,p:9. 
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   1:وفيما يلي شرح خمتصر للشكل السابق 
  التطبيع االجتماعي(املعرفة املشرتكة) (Socialization(: وهي اليت تتولد من خالل مشـاركة املعرفـة الضـمنية

العصــف  :عــن طريــق التــدريب العلمــي علــى أداء الوظيفــة وذلــك عــن طريــقبــني األفــراد عنــدما يزاولــون عملهــم 
  .، التعليم املوجه ،التقليد مما يسمح للجميع  بالتعلم حلقات النوعية الذهين،

  )ســدة ــة ا تم مــن خــالل حتويــل تــوهــي الــيت  :)Externalization( )واإلظهــار اإلخــراج) (املعرفــة اخلارجي
ا قد تكـون غـري   عن ما كأن نقوم بالتعبري ضحة  املعرفة  الضمنية إىل معرفة وا يف الذهن باللغة أوالكتابة رغم أ

ا تساعد يف تنشيط التأمل والتفاعل بني األفراد   2.كافية وغري متسقة إال أ
 املعرفـــة املركبـــة( الـــدمج( )Combination(  :ذلـــك مـــن  وبتحويـــل معرفـــة ظاهريـــة إىل معرفـــة ظاهريـــة  ويـــتم

ميكن ختزينها وفهرستها ووضعها على شـكل قواعـد كعملية منتظمة اعات أو نشر املعرفة  خالل االتصال باجلم
  3.معلومات ميكن للجميع الوصول إليها 

 املعرفـة الداخليـة املدجمـة(  التضـمني الـداخلي( ) Internalization( : وهـي عمليـة جتسـيد املعرفـة الظاهريـة
نظيميـة إىل روتـني عمـل يـومي عـن طريـق التوثيـق الـذي يسـاعد مثـل حتويـل املعرفـة التوحتويلها إىل معرفة ضـمنية 

 :أمناط املعرفة بشكل أكثر تفصيل ويوضح الشكل التايل دور ة، 4خربوه األفراد على إدخال ما
  دورة أنماط المعرفة08 :الشكل رقم

 
Source :Omar R Mahdi,Mahmoud Khalid and Liu yao,The role of 

Knowledge and Knowledge Management In Sustaining Competitive 
Advantage Within Organizations a Review,African Journal of Business 

Management Vol. 5(23), 7 October, 2011, p:16.  
                                                

1Ikujiro Nonaka, Ryoko Toyama and Noboru Konno, SECI, Ba and Leadership: a Unifed Model of Dynamic 
Knowledge Creation, Long Range Planning 33 (2000) 5-34, www.elsevier.com/locate/lrp.. 

2 Alex Briggs ,Nonoka's theory of knowledge creation to convert tacit knowledge into explict knowledge , 
A thesis submitted to the college of graduate studies and research in partial fulfillment of the requirements for 
the degree of master of Arts in the department of interdisciplinary studies ,University of  Saskatoon, 2006 ,p:14 
3 Ikujiro Nonaka,Nuboru Konno, The Concept of  Ba: Building  A Fondation For Knowledge Creation, 
California Review, Vol 40, N03, Spring 1998, p p:44. 
4 Op, cit,p p :45. 
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بـني جمموعـة فقـط بـل ميكـن أن حيـدث أيضـا  ةنظمـة الواحـداملوالشكل التايل يبني أن توليد املعرفـة ال حيـدث داخـل 
  :ملنظمات خالل شبكة العالقات القائمة بني هذه املنظماتمن ا

  تتوليد المعرفة بين المنظما  09:الشكل رقم
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Mark Nissen, Raymond levitt, Dynamic models of knowledge –flow 
dynamic, Stanford university, center for integrated facility engineering, 

2007, p:7.  
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البعد : 1ن اأن للمعرفة بعد )Nonaka and Takeuchi(ومن خالل الشكلني السابقني يرى الباحثني 
عرفة الضمنية واملعرفة الظاهرة بأمناطه األربعة يؤدي إىل توليد واكتساب التفاعل بني امل وأناملعريف والبعد الوجودي 

لولب توليد املعرفة نتيجة التفاعل  ثضمن هذين البعدين حيدفة بشكل يشمل كل مستويات املنظمة، و املعر 
الظاهرية والضمنية انطالقا من مستوى البعد الوجودي األدىن إىل مستوى البعد النظري  ني بني املعرفتالديناميكي 

  املستوى الفردي  املعريف صعودا وهكذا فإن توليد املعرفة التنظيمية عملية لولبية يبدأ من
  .األعلى خالل توسيع جمتمعات التفاعل وتتحرك إىل 

  :صنفا املعرفة إىل أربعة أنواع:2(Jhnson and Lundvall ,2001) تصنيف .2
معرفة تاريخ معركة  أو تعين معرفة احلقائق والوقائع مثل معرفة عدد سكان نيويورك :know-whatمعرفة ماذا -أ

  .حطني
 .أداء عمل ما تتضمن املهارة والقدرة على :know- How :معرفة كيف- ب
 .تشري إىل معرفة األساسيات والقوانني وتتطلب فهما أعمق للعالقات البينية  :know-why: معرفة لماذا-ج

 .ينجز ويؤدي العملواليت تعين من يعرف ماذا ومن يعرف كيف  know- whoمعرفة من 
   : صنفها أيضا إىل أربعة أنواع  Prusak(:3(تصنيف  .3
والقواعد األساسية للعلوم والقوانني  ،األسس علق باملبادئ والقوانني العامة النظرية تت: المعرفة اإلدراكية-أ

 .والقواعد العلمية
وتتعلق باملهارة والرباعة الفنية والقدرة على اجناز األعمال واألشياء وامتالك  ) :التقنية(المعرفة الفنية - ب

ماثل والتطابق يف املمارسات العملية للعاملني الذين يؤدون التمرينات والتدريب الكايف على اجناز املهام وحتقيق الت
 .املهام نفسها

 .اليت تظهر يف املمارسات االجتماعية بصورة أساسية  :ية لممعرفة الحكمة التطبيقية والع-ج
ؤدي قل ما وتحيف     واالجتاهات والقدرات اخلاصة اليت تلزم  النزعات وهي تعرب عن مزيد من: املعرفة اهلجينة -د

  .إىل النجاح والتفوق يف ذلك احلقل
  Zack :4تصنيف  .4

  :املعرفة إىل ثالثة مستويات وهي صنف حيث 
إلمتام عملية التعليم حسب  ةمن املعرفة الالزم األدىنوهو النوع  :)Core knowledge (المعرفة الجوهرية-أ

 .قواعد اللعبة

                                                
  .112:ص نفس املرجع السابق، زكية بنت ممدوح قاري عبد اهللا طاشكندي، 1

2 Robert A, The knowledge economy in development :perspectives for efftective partnerships ,cataloging ,in 
publication data provided by the inter american development bank felipe herrera library washington ,2005,p:39. 

  .7:صنفس املرجع السابق،  ،أبو فارة يوسف أمحد 3
 .26:، ص2008 ،خلاصةقية يف اجلامعات األردنية ادراسة تطبي التعليم،دور إدارة المعرفة في تحقيق ضمان جودة  رنا حزا مجيل احملاميد، 4
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ــة بقــاء الــيت جتعــل املؤسســة تتم وهــي املعرفــة :)Advanced knowledge(المعرفــة المتقدمــة -ب تــع بقابلي
ا التنافسية الم  .تالكها معرفة خاصة 

وهـي املعرفـة الـيت متكـن املؤسسـة مـن قيـادة صـناعتها   :)Innovation knowledge (المعرفـة اإلبداعيـة-ج
 .ومنافسيها ومتيز نفسها بشكل كبري

 boisot:1تصنيف  .5
إىل      املعرفـــة املصــنفة تشـــريدرجــة انتشـــارها ،حيــث أن و  املعرفــة ميــز بــني أربعـــة أمنــاط اســـتنادا إىل مــدى تصـــنيف

اإلعــداد املســبق واجلاهزيــة للتــداول مثــل اخلــربة ،أمــا مصــطلح االنتشــار فيشــري إىل أن املعرفــة ميكــن التشــارك فيهــا أو 
  :ميكن تقامسها مع اآلخرين 

تشـرة أي معرفـة جـاهزة ومعـدة وغـري من مصـنفةوهـي معرفـة  :)propriety knowledge(المعرفـة الخاصـة -أ
  .أساسيات املنظمة إطارللتداول ولكن قابليتها لالنتشار تكون يف نطاق ضيق وطبقا ملدى احلاجة إليها يف 

وغــري منتشــرة مثــل اإلدراك ، هــي معرفــة غــري مصــنفة  :)personal knowledge (المعرفــة الشخصــية-ب
 .اخل...البصرية ،اخلربات 

 .اخل.....الصحف الكتب  مثال يف هي معرفة مصنفة ومنتشرة :)public knowledge(المعرفة العامة -ج
مـن خــالل     وينهـا بــبطءمعرفـة منتشــرة وغـري مصــنفة يـتم تك:) common knowledge(المفهـوم العـام -د

  : Boisotالتايل يلخص تصنيف  الشكلو  ة والتواصل االجتماعيالتنشئعملية 
  Boisot تصنيف  10: الشكل رقم

  مصنفة. غ  ةمصنف  
  املفهوم العام  املعرفة العامة  منتشرة

  املعرفة الشخصية  املعرفة اخلاصة  منتشرة. غ
  .من إعداد الباحث:المصدر       

  J. Spender:( 2(تصنيف  -6
للمنظمــة كنظــام اجتمــاعي يقــوم علــى التعــاون بــني  تــهيف نظر )Bernard(شســرت برنــارد  أفكــارحيــث ارتكــز علــى 

 إىل  و نظـــر ةالصـــرحي الظاهريـــةاملعرفـــة يف التمييـــز بـــني املعرفـــة الضـــمنية و ) Nonaka,T( وأفكـــار،الفـــرد واملنظمـــة 
امشريا إىل  املعرفة من منظور اجتماعي  تمع وميز بني أربعة  أ   :أمناط للمعرفة هيحصيلة تفاعل بني الفرد وا

وهـي ممثلـة يف املفـاهيم واألطـر  فرديـة وصـرحيةوهـي معرفـة  :)Conscious knowledge :(المعرفـة الواعيـة-أ
   .والنظريات اليت ميكن أن يكتشفها الفرد أو يتعلمها

                                                
 .27:، ص2008 ،بيقية يف وزارة التعليم األردنية،دراسة تطالعالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها وأثرها على تميز األداء المؤسسي سوزان صاحل دروزة، 1
 .4:ص ، 2001مصر، ، القاهرة،إلدارة ،املنظمة العربية للتنمية يف اورقة مقدمة إىل مؤمتر العريب الثاين ،إدارة المعرفة المفهوم والمداخل النظرية ،حسن العلواين 2
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ـا معرفـة بتتقامسهـا اجلماعـة وتتسـم وهـي معرفـة  :)Objective knowledge (المعرفة الموضوعية  -ب كو
 .صرحية

وتـــراكم يكتســـبها الفـــرد مــن خـــالل العمـــل وهـــي معرفــة  :)Automatic knowledge(المعرفــة اآلليـــة -ج
ا معرفة ضمنية ممثلة  يف املهارات واملواهبباخلربات وتتميز   .كو

وهــي املعرفـة الضـمنية الـيت توجـد لـدى اجلماعـة وتتميــز :) Collection knowledge (المعرفـة الجماعيـة-د
ا معرفة اجتماعية كامنة  .بكو

  T. Backman(:1(تصنيف  -7
  :حيث صنف املعرفة إىل أربعة أنواع

معرفــة جــاهزة وقابلــة للوصــول وموثقــة يف  )وثيقــة ،حاســوب( :)Explict knowledge(ة الصــريحة المعرفــ-أ
   .مصادر املعرفة الرمسية

مــن خــالل   قابلــة للوصــول ) ،املنظمــة اإلنســاينالعقــل ( :)Implicit knowledge (المعرفــة الضــمنية-ب
 .ة ولكنها غري رمسية االستعالم واملناقش

ــة-ج  غــريبشــكل  إليهــا قابلــة للوصــول) العقــل اإلنســاين ،املنظمــة( :)Tacit knowledge (المعرفــة الكامن
 .ويتم  ذلك بصعوبة من خالل أساليب االستنباط املعريف ومالحظة السلوك ،مباشر فقط

املبتكـرة واملكتشـفة مـن خـالل  )مينظـ،التالعقـل اإلنسـاين ( :)unknow knowledge(المعرفـة المجهولـة -د
  .البحث ،التجريبالنشاط ،املناقشة ،

 T. Backmanتصنيف 11:الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  49:ص نفس المرجع السابق، نجم عبود نجم،:المصدر

                                                
 .44:ص ،نفس املرجع السابق ،جنم عبود جنم 1
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  :-مفاهيم أساسية-إدارة المعرفة : المبحث الثاني
  

ايــة القــرن العشــرين ظهــور جمموعــة مــن املفــاهيم واملــداخل والــنظم اجلديــدة يف جمــال اإلدارة مثــل  شــهدت 
وتعــد  Re-structuringوإعـادة اهليكلـة  Re-engineeringاهلندســة  وإعـادة TQMلشـاملة إدارة اجلـودة ا

ـا كمـا ونوعـا وقـد شـهدت السـنوات املاضـية  إدارة املعرفة من أحدث املفاهيم اإلدارية واليت منت األدبيات املتعلقة 
ـــ ـــا  ا اهتمامـــا متزايـــد و د املعرفـــة واحلصـــول عليهـــا مـــن جانـــب قطـــاع األعمـــال ،ملـــا تقدمـــه مـــن دور بـــارز يف تولي

العالقة والتعلم وحل املشكالت ذلك يتم اختاذ القرارات الصائبة  نشرها وبناءا على،استخدامهااحتيارها، تنظيمها ،
حتــوالت جذريــة متســارعة يف أوجــه احليــاة   تأحــدثوالعــامل يشــهد حتــديات علــى املســتوين اإلقليمــي والعــاملي خاصـة 

مـن إحـداث مفـاهيم يب واملعلومـات واالتصـاالت ومـا أدت إليـه لعـامل مـن ثـورة احلواسـا إىل مـا عرفـه كافة ،إضـافة 
أن العـامل بأسـره  فبات واضـحا    جديدة تتطلب بالضرورة إحداث أساليب تفكري جديدة يف اإلدارة بصفة عامة ،

ل للمـــألوف والتقليـــد مـــن االمتثـــا ملعرفـــة واالبتكـــار والتجديـــد بـــدالاالرتكيـــز علـــى تطبيـــق مفـــاهيم إدارة  متوجـــه إىل
  .األعمى
علــى املنظمــات أن تكــون ســريعة التكيــف واالســتجابة وأخــذ زمــام املبــادرة حــىت تســتطيع أن حتــافظ فــرض  هــذا مــا 

أو  تسـريح العمـال أو تقاعـدهم ل الفاقـد مـن املعـارف واخلـربات النامجـة عـن راريتها وتضمن جناحها وتقلعلى استم
م واملرتاكمــة علــى مــد مــن املنظمــات إىل البحــث يف   الــيت قضــوها يف املنظمة،لــذلك ســارعت العديــد ار الســننيمــو

ممــا عجــل إليهــا  دة اســتخدامها عنــدما تقتضـي احلاجــةني إلعــااملوجــودة يف عقـول العــاملكيفيـة االحتفــاظ باملعــارف 
     .  باسم إدارة املعرفة اليوم ما يعرفبظهور 
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  :مدخل في اإلدارة: المطلب األول
وتعاجل جانبا من أهم ة كل جمموعة وكل فرد من األفراد من أهم أوجه النشاط اإلنساين فهي ترتبط حبيا تعترب اإلدارة

تمع اليت تسعى لبلوغها مجيع املنظماتجوانب حياتنا وهو حتقيق األهداف والغايات  ميكن القول أن  و     ،يف ا
ـم حتـتم علـيهم  االفـراد احلاجة إىل اإلدارة ظهرت منذ بـدء احليـاة اإلنسـانية عنـدما شـعر بـأن ظـروف احليـاة احمليطـة 

  ول إىل األهداف اليت يسعون إليها،التعاون فيما بينهم وتنسيق اجلهود من أجل الوص
واإلدارة تعمــل علــى حتديــد وحتقيــق األهــداف وبالتــايل تقــوم بــالتجميع الفعــال للمهــارات مــع اســتخدام كافــة املــوارد 

ااملادية ،وينبغي التفكري يف اإل   .دارة كوسيلة وليست غاية يف حد ذا
  ماهية اإلدارة: اوال
 : تعريفها-1
  ف موسـوعة العلـوم االجتماعيـة تعـر) Encyclopedia of the social science( ـا   :اإلدارة علـى أ

  1 .عليه واإلشرافرض معني ـالعلمية اليت ميكن بواسطتها تنفيذ غ
  ـــرى ـــق:أن اإلدارة ) Certo (وي ـــراد واملـــوارد األخـــرى هلـــذا  هـــي عمليـــة حتقي أهـــداف التنظـــيم مـــن خـــالل األف

  2.التنظيم
  ويقول)Henri Fayol :(3.ق وتراقبط وتنظم وتصدر األوامر وتنسـأن معىن أن تدير هو أن تتنبأ وختط  
  أما)Fredrik Taylor(:من أن األفراد يؤدونه بأحسن  نعرف بالضبط ماذا تريد مث تتأكد إن اإلدارة هي أن

  4.ريقة ممكنةط ارخصو 
  :خصائص اإلدارة-2
 اإلدارة تنطوي على حتديد األهداف وحتقيقها بواسطة جهود اآلخرين.  
 اإلدارة عملية مستمرة ما دامت حاجات اإلنسان مستمرة ومتجددة. 
  ا املدير وهاته عاإلدارة عملية تنطوي التخطـيط، : هـي الوظـائفلى العديد من التصرفات أو املهام اليت يقوم 

 .الرقابة واختاذ القراراتفيز ،التحظيم ،التوجيه ،التن
 اإلدارة نشاط إنساين هادف. 
 وحىت العنصر البشري متغري توصف اإلدارة أيضا بالتغري كون البيئة أيضا متغرية  
  5:أهمية اإلدارة -3
 اإلدارة هي األداة األساسية لتسيري األعمال. 

                                                
 .19:ص، 2000لبنان،  ،بريوت ،الدار اجلامعية ،إدارة األعمال مدخل وظيفي ،مجيل أمحد توفيق 1
 .10:،ص2003مصر،  ،االسكندرية ،ديدة للنشراجلامعية اجل الدار ،أساسيات التنظيم واإلدارة، عبد السالم أبوقحف 2
 .19:ص ،نفس املرجع السابق ،مجيل أمحد توفيق 3
  .19:ص ،نفس املرجع السابق 4
 .18:صقحف، نفس املرجع السابق،  الم، أبوعبد الس 5
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 فراد من أجل حتقيقها بفعاليةاإلدارة تعمل على حتديد األهداف وتوجيه جهود األ. 
 تمع ككل  .اإلدارة هي املسؤولة عن حتقيق أهداف املنظمة واألفراد وكذلك ا
 أسهمت اإلدارة يف تنمية احلضارة اإلنسانية ملا أحدثته من زيادة يف كفاءة اجلهد اإلنساين. 

  
  12:الشكل رقم 

 اإلدارةمعنى 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .18:صالمرجع السابق،نفس  عبد السالم أبو قحف،:المصدر

 :الوظائف اإلدارية :ثانيا 
 :)Planning (التخطيط -1

منهـا أمـرا حيويــا  فادةســتواالاملنطقيـة للعمــل اإلداري ،وهـو الوظيفـة الــيت أصـبح تنشـيطها  التخطـيط هـو نقطــة البـدء
ة حمــددة جهــد موجــه ومقصــود ومــنظم لتحقيــق هــدف أو أهــداف معينــة يف فــرتة زمنيــ «ويعــرف التخطــيط علــى أنــه 

  .1 »وجمال وجهد حمددين 
 ):Organization(م  التنظي -2

يكــل الســلطة حيــث يتطلــب جتميــع األنشــطة الضــرورية لتحقيــق  يعتــرب التنظــيم وظيفــة مــن وظــائف اإلدارة ويــرتبط 
شخصـني يف وحدات إدارية ،ويرتبط التنظيم بالعمل واجلهـد اجلمـاعي فـأي نشـاط مجـاعي يقـوم بـه  أهداف املنظمة

تعمـل اجلماعـة كوحـدة أي كفـرد ولـن وهـو أن  ثر لغرض حتقيق هدف مشـرتك ال بـد أن يتـوفر لـه شـرط أساسـيفأك
  .عن طريق التنظيم إاليأيت هذا 

                                                
 .27:، ص2006االردن،  ،عمان ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،التخطيط أسس ومبادئ عامة ،غنيم عثمان 1

             
  رجال ونساء

  مواد        
  آالت

  وسائل      
  أموال
 أسواق

 األھداف توجیھ تخطیط

  تنظیم 
 وتشكیل

 رقابة

 معنى اإلدارة
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الذي تبدو فيه أي مجاعة إنسانية لغرض حتقيـق هـدف  الشكل« : على أنه  )Mooney and Reily ( هويعرف
  .1»مشرتك 

 ): formation(التشكيل  -3
لـة الديناميكيـة حيـث يـتم يف املرحلة امليكانيكية إىل املرح  اء من تصميم هيكل التنظيم جيب االنتقال منبعد االنته

الـيت  اإلداريـةفالتشـكيل هـو الوظيفـة األشخاص املالئمني هلا وبالتايل املرحلة األخرية اجلمع بني املراكز اإلدارية وبني 
  .2م ،ترقيتهم ،وتقاعدهم داريني واختيارهم ،تعيينهتنطوي على البحث عن اإل

 :)Direction (التوجيه -4
على معلومات    قنوات اتصال معهم للحصول سللعمل ،وتأسي الدافعيةيه بتحفيز األفراد وخلق تم وظيفة التوج

ومــن هنـا فــإن التوجيــه يهــتم بدراسـة املهــارات الالزمــة لقيــادة  ،التعليمــات واألوامـر املتعلقــة بالعمــل وإعطــائهممـنهم 
  .3فراد وحتريكهم جنو حتقيق األهداف املقررةاأل
 ):Controlling( الرقابة -5

إذا كانــــت (  التنظيميــــة وإعـــادة تنظـــيم األعمـــال الرقابـــة يف اإلدارة تعـــين مالحظـــة التقــــدم  اجتـــاه حتقيـــق األهـــداف
ـــ(  وتصـــحيح االحنرافـــات) األهـــداف قـــد تغـــريت نتيجـــة للتغـــري يف الظـــروف واألحـــوال  ق األهـــداف إذا مل يـــتم حتقي

ويوضـــح الشـــكل التـــايل املفـــاهيم بيانيـــا فـــالتخطيط هـــو أســـاس اإلدارة وتقـــف عليـــه األعمـــدة احليويـــة ، 4)املنشـــودة 
  5:ة اإلدارة ومنحها املعىن واملغزىللتنظيم والتشكيل والتوجيه والرقابة اليت تعمل على مساند
  وظائف اإلدارة    13:الشكل رقم 

  وظائف االدارة
  

  
  
  
  
  

  .141:ص ،نفس المرجع السابق ،جميل أحمد توفيق :المصدر

                                                
  .184:ص ،نفس املرجع السابق ،يل أمحد توفيقمج 1
 .327:سابق، صال نفس املرجع 2
 .139:، ص1996 ،جامعة القدس املفتوحة، عمان، األردن ،أنظمة المعلومات اإلدارية، برهان حممد 3
   2001،الرياض ،خ للنشريدار املر عبد املتعال حممد سيد،  ،ترمجة رفاعي حممد رفاعي ،اإلدارة المعاصرة، مان دافيد، وآخرونراتش 4
 .186:ص ،
 .141:نفس املرجع سابق، ص ،مجيل، أمحد توفيق 5

 اإلدارة

 التخطیط

 الرقابة التوجیھ التشكیل التنظیم
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  تطور الفكر اإلداري :ثالثا
بتحديـد أهدافـه والعمـل علـى حتقيقهـا ،ويظهـر اسـتخدام اإلدارة  اإلنسـانمنـذ قـام  اإلدارة قدمية قدم اإلنسان نفسه

ـا  ليـه الكتـب السـماوية إ  وكـذلك مـا أشـارت يف احلضارات اإلنسانية الغابرة مثال من خـالل تنظـيم اجليـوش وقياد
ـــادئ ومفـــاهيم متعلقـــة بـــاإلدارة ولقـــد ســـاهم عـــدد لـــيس بقليـــل مـــن رجـــال الفكـــر يف تطـــوير مفهـــوم اإلدارة  مـــن مب

  .فة لدراسة اإلدارةوأساليبها وسنحاول يف هذا اجلدول إجياز أهم املداخل املختل
  تطور الفكر اإلداري    08:الجدول رقم

  لكتابأشهر ا  املكونات  املداخل الرئيسية
  املدخل التقليدي -1

األفراد يتصرفون برشد ويسـتجيبون للحـوافز 
   .االقتصادية

  فيرب  التنظيم البريوقراطي
  تايلور  اإلدارة العلمية

  جيلربت
  جانت

  فويل  النظرية الكالسيكية
  برنارد

  :املدخل السلوكي  -2
األفراد اجتماعيون ويبحثون عن أشياء غـري 

  .العائد االقتصادي

  مايو  ورندراسات هاوث
  ماسلو  هرم االحتياجات

  ماكرجيور  xونظرية  xنظرية 
  أرجريس  الشخصية والتنظيم

 :املدرسة الكمية -3
  .استخدام النماذج الرياضية

    علم اإلدارة
   2الربيطانيون يف ح ع   إدارة العمليات

    نظم املعلومات اإلدارية
 :املداخل احلديثة -4

  ط البيئةالرتكيز على البيئة واملرافق ومن
  شيسرت بارناد ،بريتا النفي  نظرية النظم

  جني ويدورد  املوقفيةنظرية 
  أوشي zنظرية 

  .ثمن إعداد الباح: المصدر 
  :إدارة المعرفة النشأة والتطور:المطلب الثاني 

يت تؤثر على ال  من أهم السمات احليوية لألنشطةواليت تعترب اإلدارةعلم  تعد إدارة املعرفة من أحدث املفاهيم يف
االت ،هذا ما جعل املنظمات تدرك  احتلتوجودة العمل وقد  نوعية املعرفة  أنمكانا مرموقا وحيويا يف شىت ا

  .هي املوجود غري امللموس األكثر أمهية
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ا الالئق بوصفوبدأت معه إدارة مل إدارة هذا املوجود إىلومن أجل ذلك سعت املنظمات  ها عرفة يف احتالل مكا
وأن القدر األكرب من  ن دون فعل إدارة هي بال نفع خاصةفكريا مهما يف عامل األعمال ،ألن املعرفة م تطورا

ا ،توزيعها ،ونشرها يف املنظمة و   نماملعرفة هو غري معلن عنه فهي حتتاج للكشف عنها، تشخيصها ،توليدها ،خز
بصياغة النظم والربامج املالئمة هلاته رة املخولة وهنا يأيت دور اإلدا. مرات أخرىمث استعماهلا وإعادة استعماهلا 

   .املهام
يف ) Don Marchand:(هو) Knowledge Management (وأول من استخدم مصطلح إدارة املعرفة

بداية الثمانينات من القرن املاضي باعتبارها املرحلة النهائية من الفرضيات املتعلقة بتطور نظم املعلومات لكنه مل 
  .1أو بوصفها عمليات شكل مستقل يشر إليها ب

ا تنبأ رائد اإلدارة  وأن  ،قائما على املعرفةإىل أن العمل النموذجي سيكون  )Drucker(ويف املرحلة ذا
التغذية الذين يوجهون أدائهم من خالل  )knowledge workers(تكون من صناع املعرفة تاملنظمات س

  2.العكسية لزمالئهم ومن الزبائن
ا شركة م بدايتها إىل التطبيقات ارجع بعضهوأ األمريكية  )Heweleh packard(ألوىل إلدارة املعرفة اليت بدأ

  :املعرفة للقناة احلاسوبية للتاجروحتديد يف برناجمها إلدارة  1985يف عام 
 )Managing knowledge for the computer dealer channel (أطلق عليها شبكة  و اليت

  3أخبار 
  :إىل أن نشوء إدارة املعرفة كان حمصلة جلملة من املبادرات اإلدارية نذكرها كما يلي شارةاإلوميكن 

  :)الهندرة(هندسة العملية اإلدارية  إعادة:اوال 
ا الشركات خالل منتصف الكان لألوضاع االقتصادية الصعبة  ثمانينات دورا هام يف ظهور مبدأ اليت مرت 
  .غة أشتق من كلميت هندسة وإدارة لس الاهلندرة وهو مصطلح جديد يف قامو 

إعادة نظر أساسية وإعادة  «ات ـمعىن واحد ومن أشهر هاته التعريف لتدور حو ولكنها وللهندرة تعريفات كثرية 
تصميم جذرية لنظم وأساليب العمل لتحقيق نتائج هائلة يف مقاييس األداء العصرية مثل التكلفة ،السرعة 

  5:نقاط هي  هذا التعريف جنده يتضمن أربع وبنظرة سريعة إىل،4 »،اجلودة، ومستوى اخلدمة 
ـــراد إعـــادة النظـــر يف ): fundamental Rethinking( :أساســـية-1 ـــه حـــان الوقـــت للشـــركة واألف تعـــين أن

ملـاذا يقومـون بـه؟ : باإلجابة علـى مجلـة مـن األسـئلة مـن بينهـابع ومراجعة ما يقومون به من عمل أسلوب العمل املت
  ذو قيمة ؟ هل ميكن أداؤه بطريقة أفضل ؟ هل العمل

                                                
1 Koeing Michael , education of knowledge management information service and use, issue1, 1999, p:27. 

  .1:ص ، 2005،جامعة القاهرة، مصر ،نة القاهرةدراسة حالة مدي ،متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في المدن العربية ،مسري عبد الوهاب 2
3 Dovenport Th, and Hasen Mt , knowledge management Brief knowledge management at Hewlett packard, 
1997, p:5. 

 .19:ص ،2003 الطبعة األوىل، ائل للنشر،دار و  ،الهندرة ،أمحد بن صاحل عبد احلفيظ 4
  .21:املرجع السابق،ص، نفس يظأمحد بن صاحل عبد احلف 5
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ــة تتضــمن اهلنــدرة حلــوال جذريــة ملشــاكل العمــل عكــس املفــاهيم اإلد:)Radical Redesign(:جذريــة -2 اري
وعلـى هــذا األســاس فــإن إعـادة هندســة العمليــات اإلداريــة  ،حلــول ســطحية وعاجلــة إىل إجيـادالسـابقة الــيت تســعى 

  .تطويرالتحسني أو الد تعين التجديد واالبتكار وليس جمر 
دف إىل حتقيق نتائج هائلة ومعـدالت فائقـة يف األداء كتحسـني الـدخل ): Dramatic results (:هائلة-3

  .اخل ...واألرباح وتقليص الزمن وتقدمي خدمات أفضل للعمالء
 دخالت إىلاملــــهـــي سلســـلة مـــن األنشــــطة واإلجـــراءات واخلطـــوات الـــيت حتـــول ):Processes (:العمليـــات-4

  .اجديد مع إضافة قيمة للمدخالت لتنتج شيأخمرجات 
  :إدارة الجودة الشاملة :ثانيا 

داء ويشكل مسؤولية تضامنية يشمل كافة مراحل األإن إدارة اجلودة الشاملة هي مدخل إىل تطوير شامل ومستمر 
ت العميــل ،ويشــمل نطاقهــا  حاجــات وتوقعـاعمــل واألفــراد سـعيا إلشــباع اللـإلدارة العليــا واإلدارات واألقســام وفـرق 

 بيعــا و خدمــة لــهالعميــل كافـة مراحــل التشــغيل منــذ التعامــل مــع املــورد مــرورا بعمليــات التشــغيل وحــىت التعامــل مــع 
عريضــة مثــل حتســني اجلـــودة جهــود فـــرق العمــل للوفــاء بأهــداف  ويتوجــه مــدخل إدارة اجلــودة الشــاملة مــن خــالل

نظمـات املالصـناعية بـل أيضـا ص هذا املفهـوم فقـط املنظمـات ، وال خيوخفض الكلفة وزيادة احلصة السوقية والنمو
ويعــد مفهــوم إدارة اجلــودة  املنظمــات احلكوميـة،احلكوميـة مثــل املصــارف واملستشــفيات والفنـادق ومتــاجر األقســام و 

 بتطـوير هتمـني املعلـى اهتمـام البـاحثني واإلداريـني اليت استحوذت       املفاهيم الفكرية واإلداريةالشاملة من أكثر 
التنظيمــي يف خمتلــف أنــواع املنظمــات اإلنســانية وقــد لعبــت اإلدارة اليابانيــة دورا يف هــذا املضــمار وخاصــة يف  األداء

منخفضـة وقـد حتقـق هلـا  على تقـدمي سـلع ذات جـودة عاليـة وبتكلفـةاستحواذها  مثانينات القرن املاضي من خالل 
واسـتخدام أسـلوب  )Quality control cercles (ة النوعيـةاعتمادهـا علـى حلقـات السـيطر  مـن خـاللذلـك 

  .إدارة اجلودة الشاملة
الســلع إن إدارة اجلــودة الشــاملة هــي مفهــوم إداري متكامــل موجــه حنــو التحســني املســتمر يف «  )Evans (ويــرى 

  .1» واخلدمات األخرى اليت تقدمها املنظمة
ــم  الشــاملة إعطــاء تعريــف خــاص بــإدارة اجلــودة تصــورات البــاحثني الــيت صــاغوها مــن أجــلومهمــا اختلفــت  إال أ

حتقق رضـا املسـتهلك  إىليتفقون على األهداف األساسية من وراء تطبيق إدارة اجلودة الشاملة اليت تقود يف النهاية 
  .وحتسني أداء املنظمة

 :إدارة المعلومات :ثالثا 
علومـات وتـوفري األمـان والسـرية للمعلومـات ونقـل الـذي يهـتم بضـمان املـداخل الـيت توصـل إىل املهي الفرع العلمي 

ـاملعلومات وإيصاهلا إىل من حيتاجهـا  الـيت تتضـمن اسـتخدام أدوات      ليـة مكمـا ميكـن اعتبارهـا أيضـا الع،1اوخز
                                                

، رة، مصرالقاه ،لة العربية لإلدارة العدد األول، امدى تطبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة في الشركات الصناعية الصغيرة في دولة قطر  مؤيد سعيد السامل، حممد املري، 1
 .51:، ص2005
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تكنولوجيا املعلومات لتوفري استخدام أكثر فعالية وكفاءة لكل املعلومات املتاحة ملساعدة املنظمة واألفراد على حد 
ا علـى  وتلعبيف حتقيق األهداف املنشـودة،سواء  تقنيـة املعلومـات دورا بـارزا يف بـرامج إدارة املعرفـة مـن خـالل قـدر

  .تسريع عملية توليد املعرفة ونقلها وختزينها وتوزيعها
ــا وبالنســبة للعديــد مــن البــاحثني ال يبــدو هنــاك أي اخــتالف بــني إدارة املعرفــة وإدارة املعلومــات ويبــدو ذلــك من طقي

حيـث جنــد أنــه وبالنســبة ملســوقي تكنولوجيــا املعلومــات تعتـرب املاســحة الضــوئية هــي تكنولوجيــا رئيســية إلدارة املعرفــة 
ال يشري  ا ضرورية لتقاسم املعرفة ،ويف هذا ا ) البيانـات، املعلومـات(مـع األشـياء    أن التعامـل  )ـم غـرايدا(أل

هو إدارة املعرفة فإدارة املعلومات تتعلق بالوثائق واجلداول االلكرتونية ورمـوز مع البشر  التعاملو  ،هو إدارة ملعلومات
الربامج وتوفر خزن وتبادل املعلومات وهي تتعامـل مـع التمثيـل الواضـح واجللـي يف حـني أن إدارة املعرفـة مـن الناحيـة 

     لـم اجلماعـات وتشـجيع مشـاركتهم األخرى متيز القيمة واالبتكار والقـدرة علـى التكيـف والـذكاء والـتعلم الفـردي وتع
  .2يف اخلربات والنجاحات

  :رأس المال الفكري : رابعا
ـــات، حـــني أدرك  ـــة مـــع عقـــد الثمانين  ناألكـــادمييو لقـــد بـــدأ االهتمـــام بتســـيري رأس املـــال الفكـــري يف املؤسســـة بداي

املــال الفكــري أصــبح حمــددا  أن رأسألصــول غــري امللموســة يف املؤسســة ،كمــا واالستشــاريون واملــدراء أمهيــة وقيمــة ا
  .و جناح أساسيا ملا حتققه املؤسسة من أرباح

ــا  تعــددتومــع بدايــة عقــد التســعينات  الكتابــات املركــزة علــى رأس املــال الفكــري يف املؤسســة باعتبــاره حمــددا مليز
  .تلك املؤسسات يف التفكري يف تقنية تسيري تلك األفكار وتنميتهاالتنافسية ،حيث بدأت 

ــاملعىن املقــدم مــن طــرف  ال ميكــنرأس املــ ــاه ب كــل مــورد دخــل   يســمى رأس مــال«  )Irving ficher(فهــم معن
  .3 »مستقبلي 

الفكريـة يف املعرفـة ،املعلومـات ،امللكيـة يتمثـل « :)Thomas A. Stewart( كمـا عرفـه   يو رأس املـال الفكـر 
ه القـوة الذهنيـة الـيت حتقـق للمؤسسـات التميـز لتنشىء الثروة كما يصفه بأنـ االستخدام،اخلربة اليت ميكن وضعها يف 

  .رأس املال اهليكلي ،رأس املال البشري ،رأس املال الزبوين: ،وقد صنفه إىل ثالثة أصناف4 »والتفوق 
  
  
  
  

                                                                                                                                                   
 . 79:ص ،2007 ،األردن ،دار الوراق ،فاهيمإدارة المعرفة والممارسات والم ،املكاوي ابراهيم اخللوف 1
 .35-34:رجع سابق، ص صنفس امل ،عبد اللطيف حممود مطر 2
  .128:ص ،2004 اجلزائر، دار احملمدية، ،يإدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيم دادي عدون،ناصر  3
 .209: نفس املرجع السابق، صم، عبود جنم، جن 4
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  الفكري المال رأسمكونات   14:الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Source : Bonits.N, Intellectual Capital Disclosure In Canadian Corporation, 
Journal of Human Resource cost and Accounting,V16, N2, 2001, p:15. 

 :علمة تالمنظمة الم:خامسا 
ــتعلم التنظيمــي مــع  ،ظهــور هاتــه املفــاهيم يف الفكــر اإلداري مــرتبط مباشــرة ) منظمــة الــتعلم(املنظمــة املتعلمــة،  ،ال

ثمانينات من القرن املاضي هاته التغريات والتطورات اليت عرفتها التحوالت العميقة اليت عرفها االقتصاد العاملي يف ال
  .البيئة أدت إىل انعكاسات هامة على مستوى املؤسسات

  : التعلم التنظيمي-1
                   :يف كتابه )H. Senge 1990 (يعود الفضل يف إثارة االهتمام بالتعلم  التنظيمي إىل 

)the fifth discipline( ـا املنظمـة املعرفـة والنمطيـة  تبـينهـو الطريقـة الـيت « :رفـه علـى أنـه والـذي يع وتـدرك 
ـــا بتحســـني واســـتخدام  الــيت تتعلـــق باألنشـــطة الـــيت متارســـها وفــق ثقافتهـــا ومـــن مث العمـــل علـــى ضــبط وتنميـــة كفاء

  . 1» املقدرات واملهارات العالية لقوى العمل املتوافرة لديها 
  2:لى مستوى املنظمة وتوجد ثالثة مستويات للتعلم ع

  تطوير وتنمية التعلم الفردي يستند على خمطط التكوين الرمسي وهـو مـا يطـرح اإلشـكال التـايل : التعلم الفردي
 .حول املسؤولية الفردية والتكوين  املالئم لكل فرد على حدى

  لية حـــث الفريـــق يتـــوىل مســـؤو  يـــتم الوصـــول إليـــه مـــن خـــالل قاعـــدة املـــدير أو القائـــد الـــذي: الـــتعلم اجلمـــاعي
  )اخل...فرق العمل، امللتقيات(هم وجعله أكثر ديناميكية من خالل وتوجيه

                                                
 .239-238:ص ص، جع السابقنفس املر  ،جنم، عبود جنم 1

2 Anne claire,Villiers chaton ,marketing et gestion des entreprises, Mémoire de fin d étude, Master1, spécialité 
création et reprise d'entreprise, 2007/2008, pp: 17-18. 

 القيمة السوقية للشركة

 ةالقيمة الدفتري رأس المال الفكري

  رأس المال الزبوني
 العالمات، الوالء، العقود

  رأس المال الهيكلي
قواعد ، البرامج، األنظمة
 البيانات

  رأس المال البشري
 القيادة، الفرق،األفراد
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  التطبيقات اإلدارية ،تسيري املوارد البشرية ثقافة املنظمة هي عوامـل تسـاهم يف حتديـد الـتعلم : التعلم  التنظيمي
 .التنظيمي

  :واملخطط التايل يوضح مستويات التعلم الثالثة 
  مستويات التعلم    15:الشكل رقم

  مستويات التعلم
  
  
  
  
  

Source: Anne claire,Villiers chaton, op,cit, p:18.  
  : كل من  يعرفها : المنظمة المتعلمة -2
  )pedler, Boyded, Burgone1988(: » املنظمــة املتعلمــة هــي منظمــة تســهل الــتعلم لكــل أفرادهــا

  1» واليت تتحول دوما 
  أما)Gravin1993  ،( و  خلـق علـى الدرايـة والقـدرة املنظمـة املتعلمـة هـي املنظمـة الـيت عنـدها « :ا فيعرفهـ

  2» بتوظيف رؤيتها ومعارفها  اجلديدة وذلك  حتويل املعرفة من أجل تغيري سلوكها امتالك و 
 : ثقافة المنظمة:سادسا 

ا  هـذا امليـدان  يف واصـل لتقاليـدهاممثرة كل نشاط إنساين حملي نـابع عـن البيئـة ومعـرب عنهـا أو « :تعرف الثقافة بأ
  3 .»أو ذاك 

  :أما الثقافة املنظمة فتعرف 
  كيـــرت لـــوينعرفهــا (Kurt Lewin):  » ــا جمموعـــة مـــن االفرتاضــات واالعتقـــادات والقـــيم والقواعـــد بأ

ا أفراد املنظمة   واملعايري   .4» اليت يشرتك 
 ا  ىوتعرف أيضا عل ـا أفـراد  فرتاضات واملعاين والتوقعاتواال مزيج من القيم واالعتقادات«  : أ اليت يشـرتك 

ا منظمة واحدة و  م  يستخدمو م وحل مشكال  5» يف توجيه سلوكيا

                                                
1 Anne claire, villiers chaton, op, cit, p:16. 
2 Anne claire, villiers chaton, op, cit, p:17. 

  .262:، ص2003األردن،  دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، ،منظور كليإدارة المنظمات  ،حسني حرمي 3
 .262:ص ،نفس املرجع السابق 4
 . 5:ص ،2004/2005 ،إلداريةكلية االقتصاد والعلوم اجامعة الزيتونة،   ،تغيير الثقافة التنظيمية كأحد مداخل إدارة المعرفة مها مهدي قاسم، 5

  التعلم        التعلم        المنظمة 
  

  الفردي        الجماعي        المتعلمة 
 

تطویر الثقافة لتأسیس البیئة 
 المفضلة للتعلم

  مجموعات العمل في 
  فرق العمل 

 ملتقیات

 تكوین فردي
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ـا« : تعـرف أيضـا  ومـن هنــا .1»تنظـيم الالـيت يشـرتك فيهـا األفــراد يف القـيم واملعتقـدات ،وطـرق التفكــري جمموعــة  بأ
ا أن الثقافة التنظيمية تساعد أفراد  إىلخنلص  املنظمة على التغلب على املشكالت الداخلية واخلارجية اليت يواجهو

ثقافـة املنظمـة أن تعمـل من الواجـب أن علـى و ضـاء اجلـدد الـداخلني إىل املنظمـة،ألعلهـذه الثقافـة  نقـلومن مث يتم 
عرفة والتشارك فيهـا، على تشجيع التشارك يف املعرفة والتخلص من األسباب اليت تدفع األفراد إىل الرتدد يف توليد امل

ـــة تـــؤثر يف الســـلوكيات أي تعتـــرب أساســـية مـــن  ـــد املعرفـــة والتشـــارك فيها،واســـتخدامها ألن الثقاف والثقافـــة أجـــل تولي
   2:مل على اخلصائص التالية تالداعمة إلدارة املعرفة جيب أن تش ةالتنظيمي

  تشجيع العاملني على االستمرار يف التعلم وتطوير املهارات والقدرات.  
 تقدير اإلجناز واالعرتاف به. 
 تشجيع العمل يف فرق ومجاعات.  
 تأكيد ضرورة مشاركة األفراد. 
تأيت أمهية الثقافة التنظيمية من منطلق أن العالقات بني البشر تلعب دورا حامسا يف إبداع املعرفة ،خلقها ونشرها و 

  .لثقافة التنظيمية يف أبسط معانيهاواالستفادة منها يف ربوع املنظمة ،مثل هذه العالقات هي وظيفة ا
ومن بني أهم  اصر واملتغرياتإدارة املعرفة ال تعمل يف فراغ بل تعمل يف إطار بيئة تنظيمية تتضمن العديد من العنو 

ــة إدارة املعرفــة مبعــىن ــه املتغــريات الــيت تتفاعــل فيمــا بينهــا وتــؤثر باإلجيــاب أو الســلب علــى عملي ــا قــد تكــون  هات أ
  .إذا ما مت توظيفها بالشكل اخلاطئ املعرفة مبا حيقق فعالية تنظيمية أكرب أو قد تكون معوقة هلا ةدار مساندة إل

   :مفهوم إدارة المعرفة: المطلب الثالث
  : تعريفها :اوال

مــن الصــعب للغايــة وجــود مفهــوم موحــد إلدارة املعرفــة ألن البــاحثني قــد تنــاولوا هــذا املفهــوم مــن مــداخل منظــورات 
م العلميـة والعمليــة ومـن أهــم الكــتابخمتلفة  م وخلفيا حـاولوا أن يشـرحوا هـذا  الــذين تبعا  الختالف اختصاصا
  ،)Alee,2001(  ،)Bassi ,1997(  ،)Beckman, 1999( املفهوم

 )Gordon 2000( ،)Martin, 2000( ،)Mayo, 1998(،)Nonaka&Takeuchi,1995( .  
إدارة املعرفــة عمليــة منظمــة للبحــث عــن املعلومــات واختيارهــا «:ملعرفــةقــدمت جامعــة تكســاس تعاريفــا إلدارة ا -1

وتنظيمهـا وتصـنيفها بطريقــة تزيـد عــن مسـتوى فهـم العــاملني هلـا وختزينهــا بشـكل حيسـن مســتوى ذكـاء املنظمــة 
ن ويوفر هلا املرونة الالزمة يف العمل وحيافظ على األصول الفكرية من الضياع ويسهل عملية االسـتفادة منهـا مـ

ا  3 .»أجل اختاذ القرارات و التعلم من اخلربات اليت متر 

                                                
  .232:ص ،2006 األردن، عمان، ،2العدد ،لة األردنية يف إدارة األعمال ا دراسة تطبيقية يف القطاع املصريف األردين، ،الثقافة التنظيمية ساعد رشاد، ،حرمي  حسن 1
 .232:نفس املرجع السابق،ص 2
  .5:ص ،2005 ،الكويت ث مقدم ضمن مؤمتر العلمي الرابع حول الريادة واإلبداع،حب ،يةإدارة المعرفة التنظيم  ،حممد قاسم أمحد القريويت 3
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ــا مــدخل نظــامي متكامــل إلدارة وتفعيــل املشــاركة يف أصــول معلومــات « :  )Hackett,2003(ويعرفهــا  -2 بأ
املشروع مبا يف ذلك قواعد البيانات ،الوثائق ،السياسات ،واإلجـراءات ،باإلضـافة إىل جتـارب  وخـربات سـابقة 

  .1» فراد العاملني حيملها األ
ـا )Marwick,2001(ويعرفها  -3 موعـة مـن األعمـال النظاميـة واملرتبـة« :على أ والـيت ميكـن  االسـم املعطـى 

ا للحصول على أكرب قيمة من املعرفة املتاحة لديها    2 .»للمنظمة أن تقوم 
ـــا  )2000 ،ســـعد غالـــب(وعرفهـــا ياســـني  -4 خدام رأس املـــال العمـــل مـــن أجـــل تعظـــيم كفـــاءة اســـت« :علـــى أ

الفكــري يف نشــاط األعمــال  وهــي تتطلــب تشــبيكا وربطــا ألفضــل األدمغــة عنــد األفــراد مــن خــالل املشـــاركة  
  .3» اجلماعية والتفكري اجلماعي 

ا  -5   4:وتعرف أيضا على أ
ا حتســــني مـــرد- وديــــة األداء  العمليـــات املتماســـكة خللــــق واالســـتحواذ وتبـــادل واســــتعمال املعـــارف الــــيت مـــن شـــأ

  :وإدارة املعرفة تنشأ من جتميع ومشاركة نوعني من األنشطة اخلاصة  ،التنظيمي
 تكويـد(إجـراء يعـرف أحيانـا حتـت مسـمى (األنشطة اليت ترتكز على توثيق وامتالك املعرفة املوجـودة عنـد األفـراد  -

دف إىل توزيع املعارف يف مجيع مستويات املنظمة،)املعارف    .وكذلك األنشطة اليت 
مــن أجـــل إجيـــاد ) املعــارف الضـــمنية( تكويـــدهانشــطة الـــيت تســهل التبـــادالت اإلنســانية للمعـــارف الـــيت مل يــتم األ-

  Bose, 2001:( 5 ( إدارة املعرفة ثالثة عناصر مهمة تتضمنو إمكانية لتقامسها،
ا وهـم مـن جيمعـون و : : (People70%)األفراد  الثقافـة  يشـكلونهـم مـن خيلقـون ويتشـاركون املعرفـة ويسـتعملو

ـــى  ـــاتتقاســـم املعرفـــة، التنظيميـــة الـــيت تنشـــئ وحتـــرض عل ـــارة عـــن الطـــرق : (Processes20%) :العملي هـــي عب
ـــــق،المـــــتالك ، ـــــة،  ،تنظيمخل ـــــادل املعرف ـــــاتقاســـــم وتب ـــــا اآلالت  ):Technology10% :(التكنولوجي يقصـــــد 

ــا مــن مواقــوالــيت ختــزن لنــا البيانــات واملع) الكمبيــوتر ،تكنولوجيــا االتصــاالت ،التشــبيك( ع لومــات واملعرفــة وتزودنــا 
  عناصر إدارة المعرفة  16 :الشكل رقم           .خمتلفة من املنظمة ومن خارجها 

  
      

  
  

www.eknowledgecenter.com/articles/1010/1010.htm.10/07/2016. 

                                                
1 Hackett Brain,Beyond knowledge,new ways to work and learn ,the conference Board , 2003, p:6. 
2 http://proquest.umi.com/pqd web. 

  .124:ص ،2000، 260عددال، 14جمموعة تقبل العرب، دورية مس ، عربية اسرتاتيجيةرؤيا  ،ة المعرفةدراسة بعنوان المعلوماتية وإدار  ،ياسني سعد غالب 3
4 Anne claire , villiers chaton , op, cit, p:25. 
5 www.eknowledgecenter.com/articles/1010/1010.htm,Excellence Model and Knowledge Management 
Implications, (Consulté le: 10/07/2016). 
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  :املعرفة إدارة لتعريف جتهاديةاال املناهج بعض بعرض سنقوم املعرفة إدارة مبفهوم النسبية اإلحاطة دواعي ومن
  إدارة المعرفة مناهج   09:الجدول رقم  

  إدارة املعرفة  الصفحة/السنة/الباحث  املناهج
  
  منهج
إدارة 
  الوثائق

(Hansen,  
et al,1999,107) 

 
Wick, 2000,515)(  

استخالص املعرفة من األفراد وحتليلها وتشكيلها وتطويرها إىل وثائق 
  .يسهل على اآلخرين فهمها وتطبيقهال مطبوعة أو الكرتونية

ا     كما أن الوثائق بالنسبة إلدارة املعرفة هي وسائل للمعرفة املرمزة  أل
متكن الفرد من الوصول إىل املعرفة دون ضرورة االتصال بالشخص املولد 

  .   للمعرفة 
املنهج 
  التقين

(Dykerman, 1998, 
12)  

عرفة املستندة على تقنية املعلومات االهتمام ببناء وتطوير نظم إدارة امل
مثل نظم التنقيب عن البيانات ،مستودعات البيانات، النظم اخلرية نظم 

  .املعلومات الذكية ،نظم املعلومات املستندة على الويب  
املنهج 
الفين 

  االجتماعي

  
  

(Koenig, 1999,24)  
  

: نعلى اعتبار أن املنظمة مؤلفة م عملية تركز على تدفق املعرفة
ا ا ويطورو ا ويتقامسو وقد   األشخاص الذين ينتجون املعرفة ويتشاركو

ظهر هذا املدخل مع شيوع مفاهيم جديدة هي املنظمة املتعلمة ،الثقافة 
  . التنظيمية 

املنهج  
  اإلداري

(Mayo ,1998,36)    عملية تسعى إىل اكتساب املعرفة وتطويرها ونشرها بني أعضاء املنظمة
  .رب قدر من الفعالية التنظيميةلتحقيق أك

منهج 
القيمة 
  املضافة

 
)Malhotra,1999,2(  

يذهب هذا املنهج إىل اعتبار إدارة املعرفة منهجا الستخالص القيمة 
املضافة عند تطبيق واستخدام املعرفة ،وعلى وفقه بات إلدارة املعرفة 

ا املتمثلة يف األفراد والتقنية والعملية ومن مث اإلس  .رتاتيجيةمكونا
  

املنهج 
  املايل

)Seviby,1997,4(   املال  رأسحسب هذا املنهج إدارة املعرفة تتضمن مهمات تكوين
استخدامه وتداوله واحملافظة  إمكانية إىلالفكري بصفته موجودا ،وصوال 
  .عليه و تطويره وجعله حمسوسا 

منهج 
  العملية

Scarbrough,1999, 
360)(  

ا عملية جتميع و ابتكار املعرفة وإدارة يرى هذا املنهج إدارة املع رفة أ
ا و تسهيل املشاركة فيها من اجل تطبيقها يف املؤسسة بفاعلية    .قاعد

  .من إعداد الباحث:المصدر
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   :مداخل إدارة المعرفة:  ثانيا
،وقد تناول إن التباين يف حتديد مفهوم موحد إلدارة املعرفة أدى إىل تعدد مداخل دراستها وحتديد مفهومها 

م العلمية والعملية املعرفة من مداخل ومنظور  ةالباحثون مفهوم إدار  م وخلفيا ات خمتلفة تبعا الختالف اختصاصا
فهي تعين هلم أمورا خمتلفة ومن خالل مراجعيت لألدبيات اليت تناولت هذا املوضوع بات من الصعب التسليم 

  نإدارة املعرفة ميدا ا ويعود ذلك إىل سببني األول هو أن ميدانهل بوجود مفهوم جامع ميكن أن يعطي فهما شامال
،انطالقا من هذا سوف نقوم بالتعريج عن خمتلف مداخل إدارة واسع جدا والثاين هو ديناميكية هذا املوضوع 

  :املعرفة 
  1:االبتكار - مداخل سلسلة الرافعة  -1
 املرمزة املعرفة أساس على يقوم الذي ياسيالق املدخل وهو : (Leverag Approach):مدخل الرافعة  -أ

 لتكنولوجيا اهلائلة اإلمكانات تأثري حتت املعلومات املعرفةوتكنولوجيا إدارة بني يساوي حيث القياسية
 واسرتجاع وخزن ومعاجلة وتصنيف مجع على تقوم :املعلومات  االقدرة الفائقة لتكنولوجي :يف واملتمثلة املعلومات

والذي مفاده أن ) مور(فائقة،علما أن هاته القدرة آخذة يف بالتزايد باستمرار ،بناءا على قانون املعلومات بسرعة 
     (Moor's Law)مثانية عشر شهر ) 18(أداء املواصالت يتضاعف كل 

  األجهزة،وهو املقياس لعمل يعد السمة البارزة لعمل الشبكات داخل املؤسسة وخارجها: التشبيك الفائق 
دون تدخل اى طرف بشري،وقانونه  أطرافهااحلاسوب يف االتصال وتقاسم املعلومات بني  القائمة على

تتزايد بالتناسب قيمة الشبكة  أنوالذي مفاده  (Metcalef's Law))قانون متكالف(هو  األساسي
 زيادة خالل من الرافعة أمهية إبراز إىل القانون هذا دفع قد و العاملة عليها ، األجهزةاملباشر مع مربع 

 البيانات قواعد ربط أو   البيانات قاعدة يف التوسع و جهة من البيانات قاعدة الستخدام التشبيك
على االجتاه القياسي يف  التأكيدو من جهة أخرى ) تكنولوجيا املعلومات(البيانات مستودع يف املختلفة

 .ومعاجلة احلاالت على حساب احلاجة إىل املعرفةتصريف املهام 
  واألعمال اإلنتاج التشغيلية يف املهام لنمذجة التقليدية املؤسسات يف تستخدم مازلت اليت:  التطبيق برجميات 

ا افرتاضيا، بتسويق تقوم اليت املؤسسات ويف إخل،...واحملاسبية واملالية اإلدارية  الرقمي النقد تداول يفو  خدما
 للمؤسسات التحتية البنية وتتمثل .الزبون اجاتلطلبات وح االستجابة منذجة يف أو القيمة سلسلة وإدارة ،

  وبرجميات واالتصاالت، املعلومات واملعرفة،وشبكة البيانات وقواعد الوثائق، يف املدخل هذا علىالقائمة
 .املناسبة التطبيق

توظيف املعرفة املتاحة يف  على يعمل هذا املدخل: (Combination Approach): مدخل التوليفة - ب
االت توليفات  إجياديح والضمين من اجل بعدها الصر  و خدمات واستشارات جديدة يف جماهلا احلايل أو ا

                                                
  .117-113:ص ص نفس املرجع السابق، جنم عبود جنم، 1
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 ومستودعات وقواعد التوثيق األخرى ،ويعد هذا املدخل احلالة الوسيطيةبني إدارة املعرفة كإدارة قائمة على
مومبادر  األفراد على القائمة املعرفة إدارة وبني الرافعة، مدخل وفق البيانات  وفق اجلديدة املعرفة إلنشاء ا
 التعديالت بإدخال ذلك التحسني،و مدخل إىل األقرب هو التوليفة مدخل يعد وبالتايل اإلبتكاري، املدخل
     القياسية من العايل بالقدر تتسم اليت احلاجات لبعض احملسوبة لالستجابة املعرفة رصيد يف الصغرية اجلزئية

  .التنوع من دالقدر احملدو  و
 ، سابقا فيها استخدمت الذي غري استخدامات يف املؤسسة يف الصرحية املعرفة توظيف يتم املدخل هذا وفق
 فيها    يعدل أنه املعرفة،إال نفس على يرتكز املدخل هذا أن إذ صناعتها، خارج جماالت يف استخدامها أو

 .أخرى جماالت يف استخدامها أجل من تكييفها أو جديد، من استخدامها دف
 مصادر ناملستخلصة م املعرفة استخدام أو املؤسسة خارج آخر جمال إىل احلالية املعرفة نقل على يعمل فهو

  . الزبائن من جديدة شرحية حلاجات االستجابة أو املؤسسة داخل توظيفها و خارجية
يف هذا يقوم هذا املدخل على إنشاء املعرفة ،و :(Innovative Approach)المدخل االبتكاري  -ج

 تعترب أكثر  )Nonaka(،فهي حسب حلزونية املعرفة لـ املدخل إدارة املعرفة هي اكرب من تكنولوجيا املعلومات 
من آلة ملعاجلة املعلومات وفق آليات مادية و روتينيات العمليات املعرفية،فهي نشاط لبناء وإنشاء  املعرفة اجلديدة 

بدرجة عالية ،وليست سهلة التقاسم مع اآلخرين والشكل التايل  هي شخصية فردية ل،فاملعرفة ليست عاملية ب
  :يوضح هذا املدخل 

 
  االبتكار-الرافعة سلسلة خلامد   17:الشكل رقم 

  
 .113:ص المرجع السابق، نفس نجم عبود نجم،:المصدر

  1:مدخل مركزية أو ال مركزية المعرفة  -2

 احملددة القياسية املعرفة على القائمة املؤسسات أن حيث ،أدىن – أعلى املدخل هو املعرفة مركزية مدخل إن
 كانت إذا و املعرفة إدارة اهلرمية يف على قائمة مؤسسات هي ، قياسية ممارسات و قواعد و إجراءات يف

    سطحية األكثر تواملعلوما القمة يف ةغريا لروتيني و األهم و األعمق املعلومات على تركز اهلرمية املؤسسات
                                                

  .109-108:ص ص نفس املرجع السابق، جنم عبود جنم، 1
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 تدار و تعمل و تبىن املعرفة جيعل املعرفة إدارة يف املركزية مدخل فإن ، األدىن يف روتينية أكثر و أمهية أقل و
 الرتكيز يكون هلذا ، الدنيا املستويات أساسها على لتعمل قياسية إجراءات و قواعد إىل حتويلها ليتم القمة يف
     فهما أبسط قياسية أشكال إىل باستمرار املعرفة ويلحت على و العليا لإلدارة الفائق الدور على املدخل هذا يف
 وتنظيم إدارة يف القياسية اإلجراءات و للقواعد األولوية يعطي ما هذا و الدنيا املستويات قبل من استخداما و
  .األفراد إدارة حساب على املعرفة استخدام و
 األفراد على التعويل يتم املدخل هذا يف و ،أعلى – أدىن مدخل هو و املعرفة مركزية ال مدخل خالفه و
م و  م و خربا ا اليت جتار  مهمة كل و حالة كل حسب فريد سياق يف وظائفهم و أعماهلم يف يوظفو
 املنتج على تركز مما أكثر العملية على تركز اليت املعرفة على القائمة املؤسسات يف املدخل هذا اعتماد يتم و 

    اجلديدة املعرفة حتويل يتم ال أيضا فيه و ،احملكم معلى التنظي تركز مما أكثر ملرنا التنظيم على و ، القياسي
 مع تقامسها يتم إمنا و) السابق كاملدخل(  الواسع و العام لالستخدام قابلة قياسية صيغ إىل املكتسبة اخلربة و

ا الذين األفراد  و ووظائف مهام يف إليها توصلوا الذين األفراد قبل من فتوظ و الضرورة عند حيتاجو
  .قبلهم من جديدة مشروعات

  مبررات التحول في اتجاه إدارة المعرفة :ثالثا
ـــات  ـــا فكريـــا جمـــردا وإمنـــا جـــاء اســـتجابة لعـــدة متطلب ـــإدارة املعرفـــة مل يكـــن ترف حتـــول املنظمـــات لالهتمـــام ب

 تنـوع مـن التكيـف مـع هـذه املتطلبـاوهي حماولة إلدخـال التغيـري يف اجتـاه حتقيـق  ،ومؤشرات بيئية داخلية وخارجية
  1:البيئية وميكن أن تلخص هاته املربرات يف النقاط التالية 

 التكلفة ،رفع قيمة موجودات املنظمة ختفيض(املعرفة يف جناح املنظمات  تعاظم دور(.  
  تمعـــات العامليــــة اآلن علـــى متــــاس مباشـــر بوســــائل ســـهلة قليلــــة التكلفـــة يات الفضــــائ(العوملـــة الـــيت جعلــــت ا

 .وتوفري بىن حتتية أخرى لالتصاالت) ،االنرتنيت
 املدى ال تعتمد بالضرورة على قيمتها يف حلظة توليدها لمعرفة بعيدةتزايد اإلدراك أن القيمة احلقيقية ل. 
  تشعب إدارة املعرفة وزيادة احتماالت تطبيقها. 
 افسية مقارنة باملصادر التقليديةإدراك أسواق املال العاملية أن املعرفة هي أقوى مصادر امليزة التن. 
  إمكانية تلمس أثر املعرفة لدى غالبية املنظمات. 
 ـا        الطبيعة الديناميكية للموجودات املعرفية وإمكانية تعزيزها املستمر بتطـوير معرفـة جديـدة جيعـل مـن إدار

 .  عملية معقدة مما حيتم بالدفع يف اجتاه تطوير برامج إلدارة املعرفة
 ف طبيعة املعرفة عن البيانات واملعلومات فضال عن اختالف نظم تفسريها ونقلها عن نظم تفسري ونقل اختال

  .املعلومات وبالتايل ختتلف القيمة املضافة هلا عن القيمة املضافة للمعلومات

                                                
  .54-52:، ص ص2004 ،ملنظمة العربية للتنمية اإلداريةا ،إدارة المعرفة ،سعد زناد دروش احملياوي، صالح الدين عواد كرمي الكبيسي 1
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 واكبـــة تلـــك التغيــري الواســـع يف أذواق واجتاهـــات الزبـــون والــيت جعلـــت األمنـــاط اإلداريـــة التقليديــة غـــري مالئمـــة مل
 .التغريات 

 االت اليت جنحت إدارة املعرفة يف معاجلتها سيما يف جمال التنافس واإلبداع والتجديد والتنوع  .اتساع ا
  :أهداف  إدارة المعرفة وأهميتها :  رابعا

  : اأهدافه -1
 1 :دف إدارة املعرفة يف داخل املؤسسة بشكل عام إىل

 طريق التخلص من اإلجراءات املطولة أو غري الضرورية تبسيط العمليات وخفض التكاليف عن.  
 حتسني خدمة العمالء عن طريق اختزال الزمن املتفرق يف تقدمي اخلدمات املطلوبة.  
 فكرة اإلبداع عن طريق تشجيع مبدأ تدفق األفكار حبرية  تبين. 
  زيادة العائد املايل عن طريق تسويق املنتجات واخلدمات بفعالية أكرب. 
 يل املعرفة ورأس املال الفكري لتحسني طرق إيصال اخلدمات تفع. 
  ا ا مبثيال  .حتسني صورة املؤسسة وتطوير عالقا
 إجياد بيئة تفاعلية لتجميع وتوثيق ونقل اخلربات الرتاكمية املكتسبة من وأثناء املمارسة اليومية. 
  احملافظة على األصول املعرفية وتطويرها. 
 ن املسامهة يف رفع أداء املوظفنيم متكن إدارة املعرفة. 
  د املنظمة املتاحـة بالشـكل الصـحيح ويف ر على استغالل موا اجتعل القيادة العليا وصانع القرار قادر  إدارة املعرفة

  .الوقت املناسب مستخدما احلكمة والذكاء
دف إىل  األستاذ أمحد بن حمسن الغساين إىل كما يشري         2:أن إدارة املعرفة 

 تعرف املستمر على الرصيد املعريف لدى األفراد واملؤسسة والعمل على تنميتهال.  
 استخالص املعرفة الكامنة وحتويلها أي معرفة معلنة وبالتايل زيادة ذاكرة املؤسسة. 
 حتويل األصول الفكرية إىل ملكية فكرية. 
  املعرفية  القدراتالرتكيز على توظيف عمال ذوي)knowledge workers.(  
 للعمليات الفكرية اليت تتم داخل املؤسسة املنظموثيق املستمر و الت. 
  ــا مــن قبــل نفــس األفــراد أو مــن قبــل آخــرين يعملــون يف نفــس ــام  تقليــل التكــرار وعــدم إعــادة أعمــال مت القي

 .اجلغرايف التباعداملؤسسة حىت يف ظل 
 ا ووسائل جتاوزها معروفة وم اتقليل األخطاء حبيث تصبح األخطاء وأسبا  .علنة للمعنيني 

                                                
، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية،كلية إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية في المصارف العاملة في قطاع غزة دورسلوى حممد الشرفا،  1

 .  38:ص، 2008،فلسطني غزة، ،التجارة، قسم إدارة األعمال
 .16:ص ،نفس املرجع السابق أمحد بن حمسن الغساين، 2
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  أهمية إدارة المعرفة-2
  1:تأيت أمهية إدارة املعرفة من دورها فيما يلي 

  زيادة العائد املادي عن طريق تسويق املنتجات واخلدمات بفاعلية أكثر ،بتطبيق املعرفة املتاحة واستخدامها يف
  .التحسني املستمر ،وابتكار منتجات وخدمات جديدة

 املنظمات  طريق تشجيع مبدأ تدفق األفكار حبرية وبذلك فإدارة املعرفة أداة لتحضري  تبين فكرة اإلبداع عن
 .على تشجيع القدرات اإلبداعية ملواردها البشرية

  تنسيق أنشطة املنظمة يف اجتاه حتقيق األهداف. 
 تعزيز قدرة املنظمة لالحتفاظ باألداء املنظم املعتمد على اخلربة واملعرفة وحتسينه. 
  املعرفة املطلوبة وتوثيق املتوفر منها وتطويرها واملشاركة فيهاحتديد. 
 ا ومواجهة التغريات البيئية فيزحت  .املنظمة على جتديد ذا
       2 :أما األستاذ أمحد بن حمسن الغساين فريى أمهية إدارة املعرفة تكمن يف 
  استغالل األصول الفكرية للمؤسسة بشكل فعال وخالق ومنظم. 
 داء املؤسسي وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسة ورفع القيمة السوقيةسني األحت. 
  كأهم أصل ) اخل...األراضي، املنشآت(اعتقاد الكثري من الباحثني أن املعرفة ستحل حمل األصول األخرى

 .لدى املؤسسة
 3:يوضح الشكل التايل جذور ادارة املعرفة جذور ادارة المعرفة :خامسا 

  ور ادارة المعرفةجذ 18: الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

Source: www.providersedge.com/docs/km_articles/km_an_overview 
Knowledge management – An Overview,10/10/2016.  

  

                                                
   .5:نفس املرجع السابق، ص ،مسري ،عبد الوهاب 1
 .15:نفس املرجع السابق، ص ،أمحد بن حمسن الغساين 2

3 www.providersedge.com/docs/km_articles/km_an_overview   ، Knowledge management – An Overview, 
(Consulté le: 10/07/2016). 

 جذور ادارة المعرفة

  التعلم التنظيمي

 تحويل األعمال  االصول الفكرية

األنظمة القائمة على 
 المعرفة

 االبداع
 ادارة المعلومات 
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  .اذا استطاعت املنظمة ان تصبح منظمة متعلمة فهي نقطة البداية إلدارة املعرفة :التعلم التنظيمي -1
ان االصول الفكرية للمنظمة هي قدرة افرادها على اكتساب خربات عرب السنني وتوظيفها :  االصول الفكرية-2

  . يف اكتساب امليزة التنافسيةرفة ميكن للمنظمة ان تستفيد منها يف االعمال بشكل ضمين، هذه اخلربات تشكل مع
تسهيل حيث جيب تطويرها من اجل  ساس إلدارة املعرفةاأل هينظمة ھذه األ :االنظمة القائمة على المعرفة-3

  .من خالل تسخري املعرفة املوجودة يف املنظمة سري أعمال
ادارة املعلومات ضروري إلدارة املعرفة حيث ان نظام ادارة املعلومات الصحيح يؤدي اىل : ادارة المعلومات-4

  .نظام فعال إلدارة املعرفة
املنتجات  يفالتغيريات  خالل من ويأيت االبتكار، عرفة اجلديدةنشاء املإل ضرورياإلبداع و االبتكار  :االبداع -5

ذرية تعطي بعدا جديدا إىل قاعدة املعرفة احلالية و التغريات اجلتغيريات ، والالعمليات القائمة و تغيري جذريأو 
  .جديدة معرفة لليؤدي إىل رؤى مما خط التفكري ؤدي إىل تغيريات يف املفاهيم و ت التدرجيية

للتغريات  السريعة االستجابة، حيث ان حتويل األعمال كمحفز آخر إلدارة املعرفةيعترب  :ل االعمال تحوي-6
تسهيل  و تنظيم يساهم يف عملية إعادة هندسة األعمال خمتلفة يف السوق من خالل عمليات التحول مثل

  .املنظمةتسخري املعرفة املوجودة يف 
  :نماذج إدارة المعرفة: الرابع المطلب

  :النماذج التقليدية :الاو 
  ):Nonaka-Takeuchi (نموذج -1

ة يف املطلب اخلامس من املبحث األول عندما مت رفشكل مفصل عند التطرق ألنواع املعهذا النموذج قد مت شرحه ب
  .معارف ظاهرة وأخرى باطنة  إذ قسمها إىل ةفعر للم (Polanyi)لتقسيم التعرض 

 Nonaka, Baunard :(1(نموذج  -2
فـالتعلم الفـردي خيتلـف عـن الـتعلم اجلمـاعي مـن ،النمـوذج كيفيـة انتقـال املعـارف مـن األفـراد إىل اجلماعـة يبني هـذا 

وميكــن توضــيح هــذا تعامــل معهــا عــن املعــارف اجلماعيــة حيــث طرقــه ومنهجيتــه كمــا أن املعــارف الفرديــة خيتلــف ال
  :النموذج باستخدام الشكل التايل

  
  
  
  

                                                
1 Source :Srinivas Rao, Ideal Dimensions Of Knowledge Management Practices-A Theoretical Review, 
IMPACT: International Journal of Research inBusiness Management (IMPACT: IJRBM), Vol. 2, Issue 6, Jun 
2014, p:63. 
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  )Nonaka, Baunard( :نموذج 19  :الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  
  
 

Source :Srinivas Rao, op,cit,p:63. 
  

  1:  نموذج البنك الكندي التجاري - 3
وركز على مفهوم اإلدارة املعرفية ونشر قيم املعرفـة ووضـع هاتـه املعرفـة يف  1996سنة   (Darling)أشار

تـــأثري يف هـــرم القيـــادة وال،اســـتخدامها وتنـــوع القـــيم  إشـــاعةمـــن خـــالل  ةخدمـــة الزبـــون وجعلهـــا أكثـــر دميقراطيـــ
مدربني ومستشارين ورؤساء فرق وينطلق هذا النموذج من أربعة عناصر أساسـية الـيت  ونالتقليدية فيصبح املدير 

  :متكن من إدارة املعرفة وهي 
  .حيث وضعت مسؤولية التعلم املستمر على األفراد أنفسهم : التعليم الفردي) أ

موعة ا:تعلم الفريق ) ب        .ملكلفة بإدارة املعرفة مسؤولية التعلم الذايتحتميل ا
  .يتم عن طريق نشر املعرفة املتولدة يف التنظيم من خالل شبكة التعلم:تعلم المنظمة ) ج     
  .املتعلقة بالعمل املصريف و  إدراك املصرف أن الزبون حباجة ملعرفة خاصة: تعلم الزبون) د     

  لتجارينموذج البنك الكندي ا  20:الشكل رقم
      

  
  
  
  

  .163:، ص2005 ،نفس المرجع السابق صالح الدین الكبیسي، :المصدر

                                                
 .163:، ص2005مصر ، ،ملنظمة العربية للتنمية اإلداريةمنشورات ا ،إدارة المعرفةح الدين الكبيسي، صال1

 معارف فردیة معارف جماعیة

ارتباطات بین 
 المعارف 

  تعمیم
  

  إدخال المعارف 
 جماعي

  توسع
  
  

  امتالك 
  

  
  

 تخصیص

 معارف ظاھرة

 معارف باطنة

 وعي

 استعاب

  التعلم 
 الفردي

  تعلم 
 الفریق

  التعلم 
 المنظمة

  تعلم 
 الزبون
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 Wiig :1) (نموذج .1
 جتميـــع، االحتفـــاظ باملعرفـــة، بنـــاء املعرفـــة:وحيقـــق أربعـــة أهـــداف أساســـية هـــي  1991عـــرض هـــذا النمـــوذج ســـنة 

  :Wiig) (نموذجوالشكل التايل يوضح ،استخدام املعرفةاملعرفة،
  Wiigنموذج   21:الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .123:،نفس المرجع السابق، صمحمد عواد الزيادات :المصدر
  : النماذج الحديثة :ثانيا
  Marquardt( : 2 (نموذج -1
املعرفة يف املنظمـة ويتـألف النمـوذج املقـرتح مـن سـت  إلدارة كمدخل نظمي مشويل  2002قرتح هذا النموذج سنة ا

  .ملستخدم من خالل  اخلطوات التالية اليت تسري بالتسلسلمراحل تغطي عملية نقل املعرفة إىل ا
  :والشكل التايل يوضح هذا النموذج  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .123:ص ،2008 ، الطبعة األوىل ،دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان،ةاتجاهات معاصرة في إدارة المعرف د الزيادات،حممد عوا 1

2 Marquardt Micheal, J, op,cit, p:27. 

التعلم من الخبرات 
الشخصیة ؟؟ 

 وسائل اإلعالم 

 الكتب

  نظم قواعد المعرفة
 عقول األفراد

  
  العملمھمة 

  
  

  موضوع العمل
  

 بناء المعرفة

 اإلمساك بالمعرفة

 تجمیع المعرفة

 استخدام المعرفة
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   Marquardt نموذج  22:الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Marquardt, Michael JOP, cit, p: 27.  
 

 Jason-Gupta 1: نموذج  -2
تتضـمن حتقيـق  ةؤيتها أن إدارة املعرفة عمليـة إسـرتاتيجيإلدارة املعرفة ،انطالقا من ر  2002عرض هذا النموذج سنة 

مكونـات أساسـية  إلنتـاج إدارة معرفـة فعالـة وهـي  علـى النحـو  هـذا النمـوذج وجـود مخـس و يقرتضهدف التمييز،
  :التايل 

  .وجوب احلصول على املعرفة من داخل املنظمة أو خارجها : احلصاد -أ
 تنقيتهاة للمنظمة ومن مث حتديد املعارف ذات الفائد:  التنقية-ب
ا وبالتايل سهولة استخدامها : الرتتيب  -ج  .ألنه يسهل عملية خز
ـا ة للعاملني األساسيني اليبتطوير  الثقافة املنظم يتم: النشر  -د ذين يؤثرون بشكل جيد يف عملية نشـر املعرفـة أل

 .ساعد على تقاسم املعرفة 
 .ضل صورة ممكنةتطبيق إدارة املعرفة بأف: التطبيق  -ه

    :والشكل التايل يوضح هذا النموذج 
  
  
  
  

                                                
1 Atul, Gupta ,Jason, Mc Daniel, creating competitive advantage by effectively managing knowledge ,a frame 
work for knowledge management ,journal of knowledge management ,volume 10 number 4,2006. 

 التولید

 االكتساب الخزن

 التولید

 االكتساب االستخراج

2 

1 

6 
5 

4 

3 
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 Jason Guptaنموذج   23:الشكل رقم
  

  
  
  
 
 
 

Source: Atul, Gupta ,Jason, Mc Daniel,op,cit, 
 
 Fraunhofer:( 1 (:نموذج .1

يف دراســـتهما املســـحية،  vorbeck) , (Heisigمـــن طـــرف البـــاحثني  2000اســـتخدم هـــذا النمـــوذج ســـنة 
الــيت    وذج يركــز علــى ممارســة عمليــات االتصــال ويفــرتض أن إدارة املعرفــة تصــف الطرائــق واألدواتوهــذا النمــ

  :عمليات تظهر يف الشكل التايل  وهرية هلا، واليت حددها النموذج بستتسهم يف تعزيز العمليات اجل
  تطبيق املعرفة -رفة توزيع املع - خزن املعرفة -توليد املعرفة  -تشخيص املعرفة  -حتديد أهداف املعرفة 

 
  Fraunhofer نموذج 24:الشكل رقم

  
  
  
  

  
  
  

  .134،صنفس المرجع السابق ،محمد عواد الزيادات :المصدر
  AMS)(: 2 :نموذج منظمة اإلدارة األمريكية. 4

  :عمليات جوهرية هي  وهو يتضمن ثالث

                                                
 .134ص نفس املرجع السابق، حممد عواد الزيادات، 1
  .132:ص، نفس املرجع السابق 2

 Jason Guptaنموذج 

  التطبیق  النشر  الترتیب  التقنیة  الحصاد

 Fraunhoferنموذج 

تحدید أھداف 
  رفةالمع

تشخیص 
  المعرفة

تولید 
  المعرفة

توزیع 
  المعرفة

تطبیق 
  المعرفة

خزن 
  المعرفة



  معـرفةإدارة ال المعرفة و                                                                                الفصل األول
 

 
74 

ز للتقنيـة املتقدمـة والثانيـة هـي حيـث شـكلت املنظمـة جممـوعيت عمـل رمسيـة ،األوىل هـي مركـ: اكتشاف  المعرفة-أ
  .برنامج أفضل التطبيقات والذي يستخدم أفضل منهجية للتطبيق من داخل وخارج املنظمة

استخدمت تقنيات مساعدة ناجحة إلدارة املعرفة مثل الربيد الصويت وااللكرتوين :توليد المعرفة وتنظيمها - ب
  .والتحدث بالفيديو

ــة  AMSاملنظمــة البنيــة التحتيــة وأطلــق عليهــا معرفــة وقــد طــورت :المشــاركة بالمعرفــة -ج وهــي خدمــة معلوماتي
  :فضال عن أن النموذج تضمن بناء نوعني من الشبكات الرمسية مها ،تضم متخصصني ملراجعة املكتبات 

  تتكون من أشخاص ليس بالضرورة من داخل برنامج إدارة املعرفة : مجاعة االهتمام.  
  ع عليهم عبئ التنفيذ للربنامج يق نوالذي: مجاعة املمارسة. 

  AMSمنظمة اإلدارة األمریكیة نموذج    25:الشكل رقم
 

  
  
  
  
  

  .32:،نفس الرجع السابق،صمحمد عواد الزيادات :المصدر                         
  :عمليات إدارة المعرفة :  ثالثا

ا عملية و قد أشار  أغلب الباحثني  يف حقل إدارة  املعرفة  تناولت غالبية املداخل و املفاهيم إدارة املعرفة على أ
إىل أن املعرفة مشتقة من املعلومات من مصادرها الداخلية و اخلارجية ، و هي ال تعين شيئا بدون تلك العمليات 

ا، فيها،الوصول إليها، املشاركة : متكن من تغنيها واليت  إعادة استخدامها و  ،تثمينها حتيينها، توزيعها، خز
   على سابقتها تكامل فيما بينها فكل منها تعتمد و عمليات إدارة املعرفة تعمل بشكل تتابعي و ت خدامها،است

م قد خيتلفون يف  و تدعم العملية اليت تليها لذلك جند هاته العمليات تشكل حلقة عند أغلب  الباحثني رغم أ
ا  م إالعدد العمليات و ترتيبها و مسميا تشخيص املعرفة ، حتديد :  التاليةمليات اجلوهرية الع يتفقون على أ

ا ، توزيعها ،و تطبيقها    .أهدافها ، و توليدها ،خز
كون جمردة من القيمة لذا فهي حتتاج إىل إعادة إغنائها ىل أن املعرفة إذا أخذت كما هي تإ (King)كما يشري 

دورة املعرفة و العمليات اليت تتضمنها تقدم  أنكما 1،كي تصبح قابلة للتطبيق يف ميدان جديد  لتوليد القيمة 
      املفتاح الذي يؤدي إىل فهم إدارة املعرفة و كيف تنفذ على أحسن وجه داخل مؤسسة ما و تعرف

                                                
جامعة  ،لقطاع الصناعي املختلط، أطروحة دكتوراه منشورةن شركات امقارنة لعينة مدراسة استطالعية  ،إدارة المعرفة و أثرها في اإلبداع التنظيمي، الكبيسي صالح الدين  1

  .67:ص ،2002، العراق ،املستنصرية

منظمة اإلدارة األمريكية منوذج 

اكتشاف 
  املعرفة

  توليد 
  املعرفة

  املشاركة 
  املعرفة
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)Verna Allee,1997(اليت     أربع عمليات معرفية أثناء مناقشتها املعرفة ، و تورد أمثلة على أمناط األنشطة
يعاد توليدها من اربة دورية مبعىن أن املعرفة بعد جتديدها دورة املعرفة يف هذه املقن دث يف كل منها ، و تكو حت

  Verna Alleeالعمليات المعرفية عند   10:رقم الجدول                 1.جديد و هكذا دواليك 
  جتديدها   تقامسها   استدامتها   خلقها 
  تغيريها   تشاركها   تعريفها   توليدها 
ا    حتسينها   تواصلها   مها تنظي  حياز

  توسيعها   توزيعها   ختزينها   مزاوجتها 
  تعميقها   تعليمها   جتميعها   
  تكييفها   نقلها   متثيلها   
      حتليلها   
      تشفريها   
      تطبيقها   

  .18: ص ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، نفس المرجع السابق: المصدر 
  

  2:أن املنظمات تنفذ جمموعة من عمليات إدارة املعرفة و هي  )Rastogi,2000(و أوضح 
  حتديد طبيعة و أنواع املعرفة.  
  رسم املعرفة.  
  أسر املعرفة املتوافرة.  
  اكتساب املعرفة املطلوبة.  
  خزن  املعرفة املوجودة و املكتسبة.  
  املشاركة باملعرفة.  
  تطبيق املعرفة أي اسرتجاع و استعمال املعرفة.  
 ر و توليد املعرفة اجلديدة ابتكا. 

 Call(العمليات اليت يعتمدهاإىل )Tsoukas and vladimirous ,2001(و أشار كل من 
Center(:               

  

                                                
  .18: نفس املرجع السابق ص اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،  1
  .59:، ص2004 ة اإلدارية ،املنظمة العربية للتنمي إدارة املعرفة، صالح الدين عواد كرمي الكبيسي، سعد زناد دروش احملياوي، 2
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  Call Center ـالعمليات المعرفية ل  26:الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Pooya Rassoli op.cit, p:28:Source  
  :ةالتالي العمليات  ) jan Watson(ا اقرتح كم

  Jan Watson العمليات المعرفية عند  27:الشكل رقم
  

  
  
  
  
  
 

Source: Ovidiu, Nicole scu, knowledge cycle and stratégic knowledge  with 
in company, central and EasternEuropean online liberary, 2007, p:2.  

  لتعلم ، خلقها ، حتديدها ا:  حتصيل املعرفة.  

 حفظ المعرفة 

تحصيل  تحليل المعرفة 
  المعرفة 

  استعمال المعرفة 
 

 

  ظاھریة
  

 ثقافیة
  

 باطنیة

 اكتساب
 تولید

یف
تكی

  

 توزیع

مال
ستع

 ا

عرفةالم  

 إدارة

 الشخصیة

 المعرفة
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  ا و  جتريبهاعن طريق فحصها و : حتليل املعرفة   .و تقسيمها   إثبا
  حفظها يف املنظمة و صيانتها : حفظ املعرفة.  
 و تشاركها تطبيقه، حتويلها،وتقامسها،: استعمال املعرفة.  

و       ليها عدد كبري من الباحثني مجع علعمليات اجلوهرية األربع و اليت أو يف دراستنا هاته سوف نركز على ا
  .يوضح الشكل التايل خالصة العمليات اجلوهرية إلدارة املعرفة 

  العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة   28:الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  .62:ً صنفس المرجع السابق،  رفة،إدارة المعصالح الدين،  الكبيسي،: المصدر            
فإنه جيدر بنا  اإلشارة إىل عملية مهمة هي عملية تشخيص املعرفة باعتبارها عملية و قبل شرح هاته العمليات 

  .تسبق العمليات األخرى 
  :تشخيص المعرفة -1

يعد تشخيص املعرفة من األمور املهمة يف أي برنامج إلدارة املعرفة إذ أنه على ضوء التشخيص يتم وضع 
علم بنوع املعرفة املتوفرة و من خالل مقارنتها مبا هو مطلوب السياسات و الربامج ألنه من نتائج التشخيص  ال

ا متكننا من حتديد األشخاص احلاملني للمعرفة و مواقعهم لذلك إذا أرادت املنظمة أن الفجوة،ميكن حتديد  كما أ
ا املعرفية عليها أن تتحرك يف حمورين و مها اليت تتمثل يف و   رف أوال مصادر املعرفة  الداخليةأن تع :ترصد قدرا

إمكانات و ما لدى  أفرادها من معلومات و خربات ، و ثانيا التعرف على مصادرها ا لدى املنظمة من م
و السعي الرتباط  اخلارجية يف البيئة املعرفية احمليطة باملنظمة و اليت جيب رصدها بدقة وفقا الهتمامات  املنظمة

  1.املنظمة معها 
  
  
  
  

                                                
أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة  ،االستخدام المشترك لتكنولوجيا المعلومات و إدارة المعرفة قيمة عالية ألعمال البنوك التجارية األمريكية ،ان عيسى ابراهيم، غسالعمري 1

  .35:، ص2004 ،عمان للدراسات العليا، عمان، األردن

توليد  

تطبيق خزن 

توزيع 
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لى املعرفة و تتدرج ما بني املعرفة الضمنية و املعرفة الصرحية  على النحو الذي يوضحه و تتعدد مصادر احلصول ع
  :الشكل التايل 

  مصادر الحصول على المعرفة 29  :الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .316ص ،لمعرفة، نفس المرجع السابق، إدارة االعلواني حسن: المصدر

    : توليد المعرفة -2
مها  كما أن املعرفة و االبتكار ،1ري من املنظمات هو االبتكار و توليد األفكار اجلديدة إن توليد املعرفة عند الكث

و عملية توليد  2 ،عملية مزدوجة ذات اجتاهني فاملعرفة مصدر لالبتكار و االبتكار يضيف مصدرا ملعرفة جديدة
يا ايف قض   مال معريف جديد املعرفة تتحقق من خالل مشاركة فرق العمل و مجاعات العمل الداعمة لتوليد رأس

  . ابتكاريهو ممارسات جديدة تدعم إجياد حلول للمشكالت بصورة 
تد إىل كل جماالت أو إدارة خاصة بل جيب أن متو جيب اإلشارة إىل أن عملية التوليد ال تقتصر على فرد  بعينه 

   )Nonaka And Takeuchi (لكل مسؤول عن توليد املعرفة و هذا ما أكده ا االعمل باملنظمة ككل ، إذ
األفراد هم فقط الذين يولدون املعرفة أي أن املنظمة ال تستطيع توليد املعرفة بدون األفراد لذلك وجب عليها بأن 

ا األفراد    3.توفري البيئة املناسبة اليت حتفز و تدعم نشاطات توليد املعرفة اليت يقوم 

                                                
  .23:ص، 2004 ،، الدار اهلندسية، مصرإدارة المعرفة بناء لبنات النجاح ،، ترمجة صبحي حازم حسنبرويسيت جيلبريت و آخرون 1
  .42:ص ،2006، دار املسرية، عمان، المدخل إلى إدارة المعرفة، العلمي عبد الستار و آخرون  2
  .82:ص ،2005 ،دننشر و التوزيع، عمان، األر األهلية لل ،إدارة المعرفة مدخل نظري، احلجازي هيثم علي 3

  .اخلرباء و املختصون -
  .املعرفة التنظيمية احلالية -
  املنافسون -
  .رؤية العمالء -
  .معلومات خارجية -
  .تواجد البيانات -
 .ف املنظمة أرشي-

  ضمنية 
  

 صريحة 
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املستوى الفردي أو على املستوى اجلماعي على لتوليد املعرفة سواءا   املناسبة و لكي تستطيع املنظمة توفري البيئة
  1:جيب توفر  العناصر التالية 

 و التفاعل الفعال بني األفراد  االتصال.  
  الشفافية و تقليل احلواجز.  
  التكامل ما بني اخلربات.  

  2: فيما يلينوجزها و توليد املعرفة يتم بطرق خمتلفة 
  ملعرفة  الباطنية يف أذهان و عقول املبدعني احلصول على ا: األسر.  
 احلصول على املعرفة عن طريق  الشراء املباشر  أن عن طريق عقود االستخدام: الشراء.  
  خلق معرفة جديدة غري منكشفة و غري مستنسخة : االبتكار.  
  حتديد املعرفة املتوفرة : االكتشاف.  
  رف القدرة على الفهم و استيعاب املعا: االمتصاص.  
  و االستحواذ و البحث و التطوير : االكتساب.  

  . الذي مت شرحه بتفصيل فيما سبق  )SECI(منوذج يف توليد املعرفة أشهر النماذج املستخدمة و من بني 
  :خزن المعرفة  -3

ية و تشري عمل،3خزن املعرفة يعين تلك العمليات اليت تشمل االحتفاظ ، البحث، الوصول ،االسرتجاع و املكان 
ا الكثري من املعرفة اليت حيملها  اخلزن املعرفة إىل أمهية الذاكرة التنظيمية فاملنظمات تواجه خطرا كبريا نتيجة لفقدا

م ، و من هنا تظهر  من عمليات    مةعلمية هاان خزن املعرفة األفراد املغادرون بغض النظر عن سبب مغادر
و اليت عرفها  )Organization Memory(لذاكرة التنظيمية إدارة املعرفة ، و هذا ما يشار إليه باسم ا

)Stein And Zwass( » الطرق اليت من خالهلا تؤثر معرفة املاضي و خرباته و أحداثه يف األنشطة التنظيمية
  4:فها إىل نوعني و اليت ميكن تصن" »احلالية 

 الذاكرة اللفظية: )Semantic( شيف املنظمة و تقاريرها السنوية أر : ثل و تشري إىل املعرفة الصرحية املصنفة م  
  الذاكرة العرضية: )Episodic (   ا املعرفة احملددة املرتبطة مبوقف معني يف سياق حمدد كاختاذ و يقصد 

  .قرار معني و نتائجه يف زمان و مكان  حمددين 
  5:و يتم ختزين املعرفة من خالل عدة طرق 

                                                
  .24:ص ،بروست و آخرون، نفس املرجع السابق- 1
  .68:ص ،ملرجع السابق، نفس اسعد زناد درويش احملياوي، صالح الدين عواد كرمي الكبيسي- 2
  .73:ص ، نفس املرجع  السابق،الكبيسي صالح الدين، إدارة املعرفة-  3
  .7:ص ،حسن العلواين، نفس املرجع السابق - 4
  .47:ص نفس املرجع السابق، ي هيثم،احلجاز  5
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  حيدث له و أية معلومة جديدة يف مكان معني سواء يف ملفات عادية قيام كل فرد يف املنظمة بتسجيل كل ما
  .أو شبكة احلاسب اآليل حبيث تكون متاحة لكل فرد يف املنظمة

  قيام شخص مسؤول جبمع املعارف و ختزينها بدقة و بطريقة يسهل استخدامها من اجلميع.  
 ينة و تقوم هاته اجلهة بتنقية و حتليل هاته شخص أو إدارة مععارف املوجودة لديه إىل قيام كل فرد بتقدمي امل

  .املعارف مث ختزينها يف أفضل صورة حبيث ميكن تداوهلا بسهولة
  :توزيع  المعرفة -4

منها      يفقد اإلدارة قيمتها إذا فالغرض  معينة أو فئاتمعينني  و هي تبادل املعرفة حبيث أن اقتصارها على أفراد
  .الذين هم يف حاجة إليها إيصال املعرفة إىل كل األفراد 

إيصال املعرفة املناسبة إىل الشخص املناسب يف الوقت «إىل أن عملية نقل املعرفة هي ) Coakes(و هنا يشري 
  1 . »املناسب و بالشكل املناسب و بالتكلفة املناسبة

اأن أحد أبرز أسباب  الرتكيز على توزيع املعرفة هو أن عملية توليد املعر ) Zmud(و يوضح  ال        فة حبد ذا
 باهظةو متكينهم من استخدامها دون حتميل املنظمة تكاليف  اآلخرينتؤدي إىل أداء متفوق إذ مل يتم نقلها إىل 

  2 .جراء النقل 
  3: مها  بطريقتنيإىل أن املعرفة تنقل داخل املنظمات  )Marquardt(و قد أشار

فة قصديا داخل املنظمة من خالل االتصاالت الفردية  نقل املعر تو يعين أن ):الرسمي(الشكل المقصود -أ
املذكرات و التقارير ، النشرات الدورية و خمتلف أنواع  : كما تنقل أيضا من خالل األساليب املكتوبة مثل  ،املربجمة

استخدام الفيديو و :من خالل  بشكل متعمداملطبوعات الداخلية باإلضافة إىل ذلك فإنه يتم نقل  املعرفة 
إجراء التنقالت و  شرطة الصوتية و عقد مؤمترات و الندوات  الداخلية و برامج اإلرشاد و برامج التدريب واأل

  .بني األعضاء و التدريب و التعلم عن طريق الرئيس املباشر        الوظيفية تدوير األعمال 
  ):غير الرسمية(الشكل غير المقصود- ب

و          ود داخل املنظمة من خالل الشبكات غري الرمسية ، القصصو يعين  أن تنتقل املعرفة  بشكل غري مقص
و كذلك عن طريق العالقات الشخصية ، و نقل املعرفة ليس بالعملية السهلة حيث يعتمد على  ،ما شابه ذلك

نقل الشفافية  التنظيمية  السائدة باملنظمة اليت تعتمد على عالقات تقليدية من الرقابة و السلطة يصعب عليها 
  املعرفة ألن العقلية القائمة على األمر و اإلشراف حتد من فرص تشكيل اجلماعات و الوحدات االجتماعية 

كما أن اهليكل التنظيمي له   ،و حتد من تفاعلها و هي اعتبارات ضرورية لتحويل املعرفة الفردية إىل معرفة تنظيمية
   و تقامسها يف نقل املعرفةتتسم بعدم املرونة  ةالبريوقراطي سأساالقائمة على  تأثري مباشر حيث أن اهلياكل اهلرمية

                                                
  .47:احلجازي هيثم، نفس املرجع السابق، ص 1

2 Marquardt Micheal,  J,  op, cit, p:38. 
3 Marquardt Micheal,  J, op, cit,  p:38. 
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لن يسمح بتدفقها بشكل فعال و على العكس من ذلك إذا ما مت توزيعها بنمط غري  و تشاركها فإصدار األوامر
  .رمسي أساسه الثقة و التعاون و التفاهم حيث يتم نقل  املعرفة بسرعة و فعالية 

  1:شروط لنقل املعرفة و هي  ةربعتوفر أ) بادركو(و قد حدد 
  جيب أن تكون هناك وسيلة لنقل املعرفة.  
  جيب أن تكون الوسيلة مدركة و متفهمة متاما هلذه املعرفة و فحواها و قادرة على نقلها.  
 حلافز لدى الوسيلة للقيام بذلك جيب توفر ا.  
  عدم وجود معوقات حتول دون نقل املعرفة.  
  :تطبيق  المعرفة -5

خر عملية من عمليات إدارة املعرفة تفرتض استخدام املعرفة و تطبيقها ، ألن هدف املنظمات ليس امتالك إن أ
و يعين تطبيق املعرفة جعلها أكثر مالئمة لالستخدام ستخدامها و تطبيقها على أحسن وجه،املعرفة فقط و إمنا ا

ا    .يف تنفيذ أنشطة املنظمة و أكثر ارتباطا باملهام اليت تقوم 
  )Directives(التوجيهات2 :ثالث لتطبيق املعرفة و هي  آلياتإىل أنه ميكن التمييز بني  ) Grant(و يشري 

  (Self contained task teams)و فرق العمل ذات املهام احملددة ذاتيا ) Routine(و الروتني  
يتم وضعها لتحويل املعرفة  و يقصد بالتوجيهات جمموعة حمددة من القواعد و اإلجراءات  و التعليمات اليت

الضمنية للخرباء إىل معرفة صرحية لغري اخلرباء ، أم الروتني فيشري إىل وضع أمناط لألداء و مواصفات للعمليات 
األخرية فتعين بناء فرق  اآلليةأما  ،تسمح لألفراد بتطبيق و دمج معرفتهم املتخصصة دون احلاجة إىل اآلخرين

فيتم استخدامها يف املواقف اليت تكون فيها املهام معقدة و تتم بقدر من عدم ذاتيا لعمل ذات املهام احملددة ا
ت التأكد حيث ال ميكن استخدام التوجيهات أو الروتني و يف هذه احلالة تتوىل الفرق ذات املعرفة و التخصصا

يق  التجريب و التطبيق كما أن تطبيق املعرفة يؤدي إىل التعلم أي أنه  عن طر املطلوبة للتصدي حلل املشكالت،
     3.مما حيسن مستوى املعرفة و يعمقها

  
  
  
  
  
  

                                                
  .74:ص ، نفس  املرجع السابق،الح الدين عواد كرمي الكبيسيد زناد درويش العيادي، صسع - 1
  .08:ص ،، نفس املرجع السابقحسن العلواين - 2
  .45:ص ،العلي وآخرون، نفس املرجع السابق- 3
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  : ادارة المعرفة ومحددات ابعاد:رابعا 
ا هناك اتفاق بني رواد ادارة املعرفة حول مضمون ابعادها ليس فكل حدد هلا جمموعة من االبعاد حسب  وحمددا

  :عرفة لذلك سنقدم عدة مناذج حول ابعاد وحمددات ادارة املتوجهه 
  :النموذج االول -1

  النموذج االول لمحددات ادارة المعرفة  30:الشكل رقم
  

  حمددات       
  إدارة                                                              
  املعرفة       

  
  .8:ص نفس المرجع السابق، ،العلواني حسن :المصدر

   1 :للشكلموجز  شرحويف ما يلي 
ــه أن اهلياكــل التنظيميــة األكثــر مالئمــة إلدارة املعرفــة هــي تلــك اهلياكــل الــيت  :يكــل التنظيمــياله-أ ممــا ال شــك في

على االستجابة السريعة للمتغريات ومن بني أهم  القادرةسهولة االتصال و توفر  و ،تتسم باملرونة والتكيف مع البيئة
ـــة جنـــد  ـــر مالئمـــة إلدارة املعرف ـــة األكث ـــة ،شـــبكة العنكبـــوت :مـــثال اهلياكـــل التنظيمي اي ـــة إىل مـــا ال  اهلياكـــل  األفقي

،اهلياكــل املعكوســة وعليــه فإنــه علــى املنظمــات الراغبــة يف تطبيــق إدارة املعرفــة  التحــول مــن املمارســات املعتــادة إىل 
  :املمارسات أكثر توافقا مع معطيات عصر املعرفة كأن تقوم مثال بـ

 اهلياكل التنظيمية األكثر تفلطحا الشكل املتعدد املستويات إىل هلرمي التحول من اهليكل التنظيمي ا.  
  التحول من النظم املركزية املعتمدة على احتكار املعرفة إىل النظم الالمركزية اليت تضمن تدفق وانتشار املعرفة يف

 .املنظمة كلها
 جلماعي يف فرق العملالتحول من أمناط التنظيم القائمة على العمل الفردي املنعزل إىل منط العمل ا. 
إدارة املعرفة تتطلب منط غري عادي من القيادة ،ليتمكن القائد من قيادة اآلخرين لتحقيق : القيادة التنظيمية -ب

م رؤسـاء ولكــنهم اليـوم يوصـفون  وادو أعلـى مسـتويات مـن اإلنتاجيــة يف املنظمـة ،فالقـادة مل يعــ م  يوصـفون بـأ بــأ
  : املعرفة هو القائد الذي يتصف بـ ةولذلك فالقائد املناسب إلدار  مدربون منسقون أو مسهلون أو 

 القدرة على شرح الرؤية لآلخرين.  
 أن يكون القدوة واملثل األعلى. 
  على ربط هاته الرؤية يف أكثر من مضمون  ةأن تكون لديه القدر.      

                                                
 .9:ص نفس املرجع السابق،  ،علواينال حسن1
 

 القيادة التنظيمية الثقافة التنظيمية

 اهليكل التنظيمي تكنولوجيا املعلومات
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شـبكة (الكثـري مـن اإلمكانيـات مثـل  تـوفر تكنولوجيـا املعلومـات احلديثـة إلدارة املعرفـة: تكنولوجيـا المعلومـات-ج
  .مما يسهل ويسرع من إدارة املعرفة...)املعلومات ،الشبكات الداخلية واخلارجية ،برامج التصفح ،خمازن البيانات

تطلب إدارة الفريق يف أية منظمة أن تكون القيم الثقافية السـائدة مالئمـة ومتوافقـة مـع مبـدأ ت:الثقافة التنظيمية -د
  .التعلم وإدارة املعرفة وأن تكون مشجعة لروح الفريق  االستمرار يف

  نموذج االبعاد السبعة  :النموذج الثاني -2
  لمحددات ادارة المعرفة الثانيالنموذج   31: الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : Camila Lopes Ferreira1, Luiz Alberto Pilatti, Analysis of the Seven 
Dimensions of Knowledge Management in Organizations, J. Technol. 

Manag. Innov. 2013, Volume 8, Special Issue ALTEC, p:55.  
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 1:ويف ما يلي شرح موجز للشكل
ن قبل الدور االساسي لإلدارة العليا هو حتديد جماالت املعرفة اليت ميكن استكشافها م:الرؤية االستراتيجية -أ

املنظمة ووضع الرؤى لقيادة املشاريع املبتكرة وادارة القوى العاملة اليت تعترب مفتاح اي اسرتاتيجية تنافسية يصعب 
تكون نتيجتها منتجات  ظاهرية /ضمنية مجاعية،/تقليدها وعلى املنظمة ان تكون قادرة على حتويل املعارف فردية

  .عمليات جديدة او خدمات او
تساعد على تفسري األحداث وتقييم ما هو  ميكن فهم الثقافة باعتبارها املعايري والقيم اليت :ظيمية الثقافة التن-ب

ا أنظمة التحكم اليت هي قادرة على حتقيق  قد تكون أيضا هذه املعايري والقيم، مناسب الثقافة ، فعاليةالعلى أ
لثقافية اإلبداعية، مثل البيئات ا ،عبريية يف ترسيمهال العناصر التالتنمية من خال سرتاتيجيةالتنظيمية هي أساسية ال

  .و تنفيذ أفكار جديدة وحرية العاملني بالنسبة إىل املعايري والقيم ،و مكان العمل
كسر النموذج ب املنظماتاملعاصرة املفروضة على  مواجهة التحدياتفرض عليها  املنظمة :الهيكل التنظيمي-ج

 تنبع الناس ركز أكثر علىيكل ا ياهلنوع من و  ة و املزيد من املعرفة املكثفةيديناميكللبحث عن  البريوقراطي 
 واحلصول على  و الكفاءة ، والبحث عن كل من االبتكاروتوجه حنو اإلبداع، لعالقاتمن اخلربة أو ا فيه  السلطة

ي التنظيميكل اهلمن تنفيذ هذا النوع  رمسيالوقف امل ، بغض النظر عنفريقالشخص أو القيمة املضافة من قبل ال
املعرفة و القدرة و االستفادة من اإلبداع  تسعى اىلأكثر ابتكارا و  تصبح املنظماتعملية التنمية حيث  مهم يف

  .اهلرمية املستويات خمتلف يفعلى التعلم 
ختزين و  رنش عملية االستحواذ،جيب أن تكون ذات صلة مباشرة ل دارة املوارد البشرية ا :ادارة الموارد البشرية -د

ا تؤثر بشكل واضح من خالل التعيني  بتكار واملعرفةإدارة التعلم واعلى  املعرفة اخلارجية والداخلية للشركة أل
  :تطوير وإنتاج املعرفةيف وتساهم األنشطة الثالثة التالية ، واالختيار، والتدريب، والوظيفي واملكافأة

  الذين يعتربونالكفاءات و  من ذوي املهاراتلى املوارد البشرية احملافظة عو  استقطابحتسني قدرة املنظمات على  -
م قيمة،    .للغاية صرامة ذات انتقائيةا عندما تعتمد الشركات حيدث هذيف حد ذا

السلوكيات اليت من  والعمليات اجلماعية للتعلم، وكذلك تتماشى مع متطلبات الفرد اليت تشجيع السلوكيات -
ا  والتدريب الذي  ةلخطط الوظيفيليف هذا املعىن، ينبغي إيالء االهتمام ، االسرتاتيجيةاحلفاظ على املصاحل شأ

  .على حد سواءا ملنظمة مع أشخاص آخرين داخل وخارج يوسع جمال االتصاالت والتفاعالت
الشركة ككل،  وافرق، ال أداءمع اكتساب املهارات الفردية و  تبط بشكل متزايدنظام االجور الذي ير اعتماد  -

  .سواء على املدى القصري وعلى املدى الطويل
  منظمةكل ،  ختزين ونشر املعرفةملنظمة تؤثر بصورة مباشرة على ) IS(نظم املعلومات :المعلوماتنظام -ه

                                                
1 Camila Lopes Ferreira1, Luiz Alberto Pilatti, Analysis of the Seven Dimensions of Knowledge Management 
inOrganizations, J. Technol. Manag. Innov. 2013, Volume 8, Special Issue ALTEC, p:55. 
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 املعلومات جيب أن تكون مأنشطته إىل مجيع املعلومات الالزمة لتسهيل أداء ظفيها من الوصولمو  ميكنجيب أن 
 جيب ان تكون  وعالوة على ذلكمها، لتسهيل استخدا نيالالزم املكانو  ك الوقتيف ذل شكل دقيق،بمتاحة 

  .دائما  حتديثهايتم موثوقة وذات صلة و مفيدة و  البيانات واملعلومات واملعرفة
ويقصد  زيادة التعلملباعتبارها وسيلة   قوم على البيئة اخلارجيةيمن خالل بيئة  التعلم :التعلم من خالل بيئة  -و

  .ات وغريهاواجلامع معاهد البحوث، املنافسني، الء واملوردينالعم ، أياملنظمةتتجاوز حدود  ماكن ا ا
  نموذج االعمدة االربعة  :النموذج الثالث -3

  األربعة األعمدة الثالث النموذج   32:الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

Source : Alireza Anvari, and all, An assessment of Knowledge Management 
(KM): A consideration of information, culture, skills 
and technology, African Journal of Business Management Vol.5 (28), 16 
November, 2011, p:1283. 

  :ويف ما يلي شرح للنموذج
يتم حيث نظر واملواقف من األفراد اآلراء و وجهات ال، جممل املعايري واملبادئ و القيمالثقافة هي  : الثقافة-أ

وتقاسم تصبح جزءا  خلق املعرفة" . دوامة املعرفة" تسمى ي تحويل بشكل حلزوين ، وبالتايل فهتشغيل عمليات ال
  .من ثقافة املنظمة

تشري إىل قدرات ومواهب االفراد واخلربات الشخصية تبني أنا ملنظمات تعرتف باحلاجة إىل  املهارات :المهارة - ب
كما )  ICT(وظفني متعددي املهارات الستغالل املزايا النامجة عن اعتماد املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت امل

  .ان للجامعات القدرة على حتسني املهارات املوجودة واكتساب مهارات جديدة
  معلومات مفيدة املعلومات بوصفها جمموعة منظمة من البيانات وينظر إىل املعرفة باعتبارهاتعترب  :المعلومة-ج

وتشمل املعلومات املعىن احملدد للبيانات كما تعمل العديد من املنظمات على تطوير أنظمة املعلومات املصممة 
  .بشكل خاص لتسهيل تبادل وتكامل املعرفة 

البىن ة بل كذلك على املنظمات ليس فقط بناء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املناسب جيب :التكنولوجيا  -د
 لحصول علىل أنظمة الكمبيوتر، و تقنيات الشبكات وغريهامع  املوارد البشرية اليت متكن من تكاملالتحتية 

 التكنولوجيا مستويات عالية من االستثمار يف الن عمليات ادارة املعرفة تتطلب ،هاو استخدام هاوختزين املعرفة

 التكنولوجيا

 المعلومة

 المهارة الثقافة
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يف الثقافة  ادارة املعرفةا تعتمد على إدماج لتكنولوجيا هي غالبا ملناجح لاألهم من ذلك أن االستخدام ا
  .د من الفجوة املعرفية، كذلك تساهم التكنولوجيا يف احلالتنظيمية

  تحليل ادارة المعرفة بالمفاتيح الخمسة :النموذج الرابع -4
  تحليل ادارة المعرفة بالمفاتيح الخمسة النموذج الرابع  33:الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  

Source : Alireza Anvari,and all, Analysis of Knowledge Management within 
Five Key Areas, Journal of Knowledge Management, Economics and 
Information Technology, issue 6 October 2011, p:03.  

 
ائد يعترب قدوة لآلخرين يف فالق. ما الشك فيه أن القيادة عنصر مهم يف تبين وتطبيق إدارة املعرفة :نمط القيادة -أ

ة إلدارة املعرفة من نظريات ولذلك، فإن هناك بعض النظريات اخلاصة بالقيادة تكون أكثر مالءم. التعلم املستمر
ا ال تناسب تطبيق إدارة املعرفة ، أخرى أما نظريات سلوك القائد ،فهي أكثر .فنظرية مسات القيادة يرى البعض أ

وتعتمد النظرية الظرفية أو املوقفية  لظرفية متفقة أكثر مع منط القيادة املطلوب إلدارة املعرفةمالءمة بينما النظريات ا
على تفاعل اخلصائص الشخصية للقائد وسلوكه، وعوامل املوقف القيادي نفسه، وهي ترى أن املوقف نفسه له 

د على إجناز ما هو مطلوب منه، ومن أهم أمهية كبرية يف التأثري على عملية القيادة، ألنه يؤثر على مدى قدرة القائ
وهي تشري إىل أنه ال يوجد أسلوب واحد يف القيادة يصلح  النظرية الظرفية: هذه النظريات وأشهرها نظرية فيدلر

لكل زمان ومكان، كما أن هناك صفات معينة جيب توافرها يف كل قائد وبصفة عامة، فإن إدارة املعرفة تتطلب 
فالقادة . لقيادة يتمكن من قيادة اآلخرين، لتحقيق أعلى مستويات من اإلنتاجية يف املنظمةمنطًا غري عادي من ا

م منسقون م رؤساء، ولكنهم يوصفون بأ  Facilitators أو مسهلون Coordinator مل يعد يوصفون بأ
ث صفات فإن القائد املناسب إلدارة املعرفة هو القائد الذي يتصف بثال ولذلك، Coachesأو مدربون 
القدرة على شرح الرؤية لآلخرين، وأن يكون قدوة هلم، وأن تكون لديه القدرة على ربط هذه الرؤية : أساسية هي

   1.يف أكثر من مضمون وداخل أكثر من إطار يهم املنظمة وتعمل املنظمة من خالله

                                                
1 http://www.hrdiscussion.com/hr60464.html, املنتدى العريب إلدارة املوارد البشرية, (Consulté le: 26/07/2016). 

 ادارة المعرفة

 االدارة العامة

 الموارد البشرية 

 نمط القيادة الرؤية االستراتيجية

 العمليات الداخلية
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ا تصور رفت الرؤية االع:الرؤية االستراتيجية - ب ، سرتاتيجيات مستقبليةاجمموعة او  ةالسرتاتيجيسرتاتيجية بأ
واالنشطة  تاالسرتاتيجيا، فهو يهيء تصورا عن توجه وغرض كامن يف للمنظمة ااسرتاتيجيوحيقق ذلك مثاال 

نظاما مصمما  باعتبارها ةاالسرتاتيجيهي احدى مهام االدارة  ةاالسرتاتيجي، لذا فعملية خلق الرؤية ةاالسرتاتيجي
، ويرتبط ذلك مبا ةاسرتاتيجي، اضافة اىل وضع تصورات ةاالسرتاتيجينع القرارات ملساعدة االدارة يف تقدير وص

ولعل االخفاق فيها سيؤدي اىل زيادة الكلف ويهدد  ومعارف حتتاجه تلك التصورات والقرارات من كلف وموارد
  . استمرارية املنظمة 
ونشج التكوين املعريف خربة  ةاالسرتاتيجيات على فاعلية نظم املعلوم وموضوعتيها ةاالسرتاتيجيوترتكز دقة الرؤية 

  .وميكن النظر اىل التصور بأنه نافذة املنظمة حنو املستقبل املرتقب، لما ومتثيال وخياال وحدسا وذكاءوادراكا وتع
لية يف عامل األعمال من خالل اعيف جعلها أكثر ف املنظمةتساعد إدارة املعرفة  :العمليات الداخلية -ج

ا يف  ألن إدارة املعرفة تساعد العاملني يف ، ألعماهلاالعمليات األكثر مناسبة ومالئمة  اختيـار وتنفيـذمساعد
ذات القيمة العالية والضرورية يف مراقبة األحداث اخلارجية، وهذا ينتج عن  املنظمة على اختيار املعلومات

حتقيق االعتماد املتزايد على  املنظمةمبقدور  ماك  ،املنظمةاإلداريني يف  استخدام القاعدة املعرفية من قبـل القـادة
املبتكرة للمشاكل، باإلضافة إىل تطوير عمليات  املعرفة املشرتكة، من خالل مسامهة العاملني يف إنتاج احللـول

وبالتايل مساندة نشاطات العصف الذهين  وقد وجدت املعرفة كأداة مساعدة فـي حتفيـزاملنظمة، االبتكار يف 
  1.بتكارعملية اال

 العنصر لية التفكري، فالتفكري حمصور علىالبشري هو ذلك احملور الذي يتعلق بعم املوردن إ :الموارد البشرية-د
 البشري، فالنقود حتقق أمورا متعددة، لكنها ال ميكن أن تفكر، واملكائن تؤدي العمل بصورة كفؤة وفاعلة وأفضل

 إىل االخرتاعات، أما اإلنسان فهو املصدر األساسي لعمليات إنتاجية من العاملني، لكنها ال ميكن أن تتوصل
ا و فاعليتها يف إدارة املوارد البشرية اويعتمد جناح ، اإلبداع واالبتكار دارة املعرفة يف املنظمات على مدى مقدر

ة لتحديد  من اإلدار  اسرتاتيجيةبصفة عامة والعقول املتميزة بصفة خاصة، والذي حيتاج إىل وضع خطة أو  لديها
يف  وتأثريهوقبل كل هذا يتطلب إدارة واعية ومدركة ألمهية هذا األصل  االسرتاتيجياستثمار هذا األصل  كيفية
  .، اذ يعترب املورد البشري ركيزة واساس التفاعالت اخلالقة واملولدة للمعارف وتقدم املنظمة جناح

نيني الفرصة الكافية لالطالع والتعرف على املعلومات جيب ان متنح االدارة العامة مجيع املع :االدارة العامة-ه
 نظرا والقرارات ذات العالقة مما يساهم خلق واكتساب املعارف وتشاركها وهو ما يعود على املنظمة بالفائدة،

االت، تواجه املنظمات العديد من  للتقدم اهلائل يف العلوم والتكنولوجيا، وما نتج عنه من تغيري يف خمتلف ا
 إىل أن حميط) ريتشارد بيكهارد(فقد أشار . حديات مما تطلب منها إما التكيف مع ذلك، أو الفشل واالندثارالت

                                                
لة اجلزائرية للتنمية  ،على األداء في المؤسسة االقتصادية أثر إدارة المعرفةحممد زرقون، احلاج عرابة،  1  .131:، ص2014،ديسمرب  01/ عدد  – االقتصاديةا



  معـرفةإدارة ال المعرفة و                                                                                الفصل األول
 

 
88 

املنظمات أصبح يتسم باحلركية، لذا فاملنظمات اجلامدة جيب أن جتد الوسائل واألساليب اليت متكنها من جتديد 
ا   1.نشاطها واالستفادة من قدرا

  المعرفة التسويقية  ادارةمفهوم :المطلب الخامس 
ال بد من اإلشارة  Marketing Knowledge Managementللحديث عن إدارة املعرفة التسويقية 

ا متثل يف جوهرها جزءًا من إدارة املعرفة الكلية للمنظمة  ً إىل كو  Organization Knowledgeابتداء
Management  ا متثل يف حقيقتها ذلك اجلزء احليوي من معرفة  واملنصب حنو ادراك أمهية السوق املنظمةلكو

ارة املعرفة التسويقية بعموميتها وخصوصيتها وبالتايل فإن إد. أساسًا كمصدر مهم من مصادر املعرفة الزبائن ة يفممثل
ملا ميثله . بني املنظمة واملستهلك Gap Knowledgeمتثل علمية غلق للفجوة املعرفية  املوجهة حنو املستهلك

 قق املنظمة التفاعل املباشر معهميكن أن حت املعرفية اليت حيملها كل مستهلك ل املنظمة على املزاياذلك يف حصو 
ا ستحقق امليزة التنافسية املؤش عن املعرفة  كثرت ما كتبمع  ، و رة يف عالقة املنظمة باملستهلكنيوبالتايل فإ

م مل يصلوا إىل تعريف ثابت  الباحثني من طرف التسويقية   . هلذا املصطلح املتداول بينهم موحدو إال أ
 :تعريف المعرفة التسويقية : اوال

نقلة نوعية يف توجهات املنظمات  تعد املعرفة التسويقية مبثابة رؤية جديدة برزت منذ منتصف القرن املاضي، مثلت
 انصياعاً  وق وأحكامهاملنظمة باجتاه االنسياق لتوجهات الس من الرتكيز على اجلوانب التـشغيلية التـي متارسـها

ا مع توقعات السوق، وبالتـايل فـشلها فـي تـسويق حلقيقة واجهتهـا املنظمـات   العاملية ممثلة بعدم تطابق حسابا
ا، األمر الذي حيتم عليها البحث عن ممارسات ومعاجلات ميكن استخدامها لتحقيق أهدافها، وهو ما ميثل  منتجا

ا  وفق ذلك ميكن تعريـف املعرفـةجوهر املعرفة التسويقية، وعلى  جوهرًا أساسيًا مهمًا يف انضباط (التسويقية بكو
يف صياغة اخلطط التسويقية الناجحة املستندة إىل حكمة العقل لقياس متغيـرات  العمل التسويقي، وركيزة موضـوعية

ا متثل جمموعة من االفكار واالحكام واالنطباعات والصور  الـسوق الذهنية املرتسخة لدى ادارة املختلفة بكو
  .  املنظمة جتاه متغريات السوق والزبائن احلاليني واحملتملني

ا   :تعرف املعرفة التسويقية على ا
   2.املعرفة التسويقية للمنظمة هي تلك املعرفة املتعلقة بعمالئها ومنافسيها-1
  3.معرفة السوقاملعرفة التسويقية هي معرفة الزبون، معرفة العميل، -2
املعرفة التسويقية هي املعلومات املتعلقة بالبيئة التسويقية واملتعلقة خصوصا بالعمالء وهي املنشطة ملعرفة -3

   4.املنظمة

                                                
1 http://www.hrdiscussion.com/hr10616.html, ةاملنتدى العريب إلدارة املوارد البشري  , (Consulté le: 26/07/2016). 
2G.S. Day,The Capabilities of Market – Driven Organizations, Journal of Marketing, October 
1994,  pp:37-42. 
3 M.J. Shaw, C. Subramaniam, Knowledge Management and Data Mining for Marketing, Decision Support 
System, 2001, pp:127-137. www.elsevier.com/locate/dsw. 
4 I.Nonaka, A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, Organization Science, 1994, p: 27. 
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4-  (Huber, Morman and Miner similarly) ا املعلومات حول عرفا املعرفة التسويقية على ا
ا ا، نقلها، تفسريها وخز   1.السوق اليت مت اكتسا

ا حتدد معرفة املنظمة بزبائنها احلاليني  دارة العالقة مع الزبون متثـلان إ-5 جوهر املعرفة التسويقية، وبالتايل فإ
ا تتموضع بقوة يف تفاعلها احلقيقي مع الزبـائن واحملتملني أكثر مما هو  من خالل سلوكهم الشرائي، وبالتايل فإ

    2.ونعليه انتهاج األطر النظرية للتعامل مع سلوك الزب

ا  كما عرفت املعرفة التسويقية-6 املرشد املنضبط لتمييـز املعرفـة التسويقية وتروجيها بني األفراد لتطوير املعرفة :بأ
ال التسويقي املتعدد االجتاهات   3.احلالية وخلق معرفة تسويقية جديدة واالستفادة منها يف تطوير تطبيقات ا

  4:كما يبينه الشكل التايل   ويقية يف سبعة مفاهيم وستة أنشطةميكن إمجال مدلول املعرفة التس-7 
  المعرفة التسويقية الحديثة: 34الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إمكانية تبني وتطبيق المعرفة التسويقية الحديثة وأثرها على األداء في ، صالح بن عبد اهللا الملحم :المصدر
  .2004، السعودية، الرياض، محمد بن سعود اإلسالمية جامعة اإلمام ،القطاع الصناعي السعودي

                                                
1 G.P. Huber,Organizational Learning, the Contributing Processes and the Literatures,Organizational 
Science, 1991, Vol. 2, pp: 88-115. 

 70:، ص2008، األردن عمان، دار إثراء للنشر والتوزيع،، اإلعمـالاستراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمات  حسن حسني عجالن، 2
األسر يف مدينة  دراسة ميدانية على أرباب، )الكهربائية(على الوالء للعالمة التجارية للسلع المعمرة  تأثير المعرفة السوقية للزبائن، سامي فياض العزاوي، ممدوح طايع الزيادات 3

لة العربية لإلدارة، عمان   .195:، ص2000) حزيران(يونيو  ، 1ع ، ا
4  

 المعرفة التسويقية الحديثة

 االنشطة المفاهيم

 بالسوق التوجيه فلسفة 1
 السوق في المنتج وضعية تحديد 2
 قطاعات إلى السوق تقسيم 3
  المزيج التسويقي لعناصر األمثل الستغاللا 4
 التجارية والعالمة للماركة الوالء بناء 5
 )التمايز (تنويع المنتج 6
 .السوق اختبار 7

  تحديد األهداف التسويقية 1
  تخطيط النشاط التسويقي 2
  التنسيق و التكامل بين األنشطة التسويقية 3
  التحفيز 4
  يقيالتقييم والرقابة على النشاط التسو  5
 . .بحوث التسويق 6
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  :ويف يلي شرح للمفاهيم 
      Market Oriented : فلسفة التوجيه بالسوق   

ومطالب العمالء  إدراك رجل التسويق ألمهية توجيه آافة أنشطة وقرارات املنشأة حنو إشباع رغبات واحتياجات
  .وخدمات املنظمة واملستهلكني يف األسواق املستهدفة ملنتجات

- Product Position: تحديد وضعية المنتج في السوق   
دف إىل احملافظة على صورة ذهنية متميزة ملنتجات  املستهلك  لدىوخدمات املنظمة القرارات و األنشطة اليت 

  .ستهلكواحتياجات امل من خالل إيصال الفوائد واملزايا والفريدة املوجودة يف املنتج واليت تنسجم مع رغبات
Market Segmentation:  تقسيم السوق إلى قطاعات  

للمستهلكني يف  بتجزئة السوق الكبري إىل أسواق فرعية ذات صفات متجانسة املنظمةقيام رجل التسويق ب
املواد الغذائية، وذلك لتصميم  سوق النساء وسوق األحذية وسوقكالحتياجات ودوافع الشراء للسلعة  الرغبات وا

  .لكل قطاع أو سوق فرعي أو جمموعة من املشرتين نشاط تسويقي
Optimisation of the Marketing Mix :  االستغالل األمثل لعناصر المزيج التسويقي   

املختلفة واليت تشمل  قيام املنشأة بتخصيص املوارد التسويقية املتاحة بالطريقة املثلى بني عناصر املزيج التسويقي
  .)الرتويج, التوزيع, التسعري, املنتج(

Product Differentiation :)التمايز واالختالف في المنتجات(تنويع المنتج     
ا املنافسة مما يدفع ا بصورة متميزة ومتنوعة وخمتلفة عن مثيال املستهلك إىل االقتناع  قيام املنشأة بإظهار منتجا

  .املنتجات عن غريها بتفوق هذه
       The Building of Brand Loyalty : ة والعالمة التجاريةكبناء الوالء للمار    
ا قيام املستهلك بشراء منتجات املنشأة باستمرار ة كوتفضيله للمار  قيام رجل التسويق باملنشأة بأنشطة تضمن 

  .عند قيامها. والعالمة التجارية اليت تقدمها يف السوق
     Test Marketing :اختبار السوق   

  ن كبعض األما  ند تقدمي منتجا جديدا يف السوق بعرض آمية حمدودة من املنتج يفقيام رجل التسويق باملنشأة ع
                                                             .نطاق واسع و املناطق البيعية لتقييم ردود فعل املستهلك جتاهها قبل طرحها يف األسواق على

 : لالنشطةويف يلي شرح 
 :Objectives setting : -تحديد األهداف التسويق  

ة يف كالشر  أهداف زيادة الرحبية أو املبيعات أو حصةك ،أة بتحديد أهداف تسويقية واضحةمدى قيام املنش
  .من أجل استخدامها يف قياس ومتابعة األداء السوق
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:Marketing Planning : تخطيط النشاط التسويقي -   
التسويقية ووسائل  مدى قيام املنشأة بوضع خطط رمسية ومكتوبة يف جمال التسويق، تبني بوضوح األهداف

  .حتقيقها
:Co-ordination and Integration : التنسيق و التكامل بين األنشطة التسويقية -   

    اإلعالنكالتسويقية   والتكامل بني خمتلف الوظائف مدى قيام مدير التسويق باملنشأة بعقد اجتماعات للتنسيق
 .وغريها و البيع و التسعري والتخزين والتوزيع و الرتويج والنقل ورقابة املخزون

:Motivation :يز التحف -    
ال التسويقي على تنفيذ دام أساليب حتفز القائمنيمدى قيام مدير التسويق باستخ   .األنشطة التسويقية يف ا

:Evaluation and Control : لتقييم والرقابة على النشاط التسويقي -    
االت التالية ت اليت تقدمها املنشأة يف حتليل رحبية املنتجا :مدى قيام اإلدارة بتقييم النشاط التسويقي يف ا

 حتليل، ها املنشأةلتوزيع اليت تتعامل معحتليل رحبية منافذ ا، ألسواق اليت تتعامل معها املنشأةحتليل رحبية ا ،السوق
  .دراسة وحتليل تكاليف التسويق، املناطق البيعية املختلفة رحبية

:Marketing Research   :قبحوث التسوي -  
االت التاليةكقيام الشر  مدى دراسات عن ، دراسات عن العمالء واملستهلكني :ة بإجراء دراسات وحبوث يف ا

دراسات عن مستوى حجم مبيعات ، عن مستوى أرباح املنشأة دراسات، دراسات عن منافذ التوزيع، املنافسني
  .املنشأة

أن نستعرض جمموعة من املفاهيم حول املعرفة التسويقية طبقا لرأي الباحثني يف  اجلدولحناول من خالل هذا -8
ال، وكما مبني يف اجلدول   :التايل هذا ا
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  رفة التسويقية مجموعة من المفاهيم حول المع 11 :الجدول رقم   
هي المرشد المنضبط لألفراد العاملين في المنظمة لتطوير الممارسات والتطبيقات في   2004  البكري

المجال التسويقي المتعدد االتجاهات ويتجلى ذلك بقدرة المنظمة على استقراء البيئة 
  التنافسية التسويقية وخلق االمكانيات المناسبة للتكيف والتعامل معها 

pollard 2006   نتائج التطور الداخلي للمنظمة واتصاالتها الخارجية مع االطراف التي تتعامل معها  
عملية توظيف ذهني لما تراكم من ممارسات متعارف عليها بين التسويقيين ممارسي مهنة   2007  ابو غنيم

  التسويق
Kohlbacher 

florian 
تشمل التفكير والتنفيذ في مجال التسويق  كل من المعرفة المعلنة والمعرفة االجرائية التي  2008

  في المنظمة
Akroush 

almohammad 
الضابط والقانون الذي يسهم في عملية ادراك وتحليل نوع التسويق المطلوب والممكن   2010

وموجودات المعرفة وعمليات التخطيط والمتابعة  إلمكاناتتحقيقه والتي لها عالقة 
  سويق بما يحقق االهداف التنظيميةالتواالجراءات للعمل على تطوير 

ية الشاملة في تشخيص مدى توافر ابعاد المعرفة التسويق، فارس محمد فؤاد النقشبندي :المصدر
، من دون عينة من مديري المصارف التجارية في مدينة دهوك دراسة استطالعية آلراء المنظمات الخدمية

  .سنة
مة تشري إىل أن املعرفة هي املورد الرئيسي للشركة خللق ودعم تطوير من وجهة النظر القائمة على املعرفة للمنظ-9

إدارة تطوير املنتجات، : السوق فإننا نقول أوال تكمن تلك املعرفة التسويقية يف ثالث عمليات رئيسية للتسويق 
العمليات وإدارة عالقات العمالء وإدارة سلسلة التوريد، ثانيا نقول إن معرفة التسويقية هي مدى فهم هذه 

و تطبيق املعرفة يف  التسويقية الثالثة على املدى الذي ميكن قياسه من خالل تقييم الوعي للعوامل والسيطرة عليها،
ا. أسواق جديدة   .سنقوم حتليل هذا املفهوم من املعرفة التسويقية ودراسة عالقتها مع املعرفة ذا

عمليات  طار الذي يعيد تعريف التسويق املتمثلة يفاإل 1999يف عام )Srivastava(اقرتح سريفاستافا  قدول
و إدارة عالقات ) SCM( ، و إدارة سلسلة التوريد )PDM(إدارة تطوير املنتجات: التسويق األساسية الثالث

التحسني من  القيمة للعمالء، تطوير حلول جديدة من العمالء،: حيث ختلق هاته العمليات)  CRM( العمالء 
ونقل املخرجات، انشاء عالقات مع كل الكيانات يف السوق، وبالتايل العمليات الثالث اكتساب املدخالت 

م  وهي األهداف األساسية (تشمل املهام التسويقية األساسية اليت ال غىن عنها جلذب الزبائن واالحتفاظ 
  1).للتسويق يف معظم منظمات االعمال 

                                                
1 R.K. Srinivasta, T.A. Shervani, L. Fahey,Marketing, Business Process and Shareholder Value: 
an Organizationally Embedded View of Marketing Activities and Discipline of Marketing,Journal 
of Marketing,1999, Vol. 63, special issue, pp. 168-179. 
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                                                             1   :يالتسويقية كمفهوم ه الفكرة بالضبط هي ان املعرفة
 رك املعرفة، تعلم املعرفة، توزيعاكتساب املعرفة، تشا اليت حتتاج اىل املعاجلة من اجل املعلومات املتعلقة بالسوق-

  ؛املعلومات، تفسري املعلومات، الذاكرة التنظيمية 
 ن االخرين وتتيح للمنظمة املعرفةرفة العمالء احلاليني و استهدافهم بأكثر دقة ممتكن املنظمة من مع اليت املعرفة-

اجليدة لبيئة االعمال حيث متكنها من حتديد االحتياجات احلالية للعمالء والتنبؤ باحلاجيات املستقبلية للعمالء 
  ؛اجلدد و متكني املنظمة من حتديد شركاء األعمال املختصني وذلك لبناء القدرات

 .املعرفة التسويقية ميكن أن تكون واحدا من الشروط املسبقة اليت تؤدي إىل أكثر ابتكار لالفكار-
  :والشكل التايل يوضح هذا التعريف 

  
  مكونات المعرفة التسويقية:35الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  

Source : Antonio Lorenzon, op, cit,p :04. 
 التسويقية باعتماد العالقة مع الزبائن فقط وفي دراستنا هاته سوف نركز على المعرفة 

  :ف ادارة المعرفة التسويقيةيتعر  :ثانيا
اتعر    :ف ادارة املعرفة التسويقية على ا
يف االكتساب واخللق واالحتفاظ والتشارك يف املعرفة املرتكزة  املنظمة ادراة املعرفة التسويقية هي احد مهارات-1

 2.تسويقيةحول على نظرة املنظمة لبيئتها ال
مهارات تعلم املنظمة وفن االكتساب واخللق والتحويل واالحتفاظ باملعرفة،  ادارة املعرفة التسويقية هي احد-2

    3.فضال عن مناقلة املعرفة يف تطوير االداء واالبداع يف املنتجات واخلدمات

                                                
1 Antonio Lorenzon, Marketing Knowledge Management in strategic adoption of a CRM solutions: global 
supports and applications in Europe, Working Paper n. 3 – GENNAIO, Università degli Studi di Milano 
Dipartimento di Economia Politica e Aziendale,2005,p:03. 
2 Backer-Michal J, marketing strategy and management, 3édition, macmillan business, London, 2000, p:246. 

 . 67:ص ،نفس املرجع السابق حسني عجالن حسن، 3

 المعرفة التسويقية

SCM 
  المعرفة

PDM 
  المعرفة

CRM 
  المعرفة 
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لتداخل املنطقي ما بني ادارة اثامر ياسر البكري وامحد هشام سليمان ان املعرفة التسويقية تشكل ذلك  يرى-3
   املعرفة والتسويق عندما تستخدم ادارة التسويق تكنولوجيا املعلومات لبناء قاعدة معلومات عن السوق والزبائن 

نتجات واخلدمات وحتديد االسواق املستهدفة واستخدام ذلك يف اختاذ القرارات التسويقية االسرتاتيجية، و عن امل
ملعرفة التسويقية تعين اكتساب وتنظيم قاعدة املعلومات عن بيئة املنظمة التنافسية ومتكني وحسبهما فان ادارة ا

      1.العاملني من تشارك املعلومات وحتويلها اىل معارف ميكن استخدامها يف حتليل االسواق واملزيج التسويقي 
ا-4  ؤسسة التسويقية اكتـساب املعرفـة،إحدى مهارات تعلم املنظمة أو امل :تعرف إدارة املعرفة التسويقية بأ

ا، من أجل تطوير اإلدارة أو اإلبداع يف املنتجات واخلدمات   2.وخلقها وحتويلها واالحتفاظ 
  3:قضايا في إدارة المعرفة :ثالثا
ل ميكن أن تتولد املعرفة من قب ،هو تنظيم وتوزيع والصقل املعرفة واحدة من القضايا الرئيسية يف إدارة املعرفة-1

أدوات استخراج البيانات، وميكن احلصول عليها من أطراف ثالثة، املعرفة ميكن أن يتم تكريرها أو حتديثها املعرفة، 
وميكن للمعرفة املمكن تشاركها ان تنظم بفهرستها وانشاء روابط بعد دمج هذه املعرفة يف قاعدة بيانات وتوزيعها 

سائط السمعية البصرية او تسليمها هلم عن طريق الشبكات ايضا على اصحاب القرار باستخدام  تطبيقات الو 
  .االنرتانت واالنرتنت

النتيجة الثانية املهمة يف ان معظم ادارة املعرفة هي نتيجة تكامل املعرفة من مصادرها املتباينة لدعم القرارات -2
من أحباث  الزبونة، ومعرفة من متاجر التجزئ املنتج معرفة: ن أن تأيت من ثالثة مصادر رئيسيةالتسويقية وميك

شارك املعرفة من قبل املنظمة تم تعلى حنو متزايد، وهذا وي وق من طرف ثالث مزودي البياناتالسوق ومعرفة الس
باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشركاء يف سلسلة مثل املوردين وجتار التجزئة عرب اإلنرتنت ومتكني 

واحدة من األمثلة الكالسيكية عن ، Procter & Gamble P&Gوتعترب شراكة زيادة تبادل هذه املعرفة، 
يستخدم فريق العمل هذه املفاهيم هلا الطريق Wal-Mart The Wal-Martr P&Gشراكة مشرتكة و  

بيانات مشرتكة، انضم بطاقات األداء، وفحص جدول العمالء لتبادل املعرفة من اجل املنفعة املتبادلة لكال 
تبادل البيانات بني شركاء بائع بوول مارت لتطوير أداة تسمح بوول مارت قامت عالوة على ذلك،  الشريكني
املعرفة  سلسلة التوريد العاملية،ايضا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كما طورت  من خالل مفتاحوالناقلني 

الوصول إىل املعرفة والتسويق، اريو، ملكية و تعرب احلدود التنظيمية التقليدية يف هذا السيناليت التسويقية اهلامة 
تأيت هذه اخلطوة من التسويق ، تصبح العوملة عامل النجاح احلاسممعايري تبادل املعرفة، وتبادل التطبيقات و و 

كل زبون على حدى اسرتاتيجيات حمددة ل الشامل لعالقات الزبائن يتطلب التسويق القادم من صناع القرار وضع

                                                
حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الدويل السنوي ، تنافسيةالميزة الالعالقة مع الزبون لتحقيق ادارة المعرفة التسويقية وانعكاساتها على  ثامر ياسر البكري، وامحد هشام سليمان، 1

  .09:، ص2004نيسان  28-26عمان، االردن، ، كلية االقتصاد والعلوم االدارية-جامعة الزيتونة األردنية، الرابع
 .194:نفس املرجع السابق، ص سامي فياض العزاوي، ممدوح طايع الزيادات، 2

3 Michael J. Shaw, Chandrasekar Subramaniam, Gek Woo Tan, Michael E. Welge ,op, cit, 2001. p  p:127–137. 
www.elsevier.com/locate/dsw. 
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ا مهمة ،وان كانت معقدة زأة يف بيئة اليوم املعقدة و من أي وقت مل جدا شاقة و مضنية اال ا تابعة األسواق ا
  :، وهو ما توضحه االشكال التاليةمضى بسبب تغيري تفضيالت العمالء

  تنظيم المعرفة، توزيعها وتهذيبها  36: الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

SOURCE: Michael J. Shaw, and al , op, cit, p p:127-137. 
  

  دمج نظام ادارة المعرفة في التسويق 37: الشكل رقم 
  

  
    المعرفة  تشارك       

  التسويقية
.....................................................................................................  

  
  سلسلة التوريد

.....................................................................................................  
  

  
  تطبيقات تدعم 
  القرار التسويقي

SOURCE: Michael J. Shaw, and al , op, cit, p p:127-137  
  
 
  

 التسويقية  المعرفةجيل 

  امتالك المعرفة التسويقية

 التسويقية  جيل المعرفة

  تطبيقات تدعم القرار توزيع المعرفة دمج المعرفة المعرفة تنظيم

 السوق معرفة المنتج معرفة معرفة الزبون

 الموزعین ادارة المعرفة في المنظمة الموردين

مستوى 
 التحليل

ادارة فضاء 
 النفس

تطوير 
 تالمنتجا

ترويج 
 المنتجات

ادارة العالقة 
 مع الزبون
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  معلومات الزبون: رابعا 
من اجل صناعة القرارات التسويقية املهمة ، حيث ان تستخدم معرفة الزبون املستمدة من بياناته الشخصية  

البيانات الشخصية للزبون تعترب منوذج يعطي رؤية اسرتاتيجية لصانعي القرار  ألنه حيتوي ضمنيا على حاجات 
: ورغبات الزبون والشكل  التايل يوضح نظام معلومات الزبون الذي يستخدم الستخراج البيانات الشخصية 

افية، اخلصائص املتعلقة بالشراء والتبادل للزبون، استخراج البيانات اهلامة عن الزبون يساعد على اخلصائص الدميغر 
التنميط ميكن أن يكون االعتماد عليها يف التحليل، وحتديد الطبقة، إن خصائص الصفقة ميكن أن تساعد على 

  :لزبائن، ويف ما يلي سنوضح اهم معلومات اتسويق وتقدمي حملات مفيدة عن الزبائن
، ميكن  للقائم دمة او قام بزيارتكم من خالل هذاكم مرة اشرتى الزبون املنتج او اخل :تردد املشرتيات  -1

   .بناء الرتويج الالزم  لألسواق املستهدفة بالتسويق
هل كان قضاء بعض الزبون منوذجي ،الصفقة ؟ تساعد هذه املعلومات املسوق : حجم املشرتيات واحدة -2

  .وارد املناسبة للزبائن املتواجدين والذين ينفقون اكثرتكريس امل
منذ مىت قام الزبون بالشراء، تفيد هذه العملية القائم بالتسويق يف االستثمار الزبائن :  حداثة املشرتيات واحدة -3

  .ر والءالذين قاموا بالشراء يف املاضي القريب على مدى فرتة طويلة من الزمن اي لعدة مرات اي الزبائن الكث
خصائص كل جمموعة وميكن احلصول على هذا الغرض على حسب حتديد : منوذجية الزبائنحتديد جمموعات  -4

  .الطبقة أو مفهوم وصف حتديد اهلوية
مع معلومات العميل بدعم من استخراج البيانات و نظم اكتشاف املعرفة ، : حوسبة  قيم  مدى حياة الزبون -5

ن حتسني عن طريق احلوسبة قيم مدى احلياة العمالء، التنقيب، وفشل او جناح وعدد من انشطة التسويق ميك
ا . برامج التسويق قيم مدى احلياة الزبائن هي مقياس لفهم ما حيدث حلجم و قيمة قاعدة الزبائن، و ميكن حسا

م مدى احلياة قي ،مع املنتج واإلحصاءات الرتوجيية باستخدام معلومات امللف الشخصي للزبائن جنبا إىل جنب
م عن طريق قياس كفاءة اخلطة يف  العمالء هي تدابري األصول اليت ميكن أن تساعد املسوقني يف حتديد نفقا

  .األصول املنتجة
تعطي معلومات عن تسويق باملستقبل لزبائن  ،لك أمناط الشراءخصوصا ت، و الزبائنمالمح عن  :التنقيب -6

  .فل تسمح مبعرفة احتياجاته املستقبليةالفئة العمرية للط: ،على سبيل املثال
  :فشل برامج التسويق/ جناح  -7

املسوق ميكن استخدام أمناط الشراء من . قواعد بيانات العمالء توفر معلومات دقيقة على نتائج برامج التسويق 
  .جل اكتشف برامج قواعد البيانات و التسويق ذات الصلة لقياس اآلثار على املدى القصري والطويل األ

  : و الشكل التايل يوضح ذلك
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  بيانات الزبائننظام  38: الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SOURCE: Michael J. Shaw, and al , op, cit, p p:127-137.  
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  :خالصة الفصل
  
حلاسم يف استمرار وجود ومنو منظمات د املعرفة خاصية جوهرية للنشاط االقتصادي فقط بل هي العنصر امل تع 

األعمال، وهي العامل األكثر أمهية يف حتديد مستوى املعيشة وحتسني جودة احلياة الرتباط املعرفة بالثروة والرفاهية 
 املعرفة أدت إىل ظهور بيئة جديدةكل هذه املظاهر وغريها اليت انبثقت عن ،  رتباط املعرفة بالتنمية والتقدموا

  .إدارة للمعرفة رضت وجودلألعمال وف
اية القرن العشرين ظهور جمموعة من املفاهيم واملداخل والنظم اجلديدة يف جمال اإلدارة مثلوقد  إدارة  شهدت 

لمنظمات ا كبريا لأت احلكومات الغربية تعطي اهتماماجلودة الشاملة ومع بداية التسعينيات من القرن املاضي، بد
ا ذات مستوى متميز ومتفوقاليت لديها مستوى أفضل من ا يف جمال كيفية احلصول على املعرفة  ملعرفة مبعىن أ

 Knowledge  مفهوم إدارة املعرفة والتعامل معها وتطبيقها واالستفادة منها ويف هذا اإلطار، برز

Management  ت املكتسبة يف أيدي العاملني يف الوقت والشكل ار ذي يكمن يف وضع املعارف واملهاال
  .مستويات أعلى من االجناز  ناسب والسهولة املمكنة لالستفادة منها يف حتقيقامل

اية  هذا كان املعرفة إدارةز مفهوم و بر و   متاشيا مع التغريات  اإلداريطبيعي للفكر  الثانية كتطور األلفيةمع 
املعرفة   إدارةبين مفهوم لت األعمالمتزايدا من جانب قطاع  اهتمامااحلاصلة ،وشهدت السنوات القليلة املاضية 

  .ميزة تنافسية صعبة التقليد  املنظمة ى عامل العنصر البشري الذي يكسبعل أكثرركز الذي ي
يرجع الفضل  أمههااملعرفة يف عدة دراسات وتيارات فكرية ولعل  إدارةل موضوع او دانه قد مت ت إىل اإلشارةوجتدر 

إىل  املنظمةفكرين الذين قدموا الكثري حول املعرفة يف الذي يعترب ابرز امل) Ikujiro Nonaka(إىلفيه 
  :وذلك يف مؤلفهما املشهور )Hirotaka Takeuchi( املفكراجلانب 

The Knowledge Creating Company  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

أ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   الثانيالفصل  
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  :تمهيد
  
ا املنظمات احلديثة، كما يعد حمورا      ألية مواجهة بني اسرتاتيجياميثل التسويق أحد أهم األنشطة اليت تقوم 

 املنظمة والبيئة اليت توجد فيها، كما أن مدى جناح املنظمة يف أداء هذا النشاط حيدد إىل درجة ومدى النجاح
ا التسويقية أل  ن حاجات اإلنسان عديدة ومتنوعة، يعمل على إشباعها بواسطةالذي ميكن أن تنتج عنه عمليا

 منتجات مادية ملموسة باإلضافة إىل منتجات غري ملموسة مثل اخلدمات اليت شهدت توسعا كبريا يف السنوات
تمعات مما دفع مبنظمات األعمال إىل   ا وذلك نظرا للدور الذي أصبحت تلعبه يف االهتماماألخرية يف خمتلف ا

تمع معا، وهو ما دفع أيضا بالباحثني يف جمال التسويق إىل إجراء دراسات وحبوث ملعرفة إمكانية  حياة الفرد وا
 تطبيق املبادئ واملفاهيم التسويقية املطبقة يف السلع على اخلدمات، ومن بني اخلدمات اليت زاد الطلب عليها يف

االوقت احلاضر نذكر اخلدمات البنكية األمر الذي أو    .جب على البنوك تبين مزيج تسويقي يف تقدمي خدما
 كل يف األسواق أهم األهداف اليت تصبو إليها هذه األخرية، ولتحقيق ذلك تسعى املنظماتيعد بقاء واستمرار و 

 ووفاء على منافسيها لتنال رضاوق والتف التميز حتقق من خالهلا إىل بناء وامتالك مزايا تنافسية متعددة، منظمة
 الصعيد العاملي حيظى موضوع تطوير امليزة التنافسية خالل السنوات األخرية باهتمام واسع النطاق علىو  ئنهازبا

دول العامل وخاصة  خمتلف صدارة قائمة اهتمامات وأولويات لحىت أصبح هذا املوضوع يف الوقت الراهن حيت
العامل واملتمثلة يف تسارع وترية العوملة  يشهدها دف مواكبة متطلبات التطورات املتسارعة اليتالنامية منها، وذلك 

األسواق وما جنم عنها من ظهور املزيد من التكتالت  وحترير واالندماج يف االقتصاد العاملي وسياسات االنفتاح
العاملية إضافة إىل التطورات اهلائلة يف  املنظماتو  املنظماتبني  والتمّلك اإلقليمية وانتشار ظاهرة االندماج

املنظمات وأصبحت القدرة على النجاح يف املنافسة من أهم عناصر منو  واالتصاالت كنولوجيا املعلوماتت
  .واستمراريتها
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  التسويق البنكي :المبحث االول 
فقدرة أي منظمة على إنتاج السلع ، دارية ألي منظمة وحمددة لنجاحهاتعترب وظيفة التسويق من أهم الوظائف اإل

وزيادة  الزبون احتياجاتدمات تكون حمدودة ما مل يصاحبها جهدا تسويقيا فعاال يساعد على حتديد وتقدمي اخل
األقوى هي  املنظمةاليوم تواجه منافسة شديدة جدا، و  ،فاملنظماتية اليت تسعى املنظمة لتحقيقها املبيعات والرحب

حيث ، ت اليت حتقق هلم أقصى إشباع ممكنوتزويدهم باملنتجا الزبائناليت تستطيع فهم ومعرفة حاجات ورغبات 
عن  الزبونصاحب ذلك حتول النظر إىل النشاط التسويقي من كونه أداة إلتاحة السلع يف األسواق املختلفة وحث 

طريق دراسة سلوكه ودوافعه للشراء وختطيط وتقدمي املنتجات اليت تشبع هذه االحتياجات وبسعر مناسب ويف 
تواجه مشكلة ليست مبشكلة فنية وال إنتاجية بقدر  املنظماتناسب ،وهكذا أصبحت مكان املناسب والوقت امل

ما هي تسويقية حتتم عليها أن تقوم بأي نشاط أن تدرس السوق وحتلل معطياته الختاذ القرار املناسب مع األخذ 
التسويقية على مستوى  كل هذه العوامل أدت إىل زيادة االهتمام باملمارسةالزبون،   بعني االعتبار رغبات وحاجات

  .وحتقيق أهدافها املتعلقة بالرحبية الزبوناملنظمات حىت تضمن حتقيق أهدافها بني خدمة 
  قماهية التسوي :المطلب االول

ا يل واحد يتناوله من الزاوية اليت فك ،فهينتيجة للتغريات اليت طرأت على التسويق فقد تعددت تعار  ا إال أ هتم 
طات من اجل إيصال السلع واخلدمات من املنتج اهلدف واملتمثل أساسا يف كيفية توجيه النشمتقاربة من ناحية ا

  .الزبونإىل 
 :تعريف التسويق - 1

ِويج) : اسم ( تَْسِويق  :يعرف التسويق لغة ع ،تـَرْ يْ َ نقل البضائع من املنتج إىل املستهلك ؛ نشاط متعلِّق  ،تَْصرِيف ،بـ
ض للبيعسال البضائع إىل األسواق لالجتارإر : بضاعة ببيع البضائع أو اخلدمات تسويق  اما اصطالحا 1.، َعرْ

  :فسنقدم جمموعة من التعريفات
 االمريكية للتسويق أول تعريف حظي بقبول واسع من األكادمييني هو ذلك التعريف املقدم من قبل اجلمعية 

)AMA( )American Marketing Association(   أنشطة  هو :تسويقعتربت الاملا  1960يف عام
السلع واخلدمات من أماكن إنتاجها إىل حني إستهالكها أو إستخدامها أو  األعمال الذي يوجه إنسياب

ختطيط  :وقد لقي هذ التعريف عدة انتقادات الذعة لذلك بادرت اجلمعية اىل صياغة تعريف اخر  2.إستعماهلا
يت حتقق أهداف بغية خلق عمليات التبادل ال ماتوتنفيذ عمليات تطوير وتسعري وترويج وتوزيع السلع واخلد

 3.األفراد واملنظمات

                                                
1www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ ،قاموس المعاني ،/ التسویق , (Consulté le: 10/07/2016).   

 .10: ، ص2007عمان، االردن،  ، دار اليازوري العلمية، األسس العلمية للتسويق الحديث، حممد الصميدعي، بشري العالق، الطائي محيد 2
 .2: ، ص2008، دار السرية، عمان، مبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيقشيخ، زكرياء عزام، عبد الباسط حسونة، مصطفى ال 3
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  وقد عرف األستاذ)Mc Carthy ( السلع  يذ أنشطة األعمال اليت توجه تدفقعبارة عن تنف: التسويق على انه
 1.واخلدمات من املنتج إىل املستهلك من إجل إشباع رغبات املستهلكني وحتقيق أهداف املنظمة

 تعاريف قبوال بني رجال التسويق ما أشار إليه كل منومن أكثر ال) P.Kother(و )B.Dubois(  بإعتبارامها
التسويق عبارة عن ميكانيزمات إقتصادية :من رواد املدرسة احلديثة يف التسويق واللذان عرفا التسويق كمايلي

م وإجتماعية اليت متكن األفراد واجلماعات من حتقيق وإشباع م ورغبا ذلك عن طريق خلق الطلب و  حاجا
 2.وتبادل السلع واخلدمات ذات قيمة

  اما(Staton) نظام كلي ألنشطة منظمة األعمال يصمم بغرض ختطيط وتسعري وترويج :فيعرف التسويق بأنه
 3.وتوزيع سلع واخلدمات، تشبع حاجات ورغبات املستهلكني احلاليني واملرتقني

  يق كوظيفة فعالة بالنسبة للمؤسسة، فإن علماء قد وضعوا تعاريف حديثة حاليا وبالنظر الزدياد أمهية ودور التسو
يعين حتقيق املؤسسة ألهدافها، من  الذي يرى أن التسويق )D.Jobber( من بينهم ديفيد جوبر، هلذا املفهوم

يث األخذ يف احلسبان املنافسني يف التسويق ح خالل مقابلة احتياجات وتوقعات املستهلك وإشباع حاجاته مع
 4:أساسية يرى جوبر أن هذا املفهوم احلديث له ثالث مقومات

 السلع واخلدمات ويقصد به تركز كل أنشطة الشركة إلشباع احتياجات العميل من: التوجه حنو املستهلك -
  ؛وبشكل أفضل

احتياجات  ويعين أن كل أقسام الشركة مسؤولة عن إشباع: اجلهود إلشباع احتياجات العمالءتكامل -
  مالء وليس قسم التسويق فقط؛الع
  .أن حتقيق أهداف الشركة يأيت من إشباع حاجيات العمالء-

 :تطور مفهوم التسويق  - 2
ا، فالتسويقم ، منر إىل التعرف على معظم املراحل اليتتلف التعاريف املتعلقة بالتسويقبعدما تطرقنا إىل خم  ر 

  :امهها تطوره املعاصر  كمفهوم وكممارسة مر بعدة مراحل متميزة خالل تاريخ
 دف املنظمة إىل زيادة اإلنتاج وختفيض تكاليف، وذلك من خالل: املفهوم االنتاجي ق تطبي يف ظل املفهوم 

ا انبثاقهذه املرحلة من  تامتدد، وقد اإلدارة العلمية احلديثة مبادئ أوربا والعامل يف  الثورة الصناعية اليت شهد
  6:املرحلة ومن أبرز خصائص هذه 19295الكساد الكبري عام أواسط القرن الثامن عشر حىت 

  الرتكيز على اإلنتاج واإلنتاجية؛-

                                                
 .11: ، ص1988، القاهرة، مصر، اهرة، كلية التجارة، جامعة القالتسويق المعاصر، حممد عبد اهللا الرحيم 1

2P.Kotler et B. Dubois, op, cit, p :6. 
 .13 :، ص 2000الطبعة األوىل، دار صفاء النشر والتوزيع، عمان، األردن، ، مبادئ التسويق الحديث، وآخرون ،حممد باشا3
 .15:، ص2001دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  ،استراتيجيات التسويق في القرن الواحد و العشرينأمني عبد العزيز حسن، 4
 .32: ، ص1992بنان، ، الدار اجلامعية ، بريوت، لإدارة التسويقحممد عبد الفتاح،  5
 .29: ، ص2002 مصر، ، دار النهضة العربية، القاهرة،التسويقيسري خضر إمساعيل،  6
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  ؛لسلعالرتكيز على األنشطة الصناعية واجلوانب اهلندسية للسلعة على حساب منافع ومزايا ا -
  ؛مة أوال على حساب أهداف املستهلكإنتاج ما ميكن إنتاجه وبالتايل حتقيق أهداف املنظ -
املستهلكني  لطلب أكرب من العرض وبالتايل ساد سوق البائعني يف هذه املرحلة إذ بقي قسم كبري من طلباتا -

  .غري ملىب
  يفرتض هذا املفهوم أن املستهلك يفضل املنتجات اليت تقدم له أفضل جودة وكفاءة مما  :مرحلة املرتبطة باملنتج

 ووفق هلذا املفهوم فإن املديرين ى حتسينها من وقت ألخر،املنظمات تركز على جودة منتجات والعمل عل يعين أن
م أكثر من تركيزهم على   1:ومن مالمح هذه املرحلةالسوق  احتياجاتيركزون على منتجا

  ؛باملنتجات وكيفية تسعريها هتماماال -
موعة متكاملة -   ؛ املستهلك يهتم مبواصفات السلع 
  ؛طردية بني العالقة القائمة بني السعر واجلودة إذ أن العالقة بينهمااملستهلك يهتم باجلودة والسعر ويربط  -
للمرحلة األوىل  امتداد، وهذه املرحلة كانت صلحة املنظمة على املصاحل األخرىمتيل هذه املرحلة إىل ترجيح م -

اية احلرب العاملية الثانيةحىت واستمرت  .  
 العرض ( ةاملنافس وازدادتت وسائل وأساليب اإلنتاج عندما تقدم بدأت هذه املرحلة تتبلور :مرحلة املفهوم البيعي

مت إنتاجه  ما وأصبح املشكل املطروح اليت تواجهه اإلدارة كنتيجة للمرحلة السابقة هو تصريف) من الطلب أكثر
 نتاجبدال من اإل بالبيع االهتمام حتولت اإلدارة إىل مفهوم جديد أيأين  1930 حىت وقد ساد هذا املفهوم سنة

واليت تعترب من أعقد ) العظيم الكساد(العاملية  االقتصاديةفخالل هذه الفرتة عرف العامل أزمة عاملية تسمى باألزمة 
ا  ا  واتساعهاما شهده العامل لشد هذه األزمة ضخامة اإلنتاج  مظاهر ومن أهم) تقريبا أربع سنوات(وطول مد

مع حتقيق فائض يف ميزان املدفوعات مما أدى إىل  العامل يف أمريكااألمريكي أدى إىل تركيز نسبة كبرية من ذهب 
هذه  وأشهر االقتصاديةتنادي بضرورة تدخل الدولة يف احلياة  اقتصادية زيادة كمية النقود املتداولة يف ظهور تيارات

 2:ومن أبرز خصائص هذه املرحلة التيارات املدرسة الكينزية
  ؛ضرورة تصريف الفائض من اإلنتاج-
  ؛شراء املنتجاتالقيام باحلمالت الرتوجيية إلقناع املستهلكني ب -
  ؛ملشرتين حيث الطلب أقل من العرضظهور سوق ا -
  .بيع ما مت إنتاجه -

 أن املفهوم البيعي مل يعطى لقد توجهت املنظمات حنو النظرة التسويقية عندما أدركت : مرحلة املفهوم التسويقي
 ، خصوصا يف حقبة زمنية متيزت بتحوالت وتغرياتشاكل حتقيق املردودية والربحة ملجتد حلوال شامل ومل مثاره

م بسبب  ارتفعت، أين اسريعة جد واجتماعيةتكنولوجية  م وتوقعا طفيف يف  ارتفاعأذواق املستهلكني ومستويا
                                                

 .38:زكرياء عزام، واخرون، نفس املرجع السابق، ص 1
 .39:نفس املرجع السابق، ص 2
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اسية للتسويق تتمثل األس فأدركت املنظمات بأن الوظيفة م،والتعليمي والثقايف بشكل عااملعيشي  وارتفاعدخوهلم 
دف إنتاج منتجات مناسبة لتحقق درجة الرضا  يف حتديد حاجات املستهلك والعمل على التأقلم والتكيف معها 

 1:ومن أهم اخلصائص اليت يرتكز عليها املفهوم التسويقي ما يلي  املطلوبة واملستهدفة
  ؛ة إعطائه أكرب إشباع ممكنوحماولباملستهلك  االهتماميتم حتديد أهداف املنظمة يف إطار  -
ذه الرغبات وبالتايل دمج خمتلف العمليات - حبيث يكون  تلبية تلك الرغبات يتطلب حبوث تسويقية بغية اإلملام 

  .لى تلبية وتنفيذ رغبات املستهلكتنفيذها مبين أساسا ع
  ديث للتسويق الذي يقوم على الرتمجة الفعلية للمفهوم احل االجتماعييعترب التسويق  :االجتماعيمرحلة التسويق

مبا حيفظ ات وحماولة تلبيتها أو إشباعها ورغبات وأذواق املستهلكني أو املستخدمني للسلع واخلدم دراسة حاجات
السوق  اقتصادجيسد حقوق وواجبات طريف املعادلة من املستهلكني وصناع وجتار ومبا ال يتعارض مع فلسفة  أو

ا املتمثلة جبواز تدخل  ا املختلفة عند متادي أو تعدي أي طرف منوأدوا طراف العملية التبادلية األ الدولة بأجهز
مساعدة  هدفها األساسي اجتماعيةيركز على أمهية وجود برامج  االجتماعيباإلضافة إىل أن التسويق ، على أخر

العديد من  ذلك أن، حلقوقهم انتهاكاتخمتلف شرائح املستهلكني أو املستخدمني عند وقوع أي جتاوزات أو 
ا معظم البلدان النامية لفلسفة  أثناء  االجتماعي السوق أعطت أمهية البعد اقتصادالتطبيقات اليت قامت 

اعمليات التخطيط والتنظيم واإلدارة واإلنتاج والت األمر الذي أدى إىل ظهور  ،سويق وأساليب الرتويج اخلاصة 
 2.ة غذاء ودواء املستهلكنيبعض األثار السلبية املرتبطة بصحة وسالم

 األسواقبأنه التوجه املنظم على دراسة وحتديد رغبات وحاجات  االجتماعيالتسويق ) Kotler(وقد عرف 
سالمة كل على  املستهدفة والعمل على إشباعها بطريقة أكثر فعالية وكفاءة من املنافسني وبطريقة تدعم وحتافظ

تمع    3.من املستهلك وا
  4:مع ما بني تماعي جياالجوالتسويق 

تمع طويلة  املستهلكني قصرية األجل وبني مصاحلهم طويلة األجل وكذا مصاحل احتياجاتعدم التعارض بني - ا
  ؛األجل كذلك

م ومقابلة مصاحلهم طويلة األجل وأيضا اهتمامهاتدعيم املستهلكني للمنظمات اليت تظهر  -   بإشباع حاجا
تمع طويلة األ   ؛جلمصاحل ا

 ، ولكن عن طريق إشباعستهدفة ليس فقط عن طريق إنتاج ماإن مهمة املنظمة هي خدمة األسواق امل -
املستهلكني  طويلة األجل ، من أجل كسب زبائن جدد واحملافظة على االجتماعيةاحلاجات الفردية واملنافع 

  .احلاليني
                                                

 .11:، ص1993، منشورات قار يونس ،بنغازي، ليييا، التسويق ودوره في التنميةأبو بكر بعرية، 1
 .5:، ص2007، دار وائل للنشر، عمان، األردن، )األخضر والبيئة(التسويق اإلجتماعي م عبيدات، اهيحممد إبر  2

3 P.Kotler et B. Dubois, op, cit, p :25. 
 .43:زكرياء عزام، واخرون، نفس املرجع السابق، ص 4
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  ويف هذا الزبائن كبري بتلبية احتياجات كل  إن بقاء واستمرار أي مؤسسة مرتبط بش :للتسويق االسرتاتيجيالتوجه
 اللجوء لكن تطور احمليط يظهر عدم كفاية هذا، لتسويق شرط أساسي وجوهري للنجاحفإن اللجوء إىل ا اإلطار

تتكون من عدة املنظمة  تبني وتؤكد أن االسرتاتيجيةإن ، أصبح أكثر من ضروري االسرتاتيجيوأن التوجه واملنظور 
 ،وعلى اخلصوص أسواقها حميطها تركز على تنفيذها يف اآلجال الطويلة آخذة بعني االعتبار انشاطات، كما أ

هناك أيضا اجتاه حنو تسويق  يكون لن تعتمد فقط على تبين التسويق، بل جيب أن املنظمات لذلك فإن
وليس فقط املدى  لطويلا املدى على واألنشطة ، يأخذ بعني االعتبار الرتكيز على حتديد وتوجيه اهلياكلاسرتاتيجي

لذلك للمنظمة، العامة  لالسرتاتيجيةكعامل أساسي   التسويق إن هذا التوجه اجلديد يزيد من أمهية ودور، القصري
مينح مكانة هامة للمحيط واملنافسة واآلجال الطويلة يف  االسرتاتيجيفإن هذا االجتاه اجلديد، أي التسويق 

 1.القرارات التسويقية 
  أمهية التسويق واتسع جمال نشاطه بالنظر للفوائد اليت يقدمها لألفراد وللمجتمعات، ظهرت :سويقأهمية الت - 3

كمقرر للتدريس يف اجلامعات األمريكية، وإدخاله للبنوك ابتداءا من   1911وكانت بداية ظهوره ابتداءا من سنة 
  2:ن ذكر ما يليإىل إدراك جدوى التسويق ميك باملنظماتومن األسباب اليت أدت  1955سنة 

  ؛املنظماتتدهور مبيعات  -
  اخنفاض معدالت النمو االقتصادي؛ -
  .الرغبة يف دخول أو اكتشاف أسواق جديدة داخلية وخارجية؛ -
  ؛الزبائنتغري أمناط وسلوكيات الشراء وحاجات  -
  ارتفاع حدة املنافسة بأنواعها املختلفة؛ -
  ارتفاع التكاليف البيعية؛ -
  متعددة اجلنسيات وغزوها األسواق العاملية؛ ظهور الشركات -
  التقدم التكنولوجي؛ -
  .ظهور مجعيات محاية املستهلك -

  3:وهناك عوامل أدت إىل زيادة أمهية التسويق يف الوقت احلاضر من أمهها
  ؛الناميةإىل األسواق  معات وضرورة نقل املستوى املعيشي املرتفعتاحلاجة إىل رفع مستوى معيشة األفراد يف ا-
تكلفة إنتاج وتوزيع  من ضرورة ختفيض مستوى ااالعتماد على اآللية املتقدمة يف عمليات اإلنتاج وما يرتبط -

  الوحدة الواحدة إىل أقل مستوى ممكن؛

                                                
1S. Martin, et J.P. Védrine, Marketing: Les concepts-clés, Les éditions d'organisation, paris, 1993, PP :13-14.  

 .18:، ص 2002، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  مصر، أساسيات التسويقعبد السالم أبو قحف، 2
 .15:، ص2000، كلية التجارة جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، 1، ط التسويق المبادئ والتطبيقالدسوقي حامد أبو زيد، 3
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تطوير السلع واخلدمات  التحول الواضح من أسواق موجهة توجيها مركزيا إىل أسواق حرة، من أجل البحث عن-
  لزبائن ومنو املشروعات؛إلشباع رغبات ا

األجنيب غري املباشر من  االستثمار(أو األسلوب غري املباشر ) االستثمار املباشر(غزو األسواق األسلوب املباشر -
  1؛ )خالل التصدير أو تراخيص البيع أو اإلنتاج مثال

 التبادل بني ق عمليةإذ يساهم التسويق يف احلد من الفواصل أو الفجوات اليت تعي ،التسويق ينشئ املنافع-
  2للسلع واخلدمات واألفكار؛ الزبائناملنتجني و 

 النشاط، مثل حبوث التسويق ودراسةمتعددة من  يف ميادين لعمللعظيمة التسويق يقدم الكثري من فرص -
تمع  حيث أنه كلما تقدم وغريها كثري السوق، اإلعالن، إدارة املنتج دت يف جمال تطبيق اقتصاديات السوق وزاا

  3.وازداد عدد املشتغلني بالوظائف التسويقية درجة املنافسة، كلما برزت أمهية نشاط التسويق
 ايضا  األمهية إن أمهية التسويق ال تقتصر فقط على توصيل السلع واخلدمات إىل املستهلكني، ولكن تكمن هذه

  :يف
برغبات الزبائن وآرائهم بشان السلع املطلوبة  خلق املنفعة االستعمالية للسلع املنتجة وهذا بإبالغ إدارة اإلنتاج-

  4؛مات وحىت يف طرق وأساليب التغليفسواء من حيث الشكل، اجلودة، االستخدا
حتقيق املنافع االقتصادية لألفراد، أي قدرة السلعة أو اخلدمة على إشباع رغبات معينة لدى الفرد حتقيق املنفعة  -

  علومات؛ فعة املكانية، منفعة املالزمانية، املن
  لفرص التسويقية يف هذه األسواق؛ غزو األسواق الدولية من خالل اكتشاف ا-
  مواجهة املنافسة من املؤسسات األجنبية داخل األسواق الوطنية؛-
  5:يسعى التسويق إىل حتقيق جمموعة من األهداف ميكن حصرها فيما يلي :اهداف التسويق - 4
  ؛يف السوق املنظمةتعظيم حصة -
  ؛من األرباح النامجة عن املبيعات رقم معني حتقيق-
تمعأفراد  وحاجاتالتنبؤ برغبات - انت مرتبطة بسلعة ك والقيام باألنشطة الالزمة لتحقيق هذه احلاجات سواء ا

  ؛أو خبدمة معينة
  ؛قيق مستوى عال من رضا املستهلكنيحت-
  ؛للمنظمة ى تنمية املركز التنافسياحملافظة عل-
  ؛الزبون) يق االجتماعي مفهوم التسو ( الزبونترشيد قرارات  -

                                                
 .22:، ص1999، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، االسكندرية، مصر، التسويق وجهة نظر معاصرةأبو قحف،  عبد السالم1
 .21:، ص2001، مطبعة النيل، القاهرة، مصر، مدخل تطبيقي التسويق المعاصرطلعت أسعد عبد احلميد، وآخرون،  2
 .16:ص ،2000، جامعة عني مشس، القاهرة، مصر،التسويقعبيد عنان، وآخرون،  3
 .30:، ص2002عبد السالم أبو قحف، التسويق مدخل تطبيقي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر،  4
 .58:، صنفس املرجع السابق5
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  .للمنظمةترشيد ختصيص املوارد بالنسبة -
  تسويق الخدمات: المطلب الثاني 

اإليرادات اهلامة اليت  حيتل قطاع اخلدمات يف الوقت احلايل مكانة هامة يف معظم االقتصاديات املعاصرة، بفضل
حيث  ع اخلدمات إىل القرن الثامن عشر،ية االهتمام بقطا وتعود بدا، مينحها على شكل قيم مضافة أو توظيف

تصنع وبني ، والاملخرجات امللموسة مثل الزراعة يف كتاباته ما بني اإلنتاج ذو )Adam Smith( ميز آدم مسيث
األطباء واحملامني حيث وصف اإلنتاج ذو املخرجات الغري امللموسة  غري امللموسة مثل جهود اإلنتاج ذو املخرجات

  تطوير االقتصاد الوطين، حيث أنيف نظرا لألمهية اليت تلعبها اخلدمات ،منتج غري واعتربهنه فاقد ألي أمهية بأ
تكون أساسا غري ملموسة، وال تؤدي إىل  اخلدمات هي نشاط أو منفعة ميكن أن يقدمها طرف لطرف آخر،

اخلدمات حاليا دورا بالغ تلعب يث ، حمبنتج مادي ملكية أي شيء، وقد يكون إنتاجها مرتبطا أو غري مرتبط
كذلك من و  اخلدماتبشكل كبري بفعالية قطاع  مرتبطة الية القطاعات االقتصادية األخرىوذلك ألن فع األمهية

الصعب التمييز والفصل بني اخلدمات والسلع ألنه عندشراء بضاعة هناك عادة عنصر خدمة متضمن فيها، 
لذلك ميكن القول إن إنتاج السلع ال ميكن أن ا، ملموس متصل  عمة مبنتجوباملثل فإن اخلدمة غالبا ما تكون مد

  .يتم إال من خالل تدخل اخلدمة
  :تعربف الخدمة - 1

ة : وتعرف اخلدمة لغة  ة ) : اسم ( ِخْدمَ ، ِخْدمَ ام بِهِ َ ي قِ نيَّ َجيِب اْل عَ ل مُ َساَعَدة: َعمَ ، مساعدة أو فْضل، هديَّة ،مُ
  1 منحة ، عناية واهتمام

التفرقة ومما يزيد االمر صعوبة  تعريف لكل اخلدمات اليت تعرض على الزبائن استخراجمن الصعب  اما اصطالحا
ف تبني مفهوم اخلدمة يحبيث أن العديد من الكتاب اقرتحوا مجلة من التعار  والتمييز بني اخلدمة والسلعة

  2:وتعود صعوبة تعريف اخلدمة إىل األسباب التالية، وعناصرها
يستعمل  األحيان ويف أغلب توحي بشيء معنوي أكثر منه مادي بطبيعتها االصعب وصف خدمة، أل من-

  ؛اخل...السياحية دمة خاصة بالنسبة للمنتجات املالية، واملنتجاتاخلللتعبري عن " منتج"مصطلح 
  ؛اط، فقطاع اخلدمات يتميز بالتنوعلتشمل عدة قطاعات نش" خدمة"متتد كلمة -
 مفعول هذا املفهوم لكن نقص ،بواسطتها يؤدي شخص مهمة لشخص آخرمة كنشاط إنساين اعتربت اخلد-

  ؛اخل...غسيل السيارات اآليل: ت مثلألن جل اخلدمات أصبحت تؤدي بواسطة اآلال
حاجات  إشباع يؤديان إىل نفس النتيجة وهي ماالغرض النهائي من اخلدمات يتطابق مع املنتجات، حيث أ-

  .املستهلكني

                                                
1www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ ،قاموس المعاني ،/ الخدمة ,(Consulté le: 10/07/2016).  
2Michel Langlois, Gérard Toquer, Marketing des services  Le défi relationnel, gaetan Morin éditeur, Paris, la 
France, 1992, pp : 21-22. 
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  :أدبيات تسويق اخلدمات اعدد من التعريفات اليت جاءت  تقدميكن ومي
 امعية األمريكية للتسويق اخلدمة بعرفت اجل اليت تعرض الرتباطها النشاطات أو املنافع اليت تعرض للبيع أو : أ

 1.بسلعة معينة
  يرى(Kotler) ساسا غري ملموسة أ ، وهيرأو منفعة ميكن أن يقدمها طرف آلخاخلدمة هي كل نشاط : بأن

 2.وال ميكن نقل ملكيتها، وإنتاجها ميكن أن يرتبط أحيانا بسلعة
  ا عبارة تصرفات أو أنشطة أو أداء يقيم من طرف آخر وهذه األنشطة ميكن تعريف اخلدمات بصورة عامة بأ

و غري مرتبط مبنتج تعترب غري ملموسة وال يرتتب عليها نقل ملكية أي شيء كما أن تقدمي اخلدمة قد يكون مرتبط أ
 3.مادي ملموس

 4.اخلدمة هي أي شيء تقوم به يكون نافع لشخص أخر 
اجل تلبية  مننظرا لعدم ملموسية اخلدمات اليت حيصل عليه الزبون من قبل البنك :تعريف الخدمة البنكية - 2

   :كية متثلحاجاته ورغباته يف الوقت واملكان املناسبني وبأقل جهد وتكلفة من هنا جند اخلدمة البن
  ؛نشاط او عمل يقدم اىل املستفيد من االفراد او االجهزة االلية-
  .ان تقدميها قد يرتبط او ال يرتبط بسلعة-

  ا جمموعة من العمليات ذات املضمون املنفعي الكامن يف جمموعة من العناصر امللموسة  البنكيةتعرف اخلدمة بأ
ا وقيمتها املنفعية املنظمات ملدركة من قبل األفراد أو ا) غري احلقيقية(، وغري امللموسة )احلقيقية( من خالل دالال

م املالية واالئتمانية احلالية واملستقبلية اليت تشكل يف الوقت نفسه مصدرا لرحبية  اليت تشكل مصدرا إلشباع حاجا
ر امللموسة وتتجسد بتغلب العناصر غري امللموسة على العناص البنكية، ويتصف مضمون اخلدمة البنكيةاخلدمة 

موعتان من العناصر يف بعدين أساسيني اثنني يتمثل البعد األول يف ، البعد املنفعي والبعد السمايت: هاتان ا
اما البعد الثاين ، البنكيةا من خالل شرائه للخدمة للحصول عليهالزبون  جمموعة املنافع املادية املباشرة اليت يسعى

ا املضمون املنفعي املباشر للخدمة، وإذا كان البعد األول فانه يتمثل يف جمموعة اخلصا ئص والسمات اليت يتصف 
ا اىل مستوى  البنكيةفان البعد الثاين يرتبط باخلدمة ، نفسه بالزبونيرتبط  ا ويرقى  نفسها ويعرب عن مستوى جود

اسات هامة على املدخل الذي هلا انعك البنكية أن هذه النظرة الشمولية للخدمة، وإدراكاته الزبونتوقعات 
 البنكيةيستخدم فيه تسويقها وبيعها، ففي حني يكون للبعد املنفعي امللموس مضامني تطبيقية يف جمال بيع اخلدمة 

ا وربطه بنظام حاجات  كمدخل   الزبونحيث ينبغي على بائع هذه اخلدمة إبراز املنافع األساسية يف مضمو

                                                
 .37- 36:ص ص ،1999، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، ط تسويق الخدمات مدخل إستراتيجي وظيفي تطبيقيبشري عباس العالق، محيد عبد النيب الطائي،  1

2 P.Kotler et B. Dubois, op, cit, p :462. 
  .62:، ص2002، جامعة عني مشس، القاهرة، مصر، اهدكتور  اطروحة، نموذج مقترح لقياس جودة الخدمات المصرفية بدول قطرحممد محد عبد اهلادي الرويس،  3

4Le petit larouse illustré- Larousse – Paris,la France, 1992,  P : 907.  
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) وهو جزء من عملية تسويق اخلدمة(ايت له مضامني تطبيقية يف جمال الرتويج بشرائها، فان البعد السم إلقناعه
ا البنكيةحيث جيب على من يقوم برتويج اخلدمة    1.إبراز خصائصها ليستطيع التعبري عن جود

 يف العناصر امللموسة  هي عبارة عن جمموعة األنشطة والعمليات ذات املضمون املنفعي الكامنة البنكية ماخلد
إلشباع  من طرف البنك، واليت يدركها املستفيدون من خالل مالحمها وقيمها املنفعية واليت تشكل مصدرملقدمة وا

م املالية  م ورغبا البنك من خالل  و يف الوقت ذاته تشكل مصدر ألرباحاحلالية واملستقبلية  ةئتمانيواالحاجا
 2.العالقة التبادلية بني الطرفني

 أما من  حتقيقه الزبون حلاجاته ورغباته ن اخلدمة البنكية مصدر لإلشباع الذي يسعى إىلأ ):ناجي معال(ويعترب
ا متثل مصدرا للربح  3.منظور البنك فإ

  اعرف اخلدمات البنكية من الناحية التسويقية ف )عوض بدير احلداد(اما عبارة عن تصرفات وأنشطة وأداءات : بأ
، كما أن تقدمي اخلدمة قد شيءيرتتب عليها نقل ملكية   ملموسة والتقدم من طرف إىل أخر، وهذه األنشطة غري

  4.سال عند تقدميها مبنتج مادي ملمو  يقرتن أو
حل يشبع حاجة منتظرة دون جتسيد مادي، فقد كانت البنوك قدميا تقدم عددا :وميكن تعريف اخلدمة البنكية 

  5:حمدود من اخلدمات اليت متثلت يف 
  ؛اخل...جارية، توفري، ودائع ألجل: تالف انواعهاقبول الودائع على اخ-
  ؛متويل الزبائن حتت منهجية الربح، السيولة والضمان-
  .خلق النقد-

  :بتكار خدمات جديدة تؤديها للزبائن امهها ت اىل اية عملباحها وتنويع مصادرها املالومع رغبة البنوك يف زيادة ار 
  ؛لديون لفائدة الزبائنعمليات جتارية من تسيري احلسابات، حتصيل ا-
  ؛خدمة االوراق املالية بتلقي االكتتاب العام يف االسهم والسندات-
  ؛تسيري املصاحل لغري املقيمني كتسديد املستحقات الضريبية واجلمركية-
  ؛توفري بطاقات االئتمان-
  ؛خدمات االمانات وكراء اخلزائن احلديدية-
  ؛عمليات الصرف-
  ؛االقتصادية القيام بالدراسات والنشرات-
  ؛الدورية بني الزبائن من تلقاء نفسها دون احلاجة اىل تنبيه من الزبائن تخدمات متعلقة بتسوية االلتزاما-

                                                
ان، االردن،  ة الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف التجارية األردنيةقياس جودناجي معال، 1  .26:، ص2001، دائرة املكتبة الوطنية، عمّ
 .32: ، ص2005،عمان، األردن،  32، دار احلامد للنشر والتوزيع، ط التسويق المصرفيتيسري العجارمة،  2
 .51:، ص 2002عمان، االردن، ، دار الصفاء للنشر، أصول التسويق المصرفيناجي معال، 3
 .62:، ص1999، دار البيان، القاهرة، مصر، 1، طتسويق الخدمات المصرفيةعوض بدير احلداد، 4
 .129:، ص1999، دار وائل، عمان االردن، اساسيات في الجهاز الماليمجيل سامل الزيدانني، 5
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  ؛خدمة العقارات، بيع وشراء العقارات لصاحل الزبون-
  ؛تقدمي اخلدمات باإلعالم االيل-
  .تقدمي النصح واملشورة.

امهية خاصة باعتباره  الزبونقد أولت  البنكي احلديثة يف التسويق إن التوجهات: البنكيةللخدمة  الزبونإدراك 
، األكثر من ذلك فان تقييم العميل للخدمة البنكالركيزة األساسية اليت يستند إليها نظام التسويق الذي يتبناه 

ا تكمن يف ادراكات  ايري وتوقعاته، ونظرا الن هذا التقييم خيتلف باختالف املع الزبونوحكمه على جود
 للزبونواليت غالبا ما تتفاوت بينهم فانه ميكن التمييز بني ثالثة مستويات من إدراك  الزبائناملستخدمة من قبل 

   1:وهي البنكية للخدمة
يف جمموعة املنافع اليت تليب احلاجة املالية أو  البنكيةللخدمة  الزبونإدراك  )Core Service( :اخلدمة اجلوهر  -

وبالتايل فان هذا اإلدراك هو الدافع الرئيسي الذي يقف وراء الطلب على اخلدمة  للزبونسية االئتمانية األسا
  .       يف طبيعته )Primary(والذي غالبا ما يكون أوليا 

شتمل على اكثر من جمرد اخلدمة اجلوهر بل يتعداه اىل جمموعة ت )Actual Service( :اخلدمة احلقيقية-
ا وال يت تعرب عن مستوى متقدم من الطلب على تلك اخلدمة، فهو ميثل درجة من اجلودة اخلصائص املرتبطة 

بانه اختياري  البنكيةبل تلك الفئة اليت يتصف طلبها على  الزبائنالنسبية ال يبحث عنها كافة 
)Selective(وخيضع ملعايري اختيار حمددة.   
اىل  البنكيةمتكامل يرقى باخلدمة  يعرب عنها مضمون خدمي) Augmented Service:(اخلدمة املدعمة-

، وهلذا، فانه يتضمن مفهوم اخلدمة اجلوهر واخلدمة احلقيقية، باإلضافة اىل الزبونمستوى  تفضيالت وتوقعات 
متكاملة ذات  بنكيةيقوم بتقدمي خدمة  البنك جمموعة من اخلصائص واملزايا النسبية املقرتنة بتقدميها، من هنا فان

  .اجلودة الشاملة اليت تصبح مطلبا للعمالء يف ظل التنافس الية منمضمون يعكس درجة ع
  :تتميز اخلدمات بعدة خصائص ميكن إجيازها فيما يلي :خصائص الخدمة -3
 انطالقا من أن اخلدمة ال ميكن إدراكها أو ملسها، على اعتبار أنه ليس هلا وجود مادي، : خاصية الالملموسية

، ملموسة لى عكس السلعة املادية باعتبارهاؤيتها إال بعد حصول عملية شراء، عال يستطيع تذوقها أو ر  فالزبون
 يعتمد إعالن وترويج اخلدمات أساسا على املزايا اليت تقدمها هذه اخلدمة للمستهلك النهائي أو املشرتيحيث 

من أجل   خلارجيوا تم بالديكور الداخليفنجد مثال أن احملالت ، االصناعي، وليس على اخلصائص يف حد ذا
  كلك بالنسبة للمعلومات فإنه جيب أن تكون. كسب الزبون من خالل هذه اخلدمات

من النتائج  وقد ترتب على ال ملموسية اخلدمات العديد. املنشورات مفهومة لكي تعطي صورة جيدة عن املؤسسة
  2 :أمهها

                                                
ان، األردن، تسويق الخدماتهاين الضمور،  1  .112:، ص2003، دار وائل للنشر، عمّ
  .42:بشري عباس العالق ومحيد عبد النيب الطائي، نفس املرجع السابق، ص2
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املقعد اخلايل يف  قياسا بالسلعة وعليه فإن ، مبعىن صعوبة ختزين اخلدمةاخلدمة تعترب مستهلكة حلظة إنتاجهأن ا -
  ؛الحقا الطائرة أو املسرح مثال يعترب خسارة، طاملا أنه ال ميكن خزن هذه املقاعد اخلالية لبيعها

عملية الفحص  استحالة املقارنة بني اخلدمات الختيار أفضلها كما هو عليه احلال يف السلع، وبالتايل فإن-
   ؛شراء اخلدمة وليس قبله م إال بعدواملقارنة ال تت

لى اجلودة الرقابة ع مبا أن اخلدمات غري ملموسة، فإن قدرة مسوقيها على استخدام األساليب التقليدية يف -
ء الزبائن مثل قياسات وال وهلذا توجد أساليب أخرى مبتكرة لقياس جودة اخلدمات، تكون ضئيلة أو معدومة
  ؛ومستويات الرضا وغريها

خصوصا يف جمال ( م ملموسية اخلدمات تؤدي إىل تعطيل وظيفة النقل يف الربامج التسويقيةكذلك فإن عد  -د
  .املكانية يف اخلدمات على خلق املنفعة ا، وهذا ما يرتتب عليه فقدان مؤسسة اخلدمة لقدر )التوزيع املادي

 تايل ليس هناك فضالت تباع اخلدمة من أجل اإلنتاج واالستهالك معا، وبال :خاصية عدم القابلية للتجزئة
 كذلك فإن اخلدمة مرتبطة بالشخص الذي يقدمها، وال ميكن تغيريه نظرا ألن،  ومسرتجعات للمصنع ومهمالت

فال  فمثال يف حالة غياب الطبيب عن عيادته،، ومهارة الشخص األول قدرة و نوعية اإلنتاج حمدودة بقدرة
  1:منه ويرتتب على خاصية عدم القابلية للتجزئة ما يلي يستطيع مساعده القيام بدوره يف ممارسة املهنة بدل

  اخلدمات؛ وجود عالقة مباشرة بني مؤسسة اخلدمة واملستفيد، ونعترب هذه اخلاصية مشرتكة بني مجيع -
حيث ال ميكن أداء  وهذه السمة أساسية يف إنتاجها) املستفيد من اخلدمة(ضرورة مسامهة أو مشاركة الزبون  -

  ؛دمات دون توافرهاالكثري من اخل
يصر على طلب ) العميل الزبون أو(أي أن املستفيد . ومن نتائج هذه اخلاصية زيادة درجة الوالء إىل حد كبري-

أحدهم عن اآلخر، كما هو عليه  اخلدمة من شخص معني، أو أشخاص معينني طاملا أن موردي اخلدمات ال يغين
  .كبري الت واملاكنات بشكلاحلال يف اخلدمات اليت يعتمد تقدميها على اآل

  تتميز اخلدمة بالتغري وعدم التماثل، على عكس السلعة املادية اليت  :)غري متجانسة(اخلدمة ال تتميز بالنمطية
للزبون اقتناؤها مبواصفات معينة، كما ميكن للزبائن اآلخرين احلصول عليها بنفس  تتميز بالنمطية، حيث ميكن

حيصلون على نفس السلعة، أما بالنسبة للخدمة فهي ترتبط مبن  مار الشراء فإحالة تكر  املواصفات، وحىت يف
 لذلك فإن املستهلك والبائع كليهما يؤثر يف، ا، وهي ختتلف من مؤسسة إىل أخرىتقدميه وظروف يقدمها، وكيفية

ة يف الدول اليت فمثال جند أن بعض الشركات تتنافس يف تقدمي خدمات متشا، اخلدمة نتيجة هذا التغري نوعية
 Mc Donalds.2مثل  تغطيها

 : املتعلقة خبصوصيتها عن باقي اخلدمات وتتميز اخلدمة البنكية ببعض اخلصائص

                                                
 .44:نفس املرجع السابق، ص 1
 .46:بشري عباس العالق ومحيد عبد النيب الطائي، نفس املرجع السابق، ص 2
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 يقوم املوظف بإنتاج وتقدمي خدمة وهي عبارة عن خربة ومعايشة، : ال ميكن للموظف ان ينتج عينات من اخلدمة
وحيصل منه على موافقة مسبقة عن جودة  الزبون يرسلها اىلفهو ال يستطيع ان ينتج عينات من هذه اخلدمة لكي 

يصفها له فإن ،ومهما  الزبونهذه اخلدمة قبل استعماله هلا، كما أنه ال يستطيع أن يوصل هذه اخلدمة شفهيا إىل 
حلصول عليها حني حضوره اىل قبل ا الزبونومن غري املتصور ارسال عينة من نوعية اخلدمة  املعايشة شيء آخر

فإن من العسري توفري منوذج موحد يعلنه  ،ة استقبال خاصة به ختتلف عن غريهله حساسي زبون، وألن كل بنكال
 .على حدى زبونالشخصي بكل  االهتمامويفرض ذلك بطبيعة احلال ضرورة  ،زبائنهالبنك لكي يرضي كل 

 فاملوظف  ،الزبونزينها حلني طلب ختو  خدمة مقدما من املستحيل إنتاج: ال ميكن إنتاج اخلدمة مقدما أو ختزينها
ناصر ع جوبقية إنتا ) املواد اخلام(أمامه، ويف حلظات قليلة يبدأ يف جتهيز  الزبون اخلدمة مبجرد أن يظهر) يصنع(

ف البنك ال يعمل فـي وبالتايل فإن موظالزبون  اللحظات يتم إعداد اخلدمة مبا يتناسب مع طلب ويف نفس اخلدمة
إن البنك الذي قرر تعيني  املوظف يف هذا املنصب قد وضعه يف خط املواجهة و ، مستمرمصنع أمام خط إنتاج 

دريب واملمارسة سيتحول املوظف إىل خبري تمن خالل ال هويعلم البنك أن الزبون على نقطة احلدود للتعامل مع
ان يهتم  الزبون علىويفرض ذلك  ومبا جيعله يستمر يف التعامل معه على حدى،زبون جييد تقدمي اخلدمة لكل  

عامل تىل ما يتطلبه ذلك من مهارة يف الباإلضافة ا در اإلمكان يف كل مرة،قتقدمي اخلدمة بنفس مستوى اجلودة ب
 .الزبائنمع 

  ألن اخلدمة بطبيعتها ليست شيئا ماديا ملموسا ميكن احلكم على مواصفاته  :التأكد من تقدمي  ما يطلبه العميل
 الزبون احلكم النهائي على ما يقدمه البنك للسوق يرتبط مبا يطلبه و يتوقعهالزبائن، ف بني كل مبعايري مطلقة و ثابتة

ولكنه  ،احلساب اجلار لزبوناحلقيقة أن املوظف الشباك يف البنك ال يبيع خدمة احلساب اجلاري عند هذه اخلدمة و 
 .البنك من هاأثناء معايشته للخدمات اليت يتلقا الزبونيدير حلظات هامة من جتربة 

 نفس حلظة اخلدمات اليت تقدم إليه  يف باستهالك الزبونيقوم :تستهلك يف نفس الوقت تنتج و البنكية  اخلدمات 
هو  للزبونال يستطيع أن يتداول هذه اخلدمة مع طرف ثالث وكل ما يبقى  فالزبونو بالتايل  ،إجنازها و إنتاجها

ه حىت أن يعيد وصفها لآلخرين بأكثر من شعوره بالسعادة أو سعادته أو تعاسته من اخلدمة واليت يصعب علي
 .التعاسة

  بعض املنتجني لسلع معينة يضطرون إىل سحب  :مرة أخرى) السوقسحبها من ( لالستدعاءاخلدمات غري قابلة
 ، دمياآل لالستهالكها أو عدم صالحيتها أحيانا بسبب فسادوق بسبب أخطاء فنية يف إنتاجها و سلعهم من الس

ا غري قابلة  ،للزبوناليت  البنكيةما اخلدمة أ ومبجرد  ،بعد تقدميهامرة أخرى  لالستدعاءفلها طبيعة خمتلفة ذلك أ
ا تستهلك يف اللحظة نفسها للزبون أن تصنع اخلدمة وتقدم ديالت يكون هناك فرصة إلضافة أية تع وعادة ال ،فإ

ا حلظة واحدة مثينة وغالية تلك اليت تضع فيها وعلى موظف البنك أن يتذك إليها أو سحب أي جزء منها ر أ
حبيث  وعليه أن يتأكد ليس فقط من أن اخلدمة مناسبة بل أيضا متفوقة يف كل جوانبهاالزبون اخلدمة ويستهلكها 

وإذا حدث ولظروف ، لك بعد مرور تلك اللحظة الثمينةحيث أنه ال وقت لذ ،ال يوجد جمال إلضافة إليها
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مها البديل الوحيد  واالعتذارفالرتضية  ،الزبونت اخلدمة عن مستوى توقعات اإلدارة أن هبط نطاق خارجة عن
 .ال يضمن إصالح ما مت إفساده االعتذاراملتاح وإذا كان هذا 

 لو كان املوظف يعمل يف مصنع و أمام خط إنتاج لكانت األمور أسهل كثريا : قابلة للفحص جودة اخلدمات غري
خالل  ج السلعة وبعد ذلك جيلس ليتأملها ويراجع املواصفات ويستبعد الوحدات املعينة منبالنسبة له فهو ينت

تم بناء على تفاعل وإنتاجه و تقدميه للخدمة ي الزبائنولكن موظف البنك يتعامل ويتفاعل مباشرة مع  عملية الفرز
 ال مثاإلنتاج و من ابة على اجلودة بعد وال ميكنه بطبيعة احلال إجراء عملية الفرز و الرق الزبونبني إنساين بينه و 

نات او تتطلب ضم سؤولية هنا أكرب و أخطر قد مت بالفعل ،و امل فاالستهالكالوحدات املعينة  استبعادميكنه 
ية مبا كان أن يستعد ومن األمه ل املوظفخلكثري من ضمانات اجلودة تكمن بداإن ا ،اجلودة قبل حلظة اإلنتاج

يف شكل نفس عميق يأخذه قبل الدخول يف  االستعدادل حلظة خدمة حىت لو كان هذا يهيء نفسه لكو  املوظف
 .الزبونحلظة التعامل مع 

  1:سس التاليةاالعادة ما تصنف اخلدمات وفق املعايري و  :انواع الخدمات - 4
  املستفيد / الزبون /حسب نوع السوق: 

  خصية مثل السياحة، الصحة، وخدماتحاجات ش شباعإلهي اخلدمات اليت تقدم : كية ال خدمات استه -
  ؛تصال ، التجميلاالالنقل و 

  ستثماراتلال حاجات املنظمات كما هو احلال يف شباعإلوهي اخلدمات اليت تقدم : نشآت خدمات امل -
  .دارية واخلدمات احملاسبية والقانونية واملالية وصيانة املباين واملعادناال

  عتمادية يف تقدمي اخلدمةاالحسب: 
  داريني؛االطباء، احملامني، و االمثل : نسان بدرجة كبريةاالمات تعتمد يف تقدميها على خد-
النقل  ، وخدماتوالالسلكيةالسلكية  االتصاالت ومن أمثلتها خدمات: خدمات تعتمد على املستلزمات املادية-

  .ت أليا، والنقل اجلويراالعام وخدمات غسل السيا
  تصال املستفيد االحسب درجة: 

 من مثل خدمات الطبيب، احملامي، النقل اجلوي، فحضور املستفيد: خدمات ذات اتصال شخصي عايل -
  ؛اخلدمة أمر ضروري

  ؛نرتنتاال يل والتسويق عرباالة الصراف مثل خدم: خدمات ذات اتصال شخصي منخفض-
  .لسريعة وخدمة الرتفيه يف املسرحمثل خدمة املطاعم ا: خدمات ذات اتصال شخصي متوسط-

                                                
 .28:بشري عباس العالق ومحيد عبد النيب الطائي، نفس املرجع السابق، ص 1
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البنكية  تنوع اخلدماتصبحت تقدمها البنوك نظرا لتعدد و من الصعب أن نقوم حبصر مجيع اخلدمات البنكية اليت أ
و سوف  الوسائل التكنولوجية يف تقدمي اخلدمات البنكية الستخداماليت أصبحت خاضعة لتطورات مستمرة نتيجة 

  :نتطرق اىل انواع اخلدمات البنكية الحقا
  الخدمي سويقالت:المطلب الثالث 

  :تلك اخلدمات ، جتدر اإلشارة إىل احلديث حول تسويقخلدماتا ملفهوم بعد التطرق
  : مفهوم التسويق الخدمي: اوال   

 دون عرضب ميثل مجيع النشاطات اليت تليب حاجات األسواق :هميكننا تعريف تسويق اخلدمات بأن :تعريفه-1
األنشطة اليت من خالهلا تلىب حاجات  خلدمات يشمل مجيعتسويق امبعىن ان  ،1جتاري يتحمل منتجات مادية

وعليه ميكننا أن نذكر  املنتجات غري امللموسة األسواق، وهذا بدون عرض منتجات مادية ملموسة، أي انه يشمل
  :جمموعة من احملددات املتعلقة بتسويق اخلدمات

استقبال  امللحقة، خدمات ما بعد البيعات حتسني مكونات احمليط املتعلقة باخلدمة من حيث الديكور، اخلدم-
  اخل؛...الزبائن 

  كرب عدد ممكن من قنوات التوزيع؛ استعمال ا -
  تطوير االتصاالت املعلوماتية؛ -
  ئن مع تطبيق اسرتاتيجية الوفاء؛ ترقية فكرة تثقيف الزبا-
  السماح مبتابعة العالقات التجارية مع الزبائن؛-

  :خصائص تسويق الخدمات- 2
 ابداع، كأن تدخل جتديدات على خدميكون التمييز عن طريق اإل :التمييز   املعروضة، وزيادة سرعة أدائها ا

عليها التجديد اذ جيب املنافسة  باقي املنظماتعن  الكي متيز خدما وهذاأو اختيار عالمة جتارية مالئمة، 
  .الوصول إىل اهلدف املراد احلصول عليه من اجل باستمرار

 إحدى االسرتاتيجيات التنافسية املهمة يف قطاع اخلدمات وهلذا جيب تعترب :الجودة:  
البنك ال  ونمثال زب) ماذا يريد، مىت و أين، ويف أي شكل(معرفة رغبات وتوقعات الزبائن من ناحية اجلودة -

  دقائق أمام الشباك؛ 5يرغب يف االنتظار أكثر من 
  االنتقال اجليد والفعال جتاه الزبون؛-
  .لى اخلدمة يف أسرع وقتاحلصول ع -

 فتحسني اإلنتاجية خيضع إىل تقوية كفاءة املوظفني يفاملنظمةمفهوم يظهر التداخل بني الزبون و  :إنتاج الخدمة ، 
  كل املستويات الوظيفية وهذا باالعتماد على نظام إنتاج اخلدمات، وهو نظام للتنظيم واإلنتاج، والتنسيق

                                                
، دراسة ميدانية بنك الفالحة والتنمية الريفية باملسيلة، رسالة ماجستري، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، اهمية التسويق المصرفي في تحسين العالقة مع الزبونر، صورية لعذو  1

 .25:، ص2008اجلزائر، 
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خصائص جتارية  ، وضرورة تقدمي خدمة حتوي علىمنظمة –نظرا للتداخل زبون جلميع العناصر املادية والبشرية، 
  :يتكون نظام إنتاج اخلدمة من العناصر التالية. ومستويات جودة حمددة مسبقا

  يتمثل يف اللوازم الضرورية إلنتاج اخلدمة سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة؛ : الدعم املادي-
  ذين هلم اتصال مباشر مع الزبون؛ ال وهم األفراد: ممثلني مباشرين-

  ؛للمنظمةدف إىل تلبية حاجة الزبون مع حتقيق ربح : اخلدمة
  ؤسسة الذي يقوم بتسيري املؤسسة؛ وهو اجلزء غري املرئي من امل: نظام التنظيم الداخلي-
ا يؤدي ممبري من الزبائن ا توجه إىل عدد كاخلدمة ال تقتصر على فرد واحد أو جمموعة معينة، وإ من: نباقي الزبائ-

  .  الزبائن واخلدمات املقدمة هلمإىل ظهور تأثري بني
  التسويق البنكيمفهوم  :ثانيا

إىل  البنكيةيعترب التسويق البنكي من أهم الوظائف اإلدارية الرئيسية يف البنوك حيث يساعد على تقدمي اخلدمات 
  .جاتهيف الوقت واملكان املناسب من اجل حتقيق احتيا الزبون

وترجع هذه احلقيقة إىل أن  البنكيللتسويق أمهية خاصة يف تنمية وتنشيط العمل  :تعريف التسويق البنكي-1
أكثر  مثلها مثل السلع واخلدمات األخرى حتتاج إىل جهود تسويقية مستمرة مبنية على برامج حمددة البنكية اخلدمات

هذا الصدد يكون  ويف البنكيةظرا لطبيعة وخصائص اخلدمات حساسية من تلك املعدة لتسويق السلع املادية وهذا ن
يعد و املختلفةالبنكي  أوجه النشاط والدور الذي يلعبه يف ترشيد البنوكمن املناسب التعرف على ماهية التسويق يف 

االت، و األخرية ويف خمتلف ا السنوات حلديثة اليت شهدت توسعا كبريا يفمن املواضيع املهمة و ا البنكي تسويقال
املعاصرة وخاصة بعد تكاملها مع املنتجات  يف احلياة البنكيةيف ذلك يعود لتزايد الدور الكبري اخلدمات   السبب

  :ميكن تعريف التسويق يف البنوك بأنهو  ادية يف حتقيق املنافع املطلوبةامل
 التغريات احملتملة يف السوق املصريف ودراسة  احملتملني، فن تنمية النشاط املصريف، سواء بني العمالء احلاليني أو

حنو حتقيق رضائهم، ووصوال إىل أكرب حجم من األرباح بأسلوب  والتعرف على رغبات العمالء املذكورين، سعيا
 1.األصول علمي، مع مراعاة احلفاظ على جودة

 تدفق اخلدمات  تؤدى يف البنك واملؤسسات املصرفية، واليت تكفل ذلك النشاط الذي يشمل كافة اجلهود اليت
يقدمها البنك إىل العميل سواء كانت إقراضا أو اقرتاضا، أو إيداعا وخدمات مصرفية  اليت البنكيةواملنتجات 

رضاه عن البنك  ويعمل التسويق على إشباع رغبات واحتياجات ودوافع هذا العميل بشكل مستمر يكفل متنوعة،
 2.تعامله معه رواستمرا

                                                
شبني الكوم، املنوفية، مصر،  ، مطابع الوالء احلديثةالبنوك العالمية والمصريةالتسويق المعاصر والفعال في البنوك التجارية  المنهج والتطبيق بين حسني حممد على حسني،  1

 .13: ، ص2002
 .16:، ص 1999، القاهرة، مصر، ايرتاك للنشر والتوزيع ، 1ط  ،التسويق المصرفيحمسن أمحد اخلضريي، 2
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 " الزبائن بالطريقة اليت حتقق رضا الزبائن وأهداف  جه املنظم للخدمات املصرفية إىلالتسويق املصريف هو التو
 1.البنك

 و بشكل عام، ميكن تعريف التسويق . خمتلفة مصطلح التسويق مستعمل بشكل واسع، فهو غالبا يشمل معاين
يتعلق التسويق املصريف و  ،الحتياجات طالبيها املنظمة بأنه جمموع األفعال واحلركات اليت تستهدف مواءمة عرض

كما أن سلوكات الفلسفة واألهداف كانا  ،الزبائن بطريقة مناسبة مبختلف اجلهود اليت تؤدي إىل إشباع حاجات
 2.باإلضافة إىل أن سلوكات الشراء ختتلف أيضا ،العمل خيتلفان من حيث املسار، وطرق

 لرضا والقناعة لدى العميل مع ضمان حتقيق أرباح ا عبارة عن إجياد، ابتكار وأداء اخلدمات املصرفية اليت حتقق
 3.البنك

 يف الوقت احلاضر واملستقبل، وتقييم احلاجات احلالية  النشاط الذي ينطوي على حتديد أكثر األسواق رحبية
 طط الالزمة لتحقيق هذه األهداف، وإعداد وتصميم اخلاملنظمةفهو يتعلق بوضع أهداف. واملستقبلية للعمالء

كما تتضمن عملية التكييف اليت ،  ميكن بواسطتها تنفيذ تلك اخلطط اليتخلدمات املصرفية بالطريقةوإدارة ا
4.يتطلبها التغري البيئي

 وإمكانياته ضمن صياغات خالقة،  جمموعة األنشطة املتخصصة واملتكاملة اليت توجه من خالهلا موارد املصرف
احلالية واملستقبلية، واليت تشكل دائما فرصا  الزبائن رغباتتستهدف حتقيق مستويات أعلى من اإلشباع حلاجات و 

5.اخلدمة املصرفية زبونو  البنكتسويقية ساحنة بالنسبة لكل من 
 املصرفية يف الزمان، واملكان، والنوع، والتكلفة التسويقية  ميثل إشباع حاجات املستفيدين عن طريق توصيل اخلدمة

مار من خالل نظام تسويقي والسلف، وحتقيق االئتمان واالستث القروض املناسبة، عن طريق قبول الودائع ومنح
6.املستفيدين واملصارف والدولة يف ظل مزيج تسويقي فعال يأخذ بعني االعتبار أهداف متكامل،

  :ميكن القول أن التسويق البنكي  ما سبقمن خالل 
  باح يف األجل الطويل والقصري؛يهدف إىل تنمية وتطوير النشاط من أجل الوصول إىل الرفع من األر -
يهدف إىل املتابعة اجليدة للزبائن احلاليني، من أجل جعلهم زبائن مدى احلياة، باإلضافة إىل االهتمام جبذب -

م بطريقة مناسبة من خالل استخدام الطرق العلمية يف  م ورغبا الزبائن اجلدد، وذلك من خالل إشباع حاجا
  ث التغريات يف الوقت املناسب على مستوي السوق البنكي؛التسويق، واليت ميكن من إحدا

                                                
 .268: ، ص1998القاهرة، مصر،  ، مكتبة الشقري،اإلدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملةطلعت اسعد عبد احلميد،  1

2 Sylvie de coussergues, Gestion de la Banque, édition Dunod,2eme édition, paris, La France, 1996,p :219. 
3Hodyes, Tilleman, bank marketing: text and cases, addition Wesley publishing co, mente part, California, 

u.s.a,1986, p :15. 
 .18:ص، نفس املرجع السابق ،أصول التسويق المصرفي، ناجي معال 4
 .19:نفس املرجع السابق، ص 5
 .52:، ص1989بغداد، العراق،  ، رسالة ماجستري، جامعة املستنصرية،سياسة تسويق خدمات البنوك التجارية دراسة تطبيقية على مصرف الرافدينسلمان عبد اهللا عيدان،  6
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يتطلب تنمية النشاط تطبيق التخطيط التسويقي واالسرتاتيجي على مستوى البنك، من أجل الوصول غلى -
  صياغة السياسات واالسرتاتيجيات اليت تناسب الوضعية احلالية واملستقبلية للبنك؛

أن يكون بأي حال من األحوال على حساب جودة األصول يف األجل إن الرتكيز على زيادة األرباح ال جيب -
  .القصري والطويل، كما جيب احملافظة على السيولة املناسبة للبنك

كما سبق اإلشارة، فإن االهتمام يف البداية كان منصبا على تسويق السلع الصناعية  :اهمية التسويق البنكي - 2
أمهها  صرفية، لكن مع التطورات والتغريات اليت حدثت، واليت كان منيشهده تسويق اخلدمات، وخاصة امل بشكل مل

التسويقية يف جمال النشاط  زيادة احلاجة إىل اخلدمات مبختلف أشكاهلا، واستجابة لذلك جاء تطبيق املفاهيم والطرق
ت يف تسيري مقتضيات وإدراكه بأمهية اخلدما املصريف بشكل كبري ومكثف صاحبه ازدياد منو الوعي املصريف لدى الفرد

  1:وتكمن أمهية تسويق اخلدمات املصرفية فيما يلي، السوق احلياة من أجل احملافظة على بقاء واستمرار البنك يف
  التعرف على حاجات ورغبات الزبائن للخدمات املصرفية؛-
  الصمود يف وجه املنظمات املصرفية األخرى؛ -
  احلفاظ على احلصة السوقية للمصرف؛ -
  ة احلصة السوقية للمصرف؛زياد -
  حتديد السوق املستهدفة؛ -
  دراسة وحتليل سوق اخلدمة املصرفية؛ -
  تقدمي خدمات مصرفية تتناسب مع حاجات ورغبات الزبائن؛ -
  حتديد املزيج الرتوجيي املناسب؛ -
  .حتديد األساليب التوزيعية املناسبة للزبائن -

صريف إىل ابتكار وأداء اخلدمات وإيصاهلا حنو الزبائن عن طريق يهدف التسويق امل :اهداف التسويق البنكي - 3
 باستخدام وسائل الرتويج املتاحة، وهذا قصد إرضاء الزبائن احلاليني وجذب زبائن جدد مبا حيقق الرحبية منافذ مناسبة

  2:للبنوك، وبذلك يساهم التسويق املصريف يف حتقيق مجلة من األهداف تتمثل فيما يلي
  ه وعن خدماته وعن العاملني فيه؛ عة البنك وذلك ببناء صورة ذهنية اجيابية عنحتسني مس-
  مان مع حتقيق منو موارد البنك؛ حتقيق األهداف املالية املتمثلة يف أهداف السيولة، الرحبية واأل-

  : ف توظيف األموال، وهذا عن طريقأهدا
  زيادة حجم القروض والسلفيات؛*
  وراق املالية؛زيادة االستثمارات يف األ*
  املوجودة؛ على تطوير اخلدمات املصرفية ابتكار خدمات مصرفية جديدة تستجيب لرغبات ا لزبائن، وال عمل -

                                                
 .49:ص ،2005، ،  دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، االردن1، طمدخل استراتيجي كمي تحليليالمصرفي  التسويق ردينة، ، عثمان يوسفصميدعيال حممد جاسم 1
 .211-210:، ص ص 2002، دار املعارف، اإلسكندرية، مصر، إدارة المخاطر االئتمانيةعبد احلميد حممد الشواريب، حممد عبد احلميد الشواريب، 2
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  ا على التأثري يف السوق؛ متابعة البنوك املنافسة ومعرفة مدى قدر -
  لسوق وتطورات احتياجات الزبائن؛ تكييف البنوك وفقا ملتغريات ا-

  الزبون؛خلدمات املصرفية اليت يرغب فيها يدة عن طريق اكتشاف أنواع جديدة من اخلق أسواق مصرفية جد
  خطيط لفتح وكاالت مصرفية جديدة؛ دراسة االنتشار اجلغرايف لوكاالت البنك يف السوق املصرفية، والت-
  .شاريع اجلديدة اليت ميكن إقامتهااكتشاف الفرص االستثمارية، ودراستها وحتديد امل-

ا سوى القليل : تطور التسويق البنكيمراحل  - 4 تم البنوك بالتسويق ومل تفهم إدارا قبل منتصف اخلمسينات مل 
به من جانب البنوك إىل أواخر  االهتمامسطحي، ويرجع ظهور التسويق البنكي وبداية  اهتمامعنه، كما مل تعره سوى 

ا املنافسة اليت أصبحت تتعرض هلا البنوك سواء الستينات، وقد ساعد على ذلك عدة عوامل أمهه اخلمسينات وبداية
  .املؤسسات املالية األخرى أو من جانب بعضها البعض من جانب

 بتطبيق املفاهيم واألساليب التسويقية احلديثة مل االهتمامالبنوك حنو وظيفة التسويق، وتزايد  اجتاهاتإن تغري 
 مراحل تعكس درجات خمتلفة من الفهم والتصور ملا حيدث مرة واحدة، فقد مر التسويق البنكي يف تطوره بعدة

  1: ئولني عن إدارة هذه البنوك وهيميكن أن يكون عليه النشاط التسويقي يف البنوك من جانب املس
 البنوك بالتسويق حيث ينصرف  اهتماممتثل هذه املرحلة واليت سادت يف أوائل الستينات بداية  :مرحلة الرتويج

املرحلة إىل مفهوم اإلعالن أو اإلعالن والعالقات العامة معا، وبذلك تتحدد الوظيفة يف هذه  مفهوم التسويق
  .يف القيام باألنشطة الرتوجيية أي أن مفهوم التسويق كان مرادفا ملفهوم الرتويج األساسية للتسويق

  البنوك  اقتناعية بدأت هذه املرحلة من مراحل تطور التسويق البنكي مع بدا :الشخصي بالعمالء االهتماممرحلة
ا معاملة البنك لزبائنه وقد  بعدم جدوى أو فاعلية النشاط الرتوجيي مامل يصاحبه تغيري مماثل يف الكيفية اليت يتم 

واضحا للبنوك يف  املنافسة من ناحية، وبعد أن بات بالزبائن نتيجة عوامل االهتمام بعد تزايد االعتقادترسخ هذا 
ا كعامل در  ضوء ما مت القيام به من ا تقدمي اخلدمة ال تقل أمهية عن اخلدمة ذا اسات أن الكيفية اليت يتم 

تعاملهم معها ومن ناحية أخرى ومع ظهور هذا املفهوم بدأ التسويق البنكي ينحو  الزبائن يف استمرارأساسي يف 
عدة صور  االجتاههذا كيفية خلق جو من الصداقة بني البنك وزبائنه، وقد أخذ  منحى آخر متثل يف العمل على

  :وأشكال منها ما يلي
م العمالء االتصالي دعيم مفهوم التوجه بالزبائن لدى العاملني بالبنوك وخاصة ذو ت- وقد متثلت أداة  املباشر 

املناسبة الواجب إتباعها يف  ذلك يف عقد الدورات التدريبية للعاملني للتعرف على كيفية معاملة الزبائن واألساليب
معلى كيفية تغيري ذلك و    ؛م االهتمامحنو مفهوم الزبائن وأمهية  اجتاها

  .العمالء داء اخلدمات وتقليل معدالت شكاويحتديث أنظمة وأساليب العمل بالبنوك مبا يؤدي إىل سرعة أ-
   ؛ للقرارات املالية بطريقة سليمة اختاذهمللزبائن، ومعاونتهم يف  االستشاريةقدمي اخلدمات ت-

                                                
 .33-27:عوض بدير احلداد، نفس الرجع السابق، ص ص1
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بأنه  االنطباعالزبائن مما جيعلها أكثر جاذبية ومبا يعطي للزبون  انتظارأماكن تأدية اخلدمات وصاالت حتديث -
  .موضع ترحيب مستمر

  على الرغم من النتائج اليت حققها العمل مبفهوم التوجه بالزبائن، فقد بدأت البنوك يف : واالبتكارمرحلة التجديد
 و         مفهوم التجديد لتسويق البنكي إىللب عليها بتطوير مفهوم ااملنافسة والتغ سعيها املستمر ملواجهة

ا تقدميها، وقد ساعد على تطوير مفهوم  سواء يف نوعية اخلدمات اليت االبتكار يقدمها أو يف الكيفية اليت يتم 
ة يف تقدمي أو تبين اإلجيابية اليت حققتها املؤسسات ذات السياسة املنتظم التسويق البنكي على هذا النحو النتائج

ا وأرباحها فلم يعد األمر  االستقراربقائها وحتقيق  استمراراملنتجات اجلديدة واليت متثلت يف  والنمو يف مبيعا
وإمنا تعدى ذلك إىل الدراسة والبحث عن سلوك الزبون واحلاجات  يقتصر على تطوير أساليب التعامل مع الزبون

دف العم أو تطوير ما يقابلها من خدمات تؤدي إىل حتقيق أهداف كل من  ل على تقدمياملالية غري املشبعة له 
  .والتعامل مع البنك عرب اهلاتف االئتمانبطاقات ، الزبون والبنك، مثل خدمات الصرف اآللية

 ا ال تستطيع تلبي انتشرت:  مرحلة الرتكيز على قطاع حمدد من السوق ة اخلدمات البنكية اجلديدة وأدركت البنوك أ
بفئات معينة من السوق وعليه فقد سعت إىل حماولة  واالهتمامالتخصص  رغبات كل فئات الزبائن، وأنه البد من

 باختالفخمتارة من السوق وذلك من خالل برنامج تسويقي معني يوحي هلم  خلق صورة مميزة للبنك لدى فئات
  .البنوك املنافسة اخلدمات البنكية للبنك ومتيزها عن

  والنمو خاصة ويف ظل  االستقرارالبنوك بالتسويق كعامل أساسي يف حتقيق  اهتماممع تزايد : التسويقمرحلة نظم
املتغرية واليت أصبحت تعمل فيها هذه البنوك، ودخل التسويق البنكي مرحلة أخرى من مراحل  الظروف البيئية

ر أنظمة متكاملة للمعلومات وإعداد املرحلة بقيام البنوك مبمارسة النشاط التسويقي يف إطا تطوره، تتسم هذه
وتطوير أنظمة  البنوك يف هذه املرحلة بإعداد اهتماموالرقابة عليها، ومن هذا املنطلق فقد بدأ  اخلطط التسويقية

تم بتطوير أنظمة  االتصاالتواملعلومات التسويقية وتدعيم أنظمة  حبوث التسويق التسويقية، كما بدأت البنوك 
طط تسويقية متنوعة، وذلك لكل جمال من جماالت النشاط البنكي، هذا فضال عن تطوير وإعداد خ التخطيط

العمل هلذا املفهوم  ارتبطوأساليب الرقابة على مدى حتقيق البنك ألهدافه بالكيفية املطلوبة، ولقد  أنظمة
 اقتناعضال عن زيادة ف اسرتجاعها سواء يف جمال حفظها وتسجيلها أو حدثت يف أنظمة املعلومات بالتطورات اليت

  .وجود مثل هذه األنظمة البنوك بأمهية
  متثل هذه املرحلة أحدث املراحل يف تطور التسويق البنكي ويعترب ظهورها : للتسويق االجتماعيمرحلة املفهوم

نكي األخرى كما يقوم مفهوم التسويق الب االجتماعيةمحاية املستهلك واحلركات  نتيجة طبيعية لنمو ما يعرف حبركة
إىل جانب أخذ مصلحة الزبون  االعتباراملصلحة العامة للمجتمع ككل يف  يف هذه املرحلة على ضرورة أخذ

ا على املوازنة  أو املنظمة، ويرجع ذلك إىل)الفرد( أن حتقيق املنظمة ألهدافها أصبح يعتمد وبدرجة كبرية على قدر
 العام للمجتمع من ناحية أخرى وينعكس تطبيق ناحية وحتقيق أهداف الصاحل بني حتقيق أهداف زبائنها من

  :للتسويق على عدة نواحي أمهها االجتماعيالبنوك للمفهوم 



  الميزة التنافسيةالتسويق البنكي و                                                                        الثالثالفصل 
 

 
176 

االت اليت تساهم بدرجة أكرب من غريها يف  االستثماراتتأكيد أمهية متويل مشروعات األعمال وتوجيه - إىل ا
  ؛من األفراد أكرب عدد ممكن احتياجاتو حتسني جودة أو نوعية احلياة وحتقيق أكرب إشباع ممكن لرغبات 

االت  واالستثماريةللقرارات املالية  اختاذهمتأكيد أمهية معاونة الزبائن على - على أسس سليمة وتوجيههم إىل ا
تمعفيها إىل حتقيق مصاحل االستثماراليت يؤدي    ؛هم فضال عن حتقيق مصاحل ا

أساسي يف حتقيق البنك ألهدافه وذلك من خالل إعداد أنظمة  تأكيد أمهية حتقيق البنك ألهداف زبائنه كعامل
  .أساليب متطورة لتقييم درجة رضا الزبائن عما يقدمه البنك من خدمات واستحداث

 المزيج التسويقي البنكي :المطلب الرابع 
 املزيج التسويقي إن تطور مفهوم التسويق البنكي كان له أثر على تطور املفاهيم التسويقية املتعلقة به ومن بينها

 تسويق البنكي ال ميكن أن يتم إالال اسرتاتيجيةإن جناح ، كبري يف اآلونة األخرية  اهتمامي البنكي الذي لق
يف تنفيذ هذه  اعتمادهالتسويقي البنكي الذي سيتم  لفعال واملتكامل لعناصر املزيجاو املناسب  باالختيار

املنتج، : إن املزيج التسويقي يتكون من أربعة عناصر هي، 1ومةوصوال إىل حتقيق األهداف املرس االسرتاتيجية
البنكية اليت متيزها عن السلع املادية فقد أضاف الباحثون  السعر، التوزيع والرتويج، وبسبب خصائص اخلدمات

  .والعمليات األفراد، الشواهد املادية: ثالثة عناصر إضافية تتمثل يف
 4P’Sو هو حتديد و استعمال مبادئ الـ ، الرئيسية يف التسويق احلديث يميعترب املزيج التسويقي أحد املفاهو 

  من 1948ساسي للمزيج التسويقي يف عام االوضع املبدأ و  تيجي للمنتج يف السوقاسرت االلتطبيقها على املوقع 
يل ن قام 1953و يف العام  ارات يف التسويق بناءا على وصفةقبل جيمس كوليتون الذي اقرتح أن يتم حتديد القر 

    على هذه الوصفة Marketing Mixق اسم المريكيني يف ذلك الوقت بإطاالبوردن رئيس نقابة املسوقني 
ا حبرف  1960و يف العام  هذه  جنليزية، و كانتاالباللغة  Pمت وضع عناصر هذه الوصفة اليت تبدأ مجيع كلما

ـــالعناصر أربعة يف ذلك الوقت فسميت    2.4P’S   :ب
  :كن ان نقدم جمموعة من التعاريف للمزيج التسويقي بصفة عامة و مي

 عض بال نشطة التسويقية املتكاملة و املرتابطة اليت تعتمد على بعضهااالالتسويقي عبارة عن جمموعة من  املزيج
 3.بغرض أداء الوظيفة التسويقية على النحو املخطط هلا

  من أجل استمرارية حتقيق أهدافها املنظمةاليت تستخدمها دوات التسويقية االجمموعة من املزيج التسويقي  
  دوات ميكن تصنيفها إىل أربعة أدوات أو عناصر تسمى عناصراالالتسويقية يف السوق املستهدف و هذه 

  4).ملنتج، السعر، التوزيع، الرتويجا( املزيج التسويقي

                                                
 .253، نفس املرجع السابق، صحممد جاسم الصميدعي، عثمان يوسف ردينة 1
  ine.com/users/ahmedkordy/posts/123573http://kenanaonl،بوابة كنانة أونالني، عناصر المزيج التسويقيمحد الكردي،  2

 (consulté le20/08/2016 )  
 .13: ، ص2010رسالة  ماجستري، جامعة باتنة، . أثر المزيج التسويقي على والء الزبون في المؤسسات الخدمية، جناح خلف 3
 .24: ، ص2009التوزيع، عمان، االردن،  ، دار صفاء للنشر و1، طمبادئ التسويق، زياد حممد الشرمان، عبد الغفور عبد السامل 4
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  :المنتج البنكي: اوال
  )Product( :تعريف المنتج-1
 عرفه )Kolter (1.ما أي شيء ميكن عرضه يف السوق لتلبية رغبة أو حاجة :على أنه 
 أما )Mc Carty( ا مصدر للربحال ستهاالشباع حاجات و الرغبات الفقد رأى يف املنتج مصدرا  كية، كما أ

ذا املعىن، فإن امل سعى إليه كل من املوزع و املنتجالذي ي دي املا اجلوهر ضمون السلعي العام ال يقتصر علىو 
 2.بعاد اليت ميكن أن حتقق للمستهلك املنافع اليت يسعى إىل حتقيقهااالعداه إىل كل بل يت. للمنتج

  ويرى)Frain( جمموعة من اخلصائص امللموسة وغري امللموسة اليت تشبع املستهلك بأن املنتج هو  
  3.واالجتماعيةق منافعها املادية واملعنوية ورغباته عن طري 

 شمل فقط السلع املادية امللموسة بل يشمل كذلك، اخلدمات، التجارب، األشخاصمصطلح املنتج ال ي
 األماكن، املنظمات واألفكار، ويف جمال التسويق البنكي فإن املنتج البنكي هو عبارة عن خدمة واليت سبق

  .  ج اخلدماتتعريفها، إن املنتجات اليت تقدمها البنوك عديدة ومتنوعة تشكل ما يعرف باملزيج اخلدمي أو مزي
ال :الخدمات البنكية- 2   4:يقوم البنك بتقدمي خدمات عدة يف هذا ا

خدمات الودائع حتت الطلب واحلساب اجلاري، خدمات فتح احلساب  :خدمات قبول الودائع البنكية وتضم-
  ؛ب اجلاري وخدمات السحب من احلساباجلاري، خدمات اإليداع يف احلسا

  ؛)الثابتة(ةالثابتخدمات الودائع ألجل -
  خدمات ودائع التوفري؛-
  ؛خدمات األمانات-
  ؛خدمات التحصيل الداخلية-
  ؛يةخدمات التحصيل اخلارج-
  ؛خدمات عمليات التحويل اخلارجي-
  ؛خدمات حتصيل الكمبياالت-
  ؛ )تصديقها(الشيكات  اعتمادخدمات -
  خدمات حفظ األوراق املالية؛-
  ؛االكتتابخدمات -
  البنكي؛ خدمات خطابات الضمان-
  ؛املستندية االعتماداتخدمات -

                                                
1 P.Kotler et B. Dubois, op, cit, p :430. 

 .90: ، ص2014، دار حافظ للنشر و التوزيع، عمان، االردن، 1، طمبادئ التسويقعبد االله سيف الدين ساعاين،  2
 .40:، ص 2009ماجيستري، جامعة باتنة،  رسالة ،سسة اقتصاديةدور استراتيجية المؤسسة في تحديد المزيج التسويقي دراسة حالة مؤ فطيمة بزعي،  3
 .256: ، ص2006، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، االردن، 1، طتسويق الخدمات وتطبيقاتهزكي خليل املساعد، 4
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  خدمات ختزين البضائع؛-
  خدمات عمليات الصرف اخلارجية؛-
  خدمات بيع وشراء العمالت األجنبية؛-
  خدمات احلواالت البنكية الواردة؛-
اء امل ،تسديد قوائم الكهرباء: هناك العديد من اخلدمات األخرى اليت يقدمها البنك لزبائنه مثل:خدمات أخرى -

 بتسديد قيمة الشيك الذي واهلاتف وغريها مثل تصديق الشيكات اليت متثل تعهد البنك عن طريق ختم خاص
  .ختمه لصاحل اجلهة املستفيدة

  تقوم البنوك إىل :خدمات تقديم القروض والتسهيالت لمنظمات األعمال وتتقاضى البنوك عليها فوائد-3
ا السابقة بتسهيالت بنكية وتق   :دمي قروض وأهم هذه اخلدماتجانب خدما

  ؛خدمات تقدمي القروض والتسهيالت-
  ؛تجاريةخدمات خصم األوراق ال-
  .خدمات خصم الكمبياالت على أساس البيع-

 توظيف البنك جزء من أمواله باالستثماريقصد  :إستثمار جزء من موارد البنك في اإليجار باألوراق المالية- 4

 للربح طلبايف شراء األوراق املالية، واليت تكون غالبا على شكل سندات أو أسهم  اخلاصة أو األموال املودعة لديه
ا تلك  تعترب  )حويلها إىل نقود يف أكثر األحيانال مكان لت(األوراق املالية وحفاظا على درجة من السيولة اليت تتمتع 

هي من أوىل  كي لذلك فإن عملية ختطيطهااخلدمات البنكية اليت يقدمها البنوك من أهم عناصر املزيج التسويقي البن
ا إدارة التسويق يف البنوك، ويقصد بتخطيط املنتج كافة األنشطة املرتبطة بتحديد املزيج اخلدمي  املهام اليت تقوم 
إضافة خدمات  الذي سيتم تقدميه للزبائن، تغليف اخلدمة البنكية، متييز البنك وخدماته، عمليات تطوير اخلدمة أو

  .للمزيج اخلدمي البنكيجديدة 
  )Price(السعر :ثانيا

 :مثل للحصول على اخلدمة البنكية، توجد عدة قرارات متعلقة بالسعر الزبونويتمثل يف املقابل املادي الذي يدفعه 
على قتصادي اال ويتفق الفكر التسويقي و، االئتمانالفوائد، العموالت، الرسوم البنكية، شروط التسديد وقواعد منح 

ا املشرتي، كما أنراالسعر يرتبط بالقوة الشأن  لكن يرتبط فقط مبواصفات املنتج، و  ال هيكل السعر ئية اليت يتمتع 
  1.التبادل ف اليت يتم يف ضوئهاأيضا يرتبط بالشروط أو الظرو 

ويعرف التسعري يف التسويق البنكي على انه معدالت الفائدة على الودائع، القروض، الرسوم والعموالت 
  2.املصروفات االخرى اليت يتحملها لقاء تقدمي اخلدمةو 
  

                                                
 .281-280:، ص ص2005االسكندرية، مصر،  الدار اجلامعية للنشر و التوزيع،، التسويق المعاصرثابت عبد الرمحن إدريس، مجال الدين حممد املرسي، 1
 .153:نفس املرجع السابق، صأصول التسويق املصريف، ناجي املعال،  2
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  )Place( :المكان :ثالثا
  يقصد باملكان مجيع األنشطة اليت يتخذها البنك جلعل خدماته سهلة الوصول إليها ومتاحة للزبائن املستهدفني

  ر ال يعين شيئالذلك حيتل مكان التوزيع مكانة هامة داخل املزيج التسويقي، حيث أن أي منتج متميز ومبتك
  للزبون إال إذا كان متاحا يف املكان والوقت املناسبني، وهلذا ميكن القول أن التوزيع يقوم بتحقيق كل من املنفعة

  واسرتاتيجياتاملكانية للمنتج، وتتمثل القرارات اخلاصة باملكان يف قنوات التوزيع املتمثلة يف مبىن البنك، فروعه 
  .التوزيع

  ستعمايلاالالذي تدخل فيه السلعة بشكلها  نشطة اليت تتم منذ الوقتاالجمموعة : بـأنه (Kotler)كما عرفه 
  1.خري حىت الوقت الذي يستلمها املستهلكاالإىل املخزن التجاري أو احملول 

  )Promotion(:الترويج :رابعا
ا البنك  األشكال  ج خلدماته، وتتعددبسوقه املستهدف والرتوي لالتصاليتضمن الرتويج خمتلف األنشطة اليت يقوم 

التسويق املباشر،  اإلعالن، البيع الشخصي، تنشيط املبيعات:عليها يف جمال الرتويج مثال  االعتماداليت ميكن للبنك 
  التسويقي االتصاالت، وتعرف هذه العناصر باملزيج الرتوجيي أو مزيج باألنرتنتالنشر، التسويق 

    ويج هو التنسيق بني جهود البائع يف إقامة منافذ املعلوماتالرت : (Edward & William)ف عر و  للبنك
 تصالاالميثل : ويج على أنهالرت  (Stanton)بيع السلع و اخلدمات أو قبول فكر ة معينة، و عرف  و تسهيل

الرتويج على أن النشاط الذي يتم ضمن  )Kotler(ف وعر  فهم باملنتج و حثهم للحصول عليهتعريو  خرينباأل
  2.جهد تسويقي و ينطوي على عملية اتصال إقناعي إطار أي

  :ويضاف للعناصر األربعة السابقة الذكر العناصر الثالثة التالية 
 People )(:)الناس(المشاركين  :خامسا

 همث تأثري ذلك على درجة رضا و منللزبون فراد املشاركني يف تقدمي اخلدمة و تسهيلها االو يتضمن ذلك كافة 
كل أو باخر و كذلك الشركة و املؤيدين للخدمة بش خدمة، املشاركني و يتضمن كافة العاملني يفعما يتلقاه من 

  .الذي تقدم فيه اخلدمة خرين املوجودين يف البيئة و احمليطاالاملستهلكني 
 )Physical Evidence( :الشواهد المادية : سادسا

تخدم يف تقدمي و أيضا أي معدات تس تقدم فيها اخلدمة تتضمن كافة اجلوانب امللموسة و اليت تؤثر على البيئة اليت
  .التميز ااخلدمة و حتقيق هل

 )processe: (العمليات: سابعا
  .اخلدمة و متلقيها أثناء تقدمي اخلدمة و إدارة التفاعل بني مقدم ىنشطة و العمليات اليت تؤداالوتشمل على كافة 

                                                
، شارباملركز اجلماعي،  قتصادية يف اجلزائر و املمارسة التسويقية،اإلصالحات اال امللتقى الوطين حول، استراتيجية التوزيع في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، كمال حوش 1

 .9 :، ص2004ابريل 21-20
 .260:حممد جاسم الصميدعي، عثمان يوسف ردينة، نفس املرجع السابق، ص 2
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  :والشكل التايل يوضح املزيج التسويقي اخلدمي 
  المزيج التسويق الخدمي   46:لشكل رقم ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حورس ، )التسويق الفندقي ،التسويق السياحي( طارق عبد الفتاح الشريعي، التسويق :المصدر  
  .185:، ص2008مصر،  سكندرية،االالدولية للنشر والتوزيع، 
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  الميزة التنافسية : المبحث الثاني 
تحوالت يف البيئة االقتصادية احمللية واإلقليمية والدولية إىل زيادة حدة املنافسة بني املنظمات على كافة أدت ال

املستويات، كما اتسم اقتصاد املعرفة بالتعقيد والديناميكية، وأصبحت املعرفة موردًا اسرتاتيجيًا يتنامى بشكل 
تؤثر البيئة التنافسية يف سلوك الزبائن، حيث توفر هلم و  منظمةتراكمي ويؤثر بشكل كبري على املركز التنافسي لل

م وو  دخلهم، ون منها ما يوافق ذوقهماختيارات متنوعة من املنتجات، فيختار  ، حيث املنظمةتؤثر على  توقعا
موقع قصد احتالل  تعمد هذه األخرية إىل تعبئة مواردها املالية، املادية، البشرية و التنظيمية، فتتخذ قرارات حامسة

يستدعـي التـفوق افسيها ضمن القطاع الذي تنشط فيه و تنافسي مناسب يف السوق، يؤهلها ألن تتفوق على من
 املنظمةحىت تضمن ، اءهـا بعد إدراك و تفكيـر عميـقعلى املنـافسني االستنـاد إىل ميزة تنـافسية حقيقية، يتم إنشـ

ــن و النّموّ يف الّسوقن البقـاء ضمن مجـاعـقدرة تنافسيـة عاليـة، و تؤمِ  ــ   .ة املنافسي
  

  مفهوم الميزة التنافسية  :المطلب االول
   تعريف البيئة: اوال 

حبيث تعترب نظاما يتفاعل مـع باقي األنظمة  املنظمةلقد اهتم الباحثون بالبيئة وحاولوا فهم عالقتها مع   
ا نظام فرع منظمة، إذ ال ميكن تصور االجتماعية تعّد البيئة حمل اهتمام ، ي لنظام أمشل هو البيئةيف فراغ حيث أ

على أنّه من الصعوبة ) Denis, 1990(باعتبارها مصدرا للتهديدات و الفرص يف آن واحد، ويرى  ،تاملنظما
ا متثل بشكل واسع كل ما حييط بنقطة مركزية، واملقصود هنا  مبكان تقدمي تعريف دقيق للبيئة، غري أنه يقول بأ

ا و ه1املنظمة ّ فها على أ  هلا عالقة جمموعة العناصر اخلارجية واليت :ناك من يقّدم تعريفا موسعا للبيئة، حيث يعرّ
البيئة توافق كل عامل مادي أو اجتماعي، حيث يؤخذ  بأن فريى (Duncan, 1972) أما، 2بأنشطة املؤسسة

لك فهو ذيف املؤسسة، وباإلضافة إىل )ينري املس(يف احلسبان بشكل مباشر ضمن عملية اختاذ القرار من قبل األفراد 
ا تتسم ب  ,Johnson et Scholes(و يستند كل من  ، التعقيد، باحلركية وبعدم التأكديصف البيئة بأ

يف تعريفيهما للبيئة إىل مكونات هذه األخرية واملتمثلة يف األبعاد السياسية، االقتصادية، االجتماعية و ) 2002
ا  (Tomson)وقد عرف  ،قانونيةااليكولوجية و ال الثقافية، التكنولوجية، جمموعة املتغريات أو  :البيئة با

املنظمة، وبالتايل جيب على اإلدارة أن توجه جهودها إلدارة  القيود أو املواقف أو الظروف اليت هي مبنأى عن رقابة
  3.االبيئة واملنشأة مع

                                                
1Philippe Vaesken, l'environnement territorialisé, Un nouveau concept de structuration de l'environnement 
dans la stratégie de l'entreprise,colloque A I M S ,2000, p :05. 
 http://www.strategie-aims.com/events/conferences/18-veme-conference-de-l-aims/communications/1168-l-
environnement-territorialise-un-nouveau-concept-de-structuration-de-l-environnement-dans-la-strategie-de-l-
entreprise/download, (consulté le26/08/2016). 
2http:WWWgeronim.free.fr/ecoent/cours/environnement.htm#haut, (Consulté le 20/06/2016).  

 .151:، ص2000، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر، االسكندرية، مصر، اساسيات االدارة وبيئة االعمالعبد الغفار حنفي، رمسية قرياقص،  3
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  1:البيئة من خالل األوجه التاليةتتجلى أمهية دراسة و 
لشراء عوامل  لعمالئها، ويف نفس الوقت سوق املنظمةتعترب البيئة سوق لبيع السلع واخلدمات اليت تقدمها  -

  ؛املنظمةاإلنتاج الالزمة ملزاولة نشاط 
، كالتغري يف )واالجتماعية االقتصادية، السياسية(يف ظل جمموعة من القيود أو املتغريات البيئية  املنظمات تعمل -

  اد األولية، أو حتول طلب املستهلك من سلعة لسلعة أخرى؛أسعار املو 
  تعترب نظام مفتوح يتأثر بالبيئة ويؤثر فيها؛ منظمةكل   -
املتغريات والقيود  باختالف أنواعها يتم على ضوء املنظماتممارسة أو تنفيذ الوظائف واملهام اإلدارية داخل  -

  ؛املنظمةالبيئية املؤثرة على مدخالت وخمرجات 
باستغالل  على التكيف مع املتغريات البيئية املختلفة، وحتقيق أهدافها، وذلك للمنظمة مدى القدرة النسبية -

  نقاط القوة لديها واقتناص الفرص وجتنب املخاطر والتهديدات البيئية؛
م قداختلفت وجهات نظر الباحثني يف حتديد مفهوم للبيئة و  مستوى  لبيئة،ل عمدوا إىل التمييز بني مستويني إال ا

  :داخلي وآخر خارجي
  2:وتنقسم هي األخرى إىل بيئة خارجية عامة وبيئة خارجية خاصة : حليل البيئة الخارجيةت-1
  وليس  املنظمةاليت تقع خارج سيطرة  العناصر كونات البيئة العامة تلكتشمل م :البيئة الخارجية العامة تحليل

 ، التكنولوجية،االقتصاديةالعوامل جند العوامل  عية الصناعة ،ومــن بني هذهو نو مبوقعها التشغيلي أ هلا عالقة مباشرة

ويالحظ أن هذه البيئة متخض عنها العديد من ، الدميوغرافية باإلضافة إىل العوامل واالجتماعيةالثقافية  ،التشريعية
يما يلي عرض موجز ملكونات ممارسة التأثري بشكل ملموس وفاملنظمة الفرص واملخاطر والقيود ونادرا ما تستطيع 

 :البيئة العامة
، معدل الدخل االقتصاديمعـدل النمو  ،ؤشرات تتصل خبطط التنمية الوطنيةهي م : االقتصاديةالعوامل واملتغريات  -

املواد احمللية واألجنبـية، أسعار  االستثمارات، هيكل ميزان املدفوعات ،قومي اإلمجايل، وامليزان التجاريالقـومي والناتج ال
  .إخل... األولية املصدرة والطاقة بالنسبة للدول النفطية

موعة الثانية تتكون من العوامل و املتغريات      لالقتصاداليت ال تتصل باملؤشرات الكمية وغري الكمية  االقتصاديةأما ا
 االقرتاض، فوائد دارة النقد األجنيبإ ،لسياسة املالية والنقدية الدوليةالعامة وبالذات ا االقتصاديةوتتمثل يف السياسات 

  .، باإلضافة إىل السياسات اخلاصة مبعاجلـة التضخم والبطالة يف اقتصاديات السوق على وجه اخلصوصواالدخار
  :وتتمثل فيما يلي   :والثقافية  االجتماعيةالعوامل واملغريات  -

                                                
 .156- 152:لسابق، ص صنفس املرجع ا عبد الغفار حنفي، رمسية قرياقص، 1
  .62 :، ص1998، األردن عمان، ،دار اليازوري العلمية ، االستراتيجيةإلدارة اسعد غالب ياسني،  2
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 دوافع( االجتماعي، مشاكل التـغري ليد واألعرافالسائدة ومنها التقا االجتماعيةأي القيم :  االجتماعيةالعوامل *
  ). االجتماعيوحوافز السلوك 

درجة النمو  ،األقاليم ، التوزيع السكاين يفشمل اهليكل السكاين من حيث اجلنس، األعماري: العوامل الدميوغرافية*
  .إخل...السكاين ومعدل الوالدات والوفيات

، أجهزة اإلعالم ستوى األمية، نظام التعليم الرمسي، أجــهزة التدريب اخلارجيةمن أمهها م:الثقافية والعلمية  العوامل *
  .ودورها يف نشر املعلومات

تتعلق هـذه العوامل بسياسات الدولة العامة وبراجمها التنموية ،وخططها : العوامل واملتغريات السياسية والقانونية*
، وتأثريها يف رسم السياسات مة وإيديولوجية نظامها السياسيعا، واألهم من هذا هو توجهات الدولة ال االستثمارية

وإصدار القوانني والتشريعات العامة ،فالعامل احلاسم يف تأثري العوامل السياسية ، القانونية والتشريعية علــى ميدان 
تمع ،ذلك ألن عدم  االستقراراألعمال هو مدى توفر  يزيد بدرجة   ستقراراالالسياسي القانوين والتشريعي للدولة وا
يف ظل خماطرة كبرية قد  االستثمارويضع قرارات اإلدارة اخلاصة باإلنتاج أو  االسرتاتيجياتكبرية مـن خماطر تطبيق 

ا إىل الفشل والزوال   .تؤدي 
 حتدث ريات اليتتلك التغ املنظمات من بني املتغريات اهلامة واملؤثرة على عمل معظم: لعوامل واملغريات التكنولوجيةا-

، وتأثري التكنولوجيا علـى احلسابات اآللية واإلنرتنيتعتماد ديثة يف التقنية مثل زيادة يف اال، والتغريات احليف البيئة الفتية
  .، حيث يؤدي إلـى زيادة الطلب أو اخنفاضه على بعض األوراق املالية املصرفية املنظماتعلى نشاط 

 مثل  املنظمةبطبيعة عمل  وثيقا ارتباطاتشمل تلك املغريات اليت ترتبط واليت   : حليل البيئة الخارجية الخاصةت
 :التغريات اليت حتدث يف االعتبارتتطلب متابعة البيئة التنافسية األخذ يف : يئة املنافسةب، الصناعة، املنافسة

                    مالمح وخصائص املنافسني؛  - 
  القطاعات السوقية املختلفة؛- 
                  ؛منافسني جدد خولد احتمال -  

  .قوة العمالء واملوردين -   
نتيجة كـثرة املتغريات وتغريها املستمر  االستقرارإذن البد من متابعة البيئة اخلارجية باعتبارها تتسم باحلركة وعدم  

ت اهلامة واملطلوبة لتعظيم واملعقد ؛لذا فعلى الرغم من أمهية التعرف على مكونات هذه البيئة، فهناك العديد مـن اخلطوا
  :املنافع املرتتبة على القيام بدراسة البيئة اخلارجية وهي 

املعلومات للجهد املنظم حىت يتسىن احلصول على املعلومات املطلوبة  ختضع عملية مجع : مجع املعلومات عن البيئة • 
ا أو وليد  اتاالجتماعمـن خالل العديد من األساليب مثل املناقشات بني املديرين يف  الرمسية ، التقارير اليت يقدمو

حتديد ماهية ونوعــية املعلومات املطلوبة ، وذلك مـن خالل قائمة حتدد نوع املعلومات  اإلبداع مثاألفكار عن طريق 
البحث مبوجبها يتم مجع املعلومات مثـل الوزارات واهليئات احلكومية ومـراكز  املصادر اليتباعتبار هناك العديد مــن 

  .العلمي
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ومدى التأثري على  كما ميكن تصنيف البيئة على أساس تــعدد املستويات : الكشف عـن الفرص والتهديدات البيئية • 
ديدات يف صورتني متمثلة فـي صورة فرصاملؤسسة ،حيث يظهر هذا التأثري   ؛، وصورة 

  .ا تنافسيةتشري إىل أوضاع أفضل للمؤسسة وجماالت ميكن أن حتقق فيه: الفرص -
هلا، وينبغي  سليب ويشكل مصدر خطر انعكاسوتعين أن التغيري يف عنصر من عناصر البيئة يكون له : التهديدات-

  .على املؤسسة إما التعامل معه واستغالله لصاحلها أو تفاديه
يانات اليت تتم لبوا ، مـنها استعراض املعلوماتاكتشاف الفرص والتهديدات البيئيةتوجد عدة طرق يتم من خالهلا 

املؤثرة على نشاط  ، مث مناقشتها لتحديد تأثريها احملتمل وحماولة التنبؤ بسلوك واجتاهـات التغريات البيئية مجعها وحتليلها
   .املؤسسة سواء يف املستقبل القريب أو البعيد

 نقاط القوة والضعف اليت دف حتديدبتحليل وتقييم كافة العوامل الداخلية  املنظماتتم  :البيئة الداخلية -2
ا كل عامل منها واليت تساهم  ا  باالستعانةتتسم    :االسرتاتيجية  بنتائج حتليل عوامل خارجية على اختاذ قرارا

ة التحديات اليت تواجهها كقيود بيئية ؛ املنظمةقدرة : القوة -   على جما
ا وعجزها عن الصمود أمام ا املنظمةتراجع : الضعف   -  قتحديات الــيت تواجهها واليت ختللقيود البيئية واليف قـدر

  .لديها حالة اختالل وعدم توازن يؤدي إىل عدم بقائها
باستثمارها  ميكن هذه األخرية من حتديد الفرص ونقاط القوة اليت ستقوم للمنظمةإن حتديد البيئة اخلارجية والداخلية 

ا عليها، وكذا وضع االسرتاتيجياتيف ظل القيود، التهديدات ونقاط الضعف اليت تشكل خ  التنافسية اليت من طرً
  .تنافسية قوية ودائمة خالهلا ستواجه حدة املنافسة الكامنة يف قطاع نشاطها، واليت ستمكنها من خلق وبناء ميزات

 تعريف الميزة التنافسية : ثانيا 
على  بل نتيجة بعض التحوالت الطارئة ال يوجد مفهوم موحد للميزة التنافسية، حبيث مل يظهر هذا املفهوم صدفة

  :امجيع األصعدة و منه تعرف امليزة التنافسية على أ
ا: الميزة التنافسية من وجهة نظر الدولةتعريف  - 1  القدرة على: يعرف تقرير املنافسة العاملية تنافسية البلد على ا

 بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، حتقيق معدالت منو مرتفعة ومستدمية يف دخل الفرد احلقيقي، مقاسا
  1. الصفات اهليكلية لكل اقتصاد وطينوهكذا فإن هذا املفهوم يعكس 

ا فتعرف امليزة) OCDE(أما منظمة التعاون والتنمية االقتصادية    الدرجة اليت يستطيع بلد ما، : التنافسية على ا
  ويف الوقت نفسه احملافظة على تنجح يف اختبار األسواق الدولية يف ظل أسواق حرة وعادلة، إنتاج سلع وخدمات

  2.ملواطنيها يف املدى الطويلتوسيع املداخيل احلقيقية 

                                                
قتصادية لصندوق معهد السياسات اال، ة التنافسية لالقتصاديات العربية، ندوة القدر سياسات وخطط تطوير القدرة التنافسية لالقتصاد األردنيإمساعيل زغلول، حممد اهلزامية،  1

 .250: ، ص1999النقد العريب، العدد اخلامس، 
، أطر وحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم أثر التسيير االستراتيجي للموارد البشرية و تنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةمساليل حيضيه،  2

 .04:، ص2005زائر، اجلزائر، االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجل
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اا تعرف التنافسية على مستوى القط: الميزة التنافسية من وجهة نظر القطاع تعريف - 2  املنظماتقدرة : ع على ا
 واحلماية الدولية، دون االعتماد على الدعماح مستمر يف األسواق ع صناعي معني يف دولة ما على حتقيق جنا يف قط

  .احلكومية
  :تعريف الميزة التنافسية بالنسبة للمنظمة- 3
 يعد )Philip Kcinzles( ايعرفها ،ف1957من اظهر مصطلح القدرة التنافسية سنة  ولأ ه تفعلشيء ما بأ

  1.عن منافسيهاو خيتلف جيدا  املنظمة
   يعرفها(Igor Ansoff)  ا خصائص الفرص املميزة ضمن جمال معرف بثنائية منتج  يتجه للنمو سوق–على ا

د   2.ة قويةوضعية تنافسي للمنظمةف إىل التعريف بصفات خاصة ملنتج قابل للتسويق والذي مينح فهي 
  وصف كل)Hofer and Schendel (بل املنظمة مقا املوقع الفريد الذي تطوره اامليزة التنافسية بأ

م جيدون أن امليزة التنافسية ومن خالل هذا التعريف يالحظ ،فسيها عن طريق أمناط نشر املواردمنا تتحقق من  أ
ا شيء ميكن استخدامه ضمن اسرتاتيجية املنظمة ،فاملقدرات وامليزة  ،خالل املقدرات حيث أخذوا امليزة على أ

 .ملتغري التابعاألداء هو ااعتربوا و التنافسية عدة متغريات مستقلة 
 جاء)Porter/1985and Day1984(  غة املفاهيمية  للميزة التنافسيةاجليل التايل من الصيا اووضع، 

ا شيء ،املتغري التابع االسرتاتيجيةهدف اعتربا امليزة التنافسية حيث   االسرتاتيجيةيستخدم ضمن  وليست بأ
إذا أن حتقيقها سيتولد عنها ضمنا وبشكل  ،لتنافسيةملتفوق يرتبط بامليزة  اوتربيرهم لذلك هو أن األداء ا

 3.أوتوماتيكي أداء بشكل أعلى
  و يعترب(Michel Porter)  اول من وضع نظرية امليزة التنافسية فقد صمم هلا منوذجا لقياسها يستند على

امليزة التنافسية  )Porter(املتغريات اجلزئية لالقتصاد معتربا ان التنافس امنا يتم بني املؤسسات نفسها ولقد عرف 
ا  تنشأ اساسا من القيمة اليت تستطيع منظمة ان ختلقها لزبائنها اذ ميكن ان تأخذ اشكال اسعار اقل على ا

بالنسبة ألسعار املنافسني مبنافع متساوية، او بتقدمي منافع متفردة يف املنتج تعوض بشكل واسع الزيادة السعرية 
طرق جديدة أكثر  اكتشافأن امليزة التنافسية تنشأ مبجرد وصول املنظمة إىل  اشار ايضا اىلكما ،  4املفروضة

                                                
االعمال، جامعة قناة السويس،  ، أطروحة دكتوراه يف إدارةالتحليل االستراتيجي للقدرات التنافسية لزيادة فاعلية وحدات قطاع االعمال العام مي،يمهوائل إبراهيم عبد الرحيم  1

 .67: ، ص2001مصر، 
2Thomas Fritz, The Competitive Advantage Period and the Industry Advantage Period: Assessing the 
Sustainability and Determinants of Superior Economic Performance, Gabler Edition Wissenschaft, 1ed, 
2008, p:10. 

 .137:، ص2005دار وائل، عمان، األردن،  ،مدخل استراتيجي ،االستراتيجيةنظم المعلومات  حسن علي الزعيب، 3
4 Michel Porter, L'avantage concurrentiel comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, 
Dunod, Paris,1999, p: 08. 
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أي أن جوهر امليزة  ،رد إحداث املنظمة لعملية اإلبداعأي مبج ،بتلك املستعملة من قبل املنافسنيفاعلية مقارنة 
  1.التنافسية هو اإلبداع

 ا ميزة أ بينما يعرفها السرتاتيجية  يف حالة إتباعها حتققهسسة يتم للمؤ  تفوقعنصر  ونبيل مرسي خليل على أ
التمييز  يجيةاسرتات وأ )قق ميزة التكلفة األقلحت(باسرتاتيجية قيادة التكلفة للتنافس، سواء تعلق األمر  معينة

  2.ودة األعلىجلميزة ا قيق حتبالتايلو 
 ايضا عرفها )Thompson & Strickland (ا شيء ما تفعل  ترتبط وهي نافسيهامب جيدا مقارنة املنظمة هبأ

  3.املنظمةخدمات و تسويق منتجات  وإنتاج أو  هام خللقشكل  هنشاط آخر ل يأ واملنظمة أ بوظائف
  عرفهاو )Kotha & Orne(ا مركز فريد  هو اآلخر من الزمن يف ة لنفسها عرب فرت  حتققه املنظمةبأ

  4.حمصنيف قطاع سوقي  )العمل(األداء و لفة التكو التميز  عن تالحم)الفريد املركز(ناتج  وهو منافسيها،مواجهة
  كما يعرفها أيضا)Barney ( ا تطبيق  الوقت قيمة ال يطبقها يف نفس ادإجي وخلق أ ةالسرتاتيجي املنظمةعلى أ

 وأ زاملتمي والتنفيذ الكفء أ خاللتنافسية قد يتم من  وان حتقيق املنظمة مليزة ،املنافسون احلاليون او املرتقبون
  5.لالسرتاتيجية الفريد

 ا  فعرفها علي السلمي اما  القدرات اليت تستطيع اإلدارة تنسيقهاو  ، املواردالتكنولوجياتاملهارات،  ةجمموعبأ
  :لتحقيق أمرين أساسني رهااستثماو 
  ؛مما حيققه املنافسونأعلى  للزبائنمنافع إنتاج قيم  -
  6.فسيهامناو  املنظمة نيفيما ب الفاالختتأكيد حالة من التميز  -

 كما عرفها)Kotler:(  ا مقدرة املنظمة على أداء أعماهلا بالشكل الذي يصعب على منافسيها تقليده بأ
،وميكن حتقيق امليزة التنافسية بواسطة تنفيذها لوظائف تعمل على خلق قيمة يف جماالت تقليل الكلف مقارنة 

 7.مبنافسيها أو العمل على أدائها بأساليب تقود إىل التميز
ا كل ابداع او ابتكار مادي او معنوي ميكن ان تتميز به املنظمة عن  وعليه ميكن ان نعرف امليزة التنافسية على ا

  .منافسيها وحيقق قيمة مضافة هلا ولزبائنها 
  

                                                
التنمية البشرية وفرص اإلندماج يف إقتصاد ، ورقة مقدمة إىل املؤمتر العلمي الدويل حول دور تسيير الفعال لموارد وكفاءات المنظمة في تحقيقي الميزة التنافسيةالشيخ الداوي،  1

 .259: ص ،10/03/2004  -09املعرفة والكفاءات البشرية، جامعة ورقلة، ورقلة، اجلزائر، 
 .38:، ص 1998، مركز اإلسكندرية للكتاب، االسكندرية، مصر، الميزة التنافسية في مجال االعمالنبيل مرسي خليل،  2
 .97:مي، نفس املرجع السابق، صوائل إبراهيم عبد الرحيم مهي 3

4 S. Kotha & D. Orne, General Manufacturing Strategies: An Conceptual Synthesis, Strategic Management 
Journal, Vol. 10, 1989, p: 211. 

 .98:وائل إبراهيم عبد الرحيم مهيمي، نفس املرجع السابق، ص 5
 .98: ، ص 1995غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  ، دار9000ومتطلبات التأهيل لاليزو إدارة الجودة الشاملة علي السلمي،  6
لد الرابع واألربعون، العدد الثالث، العالقة بين نظم المعلومات والميزة التنافسية في قطاع األدوية األردنيةفؤاد جنيب الشيخ، فادي حممد بدر،  7 اململكة ، جملة اإلدارة العامة، ا

 . 634:، ص2004العربية السعودية، سبتمرب
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  خصائصها: ثالثا
 وبقائها، ة التنافسيةيز امل دميومةعلى مسألة  االول مقاكيز يف امليزة التنافسية ال بد من الرت عند احلديث عن خصائص امل

 يزةامل على ان حتافظ املنظمة ، وإذا ما أرادتهما تستند إلي حماكاة ا أوهعلى تقليد املنافسنيجرد قدرة يزة تنتهي مبفامل
 يزة التنافسية اليت قامت ببنائهاعل عملية تقليد املجت ين اسرتاتيجياتأكثر استمرارية، فيجب عليها تب التنافسية جبعلها

  .نيومرتفعة الكلفة بالنسبة للمنافسصعوبة شديدة ال
الفائدة  حتقيق النجاح املرغوب، فان حتقيق و أثرها الواضح يف املنظمة اسرتاتيجيةنظرا حلساسية امليزة التنافسية ضمن و 

ا  املرجوة من امتالكها يقتضي حتقيق توفر عدد من اخلصائص و الشروط، ومن بينة اخلصائص اليت جيب ان تتميز 
  1:يزة التنافسية للمنظمة هي امل

  تبىن امليزة التنافسية على أساس االختالف و ليس على أساس التشابه؛-
  تؤسس على املدى الطويل باعتبار ها ختتص باغتنام الفرص يف املستقبل؛-
  ؛اتكون غالبا مركزة جغرافي-
  ؛حامسة مبعىن انه تتيح للمنظمة عامل السبق والتفوق على املنافس-
ا حتقق االستمرارية عرب الزمنالدميوم-   ؛ة اي ا
ا او الغائها من طرف املنافسني-   .امكانية الدفاع عنها مما يعين صعوبة تقليدها وحماكا

  2:كذلك من اهم خصائصها ايضا
  الداخلية من جهة أخرى؛املنظمة أن تكون متجددة وفق معطيات البيئة اخلارجية من جهة و قدرات و موارد  -
التغريات احلاصلة يف البيئة  نة مبعىن ميكن إحالل ميزات تنافسية بأخرى بسهولة و يسر وفق اعتباراتأن تكون مر -

  ؛اخرى من جهة املنظمة اخلارجية أو تطور موارد و قدرات و جدارات
صري و يف املديني الق حتقيقها املنظمةهذه امليزات التنافسية مع األهداف و النتائج اليت تريد  استخدامأن يتناسب -

  .البعيد
اليت ميكن أن تستخدم من  ،ألوضح فذلك يظهر من خالل خصائصهامن أجل إعطاء امليزة التنافسية املفهوم او 

ا التنافسية،   3:هي  حسب ما يراها االستاذ جنم عبود وهذه اخلصائص قبل املنظمة لتقييم ميز
  ؛تشتق من رغبات وحاجات الزبون-
  ؛ألعمالاملسامهة األهم يف جناح اتقدم -
  ؛موارد املنظمة والفرص يف البيئةتقدم املالءمة الفريدة بني -
  ؛وصعبة التقليد من قبل املنافسني طويلة األمد-

                                                
 .262:الشيخ الداوي، نفس املرجع السابق، ص 1
 . 309:، ص2009، دار وائل للنشر، عمان، االردن، 2ط، متكامل االدارة االستراتيجية منظور منهجيطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي ادريس،  2
 .27:، ص2001، اجلزء األول، معهد اإلدارة العامة، عمان، األردن،النظم واألساليب واالتجاهات الحديثة إدارة العملياتجنم عبود، جنم، 3
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  ؛تقدم قاعدة للتحسينات الالحقة-
  .م التوجيه والتحفيز لكل املنظمةتقد-

ا لك فقد وصفت امليزة التنافسية بـوباإلضافة إىل ذ   :أ
  ؛األفضلية على املنافسنيو تؤدي إىل حتقيق التفوق -
  ؛من داخل املنظمة وحتقق قيمة هلا تتبع -
  ؛قيمة ما تقدم للعمالء أو كليهما تنعكس يف كفاءة أداء املنظمة ويف أنشطتها أو يف-
  ؛قدم املنظمة وحتفزهم للشراء منهاجيب أن تؤدي إىل تأثري يف العمالء وإدراكهم لألفضلية فيما ت-
  .زول بسرعة عندما يتم تطويرها وجتديدهات تتحقق ملدة طويلة وال-
  اهدافها :رابعا

  1:جندخلق ميزة تنافسية خالل لتحقيقها من  املنظمة  اليت تسعى االهداف نيومن ب
  اتفبابتكار اهل ممن قا اولاليت تعد  (Motorola) بالنسبة لشركة هو احلالخلق فرص تسويقية جديدة كما -

  ؛ابتكار اول حاسب شخصياليت قامت ب(Appel)احملمول وشركة 
  أو نوعية جديدة من  الزبائن أو التعامل مع نوعية جديدة من كدخول سوق جديدةتنافسي جديد   دخول جمال -

  خلدمات؛ا وا السلع
  .اليت ترغب يف اقتناصها ريةوللفرص الكب املنظمة بلوغهااليت تريد  لألهدافتكوين رؤية مستقبلية جديدة -

  لتنافسيةمحددات الميزة ا:خامسا 
  :تتحدد امليزة التنافسية للمنظمة انطالقًا من بعدين هامني ومها

  2:الشكل اآليت كما يبينه  متر امليزة التنافسية بنفس دورة حياة املنتجات، ويتم متثيل ذلك:حجم الميزة التنافسية- 1
  دورة حياة الميزة التنافسية 47 :الشكل رقم

  
  .86:السابق، صنبيل مرسي خليل، نفس المرجع : المصدر

                                                
 . 105-104: ، ص ص2001، دار الغريب للنشر، القاهرة، مصر، إدارة الموارد البشرية االستراتيجيةعلي السلمي، 1
 .87- 86:نبيل مرسي خليل، نفس املرجع السابق، ص ص 2
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مرحلة النضج أين  نالحظ من الشكل أن للميزة التنافسية دورة حياة مماثلة لدورة حياة املنتج حيث تنمو حىت
حتقق ميزة تنافسية جديدة لتحافظ  ، مث تدخل يف مرحلة الرتاجع حيث جيب على املنظمة أنا مايستقر منوها نوع

   :رحلة على مكانتها يف السوق، وفيما يلي تفصيل لكل م
 ا حتتاج :مرحلة التقديم الكثري من التفكري  تعد أطول املراحل بالنسبة للمنظمة املنشئة للميزة التنافسية، لكو

ا أكثر فأكثر،  تعرف امليزة التنافسية مع مروراملادي واملايل و  واالستعداد البشري، من انتشارً حيث يعزى الزّ
بل عدد م ظىحتذلك إىل القبول الذي  ِ  .من الزبائن تزايدبه من ق

 ا من حيث االنتشار، باعتبار أن املنافسني :مرحلة التبني ً ا عليها، يركزو  بدأوا تعرف امليزة هنا استقرارا نسبي
حيث تكون ، (BCG)احللوب يف مصفوفة ، وهي نفس مرحلة األبقاروتكون الوفورات هنا أقصى ما ميكن

اخل، ...من ناحية مصاريف البحث والتطوير تغرية التكاليف امل اإليرادات أقصى ما ميكن وذلك الخنفاض
 .) اقتصاديات السلمّ (دات املنتجة ويرجع ذلك للعدد الكبري للوحالوحدوية،  واخنفاض التكاليف الثابتة

 بتقليد ميزة املنظمة،  لكون املنافسني قاموا ،يزة وتتجه شيئا فشيئا إىل الركوديرتاجع حجم امل:  مرحلة التقليد   
 .راتو يل تَراجع أسبقيتها عليهم، و من مثة اخنفاض يف الوفو بالتا

 ميزة جديدة على أسس  أو إنشاء يزة احلالية وتطويرها بشكل سريعتأيت هنا ضرورة حتسني امل :مرحلة الضرورة
ا تفق وإذا مل تتمكن املنظمة ف متامًا عن أسس امليزة احلاليةختتل د من التحسني أو احلصول على ميزة جديدة، فإ

  .يكون من الصعوبة العودة إىل التنافس من جديد أسبقيتها على املنافسني، وعندها
حياة امليزة، وتعرف يف ذات  ال ميكن أن حتوز املنظمة على ميزة تنافسية إىل األبد، وبالتايل فهي مطالبة بتتبع دورة

ة التنافسية طبيعة ديناميكية، جيعل أمر جديدة فللميز  الوقت الزمن املناسب إلجراء التحسني والتطوير أو إنشاء ميزة
  .التحسني املستمر لنشاط املنظمة مراجعتها شيئا عاديا يدخل ضمن البحث عن

  :نطاق التنافس-2
  :يتشكل نطاق التنافس من أربعة أبعاد وهي 

 ختيار ما وهنا يتم اال ،ا تنوع الزبائن الذين يتم خدمتهميعكس مدى تنوع خمرجات املنظمة، وكذ :القطاع السوقي
 .معني من السوق أو خدمة كل السوق بني الرتكيز على قطاع

  فالتكامل ، و خارجيةداخلية أ يشري إىل درجة أداء املنظمة ألنشطتها، سواء أكانت :درجة التكامل األمامي
 .او التمييز األمامي املرتفع مقارنة باملنافس قد حيقق مزايا التكلفة األقل

 هذا البعد من حتقيق مزايا  ويسمح املناطق اجلغرافية أو الدول اليت تنافس فيها املنظمة ميثل عدد :لبعد الجغرافيا
عدة مناطق جغرافية خمتلفة  وتربز أمهية هذه  تنافسية من خالل تقدمي نوعية واحدة من األنشطة والوظائف عرب

ا أو خد امليزة بالنسبة للمنظمات اليت تعمل على ا يف كل أحناء العاملنطاق عاملي، حيث تقدم منتجا  .ما
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 روابط بني األنشطة  فوجود ،يعرب عن مدى الرتابط بني الصناعات اليت تعمل يف ظلها املنظمة: قطاع النشاط
فقد ميكن استخدام نفس ، عديدة املختلفة عرب عدة صناعات من شأنه خلق فرص لتحقيق مزايا تنافسية

 .الصناعات املختلفة اليت تنتمي إليها املنظمة عرب التسهيالت أو التكنولوجيا أو األفراد واخلربات
ا وميدان نشاطها، مث حتاول بعد ذلك وضع معايري  تعمل املنظمة على البحث عن امليزة التنافسية اليت توافق قدرا

تم والتعرف على اإلطار واحلدود اليت تضبطها، حىت يقياس درجة صواب امليزة املعتمدة وضوابط تتسم بالديناميكية ل
  .حتقيق النتائج املرجوة

 
  مصادر الميزة التنافسية: المطلب الثاني

  مراحل تطور الميزة التنافسية: اوال
بأربع مراحل، ختتلف كل مرحلة يف  أن امليزة التنافسية متر) Porter(ور امليزة التنافسية فريى وفيما خيص مراحل تط

 تنافسية جبميع هذه املراحل، وكذلك ليس ضروريا ترتيبهامليزة ال خصائصها، وأوضح أنه ليس من الضروري أن متر
  :يف الشكل اآليتكما هو األربعة  ولقد خلص املراحل 1

  مراحل تطور الميزة التنافسية  48:الشكل رقم 
  

  
  

مركز  ،فاقيات المنظمة العالمية للتجارةعاطف عبيد، االقتصاد المصري في مواجهة تحديات ات :المصدر
  .538:، ص1999ات التنمية التكنولوجية، جامعة حلوان، مصر، بحوث ودراس

للميزة التنافسية، أما املرحلة الرابعة  من خالل الشكل أعاله، يتضح أن املراحل الثالث األوىل متثل االرتقاء املتوايل
  2:يلي شرح لكل مرحلة على حدى واألخرية فتمثل تراجع وتدهور امليزة التنافسية، وفيما

  تعتمد امليزة التنافسية يف هذه املرحلة على عوامل اإلنتاج، وذلك نظرا ألن ثحي :اإلنتاجيادة عوامل مرحلة ق- 1
املنافسة على أساس السعر  اسرتاتيجيةتكلفة اإلنتاج تلعب دورا مهما يف املنافسة، وهذا ما جيعل املنظمات تنتهج 

  .مستقرة يف هذه املرحلة، مما جيعل امليزة التنافسية ذات طبيعة غري
ا على االستثمار بشكل متواصل ومن مث  :مرحلة قيادة االستثمار- 2 هذه املرحلة مبنية على قدرة الدولة ومنظما

جودة املنتج االستثمارات احمللية وحتسني  القدرة على الصمود أمام املنافسني حيث يتم ختفيض التكاليف من خالل
  .وجذب الطلب بشكل عام

                                                
 .2: ، ص2003هرة، مصر، ، مطبوعات اإلسراء، القااقتصاديات التجارة الدوليةفي حامت، سامي عفي 1
 .9: ص، 2003امعية، اإلسكندرية، مصر، ، الدار اجلالعولمة وقضايا إدارية معاصرةعمر صقر، 2

  مرحلة قيادة
 عوامل االنتاج

  مرحلة قيادة
 االستثمار

  مرحلة قيادة
 االبتكار

  مرحلة قيادة
 الثروة
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امليزة  نشاءت والتكنولوجيا األكثر تعقيدا إلتعتمد هذه املرحلة على االبتكار واملهارا :مرحلة قيادة االبتكار-3
املعتمدة  ويزداد دور املنافسةاالنتاج  التنافسية، وهنا يقل دور املنافسة على أساس السعر املسندة إىل اخنفاض تكاليف

يئة البيئة التنافسية اليت    .على نسج خيوط االبتكار والتطوير تساعدعلى التكنولوجيا والتمييز، من أجل 
املراحل  يف حتققت اليت متثل هذه املرحلة بداية تراجع وتدهور امليزة التنافسية، نظرا لرتاكم الثروة :مرحلة قيادة الثروة- 4

جيعلها السابقة ورغبة املنظمات يف احملافظة على االستثمارات واالبتكارات دون االهتمام بالتطوير، وهذا ما  الثالث
ا التنافسية يف األسواق الوضع القائم،  ية نتيجة الرغبة يف احملافظة علىالدولية نظرا الحنصار املنافسة احملل تفقد ميز

ا التنافسية لصاحل املنظمات األجنبية الكربى ومن   .مث تفقد املنظمات احمللية ميزا
  الميزة التنافسية و ابعاد مصادر: ثانيا

  :نافسيةمصادر الميزة الت-1
سبق القول أن امليزة التنافسية تنبع من االستغالل األمثل للموارد املتاحة، و هذا يعين أنتوفر املوارد الضرورية ملمارسة 

لضمان البقاء واالستمرار يف  وفر املوارد غري كافأساسيا للميزة التنافسية، لكن ت النشاط حمل االعتبار يشكل مصدرا
سية يف العناصر ميكن حصر مصادر امليزة التنافو   االستغالل األمثل لتلك املواردالعمل، بل يتطلب هذا األخري

كاملعرفة الفنية، القدرات (هناك مصدرين أساسيني للميزة التنافسية يتمثالن يف املهارات املتميزة : األساسية التالية
من  إن حماوالت تفسري امليزة التنافسية للكثري، )اخل...كاملوارد املالية، طاقة إنتاجية ممتازة(واملوارد املتميزة  )والذكاء

على  املنظمات بينت أن مصدرها ال يرتبط بالتموقع اجليد يف مواجهة ظروف البيئة اخلارجية بل بقدرة تلك املنظمات
ذين وميكن من خالل توفري ه استغالل مواردها الداخلية، اليت تعد الكفاءات واملعرفة واجلودة أحد عناصرها األساسية

  :املصدرين واستغالهلما بفاعلية احلصول على املصادر النهائية التالية
 تتجسد الكفاءة يف االستغالل االمثل للموارد املتاحة، وتقاس بكمية املدخالت املستخدمة إلنتاج  :الكفاءة

اسية لإلنتاج أداة لتحويل املدخالت إىل خمرجات، فاملدخالت هي العوامل األس املنظمةحمددة، باعتبار  خمرجات
 كلما قلت  املنظمة العمالة واألرض، أما املخرجات تتمثل يف السلع واخلدمات، فكلما ارتفع معدل كفاءة مثل

 تتميز تكاليفها باالخنفاض إذا كانت تستحوذ على كفاءة فاملنظمةاملدخالت املطلوبة إلنتاج خمرجات معينة، 
 إال أن حتقيق الكفاءة يقتضي التزاما واسع النطاق، بناء مزايا تنافسيةا يسمح هلا بمقارنة مبنافسيها، مم إنتاجية عالية
 .والقدرة على حتقيق تعاون وثيق بني الوظائف املختلفة املنظمةعلى مستوى 

 على  واحلرص الزبائن بتلبية رغبات املنظماتنتيجة للتغريات السريعة والتطورات املتعاقبة، زاد اهتمام  :الجودة
اليت  ، بل أصبحت اجلودة هي االهتمام األول له والقيمةالزبونالسعر العامل احملرك لسلوك رضاهم إذ مل يعد 

 اليت ترغب يف البقاء يف املنافسة أن تصنع منتجات ذات املنظمات يسعى للحصول عليها، هذا ما أوجب على
 أن العمل على سالمةفرصة فرض سعر عايل، كما  املنظمةجودة عالية، فتدعيم السمعة من خالل اجلودة مينح 

 العملية اإلنتاجية وخلوها من أي عيوب يدعم ويزيد الكفاءة ومن مث ختفيض التكاليف، ويتم حتقيق اجلودة
  .باستخدام التكنولوجيات اجلديدة باإلضافة إىل حتسني العمليات من خالل التسيري األفضل والتدريب اجليد
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إذ  من أهم املصادر الرئيسية يف بناء املزايا التنافسية،و لشاملة كأحد مرتكزات اجلودة ا ويعترب التحسني املستمر
أقل  قيمة يفتقر إليها املنافسون مما يسمح بتخفيض التكلفة إىل مستوى املنظمة مينح التحديث ملنتجات وعمليات

الكفاءة  اليت تساهم يف حتسني حتقيق التحسني املستمر من خالل عملية البحوث والتطوير للمنظمة منهم، وميكن
األجزاء مما  من خالل تسهيل تصنيع املنتج بتقليل عدد األجزاء املكونة له، أو بتخفيض الوقت الالزم لتجميع

جبعلها رائدة املنظمة يساعد على رفع مستوى إنتاجية العامل، كما تستطيع وظيفة البحوث والتطوير الرفع كفاءة 
  .افسيةيف تطوير عمليات التصنيع، وهو ما يعطيها ميزة تن

 يف البيئة التنافسية املرتكزة على املعلومات املنظمةتعد األصول الفكرية ركيزة أساسية الستمرار نشاط  :المعرفة  
 املعتمدة على األصول الفكرية القابلة للقياس كاملعرفة، باعتبارها شرطا املنظماتواملعرفة، فلقد زاد اهتمام تلك 

املعامالت  ذات للمنظماتأصبح قياس القيمة احلقيقة للمعرفة أمرا ضروريا  ا االستثمارية، كماأساسيا ضمن سياسا
كبري يف  تستثمر بشكل املنظمات ذلك أن العديد من، ع، والعالمات التجارية املتميزةاخلاصة، وبراءات االخرتا 

الفكري، إال  ماهلا املعرفة، فهي تعمل على تأثري واستنساخ أفضل املمارسات بغية الوصول إىل استثمار حقيقي لرأس
هي اليت تستثمر  الناجحةاملنظمات، فاملنظمات أن األمر يتطلب يف البداية حتديد املشاكل املرتبطة بتطبيق املعرفة يف 

واخلدمات أو يف  التنظيمية لالستفادة منها يف عمليات إنتاج السلعا يف ما تعرفه، حبيث تنقل تلك املعرفة عرب قنوا
  . ظائف والعملياتطوير اهلياكل والو ت

  :وهناك من يضيف اىل املصادر السابقة املصادر التالية 
 املستوى الوطين و العاملي  إن االحندار املتزايد يف عدد املؤسسات، و الذي صاحبه انفجار تنافسي على :اإلبداع

ن األسبقيات التنافسية درجة اعتباره احلد األدىن م أدى إىل تصاعد اهتمام املؤسسات باإلبداع و الرتكيز عليه إىل
: إىل جانب التكلفة و اجلودة، و أصبحت القدرة على اإلبداع مصدرا متجددا للميزة التنافسية مثال

 ".املسافر العاملي اجلديد"الذي استخدمت درجة رابعة يف الطائرة أمستها  )British Airwary(شركة
  كان عليه يف السابق، اخلدمات ميزة تنافسية أكثر أمهية مما يعترب الوقت سواء يف إدارة اإلنتاج أو يف إدارة: ا لزمن 

إىل أمهية الزمن يف حتقيق ميزة تنافسية   فالوصول إىل الزبون أسرع من املنافسني ميثل ميزة تنافسية، و هنا نشري
  :كالتايل

  ؛ن خالل اختصار دورة حياة املنتجختفيض زمن تقدمي املنتجات اجلديدة إىل األسواق م-
  زمن دورة التصنيع للمنتجات؛ ختفيض-
  ؛ )الفرتة الفاصلة بني طلب املنتج و التسليم( ختفيض زمن الدورة للزبون -
  .االلتزام جبداول اجلودة لتسليم املكونات الداخلة يف عملية التصنيع-
 1:و هناك جمموعة مصادر أخرى خنص بالذكر ما يلي  

                                                
   .310:، ص2007، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، االردن، 2، طاالدارة االستراتيجية، يبطاهر حمسن منصور الغال1
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لموسة و الغري امللموسة مثل العوامل األساسية لإلنتاج، الطاقة و املوارد املصادر الداخلية و املرتبطة مبوارد املؤسسة امل-
قد تأيت امليزة التنافسية من النظم اإلدارية املستخدمة و املطورة،  و غريها، كذلك... األولية، قنوات التوزيع، املوجودات

  .و املعرفة طرق التحفيز، مردودات البحث و التطوير، و اإلبداع أساليب التنظيم اإلداري،
املصادر اخلارجية و هي كثرية و متعددة و تتشكل من متغريات البيئة اخلارجية وتغريها مما يؤدي إىل إجياد فرص و -

العرض و الطلب على املواد األولية، املالية، املوارد البشرية  ميزات ميكن أن تستغلها املؤسسة و تستفيد منها، كظروف
  .املؤهلة و غريها

  .و العالقة مع اآلخرين االسرتاتيجيةا سة أن تبين ميزة تنافسية من خالل خياراميكن للمؤس-
وقدرة املنظمة  الزبونيرتبط حتقيق امليزة التنافسية ببعدين اساسيني مها القيمة املدركة لدى  :ابعاد الميزة التنافسية-2

  :على حتقيق التميز 
 ا املختلفة يف حتسني القيمة ): نالقيمة املدركة للزبو (ختفيض التكلفة :البعد االول ميكن للمنظمة استغالل امكانيا

اليت يدركها الزبائن للسلع واخلدمات اليت تقدمها مما يساهم يف بناء امليزة التنافسية هلا وفشل املنظمة يف استغالل 
ا املتميزة قد يكلفها الكثري و امكاني من جراء تعاملهم مع املنظمة  ادرك الزبائن اذا تتحقق امليزة التنافسية للمنظمةا

م حيصلو   1.ن على قيمة اعلى من منافسيهاا
ميكن القول انه كلما ارتفعت القيمة املدركة اليت يوليها الزبائن ملنتجات وخدمات املنظمة، كلما ارتفع السعر الذي 

للسلعة او اخلدمة يكون تقبضه املنظمة على هذه املنتجات واخلدمات وجيب مراعاة ان السعر الذي تفرضه املنظمة 
، ذلك الن الزبون يستأثر ببعض القيمة يف اطار ما او اخلدمةعادة اقل من القيمة اليت يوليها الزبائن لتلك السلعة 

يسميه االقتصاديون بالفوائض االستهالكية ويستطيع الزبون ان يفعل ذلك الن املنظمة تتنافس مع املنظمات االخرى 
   :شكل التايل يوضح هذا املفهوم من اجل مصلحة الزبون وال

  الفائض االستهالكي 49 :الشكل رقم 
        V         V:قيمة املنتج بالنسبة للزبون  

          P            P: السعر الذي ميكن ان تضعه املنظمة للمنتج يف ظل الضغوط التنافسية  
C  C:تكلفة انتاج املنتج  

          P-C:ظمةهامش ربح املن  
  V-P:الفائض االستهالكي  

مصطفى محمود البكري، الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية، االسكندرية، مصر،  :المصدر
  . 14:، ص2006

                                                
1 Jacques Castenau, Loic Daniel, Bruno Metting, Le Pilotage Stratégique, 2 édition, edition d’organisation, la 
France, 2002, p :62. 
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وعلى الرغم مما اشارت اليه الدراسات ان السعر يلعب الدور االكرب يف حتديد مفهوم القيمة لدى الزبائن اال ان االمر 
مستوى السعر باجلودة، مدى االقتناع باملنتج او اخلدمة، مدى االعتماد عليه، خدمات ما بعد  رنةاعقد من جمرد مقا

  .البيع
 تعتمد على تقدمي منتج خيتلف عن منتجات املنافسني كمنتج ذو جودة عالية، منتج اصلي  :التميز :البعد الثاني

ون الذي يبحث عن ميزة دائمةن كما ميكن اخل، هذا التميز يكون مدرك بوضوح من طرف الزب...او منتج متجدد 
حتقيق امليزة التنافسية من خالل عرض سلعة او خدمة ال يستطيع املنافسني تقليدها بسهولة او انتاج نسخة منها 

  .والتميز يسمح للمنظمة بفرض سعر اعلى من اسعار منافسيها
 الكفاءة: ية العديد من العوامل امهها هيتنافسيدخل يف بناء املزايا ال :االسس العامة لبناء الميزة التنافسية -3
ا يف اجلانب التطبيقي من و ) سرعتها(، االستجابة)التحديث(د، اجلودة، التجدي)التكلفة( هي االسس اليت اعتمد

ااالستبيان   ألي منظمة ان تعتمد عليها بغض النظر عن جماهلامتثل اسس البناء العامة للمزايا التنافسية اليت ميكن  أل
ا ا او منتجا   : كما يبينه الشكل التايل  او ختصصها، وبغض النظر عن نوع خدما

  االسس العامة لبناء الميزة التنافسية 50: الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  من اعداد الباحث: المصدر
  

 رض، اال:املنظمة هي اداة حتويل مدخالت اىل خمرجات واملدخالت هي عوامل االنتاج  :)التكلفة( :الكفاءة
العمل، راس املال، التنظيم، اما املخرجات فهي السلع واخلدمات اليت تنتجها املنظمة وكلما استطاعت املنظمة ان 
ا حتملت تكاليف اقل من منافسيها استطاعت ان تتميز عنهم بالبيع بسعر  تكون اكثر كفاءة من منافسيها اي ا

 . اقل منهم 
  ا لتحقيق االهداف ان املنتجات واخلدمات ذات اجل :الجودة ودة العالية ميكن عليها االعتماد عليها والثقة 

املنشودة، الن توفري املنتجات ذات جودة عالية من شانه ان يزيد من قيمتها يف اعني الزبائن وبالتايل تقبلهم 
لتكاليف كما الرتفاع سعرها من جهة ومن جهة اخرى ميكن ان يؤدي ارتفاع اجلودة اىل زيادة االنتاجية وتقليل ا

  :مبني يف الشكل التايل 
  

 اجلودة )التكلفة(الكفاءة 

 االستجابة التحديث

 الميزة التنافسية
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  تأثير الجودة على الربح 51: الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

شارلز هل، جاريث جونز، ترجمة محمد رفاعي الرفاعي، محمد احمد سيد عبد المتعال، االدارة :المصدر
  .207:، ص2007االستراتيجية مدخل متكامل، دار المريخ، الرياض، السعودية، 

  
 يث يتعلق بطريقة ادارة املنظمة اويشار اىل التجديد على انه اي شيء جديد او حد ):التحديث(ديد التج 

ويقصد به اي تطور او تقدم يطرا على انواع املنتجات واخلدمات املنتجات واخلدمات اليت تقدمه املنظمة 
التجديد حيالفها النجاح اال ان  وعمليات االنتاج ونظم االدارة واهلياكل التنظيمية، ورغم انه ليس كل عمليات

ا قد متنح املنظمة شيء يفتقر له  العمليات اليت يكتب هلا النجاح هي اليت قد تشكل مصدرا للميزة التنافسية  أل
 1.املنافسون وبالتايل يسمح تفردها ان ترفع من اسعارها مقارنة باملنافسني

  ى املنظمة ان تكون قادرة على اداء املهام افضل من لتحقيق هذا العامل بشكل متفوق، يتعني عل: االستجابة
ا، ان  منافسيها يف حتديد واشباع حاجات ورغبات الزبائن وعندئذ سيويل الزبائن  ا وخدما قيمة اكرب ملنتجا

حتقيق االبعاد السابقة جيب ان يتماشى مع سرعة االستجابة حلاجات الزبون وهنا يربز عامل مهم اال وهو موائمة 
، سرعة االستجابة يف البنك مثال هي الوقت املستغرق ملعاجلة القرض واخلدمات للحاجات الفردية واجلماعية السلع

والشكل التايل يوضح تأثري االبعاد السابقة الذكر على  2او الوقت الذي يقضيه الزبائن يف الصف او الطابور،
  :التكلفة وسعر البيع

  
  
  
  
  
  

                                                
 .84:نبيل مرسي خليل، نفس املرجع السابق، ص 1

2 Jacques Castenau, Loic Daniel, Bruno Metting, op, cit, p:63. 

 الجودة
 زيادة الثقة

 تكلفة اقل

 سعر اعلى

 زيادة االنتاجية

 الجودة
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  ة التنافسية على التكلفة والسعرتأثير ابعاد الميز  52 :الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .205:، نفس المرجع السابق، صشارلز هل، جاريث جونز: المصدر
  

  وتحليل قوى التنافس استراتيجيات الميزة التنافسية: المطلب الثالث
  :استراتيجيات الميزة التنافسية :اوال

دف اىل تنشيط املوارد وعناصر ان االسرتاتيجيات هي مبثابة جمموعة من التصو  رات والقرارات والعمليات اليت 
التفوق قصد تدعيم املوقف التنافسي للمنظمة ومن منظور تسيريي حبت فان االرباح اليت حتققها املنظمة هي 

 قد أكدو  )Porter(مبثابة نتيجة لالسرتاتيجية اليت تتبناها من بني ثالث اسرتاتيجيات مشتقة من منوذج

)Tarondeau( التنافسية للمؤسسة جيب أن تصمم بشكل يؤدي إىل السيطرة والتحكم  على أن االسرتاتيجية
، كما جيب أن تتسم تلك اعن منافسيها وتوسيع نشاطا للمنظمة بالتميز يف املوارد والكفاءات اليت تسمح

حيث  1،افسية واسرتاتيجيات املنافسنياإلجيايب مع تغريات البيئة التن االسرتاتيجية باملرونة الكافية إلحداث التكيف
فسي كما هو مبني يف الشكل تعتمد كل اسرتاتيجية على ثقافة خمتلفة وتصور مغاير لكيفية جتسيد التفوق التنا

  :االيت
  
  
  

                                                
1 Tarondeau J.C, Le management des savoirs, Paris, la France, 1998, PUF, p17. 

 الكفاءة

 التكلفة المنخفضة

 الجودة التجديد

 السعر االعلى

 االستجابة للزبون
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ــ األساسيةاالستراتيجيات    53:الشكل رقم  ــ   Porter لــــ
  

  كل القطاع
  
  

  جزء من القطاع
 القيمة املدركة                                                                     التكلفة

Source :Michael E. Porter. Competitive Strategy, Techniques for Analyzing 
Industies and Competitors, (U.S.A., free press, 1980), P: 7.  
, 

  :استراتيجية قيادة التكلفة-1
اخذت هاته االسرتاتيجية حيزا كبريا من اهتمامات الباحثني خاصة يف فرتة السبعينات تزامنا مع ظهور منحىن 

تستطيع املؤسسة أن حتقق ميزة تنافسية إذا استطاعت أن ختّفض من تكلفتها اخلربة  وحسب هذه االسرتاتيجية 
بسعر أقل من ذلك السعر اخلاص باملنافسني، حبيث يسمح هلا احلصول  اخدما أو احبيث ميكنها بيع منتجا

دف هذه االسرتاتيجية إىل حتقيق قيادة الصناعة يف هو  كبري من الربح على حصة هامة يف السوق وحتقيق قدر
  1:امن الطرق والسياسات الوظيفية أمهه اخنفاض سعر البيع من خالل جمموعة

  تركز أساسا على االهتمام الواعي للعاملني بشأن التكلفة، إذ يهدف العاملون بشكل أساسي تنمية قيم تنظيمية -
  إىل العمل على ختفيض التكاليف إىل أدىن حد ممكن؛

  تقدمي منتج أساسي دون أي نوع من الكماليات اإلضافية اليت تؤدي إىل زيادة تكلفة إنتاجه؛-
  الية، كاستبدال العمليات اليدوية بعمليات آلية رخيصة الثمن؛تعديل األنشطة والعمليات ذات التكاليف الع-
  استخدام مواد أولية منخفضة السعر دون املساس جبودة املنتج؛-
  .ختفيض تكاليف البحوث والتطوير واإلعالن-

إىل  ، حيث يؤدي ختفيض السعر2االسرتاتيجيةيعد وجود طلب مرن للسعر من أهم الشروط الالزمة لتطبيق هذه 
 املنتج كما ة مشرتيات املستهلكني للسلعة، ومنطية السلع املقدمة، باإلضافة إىل عدم وجود طرق كثرية لتمييززياد

مواجهة  حتقيق عدة مزايا توفر هلا قدرا من احلماية اليت متكنها من االسرتاتيجيةمن خالل هذه  املنظمة تستطيع
  3:زايا يفوتتمثل هذه امل )Porter(قوى التنافس اخلمس اليت حددها 

  املنتجة بتكلفة أقل موقعا أفضل من حيث املنافسة على األسعار؛ املنظمةفيما يتعلق باملنافسني حتتل -
                                                

 .200:، ص1993، مكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، مصر، اإلدارة االستراتيجية مفاهيم وحاالت تطبيقيةإمساعيل حممد السيد،  1
 .116:نبيل مرسي خليل، نفس املرجع السابق، ص2
 .223:، ص1996، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية، مصر، 2، طط االستراتيجيالتخطينبيل خليل مرسي، 3

  التكلفة قيادة استراتيجية  استراتيجية التميز

  التركيز  استراتيجية
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  م على ختفيض األسعار؛املنتجة بتكلفة أقل حبماية ضد املنافسني لعدم قدر  املنظمةبالنسبة للمشرتين تتمتع -
األقوياء  أقل يف بعض احلاالت أن تكون يف مأمن من املوردين املنتجة بتكلفة للمنظمة فيما يتعلق باملوردين ميكن-

  خاصة فيما يتعلق بضغوط ارتفاع أسعار املدخالت اهلامة؛
  املنتجة بتكلفة أقل موقعا تنافسيا ممتازا ميكنها املنظمةفيما يتعلق بدخول املنافسني احملتملني إىل السوق حتتل -

  هجوم من املنافسني اجلدد؛من تبين سياسة ختفيض األسعار ملواجهة أي 
  املنتجة بتكلفة أقل استخدام ختفيضات السعر ملواجهة السلع البديلة املنظمة فيما يتعلق بالسلع البديلة تستطيع-

  .واليت قد تتمتع بأسعار جذابة
 التكلفة على جانب واحد من جوانب املنظمة ومن أهم املشاكل اليت ميكن أن تعرتض هذه االسرتاتيجية، تركيز

على إغفال  وإمهال اجلوانب األخرى، وعدم فهم اإلدارة للعوامل اليت تؤثر على تكلفة الوحدة الواحدة، عالوة
إىل أنه ال  ا على ختفيض التكاليف من خالل أداء نشاط املشرتيات بصورة أكثر فاعلية، باإلضافةلقدر  املنظمة

  1.املنظمة املستخدمة يفتوجه حماوالت ختفيض التكاليف إال على العمليات احلالية 
  التميز استراتيجية -2

واليت  ،االسرتاتيجيةأن ختلق لنفسها مركزا تنافسيا مميزا ودرجة عالية من التمايز من خالل هذه  املنظمةتستطيع 
إىل املنظمة  تسعى االسرتاتيجيةفمن خالل هذه ، ثنائية يف جمال الصناعةتقوم على التميز واالنفراد خبصائص است

 ا، حبيث تتضمن هذه الصورة القناعة بأن منتجاتا وخدمان صورة أو خيال ذهين حمبب حول منتجاتكوي
  2.تعد جوهرية، وفريدة ومميزة عن منتجات املنافسني املنظمة

ميكن  املباعة كمابعرض السعر الذي تراه مناسبا وبالتايل زيادة عدد الوحدات للمنظمة ومثل هذا التميز يسمح 
، شرائه للمنتج عندالزبون قيق التميز من خالل حماولتها ختفيض درجة املخاطرة والتكلفة اليت يتحملها حت للمنظمة

النجاح يف  املنظمة ولكي حتقق املنتج مقارنة مبنتجات املنافسنيوكذلك يف حماولتها خلق مزايا فريدة يف أداء 
  3:وهي االسرتاتيجية روط عند تطبيق هذهاسرتاتيجية التميز جيب عليها مراعاة بعض الش

 توجد مجلة من الشروط نذكر أمهها :الشروط المرتبطة بالمحيط الخارجي:  
  ومنتجات املنافسني من خالل امليزة اليت تتوفر فيه؛ املنظمةإدراك املستهلك لقيمة الفرق بني منتج -
  توافق استخدامات املنتج مع رغبات املستهلكني وتنوعها؛ -
  .نفس اسرتاتيجية التميز تنتهج منظماتعدم وجود  -

  ضمن هذا اإلطار جند :للمنظمةالشروط المرتبطة بالمحيط الداخلي:  
  توفر مواد أولية ذات نوعية رفيعة تسمح بتوفري جودة وأداء متميز للمنتج النهائي؛ -

                                                
 .202-201:إمساعيل حممد السيد، نفس املرجع السابق، ص ص 1
 .160:، ص1999، دار اليازوري، عمان، االردن، 1، طاإلدارة الدوليةسعد غالب ياسني،  2
 .184-183:إمساعيل حممد السيد، نفس املرجع السابق، ص ص 3
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 ةدف تصميم منتج خبصائص ومواصفات ممتازة وفائقهبذل جمهودات كبرية يف جمال البحوث وتطوير املنتج  -
  األداء تتوافق مع رغبات املستهلك مع الرتكيز على اجلودة وحتسينها؛

  االستخدام األمثل للموارد الفكرية واملهارات والوقت واجلهد واألفراد؛ -
  يوفر املعلومات الكافية عن كيفية تشغيل املنتجات، ويسمح عال،وجود نظام معلومات تسويقي وخدمايت ف -

  .ويوفر صيانة سريعة ودقيقة كما يساهم يف سرعة تلبية الطلبات زبونللاملساعدات الفنية  بتقدمي
  :التركيز استراتيجية-3

  للمنظمة دف إىل الوصول إىل أفضل موقع يف السوق وبناء ميزة تنافسيةتعد من االسرتاتيجيات الثالث اليت 
  بعض القطاعات اخلاصةا الدفاعية وحتددها على اسرتاتيجيا يفمن خالل العمل يف قطاع معني، حيث تك

  االسرتاتيجيةوفقا هلذه  فاملنظمةالسوق الذي ميكن فيه عرض سلع وخدمات متميزة وبتكاليف منخفضة،  يف
  .تعمل يف السوق بأكمله بل تتعامل وتركز على قطاع صغري وحمدد من السوق ال

 بطريقة أفضل، فكل املوارد قادرة على خدمة القطاع السوقي املنظمةجتعل  اوتتميز هذه االسرتاتيجية بكو 
  تطبيق هذه االسرتاتيجية من خالل اختيار للمنظمة هودات موجهة خلدمة هذا القطاع وحده، وبالتايل ميكنوا

شدة  ومدى رحبيته و بيته بناء على كل من حجم القطاعالصناعي الذي يتم فيه التنافس وحتديد مدى جاذ القطاع
كما أن تطبيق هذه  ةيفية بناء ميزة تنافسية يف القطاعات السوقية املستهدفقوى التنافس اخلمس فيه، وحتديد ك

  :االسرتاتيجية يستلزم مجلة من الشروط إلجنازها بصورة مالئمة وهي
  وجود أعداد خمتلفة من املشرتين هلم رغبات وحاجات متنوعة وطريقة استخدامهم للمنتج متمايزة؛-
  ى نفس القطاع السوقي املستهدف؛عدم حماولة أي منافس آخر الرتكيز عل -
  العمل على توفري املهارات واملوارد الالزمة خلدمة القطاع السوقي املستهدف؛ -
  اشتداد حدة قوى التنافس اخلمس، مما ينتج عنه اختالف جاذبية قطاعات الصناعة؛ -
 .احلجم، معدل النمو، الرحبية: تفاوت قطاعات الصناعة من حيث -

  1:رتكيز ثالثة أشكال وهيتأخذ اسرتاتيجية ال
 يف السوق  من خالل احلصول على أكرب حصةاملنظمة يتم تنمية وتوسيع سوق منتجات وخدمات  :تنمية السوق

 .احلايل، أو الدخول إىل أسواق جديدة على املستوى العاملي
 مبا املنظمة  وخدماتنات، وتغيريات على منتجات الرتكيز بإجراء تعديالت، وحتسي اسرتاتيجيةتم  :تنمية المنتج

ثق صلة  تلبية  باملنتجات واخلدمات املتاحة يف السوق احلايل من خاللالزبون يضيف مزايا جديدة للمنتج، أو مبا يوّ
 .املنظمةرغباته وحاجاته رغم تنوعها وجتددها، وبالتايل حتقيق رضاه عن منتجات 

                                                
 .168:سعد غالب ياسني، نفس املرجع السابق، ص1
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 أو املنظمات  عض الوحدات اجلديدة أو شراء بعضتعمل على امتالك أو شراء ب املنظمة يعين أن :التكامل األفقي
جديدة  املتزايدة أو استغالل فرص استثمار الزبائنالوحدات املنافسة، أو على األقل السيطرة عليها لتلبية رغبات 

التكامل   من خالل املنظمةا وبالتايل حتقق دف احلد من املنافسة اليت متثلها، أو التحكم يف حجمها وأسلو 
 1.وسيطرة، ورقابة أكرب على السوقكفاءة، 

  تحليل قوى التنافس : ثانيا
 لتنافسية ودرجة شدة التنافس،وأنشطتها على القوى ا تمامهااهتركز  نينبغي أ املنظمات نبأ)Porter(يؤكد 

ة  إن حتليل قوى التنافس أو حمددات قوى الرحبية يف الصناعة ميثل أمهي ،نافسة على القوى اخلمسدرجة امل وتتوقف
،حيث يتطلب متابعة مستمرة ملا حيدث يف البيئة احمليطة واملؤثرة يف الصناعة ،فضال  االسرتاتيجيةعظمى يف صياغة 

بيئة الصناعة من خالل حتديد املنافسني  عن كونه مدخال رئيسيا لتحليل الفرص والتهديدات اليت تواجه املنظمة يف
م اليت يعملو    2.ن فيهااألقوياء ومدى فاعليتهم وتأثريا

الذي اقرتحه سنة ) Porter(وعند التعرض لتحليل قوى التنافس يف الصناعة البد من االعتماد على مدخل 
  3.اكل التخطيطية لتحليل التنافسيةمن أشهر اهلي) Porter( لــ ،كما يعد منوذج القوى التنافسية اخلمس1985

،ودرجة شدة التنافس  نشطتها على القوى التنافسيةوأ اهتمامهاأن املنظمات ينبغي أن تركز ) Porter(حيث يؤكد 
، ويستلزم من املنظمة عند القيام مبسح للصناعة بتحديد وتقييم األمهية النسبية لكل من هذه القوى يف الصناعة

  .اخلمس ودرجة تأثري كل منها يف جناح املنظمة 
رفع أسعارها وحتقيق  قدرة املنظمة علىيؤدي إىل تقليل  ، أن ازدياد قوة كل من هذه القوىإىل)Porter(ويشري 

يف حني تتوفر الفرص عندما تنخفض قوة التأثري هلذه  ،ديد يزداد بازدياد قوة هذه القوىاي إن الته ،أرباح عالية
  :اخلمس يف حتليل الصناعة اآليت للقوى التنافسية) Porter(ويتضمن منوذج  ،القوى اخلمس على املنظمة

  ؛عةشدة املنافسة يف الصنا  -
  ؛ديد الداخلني اجلدد للنشاط-
  ؛نتجات البديلةديد امل -
  ؛القوة التفاوضية للموردين -
  .القوة التفاوضية للعمالء-

  
  
  

                                                
 .226:، ص1995، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، 1، طالتسويق الفعال حمي الدين األزهري،1
 .102:، ص2005عمان، األردن،  ، دار اليازوري،االستراتيجيةاإلدارة زكرياء مطلك، الدوري، 2
 .212:ص، نفس املرجع السابقن، إفدامي توربان، وآخرون، ترمجة قاسم شعبا3
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  قوى التنافس الخمس   54:الشكل رقم 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  

ر داة، حاالت تطبيقي -ياتعمل -يمهمفا، ي مساعدة، اإلدارة االستراتيجيةماجد عبد الدهد:المصدر
  .168:، ص2013،ناألرد عمان،والطباعة، ة للنشر والتوزيعميسر ال

بكثافة املنافسة بني )Porter( ما يسميها  سة يف الصناعة أومتثل شدة املناف :شدة المنافسة في الصناعة -1
 عدة  املنظمات املوجودة مبحور ومركز القوى اليت تؤثر يف درجة جاذبية الصناعة ،وترجع شدة املنافسة إىل وجود

  1:عوامل 
 ؛ساويهم تقريبا يف احلجم والقوةتعدد املنافسني  أو ت 
 بطء معدل منو الصناعة مبا يدعو املنتجني ذو العقلية التوسعية إىل الصراع من أجل احلصص السوقية؛ 
 لتميز من غريها؛) السلع أو اخلدمات ( افتقار املنتجات 
 لف مبا يغري املنتجني بتخفيض األسعار؛ارتفاع التكاليف الثابتة أو قابلية املنتجات للت 
 عدم  إمكانية زيادة الطاقة اإلنتاجية إال بكميات كبرية يف كل مرة يراد فيها ذلك؛ 
 ارتفاع موانع اخلروج من الصناعة ،مثل استخدام أصول متخصصة جدا أو والء اإلدارة الزائد للصناعة مبا يدفع 

ا يف الصناعةاملنظمة أحيانا للتنافس بشدة برغم عدم حتقي  ؛قها ألرباح عالية أو معقولة على استثمارا
 م عن املنافسة م وأصوهلم األوىل وفكر م وشخصيا  .اختالف املنافسني يف اسرتاتيجيا

أي الرتكيز  ،للزبائنوتتميز حالة ازدياد املنافسة باحلاجة إىل ختفيض الكلف وتقدمي مستويات أفضل من اخلدمة 
  .لتمييز والرتكيز على أسواق معينةل القيادة الشاملة يف التكلفة وامث اسرتاتيجياتعلى 

                                                
 .98- 97:، ص ص1995عمادة شؤون املكتبات، اململكة العربية السعودية،  ،، أصول عملية وحاالت عملية االستراتيجيةاإلدارة كامل السيد غراب، 1

  الداخلون الجدد
New Entrants 

  القوة التفاوضية للزبائن
Bargaining 

Power Buyers 

  القوة التفاوضية للمنتجات
Substitutes 

  للموردينالقوة التفاوضية 
Bargaining Power of 

Suppliers 
 قطاع المنافسة
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 تتوقف على السوقنافسة احلالية يف امل :)المنافسون في الصناعة(تهديدات المنافسين الجدد والمحتملين  - 2
 العوامل ، مناخل...نتجات، بنية التكاليفة تعلقهم بالصناعة، التنوع يف امل، درجنينافسها عدد املمهأ اعتبارات عدة

  نتج، حواجز اخلروج من الصناعة، بنية التكلفة الثابتةامل متييزالصناعة،  ومننافسة، ديد درجة املحتؤثرة يف امل
  1.ضافةالقيمة امل إمجايل إىل

ديد داخل   البيئة التنافسية وعلى رد الفعل إىل ن الدخولدو  حتولعوقات اليت جدد للقطاع على طبيعة امل نييعتمد 
رتفعة امل الدخول تواجدين، لذا تعترب حواجزامل نيتنافساجلدد من قبل امل نؤالء الداخلو ه هيتعرض ل نأ ميكن الذي

قيق الصناعة حت على زيادة احلواجز ستؤدي إىل االسرتاتيجية املعتمدة نرتفع للرحبية، ومن مث فإامل للمستوى مفسرة
 3:تة عوائق رئيسية للدخول يف الصناعة هيس)Porter(،وقد حدد 2دى الطويلامل على لعوائد مرتفعة

  وحتد هذه االقتصاديات من دخول املنتجني اجلدد للصناعة بإرغامهم على البدء حبجم كبري :اقتصاديات الحجم
 .أو قبول نقائص من حيث تكلفة اإلنتاج 

  ب على والء ة للتغلخيلق متييز املاركة حاجزا آخر يضطر املنتجني اجلدد إىل صرف مبالغ كبري  :تمييز المنتج
  .حيث يلعب اإلعالن وخدمة العمالء والفروق يف املنتجات الدور األول يف متييز املنتجات  ،العمالء ملاركة معينة

  ا من تسيطر املنظمات القوية املوجودة يف السوق على قنوات :الدخول إلى قنوات التوزيع التوزيع وما يتصل 
ثقيال على املنظمات الداخلة اليت ستضطر إىل   السوق سيشكل محاللذلك فإن مسألة الدخول إىل ،تسهيالت

أو العمل على تكوين قنوات توزيع  قنوات التوزيع املوجودة يف السوقحتمل تكاليف أعلى إذا اختارت استخدام 
ا  ويف كل األحوال سينعكس كل اختيار بدرجة أو بأخرى على سعر وهو خيار مكلف للمنظمة اجلديدة خاصة 

 .نتج النهائي ومن مث على حصة من املبيعات واألرباح امل
 فقد تتمتع املنظمات القائمة يف الصناعة :  األوضاع غير مناسبة من حيث التكاليف فيما يتعدى أثر الحجم

 :مبزايا من حيث تكاليف إنتاجها مما ال تتمتع به املنظمات اليت ترغب يف الدخول فقد تعود إىل 
  ؛منحى اخلربةأثر منحى التعلم و    -

  ؛ينإمكانية  حصوهلا على املواد اخلام  من أفضل املورد-
  ؛مثال االخرتاعتوافر للغري  حبكم توافر تكنولوجيا معينة  هلا ال ت-
  ؛،أو حلصوهلا على إعانات حكومية شراؤها لألصول ثابتة يف املاضي قبل زيادة أسعارها حاليا-
  .مزايا ترجع ملواقع مصانعها احلالية -

                                                
 .270:نفس املرجع السابق، ص، يبالغال طاهر حمسن منصور 1
 .34:مساليل حيضيه، نفس املرجع السابق، ص 2
 .76-75 :ص ص ،املرجع السابقنفس  ،غراب مل سيدكا3
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 ختلق احلاجة الستثمار موارد مالية طائلة يف الصناعة من أجل املنافسة حاجزا آخر للدخول :تطلبات الرأمسالية امل
والتطوير  ل القصري مثل اإلنفاق على البحوثيف األج لالسرتجاع،خاصة إذا كان املال خمصصا لنفقات غري قابلة 

 .واإلعالن 
  وذلك من خالل  الصناعات من قبل املنافسني اجلدددخول لبعض قد حتد احلكومة أو متنع  ال:سياسة احلكومة

فضال عن كل ستة العوائق  السابقة جند أن ما حيد من دخول ، القوانني اجلمركية، قوانني تلوث املياه :التشريعات
عش ودع (اه جتبااجلدد، إذا كان رد الفعل  ادمنيللقاملنتجني اجلدد اخلربة الصناعية مبدى رد فعل  املنتجني احلاليني 

كما إن فرص بقاء املنافسني  اجلدد أكرب من  ،سألة الدخول يف السوق تكون ممكنة، فإن م)اآلخرين يعيشوا أيضا
 .الناحية العملية 

  دد وفرة البدائل الربح احملتمل للصناعة عن طريق وضع سقف علىحت :تهديد السلع أو الخدمات البديلة - 3
   ن هناكبأ )Porter(، والحظ متييزه ج أونتمن نوعية املتزيد الصناعة  نائل ينبغي أالبد راألسعار ولتقليل حدة تأث

  1:من البدائل الصعبة نينوع
 مما  ج أو التقليل من الكلف،تنتمر بالتحسن السريع يف خصائص املسالتكنولوجي امل رييأيت التغ :التحسن السريع

 .بدائل جديدة اجبادصعوبة يف  يؤدي إىل
  أسعار ميناعات ذات األرباح العالية بتقدمن الصالناجتة تستطيع البدائل  :األرباح العاليةالصناعات ذات 

 .منخفضة
  نوعًا من القوة أو السلطة على ميتلكون فهم م مصدر مدخالت القطاع، وبالتايلهو : القوة التفاوضية للموردين-4

 ري ذلكريد والدفع وغى األسعار أو أسلوب التو بغرض السيطرة علحتالفات إقامة  ؤالء إىلهالصناع، فقد يعمد  قطاع
ا تنعكس على امل نكما إ مورديها من  تدرس نأ املنظمةعلى ني جودة منتجات القطاع، ولذلك يتعواد اليت يعرضو

ا أ هذهجوانب شىت، ومن  ديدات، واليت أشار إليها  ناجلوانب اليت من شأ   2:كما يلي)Porter(تشكل فرصًا أو 
ا واالستمرارية يف التموين بواد األولية ووسائل اإلنتاج وجامل التميز يف-   ؛ هود
  وردين آخرين؛ تكلفة التحول مل-
  .وسائل اإلنتاج البديلة وضعية-

وعلى أمهية العالقة  ،ص وموقف السوق الذي يتعاملون معهتعتمد القوة التفاوضية للموردين على عدد من خصائو 
م  يف الصناعة  ومقارن ا تها باألعمال الكلية  للمنظمة ،لذلك فإن حتليل املوقف التنافسي للسوق يعد أمر مببيعا
    3:وتزداد القوة التفاوضية يف احلاالت اآلتية  ،بالغ األمهية بالنسبة للموردين

  ؛قدر كبري من الرتكيز يف املنتجاتقلة عدد املنظمات اليت تعمل يف جمال التوريد مع توافر -

                                                
 .141:، ص2004، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، االردن، االدارة االستراتيجية  العولمة والمنافسةكاظم نزار الركايب،  1
اء الدين لنشر والتوزيع، اجلزائر، االدارة االستراتيجيةحسني رحيم،  2  .101:، ص2008، دار 
 .106:ك الدوري، نفس املرجع السابق، صزكرياء مطل3
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هزونم بديلة منعدم وجود مواد خا-   ؛افسة لتلك اليت يقدمها ا
  ؛عة جباذبية تكفل دخول جمهزين جددعدم متتع الصنا-
  ،ة تفكريها باللجوء ملصادر بديلةتتحمل املنظمات نفقات عالية يف حال-
  ؛شكل نسبة كبرية من إنتاج السلعةعندما تكون املواد الداخلة يف اإلنتاج الزمة وت-
ديدا ألية حماولة للتكامل العمودي يف أعمال الصناعة عند الوثوق بأن املورد-   .ين يشكلون 

ديد ريالتأث الزبائنيستطيع  :للزبائنالقوة التفاوضية  - 5 م على خالل من  هاعلى الصناعة و األسعار، ختفيض قدر
  1:قويًا إذا توفر ما يلي الزبون ننوعية أفضل أو خدمات أكثر، ويكو  نوالتفاوض بشأ

  من سلعة أو خدمة البائع؛  ريكب  جزء شراء-
  وردين؛ عدد امل كثرة-
  وردين؛ قليلة يف تكلفة امل فروقات-
  .تكامل اخللفي بإنتاج السلعة نفسهااحتمال -

  2:يلي  وتزداد القوة التفاوضية للعمالء من خالل ما
الء ترك املنظمة والذهاب حبيث يكون من السهل على العم ،ت املشرتاة بالنمطية وعدم التميزعندما تتسم املنتجا-

  ؛ألخرى وبكلف حتويل قليلة جدا
  ؛عند وجود درجة كبرية من تركيز العمالء ،ويتم الشراء بكميات كبرية جدا-
  ؛ )سلعة أو خدمة ( عندما تعترب املنتجات الصناعية غري مهمة لنوعية املنتج -
ديد م-   ؛ن جانب العمالء بالتكامل اخللفيعند الوثوق بوجود 
  ؛الصناعية ال حتمي أموال العمالءحال كون املنتجات يف -

ا عندمو  عة  جداوتقل القوة التفاوضية للعمالء عندما تكون الصناعة التنافسية وتكلفة التحول إىل املواد البديلة مرتف
 طاعاستإذا  أوغىن عنه يف عملية اإلنتاج  نصف مصنعة للمجهز عنصرا أساسيا المتثل مواد أو أجزاء أو منتجات 

هز حتقيق تكامل أمامي لدعم صناعته    .ا
 تيجيا مهمااسرتاالعمالء الذين ستبيع هلم قرارا  أو جلماعات ،ملنظمة ملوردين الذي ستشرتي منهمويعترب قرار اختيار ا

  .ها بالتعرف إىل املوردين والعمالء الذين حيظون بأقل قوة تؤثر عكسيا في االسرتاتيجيوميكن للمنظمة حتسني موقفها 
  :نموذج سلسلة القيمة للمنظمة  :ثالثا 

لدراسة  االسرتاتيجيةمن األساليب احلديثة يف اإلدارة  Porter(1985(يعد منوذج السلسلة القيمة الذي قدمه 
وحتليل املصدر الداخلي للميزة التنافسية من خالل حتليل البيئة الداخلية للمنظمة ومتابعة ما يعرف بسلسلة القيمة 

ا  ،والوظائف و عمليات األعمال اليت تتمكن من تأديتها يف التصميم واإلنتاج والتوزيع،لألنشطة  لتضيف قيمة ملنتجا
                                                

 .167:، ص2013، دار امليسرة للنشر والتوزيع، عمان، االردن، رة االستراتيجية مفاهيم عمليات حاالت تطبيقيةااالدماجد عبد املهدي مساعدة،  1
 .106:زكرياء مطلك الدوري، نفس املرجع السابق، ص 2
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من خالل  وميكن حتليل سلسلة القيمة بالتعرف إىل األوضاع السائدة يف املنظمة وحتديد نقاط القوة والضعف فيها،
أقل (قيق امليزة التنافسية وير قيمة األنشطة للوصول إىل حتسلسلة األنشطة اليت تؤديها املنظمة وإمكانيات حتسني وتط

سية اليت تضيف املنظمة من منظور هذا النموذج عبارة عن سلسلة من األنشطة األسا تعتربو  )والرتكيز التميز ،كلفة
ا الرتباط   ومتابعتها وحتديد مصادرها وذلكيمة كل نشاط فهم وحتليل التكلفة إذا يتطلب حتليل ق ،قيمة إىل منتجا

وحتقق املنظمة أرباحا عندما تكون قيمة املخرجات وهي حصيلة   ،بقياس قيمة املخرجات من املنتجاتهذا التحليل 
ووفقا لنموذج  مة  نظري أنشطة لسلسلة  القيمةالقيمة املضافة لكل األنشطة  أكرب من التكاليف اليت حتملتها املنظ

)Porter " ( األنشطة الرئيسية : نشطة اليت تنفذ  يف اي منظمة تنقسم إىل جمموعتني فإن األ" حتليل سلسلة القيمة
أساسيا يف منوذج شري إىل مفهوم اهلامش الذي ميثل بعدا كما ن،) الداعمة ( واألنشطة املساعدة ) األولية ( 
)Porter ( ا مطروحا منها التكاليف زبائنالقيمة املدركة من جانب " فاهلامش هو ويتم توضيح    " املنظمة ملنتجا

موعتني من خالل الشكل    1:التايلكل من ا
  سلسلة القيمةنموذج  55:الشكل رقم 

 
   Source: Michel Porter, op, cit, p :53. 

:األنشطة الرئيسية األولية  1-  
تقدمي  تتوىل مهمة التكوين املادي للسلعة أو اخلدمة اليت تقدمها املنظمة  وتسليمها وتسويقها للمشرتي وكذلك

  :خدمات ما بعد البيع ،وهي مكونة من مخس جماالت رئيسية
 مناولة  املواد : توصيل املدخالت الالزمة للمنتج وتشمل و  ختزين ،أنشطة مرتبطة باستالم :اإلمدادات الداخلية

رعية لتحديد ويتم تقومي هذه األنشطة  الف املخازن والرقابة على املخزون، عناصر املدخالت  للنظام اإلنتاجيوكافة 
  . نواحي القوة والضعف فيها

                                                
 .90:نبيل مرسي خليل، نفس املرجع السابق، ص 1
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 ائي، وتشمل :العمليات التصميم، والتشغيل على : أنشطة مرتبطة بتحويل املدخالت إىل منتجات يف شكل 
  )التسهيالت( على اجلودة، واخلدمات اإلنتاجية وصيانة اآلالت، والرقابة ت، والتجميع، والتعبئة والتغليف،اآلال

  وتشمل الزبائنإىل  ، وختزين والتوزيع املادي للمنتجأنشطة مرتبطة جبمع):لمخرجاتا(اإلمدادات الخارجية ،
ختزين املنتجات التامة، وطرق التوزيع على العمالء، وكافة األنشطة املرتبطة بنقل البضاعة من أماكن إنتاجها إىل 

  .مراكز استهالكها
 من خالهلا للمشرتي أن يشرتي املنتج وحتفيزه على  أنشطة مرتبطة بتزويد الوسائل اليت ميكن :التسويق والمبيعات

  .الشراء، وتشمل الرتويج، منافذ التوزيع والتسعري
 خدمات الرتكيب، : أنشطة مرتبطة بتقدمي اخلدمات لتدعيم املنتج أو احملافظة على قيمته وتشمل :الخدمات

  .والتصليح والتدريب وقطع الغيار واألجزاء، وتعديل املنتج
:املساندة أو الداعمة يف منوذج سلسلة القيمة فهي كما يليأما األنشطة   

هي االنشطة اليت تساهم وتدعم االنشطة الرئيسية لتأدية أدوارها، وتتكون من  ):المساعدة(األنشطة الداعمة - 2
  :أربعة أنشطة هي

 التخطيط ، التمويل، ةواجلوانب القانوني ،احملاسبة اإلدارة العامة،:مثل  تشمل أنشطة :البنية األساسية للمنظمة
  . ، وكل األنشطة األخرى  الداعمة واألساسية لتشغيل حلقة القيمة ككلاالسرتاتيجي

 أنشطة ضرورية لضمان االختيار ،والتدريب ،وتنمية األفراد ،والرتقية  واحلوافز ،وتقومي :  إدارة الموارد البشرية
 يف حتديد نواحي القوة والضعف يف عترب عامال مهمااألداء ،علما أن هذه األنشطة ختدم مجيع أجزاء املنظمة وت

  . املنظمة
 أنشطة تتعلق بتصميم  املنتج  وكذلك حتسني طريقة أداء األنشطة املختلفة مبا يتالءم   :التطور التكنولوجي

يف كافة اليت تستلزم االعتماد على احلاسب اآليل  (ISO) ومقاييس  اجلودة الشاملة وأنظمة االيزو احلديثة
  . واملعرفة التقنية لوصول  إىل أعلى جودة وأقل تكلفةل عمال املطلوب إجنازهااأل

  أو خدمات  أو آالت كانت مواد أولية   سوآءا ،لق باحلصول على املدخالت  شراؤهاأنشطة تتع :المشتريات
ما حيتاجون  إليه  ضمان تدفقها بالكميات واألوقات الالزمة، كما ختدم  مجيع األنشطة الرئيسية  واملساعدة لشراء 

                                                                                               .من البيئة اخلارجية
باالمتدادات  فقط بللى سلسلة القيمة للمنظمة كما جيب اإلشارة  أيضا إىل أن حتقيق امليزة التنافسية ال يتوقف ع

وسلسلة القيمة   يت تغذي املنظمة بعناصر املدخالتاخلاصة بسلسلة القيمة  للموردين واألطراف الاألمامية  واخللفية 
  :يوضح ذلك التايليعرف  بنظام القيمة ،والشكل  للعمالء وسلسلة القيمة للتوزيع  وهذا ما

  
  



  الميزة التنافسيةالتسويق البنكي و                                                                        الثالثالفصل 
 

 
207 

  نظام القيمة 56:الشكل رقم 
  
  

  
  

  .90:نبيل مرسي خليل، نفس المرجع السابق، ص :المصدر
  

ألن زيادة التنسيق بني هذه ، رتباطها مع بقية السالسل  األخرىسلسلة القيمة للمنظمة واواملهم هو فهم 
  .مما يقوي منافسة املنظمة. األطراف معا يؤدي إىل تسريع  عملية تقدمي املنتجات  وحتسني نوعيتها

  مقاربات الميزة التنافسية: المطلب الرابع
نفس اإلطار  ه نظرية املوارد، طور جمموعة من الباحثني مقاربات ومسامهات تصب يفيف الوقت الذي كانت تتطور في

عديدة مع نظرية  ت كانت هلا نقاط تشابهبامليزة التنافسية، هذه النظريا إذ حتاول تفسري العديد من الظواهر املتعلقة
التنافسية  فيما يتعلق مبوضوع امليزة ادو حتدي االسرتاتيجيةاملوارد إال أن لكل منها تفسريه اخلاص يف جمال اإلدارة 

  .املعرفة نظرية الكفاءات احملورية، املدخل املرتكز على :اثنان من أهم هذه النظريات للمؤسسة االقتصادية
  Resource Based View:المنظور المرتكز على الموارد :اوال

الثمانينات  ايةبد) Rumelt 1984(و) 1986 Barney(،Wernerfelt) 198(  ويرجع الفضل يف صياغته إىل
حبيث اجته التحليل من الرتكيز على التحليل  ،االسرتاتيجيمن القرن املاضي حدث تغيري هام يف مناذج التحليل 

التوجه يف التحليل حتول  االقتصادي والصناعي لألسواق إىل الرتكيز على التحليل الداخلي، و هكذا فلقد شكل هذا
يتجسد  االسرتاتيجيةجوهر  وفقا هلذا املدخل فإن، املؤسس على املواردذلك املرتكز نظري مهم كان عامله األساسي 

 1السوق ضد الداخلني اجلدد أكثر يف عملية البحث عن خلق الثروة باستعمال جيد للموارد بدل استعمال نفوذ
أمهية املوارد  التأكيد علىملوارد كانت هناك العديد من النظريات واالجتاهات اليت حاولت ا ضمن املنظور املؤسس على

فإن كل مورد  يف حتقيق امليزة التنافسية، إال أنه وفقا هلذا املنظور االسرتاتيجيوباألخص املوارد غري املنظورة ودورها 
جانبها، لكن هذا  نادرا ما حتقق ميزة تنافسية من ميكن أن يكون له دور يف حتقيق امليزة التنافسية، فاملوارد املادية مثال

ا ال  ال   2.ميكن أن تكون عامل منو للميزة التنافسية واألداء يعين ا
  
  

                                                
جامعة  وعلوم التسيري، االقتصاديةختصص إدارة أعمال، كلية العلوم ، أطروحة دكتوراه ،الخارجيةتها يئوب الخاصة دهابين موار  االقتصاديةللمؤسسة  التنافسية الميزةباليل أمحد،  1

 .112: ، ص2007اجلزائر، 
 .49: ص ،2008 اهرة، مصر،الق ،الثقافيةمري، دار الفاروق لالستثمارات خالد العا ، ترمجةاألداء لمستويات االستراتيجيةاإلدارة برنار مار،  2

سلسلة قيمة 
 المورد

سلسلة قيمة 
 المنظمة

سلسلة قيمة 
 منافذ التوزيع

لسلة قيمة س
 للزبائن
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  Core Competence Based View  :نظرية الكفاءات المحورية :ثانيا
 و تندرج نظرية الكفاءات احملورية ضمن املنظور )G. Hamel et C.K . Parahalad (من وضع الباحثني

ا باحثني يعتربها نظرية قائمةاملرتكز على املوارد، علما أن هناك بعض ال أو  وقد شاع مصطلح الكفاءات احملورية بذا
  والذي استعمال فيه ألول مرة مصطلح )Hamel et Parahalad (األساسية بعد املقال الذي نشره كل من

Core Competencies لقد جاء هذا املقال للتأكيد على أمهية األصول املعنوية كقاعدة للميزة التنافسية، يف 
  االسرتاتيجية أنواع املوارد فيما يتعلق باختيار وتطبيق على أمهية خمتلف RBVزت فيه أغلب كتاباتالوقت الذي رك

التعلم اجلماعي للمنظمة، الذي يتناول  :ا أب Hamel et Parahalad عرف الكفاءات األساسية حسبت و
ا  يفها علىعر ت كما ميكن،  ددة من التكنولوجياتخصوصا كيفية تنسيق مهارات اإلنتاج املختلفة وإدماج أنواع متع ا

التكنولوجيات واخلربات واليت تشارك يف  ،من املهارات، تتطلب فرتة من الزمن لبنائها، صعبة التقليد جمموعة متميزة
 من خالل التعاريف السابقة مؤسسة إىل أخرى خلق القيمة وتساهم يف امليزة التنافسية، وهي ذات طبيعة خمتلفة من

  1:ميكن استخراج النقاط األساسية التالية
  معارف، تكنولوجيات، خربات؛: أن الكفاءات األساسية هي جمموعة من املوارد املتميزة -
  تكون صعبة التقليد؛ -
  تتطلب فرتة طويلة نسبيا لبنائها؛ -
  مصدرها التعلم اجلماعي؛ -
  .مصدر للميزة التنافسية -

ا االساسية حدد كفا وحىت تتمكن املؤسسة من معرفة تتمثل  ثالثة عوامل أساسية )Hamel et Parahalad(ءا
  :يف
  ؛...)متيز املنتج كاجلودة، سرعة التنفيذ(أن تسمح خبلق مسامهة هامة يف املنتج -
  أن تكون صعبة التقليد؛ -
  ن من الدخول إىل أسواق خمتلفة؛متك أن -
اجلذور  حبيث تتمثل الكفاءات احملورية يف ،كشجرة  للمنظمةع مهية الكفاءات احملورية يربزها التصور الذي و ُض ا إن

بالنسبة لكل  اليت توفر الغذاء، أم ا األوراق واألزهار والثمار فتمثل املنتجات اليت تباع للزبائن، فالكفاءات األساسية
على  تتوافر جمموع املعارف و التكنولوجيات اليتمتثل مصدر امليزة التنافسية أي  )Hamel et Parahalad(من

  :اخلصائص التالية
  ن ما جيعل منتج مؤسسة مميزا لديهم و يدفعهم للحصول عليه، هي القيمةأ مصدر إنشاء القيمة للزبائن، أي -

  ؛الناجتة عن الكفاءات األساسية

                                                
1Jacaues Bojin , Jean-Marc Schoettl, Les outils de la stratégie, Edition d’organisation, Paris, la France, 2005, 
P :55.  
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  ؛أن تتوافر لدى املؤسسة دون غريها -
  .تاجها يف الوقت احلاضرأن تكون مرنة مبعىن إمكانية استعماهلا يف منتجات غري اليت يتم إن -

  Knowledge Based View: المنظور المرتكز على المعرفة. ثالثا
 االسرتاتيجيةترى نظرية املعرفة بدورها بأن جوهر ) Grantو Spanderو  Kogut( كل من  اهساهم يف صياغت

 إن هذه ،السوقللموارد بدل ممارسة نفوذ  القيمة اليت تسمح باستخدام جيد يتمثل أساسا يف البحث عن خلق
 يف تباين موارد املؤسسة والبحث عن مصادر امليزة RBV النظرية تندرج يف نفس إطار سابقتها حبيث تتفقان مع

، ومع ذلك فإن املنظور املرتكز على املعرفة يسعى إىل تفسري مدى إمكانية حتقيق املؤسسات مليزة تنافسية التنافسية
بالنسبة للمؤسسة، عترب املوارد األكثر أمهية ت فق هذه النظرية فإن املعارفو اعتمادا على ما متتلكه من معارف خاصة 

بة املوارد الداخلية والكفاءات، و قد تعاظمت أمهيتها بعد أن تبني أن ترتكز عليه مقار  ل احملور الذيثمت و عليه فهي
فمع اشتداد  على األصول املعرفية رية وحتديداتعتمد باألساس على املوجودات الفك بناء املزايا التنافسية وإدامتها

الذهنية  التكنولوجية وزيادة وترية تكوين املعارف وتوظيفها، بدأ الباحثون يؤكدون على توجه املنافسة وزيادة التطورات
الرئيسية  التوجهات )Peter Drucker 1970 (ليحل االقتصاد املعريف حمل االقتصاد الصناعي، حيث حدد

م اكثر امهية  أين اعترب عقول knowledge workers ل املعرفةعندما استعمل مصطلح عما االفراد وجتار
م املادية للمنظمةبالنسبة  ا ال تنفذ مبرور الزمن   إن خصائص املعرفة املتمثلة من مهارا ا تتميزيف ا  رتاكميةبال كما ا
  1.يف منظمات االعمال مصدر خللق امليزة التنافسيةوتعترب 

المفاهيم االستراتيجية المتعلقة بالبنوك  :الخامسالمطلب   
ال  وذلك نافسةيتسم حبدة امل سوق والتميز التنافسي يفالتفوق قيق حت عرفة إىلتطبيق إدارة املخالل من  البنوك تسعي

املنظمات ال تستطيع  خاصة تلك املعرفة اليت عند الزبائن، بالشكل الذي عرفةللم االدارة اجليدة خالليتحقق إال من 
  .ا يف ذلكتقليده ملنافسةا
  :ادارة المعرفة في البنوك :اوال 

إن تطبيق إدارة املعرفة يف القطاع البنكي ال خيتلف على غريه من القطاعات، لكن التعقيد املتزايد للبيئة املصرفية جيعل 
لية التنافسية لكن يالحظ املهمة أكثر صعوبة، فالكثري من البنوك يف العامل أدركت أمهية إدارة املعرفة يف حتقيق األفض

منها فقط تتبين برامج إلدارة %  20بنك يف أوربا الغربية وجد أن نسبة  600الرتدد يف تطبيقها، ففي مسح مشل 
أن معظم مسؤويل تلك البنوك ينتظرون نتائج التجارب األوىل ) Hayati & Hafizi (املعرفة ، ويعود ذلك يف رأي 
  .األخرى وبالتايل حساب املنافع واألضرار املرتتبة قبل املخاطرة بتبين مشروعات إدارة املعرفةلتبين إدارة املعرفة يف البنوك 

إن أصول املؤسسات البنكية ليست كباقي املؤسسات تتمثل أساسا يف املصانع اآلالت وغريها، فاألصول األكثر أمهية 
ا مع الزبائن، فإدارة البشر وتعزيز ال عالقات مع الزبائن متثل األساس يف حتقيق الكفاءة يف البنوك هم البشر وعالقا

                                                
سية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية دراسة تطبيقية على بعض المؤسسات االقتصادية بوالية مقاربة الموارد الداخلية والكفاءات كمدخل للميزة التناف، بوازيد وسيلة 1

 .65:، ص2012، 1جامعة سطيف  ، رسالة ماجستري، ختصص االدارة االسرتاتيجية،سطيف
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اجلوهرية للمؤسسات البنكية، أيضا فاقتصاد املعرفة اقتصاد خدمي بالدرجة األوىل، من هنا تتضح أمهية إدارة املعرفة يف 
ة وفيما يلي القطاع البنكي دون غريه، ويعد البنك اآلسيوي للتنمية من البنوك الرائدة اليت تبنت مبادرة إدارة املعرف

  .ملخص ألهم ما جاء يف تقرير البنك حول اسرتاتيجية البنك إلجناح هذه املبادرة
  : الرؤية، الغاية واألهداف -1

، فدمج ضمن رؤيته  2004بتبين مبادرة تطبيق إدارة املعرفة ابتداء من سنة  ABDقام البنك األسيوي للتنمية 
ذه املبادرة االسرتاتيجية رؤية معرفية، إذ أن اهلدف األس إدارة املعرفة "اسي للبنك تعزيز التنمية، فكان شعاره اخلاص 

فإىل جانب تطبيق إدارة املعرفة كمنهج إداري، يسعى البنك إىل نشر املعرفة من خالل تعزيز البحث " من أجل التنمية
ظمة معرفية متعلمة تنشر املعرفة العلمي والتعليم وتقليل األمية يف الدول التابعة له، وبالتايل يسعى البنك ليصبح من

  .داخليا وخارجيا
  CLICKسامهت يف اعتماد مبادرة إدارة املعرفة منها مبادرة  2004لقد تبىن البنك عدة مبادرات قبل سنة 

  Center for Learning, Information, Communication, and Knowledgeواليت هي اختصار 
، وأيضا حتسني استقبال املعلومات من خالل مبادرة مشروع  2003املعرفة سنة او مركز التعلم، املعلومات االتصال و 

the mapview project ا   .الذي يهدف إىل ختزين خرائط مشروعات البنك وكذا املوارد املتعلقة 
يد النتائج باإلضافة إىل استفادة البنك من جتارب ملنظمات أخرى، يف حتديد الرؤية واملتطلبات وكذا نقاط الرتكيز وحتد

  .1999واملوارد الضرورية، وخاصة جتربة البنك العاملي يف تبين إدارة املعرفة سنة 
  المبادئ األساسية -2
تشجيع بيئة تدعم املعرفة حيث تعترب الثقافة التنظيمية والقيم اليت تشجع التعلم التنظيمي أساسيات بالنسبة للبنك، -

  وتشجيع كل عامل ليصبح عامل معريف؛
كيد على التوجه بالنتائج والتحسني املستمر، فقياس ومراقبة حتقيق النتائج ملبادرات املعرفة ضروري من اجل التأ -

  التحسني املستمر يف إدارة الذاكرة املعرفية للبنك؛
 لضمان أن مبادرة إدارة املعرفة حتسن يف عمليات البنك، فاالسرتاتيجيات العملياتية سوف حتدد املقاربات املعرفية -

  .املعتمدة
  النتائج المتوقعة وخطط العمل -3

  :رمست خطط العمل للوصول إىل مخسة نتائج واضحة ومتكاملة تتعلق أساسا مبا يلي
  حتسني الثقافة التنظيمية لدعم التشارك املعريف؛ -
  تطوير برنامج البحث؛ -
ذا اإلطار أدخل البنك العديد من تطوير العمليات األعمال وحلول تكنولوجيا ملعلومات إلدارة املعرفة، ويف ه -

اليت طورت اللتقاط املعارف ومشاركتها بني املوظفني، أيضا ما  smart templatesالتقنيات مثل املقالب الذكية 
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واليت جتمع اخلربات املهارات املختلفة من خالل العمل داخل  Skills Databasيسمى بقاعدة بيانات املهارات 
  البنك؛

جمتمعات املمارسة داخل البنك، وكذلك االعتماد على بيوت اخلربة ومكاتب االستشارات حتسني آلية عمل  -
  الدولية يف تأهيل وتدريب اإلطارات املصرفية؛

والوحدات األخرى، ويف اجلانب التنظيمي فقد ) العمالء مثال(توسيع املشاركة املعرفية من خالل الشركاء اخلارجيني -
حبيث يدعم أنشطة إدارة املعرفة  RSDD-KMخاص يدعى مبركز إدارة املعرفة  أصبح ضمن اهليكل التنظيمي قسم

يقوم البنك بتوزيع استبيان سنوي  2005داخل البنك وخارجه، وكذلك دور تكنولوجيا املعلومات، وبدءا من سنة 
 Perceptions of Knowledge Managementملعرفة وقياس مستوى إدراك األفراد إلدارة املعرفة 

ا املشروع األويل املتضمن إطارا ملشروع إدارة املعرفة، وميكن زيارة هذه  وخاصة تتبع تطبيق األفراد للمبادئ اليت جاء 
  :الصفحة ملتابعة نتائج االستبيان السنوية

)http://www.adb.org/Knowledge-Management/assessment.asp( 
تقييما ملدى جناح البنك يف ترسيخ مفاهيم وثقافة إدارة املعرفة  حبيث يركز البنك على نتائج تلك االستبيانات باعتبارها

لدى موظفيه، وهذا يوجه من جهة أخرى على مضي البنك يف طريق إجناح مشروع تبنيه إلدارة املعرفة، يقينا منه بأن 
رفة قد يستغرق هذا النجاح كما ذكره العديد من الباحثني يتطلب بعض الوقت، وأن التماس نتائج من تبين إدارة املع

إىل تعزيز إدارة  2008-2020كما يسعى البنك يف إطار اسرتاتيجيته اجلديدة . سنوات، ويستلزم عناية متواصلة
املعرفة ودجمها يف عمليات البنك، وذلك باالستفادة من نتائج السنوات السابقة من خالل تفادي  النقائص 

  :ع جتربة البنك اآلسيوي للتنمية ميكن استنتاج ما يلياملالحظة، ودعم االجيابيات احملققة، ومن خالل تتب
إدارة املعرفة مشروع طويل املدى، وبالتايل جيب إدماج مبادرة إدارة املعرفة يف االسرتاتيجية الكربى للمنظمة، وعليه -

  جتب املتابعة املستمرة لتطبيق مشروع إدارة املعرفة؛
ا، حيث تظهر يف اهليكل التنظيمي، وتكون مسؤولة عن كل ما يتعلق ميكن اعتبار إدارة املعرفة كوظيفية مستقلة بذ- ا

ا يف كل املستويات؛   بتطوير معرفة املنظمة وحتديثها وتعزيز إدار
  جيب أن تظهر مسؤولية كل فرد يف كل مستوى يف ضمان جناح مبادرات إدارة املعرفة؛-
ادارة عالقة الزبون في البنوك  : ثانيا   

دمات البنكية العديد من الضغوط و التحديات ال لتلبية حاجات الزبائن فحسب و إمنا لتجاوزها تواجه منظمات اخل
و خاصة يف عامل يشهد تزايدا مضطردا يف حدة املنافسة، و كنتيجة حتمية لذلك فقد أصبح لزاما على البنوك التوجه 

ات الزبائن، هذه األخرية اليت تعترب املفتاح الذي بالزبون باعتباره الركيزة األساسية اليت تقوم عليها فلسفة إدارة عالق
حيقق النجاح البنكي نظرا للمزايا اليت حتققها، ويف هذا اإلطار يتعني على البنك أن يبذل قصارى جهده من أجل 

  .تصميم هذه العالقة و صياغتها بالشكل الذي يضمن بقاءه و استمراره
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  :التوجه نحو الزبون و أبعاده-1
لتسويقي احلديث يف البنوك ميثل اجتاها تفكرييا أو فلسفة تتخذ من الزبون احملور الرئيسي هلا، حيث أصبح إن املفهوم ا

الزبون سيد السوق بال منازع، فإرضائه و إشباع رغباته يعد أهم عمل تأخذه البنوك على عاتقها، و تتخذ من ذلك 
أهدافه تتوقف على مدى قدرته على تلبية متطلبات  سبيال لتحقيق اهلدف من قيامها، إذ أن قدرة البنك على حتقيق

  1: الزبائن و هذا يستوجب من البنك القيام مبا يلي
  حتديد أكثر األسواق رحبية اآلن و يف املستقبل؛ -
  حماولة التعرف على حاجات و رغبات الزبائن احلالية و املستقبلية؛ -
  .تصميم املزيج التسويقي املناسب و الفعال -

تعرف على حاجات و رغبات الزبائن ينتج عنه زيادة يف عدد الزبائن اجلدد كما يساهم يف خلق نوع من حيث أن ال
الزبائن األوفياء الذين يف كثري من احلاالت يقومون بالدفاع عن اخلدمات اليت يقدمها البنك و من خالل إرضاء 

   مر الذي ميكنه من االستخدام األمثل ملوارده الزبائن فإن البنك سوف حيقق الربح نظرا ألنه حدد حاجات زبائنه األ
م، حيث أن بناء العالقة مع الزبون  و االسرتاتيجية الفعالة هي العملية اجلوهرية و بصورة تليب حاجات زبائنه و رغبا

  2:  يف الوقت احلاضر، و لعل أهم املفاهيم املرتبطة مبفهوم إدارة عالقات الزبون يف البنوك تتمثل فيما يلي
قيمة الزبون املفتاح األساسي لبناء عالقات زبون دائمة، وبشكل عام فإن الزبائن يواجهون تشكيلة واسعة من  -

  اخلدمات األمر الذي يدفع الزبون الختيار تلك اليت تقدم أعلى قيمة مدركة له؛
  ف اليت يتحملها؛القيمة املدركة للزبون هي الفرق بني إمجايل القيم اليت حيصل عليها و إمجايل التكالي -
  رضا الزبون حيث أن حتقيق الرضا هو الطريق للنجاح؛ -
والء الزبون حيث أن خلق الرضا للزبون يؤدي إىل خلق والءه و هذا يعترب من األهداف األساسية إلدارة عالقات  -

ال البنكي؛   الزبون يف ا
من خالل التسهيالت اليت تقدمها للزبائن      و  خدمة الزبائن هي الطريقة اليت ختتارها املنظمة يف خدمة زبائنها -

ا جمموعة النشاطات اليت تعكس  اليت حتدد بدرجة كبرية طريقتها يف التميز عن املنافسني، كما ميكن تعريفها على أ
حقيقة التفاعل الشخصي بني مقدم اخلدمة و الزبون أثناء عملية التقدمي و هي تزيد من الكفاءة التشغيلية و رضا 

  لزبون على حد سواء؛ا
فلسفة التوجه حنو الزبون متثل االجتاه األساسي ملفهوم إدارة عالقات الزبون، حيث تقوم املنظمة بوضع -

االسرتاتيجيات الالزمة للتوجه حنو الزبون كوسيلة و هدف يف نفس الوقت، و ال شك أن إدارة عالقات الزبون تركز 
  .تينة و ذات بعد زمين طويل مع الزبونيف أنشطتها التفاعلية على حتقيق عالقة م

                                                
  .163:، ص2012 ، دار الكنوز املعرفية للنشر و التوزيع، عمان، االردن،1، طالتسويق المصرفيوصفي عبد الرمحان النعسة، 1
لد التسويق المصرفي في الجزائر بين النظرية و التطبيقحممد العريب طاري،  2 -44:، ص ص2007، العدد االول، 23، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية، ا

45. 
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     1:األسباب التي أدت إلى انتهاج استراتيجية إدارة عالقات الزبون في البنوك -2
لقد شهدت البيئة االقتصادية و املالية و املصرفية الدولية يف السنوات األخرية تغريات و حتوالت متسارعة أملتها ظاهرة 

االقتصادي اجلديد؛ و تسارع التقدم احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات  و الثورة  العوملة، اليت يشكل مصدرها النظام
اهلائلة يف وسائل االتصال السلكية و الالسلكية، و ما يعكس التسارع يف هذه التحوالت منو مواقع شبكات 

ة الفورية عرب األنرتنيت األنرتنيت يف العامل؛ و تزايد عدد مستخدمي هذه الشبكات و تقدمي اخلدمات املالية و املصرفي
  :لذلك فإن هناك العديد من األسباب اليت أدت إىل انتهاج اسرتاتيجية إدارة عالقات الزبون يف البنوك منها

 األسباب الداخلية:  
  رغبة إدارات البنوك يف التعرف على زبائنها خلدمتهم بشكل جيد؛ -
من احلاالت على عدم قدرة املوظفني و معرفتهم بأسس قناعة إدارة البنوك بأن اخلسائر الصامتة ناجتة يف كثري -

التعامل اجلدي مع مجهور الزبائن، لذا فقد وجدت أنه من الواجب عليها تأهيل املوظفني و تدريبهم و حسن 
  اختيارهم األمر الذي يستوجب جهودا تسويقية تنصب على تدريب العاملني على وسائل التعامل اجليد مع الزبائن؛

ا مميزة ألن الزبون يسعى يف ضوء تش - ابه اخلدمات اليت تقدمها البنوك فقد شعرت البنوك بضرورة أن تكون خدما
ا إىل البحث عن أكثر اخلدمات فائدة لزبائنها، و مدى  دائما إىل اختيار األفضل من بني البنوك، األمر الذي أدى 

مي اخلدمات و ذلك باستخدام اسرتاتيجية إدارة قبوهلم هلذه اخلدمات، و أخذت تبحث عن أكثر الطرق سرعة يف تقد
  العالقة مع الزبون؛

إن جودة اخلدمات البنكية ال ميكن للزبون أن يلمسها إال من خالل تعامله مع البنك نظرا للخصائص اليت تتمتع -
  .ا اخلدمات و ما ينجر عنها من التفاعل الشخصي بني الزبائن و املوظفني

 األسباب الخارجية:  
افسة الشديدة بني البنوك على مجع الودائع و تقدمي القروض و فتح الفروع و حتقيق االنتشار يف مناطق خمتلفة، و املن-

    للتمكن من املنافسة الشرسة ينبغي انتهاج اسرتاتيجية إدارة عالقات الزبون ملا هلا من أهداف من جذب للزبائن؛ 
ىل االحتفاظ بالزبائن ألطول مدة ممكنة و عدم تسريهم للبنوك حتقيق للرضا و من مث الوالء األمر الذي يؤدي إ-

  املنافسة؛
زيادة االنتشار العاملي للبنوك، فقد توسعت كثري من البنوك يف فتح فروع هلا يف الدول األخرى مما أدى إىل إضافة -

اليت تركز على احتياجات  إذن فالبنوك الناجحة هي تلك. أعباء جديدة على البنوك يف الوفاء بالوعود اجتاه الزبائن
م مبا يضمن يف النهاية حتقيق هدف تعميق الوالء و االنتماء للبنك   .الزبائن و رغبا

  
  

                                                
، 2، رسالة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة قسنطينة واالحتياط بشلغوم العيد إدارة عالقات الزبون في الجال البنكي دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفيرزقاد هجرية،  1

 .111:، ص2013



  الميزة التنافسيةالتسويق البنكي و                                                                        الثالثالفصل 
 

 
214 

 الميزة التنافسية في البنوك : ثالثا 
كنا قد عرجنا على املزة التنافسية بصفة عامة وسنتناول يف هذا املطلب املفاهيم اخلاصة امليزة التنافسية يف البنوك بصفة 

  :اصة خ
شهدت الساحة البنكية العاملية عدة حتوالت فرضت على العاملني يف حقلها  :معايير التنافسية البنكية الحديثة -1

  1:االلتزام مبعايري وشروط جديدة لتجاري هذه التطورات ومن بني اهم مظاهر هذه التطورات 
توسع العمل املصريف ليشمل تقدمي اخلدمات البنكية الثورة التكنولوجية يف جمال املعلومات واالتصال وما نتج عنها من -

  ؛عرب االنرتنت
  ؛التحرير البنكي وما نتج عنه من تواجد البنوك االجنبية وملكيته للبنوك يف اغلب بلدان العامل وزيادة عملية اخلوصصة-
ة  وتنويع اخلدمات مستبعدتوجه اعال البنوك اىل الشمولية اليت تعين تنويع مصادر التمويل ليشمل مصادر كانت -

  ؛لتشمل قطاعات جديدة
   ؛االندماج والتكتالت الكربى يف رأس املال واالندماج الكامل والدائم بني البنوك ملواجهة االزمات املالية الدورية-

  2 :هذه املتغريات وغريها اوجبت على العاملني يف قطاع البنوك االلتزام باملعايري التنافسية التالية
  ؛جيات متكاملة بني اجلودة، التكلفة، التميز والوقت لتغطي مجيع توقعات الزبائنتبين اسرتاتي-
االت االداء ملا تتطلبه هذه املرحلة من - تبين اسرتاتيجية تدريبية مستمرة للعمال املهرة على كل املستويات ويف كافة ا

  ؛عمال قادرين على االبداع واالبتكار
ول فلسفة واسلوب اجلودة الشاملة ونشر ثقافة اجلودة من اجل التحسني املستمر تغيري الثقافة التنظيمية لتنصب ح-

  ؛لعمليات البنك مبشاركة مجيع العاملني فيه
االت ابتداءا من البحوث والتطوير، صنع القرار، تصميم - تبين تكنولوجيا املعلومات واستخدامها يف دعم مجيع ا

  ؛املنتج وتقدميه للزبائن 
  ؛ البنك اىل مستويات عالية يف السوقحالفات االسرتاتيجية بعد وصول السعي حنو الت-
اىل ادى اشتداد التنافسية اىل سعي البنوك مبختلف انواعها واحجامها  :مداخل تطوير الميزة التنافسية في البنوك - 2

ا البنوك من اجل تلبية التفكري يف رفع الكفاءة والفعالية يف ادائها وحتقيق ميزة تنافسية ومن بني اهم املداخل ال يت اعتمد
ا التنافسية    3:حاجات الزبون وتنمية قدرا

 البنوك يف اخرتاق االسواق يف ظل املناخ االقتصادي اجلديد على مدى يتوقف جناح  :مدخل تلبية حاجات الزبائن
 .تتطور بشكل دائم  امكانية العمل باستمرار وباستعمال كل الوسائل التكنولوجية يف تلبية حاجات العمالء اليت

                                                
 . 4-1:، ص ص 2008، مقال مبجلة الدراسات االقتصادية و املالية، العدد االول، مجعة محى خلضرن الوادي،  النظام المصرفي الجزائري وتحديات العولمةسليمان ناصر،  1
 .146:، ص2001، دار املريخ، الرياض، السعودية، التسويق العالمي بناء القدرة التنافسية للتصديرامحد سيد مصطفى،  2
 .273:، ص2006، اطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، اجلزائر، التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوكعبد القادر بريش،  3
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ان اشتداد املنافسة بسبب انفتاح االسواق الوطنية والعاملية جعل هدف كسب والء الزبائن واستمرارية ارتباطهم بالتعامل 
تسعى البنوك اىل حتقيقه، االمر الذي يستوجب دراسة وحتليل تلك االحتياجات من خالل  مع مصرف هدفا اسرتاتيجيا
  :ميم اخلدمات القادرة على اشباعها بدرجة عالية ومن مث يتطلب االمر على ما يلي حبوث التسويق، وحماولة تص

ان قدرة البنك عل امتالك ميزة تنافسية مرهون بتحقيق رضى الزبائن عن القيم واملنافع القادرة على : حتقيق رضى الزبائن-
  ؛حتقيق االشباع العايل واملتوقع منهم

من خالل العمل على تقدمي خدمات ذات جودة عالية يف الوقت واملكان : لزبائنسرعة االستجابة يف تلبية حاجات ا-
  ؛ )اسعار جذابة ومالئمة إلمكانات الزبائن ت ذات جودة عالية ومتميزة،اخدم(املناسبني وبالسعر املناسب 

اىل مستوى  حيث يقوم العاملني بالبنك بتقدمي اخلدمات بأساليب ترقى: ضرورة تقدمي اخلدمات بأساليب متطورة-
م، كالشباك املوحد، مصرف اجللوس وغريها من اخلدمات م ورغبا   .تطلعات الزبائن وتستجيب حلاجا

  
 اهم العوامل اليت تؤدي اىل تطويرمن بني  تعترب مسألة تنمية القدرات :مدخل تنمية وتطوير الميزات التنافسية 

م كنتي قدرات البنك على جة  لتقدمي اخلدمة االفضل واملتميزة دائما وتتمثل تلك حتقيق رضى الزبائن وتلبية حاجا
 :القدرات يف 

لزبائن يف حاجة اليها، كما وهي قدرة البنك على تنويع خدماته وتسويقها يف الوقت املناسب الذي يكون فيه ا: املرونة-
ا لدى الزبون وتعز نة التعامل مان مرو  اع املتغريات التسويقية تساعد حتسني مسعتها وصور   ؛ز والءه خلدما

للبنوك اىل زيادة االنتاجية  املاديةو املالية والتكنولوجية و  البشريةيؤدي االستثمار واالستغالل االمثل لألصول : االنتاجية -
  ؛وحتقيق افضل املخرجات واعاله جودة وباقل تكلفة ممكنة مما يؤثر باإلجياب على حتقيق امليزة التنافسية

والبنك يف  التنافسية املتالحقة اىل تغري حيز التنافس ليشمل عنصر الزمن وتقليصه ملصلحة الزبونادت التغريات : الزمن-
اختصار زمن حياة اخلدمة البنكية، ختفيض زمن حتويل ( حد ذاته يف نفس الوقت، اذ ان ابعاد املنافسة عرب الزمن تطهر يف 

  ؛ )تقدمي الطلب واىل غاية تسليم اخلدمةو تغيري العمليات وختفيض زمن دورة العميل بداية من توقيت 
دف البقاء يف االسواق وتنمية املوقف بالنسبة للبنك البد عليه ببين وتطبيق مفاهيم ادارة اجلودة : اجلودة العالية -

ا   .الشاملة اليت تضمن استمرارية اجلودة العالية يف اخلدمات، الوظائف والعمليات رغم تزايد الضغوط التنافسية وشد
    : البيئة التنافسية للبنك -3
 1:تنقسم املنافسة بني املتواجدين يف السوق اىل  :المنافسون الحاليون 
وتتكون من املنافسني اصحاب السوق البنوك احمللية والبنوك االجنبية العاملة برت اخيص واعتمادات : املنافسة الداخلية -

  ؛ة بسبب الدعم الفين واملعلومايت من املراكز الرئيسة هلامن البلد املضيف وغالبا ما متيل الكفة هلذه االخري 

                                                
تمع العريب، عمان، االردن، ة نظر مصرفيةوجهمفلح عقل، 1    .25:، ص2006، اجلزء األول، مكتب ا
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وتتكون من البنوك واملؤسسات املالية خارج احلدود واليت ظهرت نتيجة التحرير املصريف واالنفتاح : املنافسة اخلارجية -
  .ونتيجة لرتتيبات االنضمام اىل املنظمة العاملية للتجارة العاملي 

وك ختفيض كبري يف التكلفة على مستوى العمليات واخلدمات املقدمة وختصيص ميزانية اكرب وكال النوعني فرض على البن
ة الزبائن باخلدمات اجلديدة   .للبحث والتطوير لتعزيز القدرات البنك على جما

 ات هي من اهم مداخل اسرتاتيجية  التنافس يف البنوك وذلك الن اخلدملعل خدمة الزبائن  :القوة التفاوضية للزبائن
ة ومنطية بني مجيع البنوك مع بساطة كلفة التحويل من بنك اىل آخر، كما ان من املمكن  البنكية تكاد تكون متشا

ا معنية باإلجابة   للزبون احلصول على خدمات من عدة بنوك يف آن واحد ولتواجه البنوك القوة التفاوضية للزبائن فإ
  1.؟ وما املنتج الذي جيب تقدميه؟)بالطل(شراؤه ئن ما الذي يريد الزبا: عن السؤالني التاليني 

  قد يكون املورد موردا للعمالة أو رأس املال أو تكنولوجيا ويزداد ضغط املوردين على :القوة التفاوضية للموردين
 2:البنوك يف احلاالت التالية

  ؛عندما يكون املورد مزودا للبنك مبورد هام ال ميكن االستغناء عنه-
  ؛ون عدد البنوك قليال يف السوق وذات حجم كبريعندما يك -
  .عندما تكون تكلفة التغري حنو موردين آخرين عالية-
 دائما ما يفضل املنافسون اجلدد تقدمي نوعيات اوسع من اخلدمات البنكية لألفراد  :تهديدات الداخلين الجدد

ا وهو ما يصبح من الواجب على البنوك ان تتبىنونتيجة هلذه املنافسة املتزايدة   اساليب اكثر تكامال عند تقيم خدما
ته   . ميضمن هلا القدرة على جما

  ميكن أن تكون الشركات العقارية وشركات التأمني يف املستقبل احد منتجي اخلدمات : تهديد الخدمات البديلة
  .البديلة واملنافسة للبنوك

   
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .172:صنفس املرجع السابق، ،االصول العلمية للتسويق المصرفيناجي  معال،  1
لد تصميم انظمة  المعلومات كأداة تنافسية في المصارفعقيل إميل يؤيل، 2  .426:، ص1998لرياض، السعودية، ، ا02، العدد 38، جملة االدارة العامة، ا
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  :خالصة الفصل 
  
سريعة و جذرية، سواء على مستوى التشريعات أو على مستوى املعامالت إن احمليط البنكي عرف تغريات   

و التسيري  البنكي أوجب عليها التكيف مع التغريات الناجتة عن حميط تنافسي مفتوح، أين تلعب تقنيات التسويق
كن وإنتاج ما مي عليهم فظةاحملاو  حتقيق رضاهمالزبائن و  والتوجه حنو تاالسرتاتيجيااحلديث دورا رياديا يف إعداد 

م م و رغبا تقنيات وإجراءات تسويقية و  ،وادارية آليات جتارية استخداماال ب يتم ال ذاوه، بيعه حسب حاجا
    .مكيفة حسب متطلبات السوق

 يف السوقحاليا، وذلك أن درجة التنافس  البنوك سية من أهم التحديات اليت تواجهامليزة التناف حتقيق عتربيو 
دفع حدة ت، وقد يف وجه منافسيه وضمان استمراره على الصمود البنك من العوامل اليت حتدد قدرةتعد  البنكية

يقوم إذ  ،اإلدارية ملواجهة هذه التنافسية إىل تطبيق أحــدث األساليب البنكنشط فيه يالتنافس يف السوق الذي 
دف حت البنك  والفرص الداخلية ديد نقاط القوةعلى مبدأ حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة وذلك 

القضاء عليها أو  وحماولة اخلارجية والتهديدات الداخلية نقاط الضعف وحتديدتعزيزها  العمل علىو  اخلارجية
ا لبيئة لبالرغم مـن أن و عرفة، امل ولعل امهها مدخل ادارةبعض املداخل االدارية احلديثة  باعتماد التقليل من حد

سعى دوما للبحث عن اكتساب ميزة أو مزايا تنافسية ي األخري اإال أن هذ ،البنكتمرة على التنافسية ضغوطا مس
، حيث يعتمد هذا املفهوم على نقطة أساسية احداها اسرتاتيجية العالقة مع الزبون عن طريق اسرتاتيجيات متـعددة

      .التوجه حنو الزبون وهـي
  

   
   

      
         

  



 

أ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   لثالثاالفصل  
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  :تمهيد
  
ا املنظمات احلديثة، كما يعد حمورا      ألية مواجهة بني اسرتاتيجياميثل التسويق أحد أهم األنشطة اليت تقوم 

 املنظمة والبيئة اليت توجد فيها، كما أن مدى جناح املنظمة يف أداء هذا النشاط حيدد إىل درجة ومدى النجاح
ا التسويقية أل  ن حاجات اإلنسان عديدة ومتنوعة، يعمل على إشباعها بواسطةالذي ميكن أن تنتج عنه عمليا

 منتجات مادية ملموسة باإلضافة إىل منتجات غري ملموسة مثل اخلدمات اليت شهدت توسعا كبريا يف السنوات
تمعات مما دفع مبنظمات األعمال إىل   ا وذلك نظرا للدور الذي أصبحت تلعبه يف االهتماماألخرية يف خمتلف ا

تمع معا، وهو ما دفع أيضا بالباحثني يف جمال التسويق إىل إجراء دراسات وحبوث ملعرفة إمكانية  حياة الفرد وا
 تطبيق املبادئ واملفاهيم التسويقية املطبقة يف السلع على اخلدمات، ومن بني اخلدمات اليت زاد الطلب عليها يف

االوقت احلاضر نذكر اخلدمات البنكية األمر الذي أو    .جب على البنوك تبين مزيج تسويقي يف تقدمي خدما
 كل يف األسواق أهم األهداف اليت تصبو إليها هذه األخرية، ولتحقيق ذلك تسعى املنظماتيعد بقاء واستمرار و 

 ووفاء على منافسيها لتنال رضاوق والتف التميز حتقق من خالهلا إىل بناء وامتالك مزايا تنافسية متعددة، منظمة
 الصعيد العاملي حيظى موضوع تطوير امليزة التنافسية خالل السنوات األخرية باهتمام واسع النطاق علىو  ئنهازبا

دول العامل وخاصة  خمتلف صدارة قائمة اهتمامات وأولويات لحىت أصبح هذا املوضوع يف الوقت الراهن حيت
العامل واملتمثلة يف تسارع وترية العوملة  يشهدها دف مواكبة متطلبات التطورات املتسارعة اليتالنامية منها، وذلك 

األسواق وما جنم عنها من ظهور املزيد من التكتالت  وحترير واالندماج يف االقتصاد العاملي وسياسات االنفتاح
العاملية إضافة إىل التطورات اهلائلة يف  املنظماتو  املنظماتبني  والتمّلك اإلقليمية وانتشار ظاهرة االندماج

املنظمات وأصبحت القدرة على النجاح يف املنافسة من أهم عناصر منو  واالتصاالت كنولوجيا املعلوماتت
  .واستمراريتها
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  التسويق البنكي :المبحث االول 
فقدرة أي منظمة على إنتاج السلع ، دارية ألي منظمة وحمددة لنجاحهاتعترب وظيفة التسويق من أهم الوظائف اإل

وزيادة  الزبون احتياجاتدمات تكون حمدودة ما مل يصاحبها جهدا تسويقيا فعاال يساعد على حتديد وتقدمي اخل
األقوى هي  املنظمةاليوم تواجه منافسة شديدة جدا، و  ،فاملنظماتية اليت تسعى املنظمة لتحقيقها املبيعات والرحب

حيث ، ت اليت حتقق هلم أقصى إشباع ممكنوتزويدهم باملنتجا الزبائناليت تستطيع فهم ومعرفة حاجات ورغبات 
عن  الزبونصاحب ذلك حتول النظر إىل النشاط التسويقي من كونه أداة إلتاحة السلع يف األسواق املختلفة وحث 

طريق دراسة سلوكه ودوافعه للشراء وختطيط وتقدمي املنتجات اليت تشبع هذه االحتياجات وبسعر مناسب ويف 
تواجه مشكلة ليست مبشكلة فنية وال إنتاجية بقدر  املنظماتناسب ،وهكذا أصبحت مكان املناسب والوقت امل

ما هي تسويقية حتتم عليها أن تقوم بأي نشاط أن تدرس السوق وحتلل معطياته الختاذ القرار املناسب مع األخذ 
التسويقية على مستوى  كل هذه العوامل أدت إىل زيادة االهتمام باملمارسةالزبون،   بعني االعتبار رغبات وحاجات

  .وحتقيق أهدافها املتعلقة بالرحبية الزبوناملنظمات حىت تضمن حتقيق أهدافها بني خدمة 
  قماهية التسوي :المطلب االول

ا يل واحد يتناوله من الزاوية اليت فك ،فهينتيجة للتغريات اليت طرأت على التسويق فقد تعددت تعار  ا إال أ هتم 
طات من اجل إيصال السلع واخلدمات من املنتج اهلدف واملتمثل أساسا يف كيفية توجيه النشمتقاربة من ناحية ا

  .الزبونإىل 
 :تعريف التسويق - 1

ِويج) : اسم ( تَْسِويق  :يعرف التسويق لغة ع ،تـَرْ يْ َ نقل البضائع من املنتج إىل املستهلك ؛ نشاط متعلِّق  ،تَْصرِيف ،بـ
ض للبيعسال البضائع إىل األسواق لالجتارإر : بضاعة ببيع البضائع أو اخلدمات تسويق  اما اصطالحا 1.، َعرْ

  :فسنقدم جمموعة من التعريفات
 االمريكية للتسويق أول تعريف حظي بقبول واسع من األكادمييني هو ذلك التعريف املقدم من قبل اجلمعية 

)AMA( )American Marketing Association(   أنشطة  هو :تسويقعتربت الاملا  1960يف عام
السلع واخلدمات من أماكن إنتاجها إىل حني إستهالكها أو إستخدامها أو  األعمال الذي يوجه إنسياب

ختطيط  :وقد لقي هذ التعريف عدة انتقادات الذعة لذلك بادرت اجلمعية اىل صياغة تعريف اخر  2.إستعماهلا
يت حتقق أهداف بغية خلق عمليات التبادل ال ماتوتنفيذ عمليات تطوير وتسعري وترويج وتوزيع السلع واخلد

 3.األفراد واملنظمات

                                                
1www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ ،قاموس المعاني ،/ التسویق , (Consulté le: 10/07/2016).   

 .10: ، ص2007عمان، االردن،  ، دار اليازوري العلمية، األسس العلمية للتسويق الحديث، حممد الصميدعي، بشري العالق، الطائي محيد 2
 .2: ، ص2008، دار السرية، عمان، مبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيقشيخ، زكرياء عزام، عبد الباسط حسونة، مصطفى ال 3
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  وقد عرف األستاذ)Mc Carthy ( السلع  يذ أنشطة األعمال اليت توجه تدفقعبارة عن تنف: التسويق على انه
 1.واخلدمات من املنتج إىل املستهلك من إجل إشباع رغبات املستهلكني وحتقيق أهداف املنظمة

 تعاريف قبوال بني رجال التسويق ما أشار إليه كل منومن أكثر ال) P.Kother(و )B.Dubois(  بإعتبارامها
التسويق عبارة عن ميكانيزمات إقتصادية :من رواد املدرسة احلديثة يف التسويق واللذان عرفا التسويق كمايلي

م وإجتماعية اليت متكن األفراد واجلماعات من حتقيق وإشباع م ورغبا ذلك عن طريق خلق الطلب و  حاجا
 2.وتبادل السلع واخلدمات ذات قيمة

  اما(Staton) نظام كلي ألنشطة منظمة األعمال يصمم بغرض ختطيط وتسعري وترويج :فيعرف التسويق بأنه
 3.وتوزيع سلع واخلدمات، تشبع حاجات ورغبات املستهلكني احلاليني واملرتقني

  يق كوظيفة فعالة بالنسبة للمؤسسة، فإن علماء قد وضعوا تعاريف حديثة حاليا وبالنظر الزدياد أمهية ودور التسو
يعين حتقيق املؤسسة ألهدافها، من  الذي يرى أن التسويق )D.Jobber( من بينهم ديفيد جوبر، هلذا املفهوم

يث األخذ يف احلسبان املنافسني يف التسويق ح خالل مقابلة احتياجات وتوقعات املستهلك وإشباع حاجاته مع
 4:أساسية يرى جوبر أن هذا املفهوم احلديث له ثالث مقومات

 السلع واخلدمات ويقصد به تركز كل أنشطة الشركة إلشباع احتياجات العميل من: التوجه حنو املستهلك -
  ؛وبشكل أفضل

احتياجات  ويعين أن كل أقسام الشركة مسؤولة عن إشباع: اجلهود إلشباع احتياجات العمالءتكامل -
  مالء وليس قسم التسويق فقط؛الع
  .أن حتقيق أهداف الشركة يأيت من إشباع حاجيات العمالء-

 :تطور مفهوم التسويق  - 2
ا، فالتسويقم ، منر إىل التعرف على معظم املراحل اليتتلف التعاريف املتعلقة بالتسويقبعدما تطرقنا إىل خم  ر 

  :امهها تطوره املعاصر  كمفهوم وكممارسة مر بعدة مراحل متميزة خالل تاريخ
 دف املنظمة إىل زيادة اإلنتاج وختفيض تكاليف، وذلك من خالل: املفهوم االنتاجي ق تطبي يف ظل املفهوم 

ا انبثاقهذه املرحلة من  تامتدد، وقد اإلدارة العلمية احلديثة مبادئ أوربا والعامل يف  الثورة الصناعية اليت شهد
  6:املرحلة ومن أبرز خصائص هذه 19295الكساد الكبري عام أواسط القرن الثامن عشر حىت 

  الرتكيز على اإلنتاج واإلنتاجية؛-

                                                
 .11: ، ص1988، القاهرة، مصر، اهرة، كلية التجارة، جامعة القالتسويق المعاصر، حممد عبد اهللا الرحيم 1

2P.Kotler et B. Dubois, op, cit, p :6. 
 .13 :، ص 2000الطبعة األوىل، دار صفاء النشر والتوزيع، عمان، األردن، ، مبادئ التسويق الحديث، وآخرون ،حممد باشا3
 .15:، ص2001دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  ،استراتيجيات التسويق في القرن الواحد و العشرينأمني عبد العزيز حسن، 4
 .32: ، ص1992بنان، ، الدار اجلامعية ، بريوت، لإدارة التسويقحممد عبد الفتاح،  5
 .29: ، ص2002 مصر، ، دار النهضة العربية، القاهرة،التسويقيسري خضر إمساعيل،  6
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  ؛لسلعالرتكيز على األنشطة الصناعية واجلوانب اهلندسية للسلعة على حساب منافع ومزايا ا -
  ؛مة أوال على حساب أهداف املستهلكإنتاج ما ميكن إنتاجه وبالتايل حتقيق أهداف املنظ -
املستهلكني  لطلب أكرب من العرض وبالتايل ساد سوق البائعني يف هذه املرحلة إذ بقي قسم كبري من طلباتا -

  .غري ملىب
  يفرتض هذا املفهوم أن املستهلك يفضل املنتجات اليت تقدم له أفضل جودة وكفاءة مما  :مرحلة املرتبطة باملنتج

 ووفق هلذا املفهوم فإن املديرين ى حتسينها من وقت ألخر،املنظمات تركز على جودة منتجات والعمل عل يعين أن
م أكثر من تركيزهم على   1:ومن مالمح هذه املرحلةالسوق  احتياجاتيركزون على منتجا

  ؛باملنتجات وكيفية تسعريها هتماماال -
موعة متكاملة -   ؛ املستهلك يهتم مبواصفات السلع 
  ؛طردية بني العالقة القائمة بني السعر واجلودة إذ أن العالقة بينهمااملستهلك يهتم باجلودة والسعر ويربط  -
للمرحلة األوىل  امتداد، وهذه املرحلة كانت صلحة املنظمة على املصاحل األخرىمتيل هذه املرحلة إىل ترجيح م -

اية احلرب العاملية الثانيةحىت واستمرت  .  
 العرض ( ةاملنافس وازدادتت وسائل وأساليب اإلنتاج عندما تقدم بدأت هذه املرحلة تتبلور :مرحلة املفهوم البيعي

مت إنتاجه  ما وأصبح املشكل املطروح اليت تواجهه اإلدارة كنتيجة للمرحلة السابقة هو تصريف) من الطلب أكثر
 نتاجبدال من اإل بالبيع االهتمام حتولت اإلدارة إىل مفهوم جديد أيأين  1930 حىت وقد ساد هذا املفهوم سنة

واليت تعترب من أعقد ) العظيم الكساد(العاملية  االقتصاديةفخالل هذه الفرتة عرف العامل أزمة عاملية تسمى باألزمة 
ا  ا  واتساعهاما شهده العامل لشد هذه األزمة ضخامة اإلنتاج  مظاهر ومن أهم) تقريبا أربع سنوات(وطول مد

مع حتقيق فائض يف ميزان املدفوعات مما أدى إىل  العامل يف أمريكااألمريكي أدى إىل تركيز نسبة كبرية من ذهب 
هذه  وأشهر االقتصاديةتنادي بضرورة تدخل الدولة يف احلياة  اقتصادية زيادة كمية النقود املتداولة يف ظهور تيارات

 2:ومن أبرز خصائص هذه املرحلة التيارات املدرسة الكينزية
  ؛ضرورة تصريف الفائض من اإلنتاج-
  ؛شراء املنتجاتالقيام باحلمالت الرتوجيية إلقناع املستهلكني ب -
  ؛ملشرتين حيث الطلب أقل من العرضظهور سوق ا -
  .بيع ما مت إنتاجه -

 أن املفهوم البيعي مل يعطى لقد توجهت املنظمات حنو النظرة التسويقية عندما أدركت : مرحلة املفهوم التسويقي
 ، خصوصا يف حقبة زمنية متيزت بتحوالت وتغرياتشاكل حتقيق املردودية والربحة ملجتد حلوال شامل ومل مثاره

م بسبب  ارتفعت، أين اسريعة جد واجتماعيةتكنولوجية  م وتوقعا طفيف يف  ارتفاعأذواق املستهلكني ومستويا
                                                

 .38:زكرياء عزام، واخرون، نفس املرجع السابق، ص 1
 .39:نفس املرجع السابق، ص 2
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اسية للتسويق تتمثل األس فأدركت املنظمات بأن الوظيفة م،والتعليمي والثقايف بشكل عااملعيشي  وارتفاعدخوهلم 
دف إنتاج منتجات مناسبة لتحقق درجة الرضا  يف حتديد حاجات املستهلك والعمل على التأقلم والتكيف معها 

 1:ومن أهم اخلصائص اليت يرتكز عليها املفهوم التسويقي ما يلي  املطلوبة واملستهدفة
  ؛ة إعطائه أكرب إشباع ممكنوحماولباملستهلك  االهتماميتم حتديد أهداف املنظمة يف إطار  -
ذه الرغبات وبالتايل دمج خمتلف العمليات - حبيث يكون  تلبية تلك الرغبات يتطلب حبوث تسويقية بغية اإلملام 

  .لى تلبية وتنفيذ رغبات املستهلكتنفيذها مبين أساسا ع
  ديث للتسويق الذي يقوم على الرتمجة الفعلية للمفهوم احل االجتماعييعترب التسويق  :االجتماعيمرحلة التسويق

مبا حيفظ ات وحماولة تلبيتها أو إشباعها ورغبات وأذواق املستهلكني أو املستخدمني للسلع واخلدم دراسة حاجات
السوق  اقتصادجيسد حقوق وواجبات طريف املعادلة من املستهلكني وصناع وجتار ومبا ال يتعارض مع فلسفة  أو

ا املتمثلة جبواز تدخل  ا املختلفة عند متادي أو تعدي أي طرف منوأدوا طراف العملية التبادلية األ الدولة بأجهز
مساعدة  هدفها األساسي اجتماعيةيركز على أمهية وجود برامج  االجتماعيباإلضافة إىل أن التسويق ، على أخر

العديد من  ذلك أن، حلقوقهم انتهاكاتخمتلف شرائح املستهلكني أو املستخدمني عند وقوع أي جتاوزات أو 
ا معظم البلدان النامية لفلسفة  أثناء  االجتماعي السوق أعطت أمهية البعد اقتصادالتطبيقات اليت قامت 

اعمليات التخطيط والتنظيم واإلدارة واإلنتاج والت األمر الذي أدى إىل ظهور  ،سويق وأساليب الرتويج اخلاصة 
 2.ة غذاء ودواء املستهلكنيبعض األثار السلبية املرتبطة بصحة وسالم

 األسواقبأنه التوجه املنظم على دراسة وحتديد رغبات وحاجات  االجتماعيالتسويق ) Kotler(وقد عرف 
سالمة كل على  املستهدفة والعمل على إشباعها بطريقة أكثر فعالية وكفاءة من املنافسني وبطريقة تدعم وحتافظ

تمع    3.من املستهلك وا
  4:مع ما بني تماعي جياالجوالتسويق 

تمع طويلة  املستهلكني قصرية األجل وبني مصاحلهم طويلة األجل وكذا مصاحل احتياجاتعدم التعارض بني - ا
  ؛األجل كذلك

م ومقابلة مصاحلهم طويلة األجل وأيضا اهتمامهاتدعيم املستهلكني للمنظمات اليت تظهر  -   بإشباع حاجا
تمع طويلة األ   ؛جلمصاحل ا

 ، ولكن عن طريق إشباعستهدفة ليس فقط عن طريق إنتاج ماإن مهمة املنظمة هي خدمة األسواق امل -
املستهلكني  طويلة األجل ، من أجل كسب زبائن جدد واحملافظة على االجتماعيةاحلاجات الفردية واملنافع 

  .احلاليني
                                                

 .11:، ص1993، منشورات قار يونس ،بنغازي، ليييا، التسويق ودوره في التنميةأبو بكر بعرية، 1
 .5:، ص2007، دار وائل للنشر، عمان، األردن، )األخضر والبيئة(التسويق اإلجتماعي م عبيدات، اهيحممد إبر  2

3 P.Kotler et B. Dubois, op, cit, p :25. 
 .43:زكرياء عزام، واخرون، نفس املرجع السابق، ص 4



  الميزة التنافسيةالتسويق البنكي و                                                                        الثالثالفصل 
 

 
161 

  ويف هذا الزبائن كبري بتلبية احتياجات كل  إن بقاء واستمرار أي مؤسسة مرتبط بش :للتسويق االسرتاتيجيالتوجه
 اللجوء لكن تطور احمليط يظهر عدم كفاية هذا، لتسويق شرط أساسي وجوهري للنجاحفإن اللجوء إىل ا اإلطار

تتكون من عدة املنظمة  تبني وتؤكد أن االسرتاتيجيةإن ، أصبح أكثر من ضروري االسرتاتيجيوأن التوجه واملنظور 
 ،وعلى اخلصوص أسواقها حميطها تركز على تنفيذها يف اآلجال الطويلة آخذة بعني االعتبار انشاطات، كما أ

هناك أيضا اجتاه حنو تسويق  يكون لن تعتمد فقط على تبين التسويق، بل جيب أن املنظمات لذلك فإن
وليس فقط املدى  لطويلا املدى على واألنشطة ، يأخذ بعني االعتبار الرتكيز على حتديد وتوجيه اهلياكلاسرتاتيجي

لذلك للمنظمة، العامة  لالسرتاتيجيةكعامل أساسي   التسويق إن هذا التوجه اجلديد يزيد من أمهية ودور، القصري
مينح مكانة هامة للمحيط واملنافسة واآلجال الطويلة يف  االسرتاتيجيفإن هذا االجتاه اجلديد، أي التسويق 

 1.القرارات التسويقية 
  أمهية التسويق واتسع جمال نشاطه بالنظر للفوائد اليت يقدمها لألفراد وللمجتمعات، ظهرت :سويقأهمية الت - 3

كمقرر للتدريس يف اجلامعات األمريكية، وإدخاله للبنوك ابتداءا من   1911وكانت بداية ظهوره ابتداءا من سنة 
  2:ن ذكر ما يليإىل إدراك جدوى التسويق ميك باملنظماتومن األسباب اليت أدت  1955سنة 

  ؛املنظماتتدهور مبيعات  -
  اخنفاض معدالت النمو االقتصادي؛ -
  .الرغبة يف دخول أو اكتشاف أسواق جديدة داخلية وخارجية؛ -
  ؛الزبائنتغري أمناط وسلوكيات الشراء وحاجات  -
  ارتفاع حدة املنافسة بأنواعها املختلفة؛ -
  ارتفاع التكاليف البيعية؛ -
  متعددة اجلنسيات وغزوها األسواق العاملية؛ ظهور الشركات -
  التقدم التكنولوجي؛ -
  .ظهور مجعيات محاية املستهلك -

  3:وهناك عوامل أدت إىل زيادة أمهية التسويق يف الوقت احلاضر من أمهها
  ؛الناميةإىل األسواق  معات وضرورة نقل املستوى املعيشي املرتفعتاحلاجة إىل رفع مستوى معيشة األفراد يف ا-
تكلفة إنتاج وتوزيع  من ضرورة ختفيض مستوى ااالعتماد على اآللية املتقدمة يف عمليات اإلنتاج وما يرتبط -

  الوحدة الواحدة إىل أقل مستوى ممكن؛

                                                
1S. Martin, et J.P. Védrine, Marketing: Les concepts-clés, Les éditions d'organisation, paris, 1993, PP :13-14.  

 .18:، ص 2002، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  مصر، أساسيات التسويقعبد السالم أبو قحف، 2
 .15:، ص2000، كلية التجارة جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، 1، ط التسويق المبادئ والتطبيقالدسوقي حامد أبو زيد، 3
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تطوير السلع واخلدمات  التحول الواضح من أسواق موجهة توجيها مركزيا إىل أسواق حرة، من أجل البحث عن-
  لزبائن ومنو املشروعات؛إلشباع رغبات ا

األجنيب غري املباشر من  االستثمار(أو األسلوب غري املباشر ) االستثمار املباشر(غزو األسواق األسلوب املباشر -
  1؛ )خالل التصدير أو تراخيص البيع أو اإلنتاج مثال

 التبادل بني ق عمليةإذ يساهم التسويق يف احلد من الفواصل أو الفجوات اليت تعي ،التسويق ينشئ املنافع-
  2للسلع واخلدمات واألفكار؛ الزبائناملنتجني و 

 النشاط، مثل حبوث التسويق ودراسةمتعددة من  يف ميادين لعمللعظيمة التسويق يقدم الكثري من فرص -
تمع  حيث أنه كلما تقدم وغريها كثري السوق، اإلعالن، إدارة املنتج دت يف جمال تطبيق اقتصاديات السوق وزاا

  3.وازداد عدد املشتغلني بالوظائف التسويقية درجة املنافسة، كلما برزت أمهية نشاط التسويق
 ايضا  األمهية إن أمهية التسويق ال تقتصر فقط على توصيل السلع واخلدمات إىل املستهلكني، ولكن تكمن هذه

  :يف
برغبات الزبائن وآرائهم بشان السلع املطلوبة  خلق املنفعة االستعمالية للسلع املنتجة وهذا بإبالغ إدارة اإلنتاج-

  4؛مات وحىت يف طرق وأساليب التغليفسواء من حيث الشكل، اجلودة، االستخدا
حتقيق املنافع االقتصادية لألفراد، أي قدرة السلعة أو اخلدمة على إشباع رغبات معينة لدى الفرد حتقيق املنفعة  -

  علومات؛ فعة املكانية، منفعة املالزمانية، املن
  لفرص التسويقية يف هذه األسواق؛ غزو األسواق الدولية من خالل اكتشاف ا-
  مواجهة املنافسة من املؤسسات األجنبية داخل األسواق الوطنية؛-
  5:يسعى التسويق إىل حتقيق جمموعة من األهداف ميكن حصرها فيما يلي :اهداف التسويق - 4
  ؛يف السوق املنظمةتعظيم حصة -
  ؛من األرباح النامجة عن املبيعات رقم معني حتقيق-
تمعأفراد  وحاجاتالتنبؤ برغبات - انت مرتبطة بسلعة ك والقيام باألنشطة الالزمة لتحقيق هذه احلاجات سواء ا

  ؛أو خبدمة معينة
  ؛قيق مستوى عال من رضا املستهلكنيحت-
  ؛للمنظمة ى تنمية املركز التنافسياحملافظة عل-
  ؛الزبون) يق االجتماعي مفهوم التسو ( الزبونترشيد قرارات  -

                                                
 .22:، ص1999، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، االسكندرية، مصر، التسويق وجهة نظر معاصرةأبو قحف،  عبد السالم1
 .21:، ص2001، مطبعة النيل، القاهرة، مصر، مدخل تطبيقي التسويق المعاصرطلعت أسعد عبد احلميد، وآخرون،  2
 .16:ص ،2000، جامعة عني مشس، القاهرة، مصر،التسويقعبيد عنان، وآخرون،  3
 .30:، ص2002عبد السالم أبو قحف، التسويق مدخل تطبيقي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر،  4
 .58:، صنفس املرجع السابق5
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  .للمنظمةترشيد ختصيص املوارد بالنسبة -
  تسويق الخدمات: المطلب الثاني 

اإليرادات اهلامة اليت  حيتل قطاع اخلدمات يف الوقت احلايل مكانة هامة يف معظم االقتصاديات املعاصرة، بفضل
حيث  ع اخلدمات إىل القرن الثامن عشر،ية االهتمام بقطا وتعود بدا، مينحها على شكل قيم مضافة أو توظيف

تصنع وبني ، والاملخرجات امللموسة مثل الزراعة يف كتاباته ما بني اإلنتاج ذو )Adam Smith( ميز آدم مسيث
األطباء واحملامني حيث وصف اإلنتاج ذو املخرجات الغري امللموسة  غري امللموسة مثل جهود اإلنتاج ذو املخرجات

  تطوير االقتصاد الوطين، حيث أنيف نظرا لألمهية اليت تلعبها اخلدمات ،منتج غري واعتربهنه فاقد ألي أمهية بأ
تكون أساسا غري ملموسة، وال تؤدي إىل  اخلدمات هي نشاط أو منفعة ميكن أن يقدمها طرف لطرف آخر،

اخلدمات حاليا دورا بالغ تلعب يث ، حمبنتج مادي ملكية أي شيء، وقد يكون إنتاجها مرتبطا أو غري مرتبط
كذلك من و  اخلدماتبشكل كبري بفعالية قطاع  مرتبطة الية القطاعات االقتصادية األخرىوذلك ألن فع األمهية

الصعب التمييز والفصل بني اخلدمات والسلع ألنه عندشراء بضاعة هناك عادة عنصر خدمة متضمن فيها، 
لذلك ميكن القول إن إنتاج السلع ال ميكن أن ا، ملموس متصل  عمة مبنتجوباملثل فإن اخلدمة غالبا ما تكون مد

  .يتم إال من خالل تدخل اخلدمة
  :تعربف الخدمة - 1

ة : وتعرف اخلدمة لغة  ة ) : اسم ( ِخْدمَ ، ِخْدمَ ام بِهِ َ ي قِ نيَّ َجيِب اْل عَ ل مُ َساَعَدة: َعمَ ، مساعدة أو فْضل، هديَّة ،مُ
  1 منحة ، عناية واهتمام

التفرقة ومما يزيد االمر صعوبة  تعريف لكل اخلدمات اليت تعرض على الزبائن استخراجمن الصعب  اما اصطالحا
ف تبني مفهوم اخلدمة يحبيث أن العديد من الكتاب اقرتحوا مجلة من التعار  والتمييز بني اخلدمة والسلعة

  2:وتعود صعوبة تعريف اخلدمة إىل األسباب التالية، وعناصرها
يستعمل  األحيان ويف أغلب توحي بشيء معنوي أكثر منه مادي بطبيعتها االصعب وصف خدمة، أل من-

  ؛اخل...السياحية دمة خاصة بالنسبة للمنتجات املالية، واملنتجاتاخلللتعبري عن " منتج"مصطلح 
  ؛اط، فقطاع اخلدمات يتميز بالتنوعلتشمل عدة قطاعات نش" خدمة"متتد كلمة -
 مفعول هذا املفهوم لكن نقص ،بواسطتها يؤدي شخص مهمة لشخص آخرمة كنشاط إنساين اعتربت اخلد-

  ؛اخل...غسيل السيارات اآليل: ت مثلألن جل اخلدمات أصبحت تؤدي بواسطة اآلال
حاجات  إشباع يؤديان إىل نفس النتيجة وهي ماالغرض النهائي من اخلدمات يتطابق مع املنتجات، حيث أ-

  .املستهلكني

                                                
1www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ ،قاموس المعاني ،/ الخدمة ,(Consulté le: 10/07/2016).  
2Michel Langlois, Gérard Toquer, Marketing des services  Le défi relationnel, gaetan Morin éditeur, Paris, la 
France, 1992, pp : 21-22. 
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  :أدبيات تسويق اخلدمات اعدد من التعريفات اليت جاءت  تقدميكن ومي
 امعية األمريكية للتسويق اخلدمة بعرفت اجل اليت تعرض الرتباطها النشاطات أو املنافع اليت تعرض للبيع أو : أ

 1.بسلعة معينة
  يرى(Kotler) ساسا غري ملموسة أ ، وهيرأو منفعة ميكن أن يقدمها طرف آلخاخلدمة هي كل نشاط : بأن

 2.وال ميكن نقل ملكيتها، وإنتاجها ميكن أن يرتبط أحيانا بسلعة
  ا عبارة تصرفات أو أنشطة أو أداء يقيم من طرف آخر وهذه األنشطة ميكن تعريف اخلدمات بصورة عامة بأ

و غري مرتبط مبنتج تعترب غري ملموسة وال يرتتب عليها نقل ملكية أي شيء كما أن تقدمي اخلدمة قد يكون مرتبط أ
 3.مادي ملموس

 4.اخلدمة هي أي شيء تقوم به يكون نافع لشخص أخر 
اجل تلبية  مننظرا لعدم ملموسية اخلدمات اليت حيصل عليه الزبون من قبل البنك :تعريف الخدمة البنكية - 2

   :كية متثلحاجاته ورغباته يف الوقت واملكان املناسبني وبأقل جهد وتكلفة من هنا جند اخلدمة البن
  ؛نشاط او عمل يقدم اىل املستفيد من االفراد او االجهزة االلية-
  .ان تقدميها قد يرتبط او ال يرتبط بسلعة-

  ا جمموعة من العمليات ذات املضمون املنفعي الكامن يف جمموعة من العناصر امللموسة  البنكيةتعرف اخلدمة بأ
ا وقيمتها املنفعية املنظمات ملدركة من قبل األفراد أو ا) غري احلقيقية(، وغري امللموسة )احلقيقية( من خالل دالال

م املالية واالئتمانية احلالية واملستقبلية اليت تشكل يف الوقت نفسه مصدرا لرحبية  اليت تشكل مصدرا إلشباع حاجا
ر امللموسة وتتجسد بتغلب العناصر غري امللموسة على العناص البنكية، ويتصف مضمون اخلدمة البنكيةاخلدمة 

موعتان من العناصر يف بعدين أساسيني اثنني يتمثل البعد األول يف ، البعد املنفعي والبعد السمايت: هاتان ا
اما البعد الثاين ، البنكيةا من خالل شرائه للخدمة للحصول عليهالزبون  جمموعة املنافع املادية املباشرة اليت يسعى

ا املضمون املنفعي املباشر للخدمة، وإذا كان البعد األول فانه يتمثل يف جمموعة اخلصا ئص والسمات اليت يتصف 
ا اىل مستوى  البنكيةفان البعد الثاين يرتبط باخلدمة ، نفسه بالزبونيرتبط  ا ويرقى  نفسها ويعرب عن مستوى جود

اسات هامة على املدخل الذي هلا انعك البنكية أن هذه النظرة الشمولية للخدمة، وإدراكاته الزبونتوقعات 
 البنكيةيستخدم فيه تسويقها وبيعها، ففي حني يكون للبعد املنفعي امللموس مضامني تطبيقية يف جمال بيع اخلدمة 

ا وربطه بنظام حاجات  كمدخل   الزبونحيث ينبغي على بائع هذه اخلدمة إبراز املنافع األساسية يف مضمو

                                                
 .37- 36:ص ص ،1999، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، ط تسويق الخدمات مدخل إستراتيجي وظيفي تطبيقيبشري عباس العالق، محيد عبد النيب الطائي،  1

2 P.Kotler et B. Dubois, op, cit, p :462. 
  .62:، ص2002، جامعة عني مشس، القاهرة، مصر، اهدكتور  اطروحة، نموذج مقترح لقياس جودة الخدمات المصرفية بدول قطرحممد محد عبد اهلادي الرويس،  3

4Le petit larouse illustré- Larousse – Paris,la France, 1992,  P : 907.  
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) وهو جزء من عملية تسويق اخلدمة(ايت له مضامني تطبيقية يف جمال الرتويج بشرائها، فان البعد السم إلقناعه
ا البنكيةحيث جيب على من يقوم برتويج اخلدمة    1.إبراز خصائصها ليستطيع التعبري عن جود

 يف العناصر امللموسة  هي عبارة عن جمموعة األنشطة والعمليات ذات املضمون املنفعي الكامنة البنكية ماخلد
إلشباع  من طرف البنك، واليت يدركها املستفيدون من خالل مالحمها وقيمها املنفعية واليت تشكل مصدرملقدمة وا

م املالية  م ورغبا البنك من خالل  و يف الوقت ذاته تشكل مصدر ألرباحاحلالية واملستقبلية  ةئتمانيواالحاجا
 2.العالقة التبادلية بني الطرفني

 أما من  حتقيقه الزبون حلاجاته ورغباته ن اخلدمة البنكية مصدر لإلشباع الذي يسعى إىلأ ):ناجي معال(ويعترب
ا متثل مصدرا للربح  3.منظور البنك فإ

  اعرف اخلدمات البنكية من الناحية التسويقية ف )عوض بدير احلداد(اما عبارة عن تصرفات وأنشطة وأداءات : بأ
، كما أن تقدمي اخلدمة قد شيءيرتتب عليها نقل ملكية   ملموسة والتقدم من طرف إىل أخر، وهذه األنشطة غري

  4.سال عند تقدميها مبنتج مادي ملمو  يقرتن أو
حل يشبع حاجة منتظرة دون جتسيد مادي، فقد كانت البنوك قدميا تقدم عددا :وميكن تعريف اخلدمة البنكية 

  5:حمدود من اخلدمات اليت متثلت يف 
  ؛اخل...جارية، توفري، ودائع ألجل: تالف انواعهاقبول الودائع على اخ-
  ؛متويل الزبائن حتت منهجية الربح، السيولة والضمان-
  .خلق النقد-

  :بتكار خدمات جديدة تؤديها للزبائن امهها ت اىل اية عملباحها وتنويع مصادرها املالومع رغبة البنوك يف زيادة ار 
  ؛لديون لفائدة الزبائنعمليات جتارية من تسيري احلسابات، حتصيل ا-
  ؛خدمة االوراق املالية بتلقي االكتتاب العام يف االسهم والسندات-
  ؛تسيري املصاحل لغري املقيمني كتسديد املستحقات الضريبية واجلمركية-
  ؛توفري بطاقات االئتمان-
  ؛خدمات االمانات وكراء اخلزائن احلديدية-
  ؛عمليات الصرف-
  ؛االقتصادية القيام بالدراسات والنشرات-
  ؛الدورية بني الزبائن من تلقاء نفسها دون احلاجة اىل تنبيه من الزبائن تخدمات متعلقة بتسوية االلتزاما-

                                                
ان، االردن،  ة الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف التجارية األردنيةقياس جودناجي معال، 1  .26:، ص2001، دائرة املكتبة الوطنية، عمّ
 .32: ، ص2005،عمان، األردن،  32، دار احلامد للنشر والتوزيع، ط التسويق المصرفيتيسري العجارمة،  2
 .51:، ص 2002عمان، االردن، ، دار الصفاء للنشر، أصول التسويق المصرفيناجي معال، 3
 .62:، ص1999، دار البيان، القاهرة، مصر، 1، طتسويق الخدمات المصرفيةعوض بدير احلداد، 4
 .129:، ص1999، دار وائل، عمان االردن، اساسيات في الجهاز الماليمجيل سامل الزيدانني، 5
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  ؛خدمة العقارات، بيع وشراء العقارات لصاحل الزبون-
  ؛تقدمي اخلدمات باإلعالم االيل-
  .تقدمي النصح واملشورة.

امهية خاصة باعتباره  الزبونقد أولت  البنكي احلديثة يف التسويق إن التوجهات: البنكيةللخدمة  الزبونإدراك 
، األكثر من ذلك فان تقييم العميل للخدمة البنكالركيزة األساسية اليت يستند إليها نظام التسويق الذي يتبناه 

ا تكمن يف ادراكات  ايري وتوقعاته، ونظرا الن هذا التقييم خيتلف باختالف املع الزبونوحكمه على جود
 للزبونواليت غالبا ما تتفاوت بينهم فانه ميكن التمييز بني ثالثة مستويات من إدراك  الزبائناملستخدمة من قبل 

   1:وهي البنكية للخدمة
يف جمموعة املنافع اليت تليب احلاجة املالية أو  البنكيةللخدمة  الزبونإدراك  )Core Service( :اخلدمة اجلوهر  -

وبالتايل فان هذا اإلدراك هو الدافع الرئيسي الذي يقف وراء الطلب على اخلدمة  للزبونسية االئتمانية األسا
  .       يف طبيعته )Primary(والذي غالبا ما يكون أوليا 

شتمل على اكثر من جمرد اخلدمة اجلوهر بل يتعداه اىل جمموعة ت )Actual Service( :اخلدمة احلقيقية-
ا وال يت تعرب عن مستوى متقدم من الطلب على تلك اخلدمة، فهو ميثل درجة من اجلودة اخلصائص املرتبطة 

بانه اختياري  البنكيةبل تلك الفئة اليت يتصف طلبها على  الزبائنالنسبية ال يبحث عنها كافة 
)Selective(وخيضع ملعايري اختيار حمددة.   
اىل  البنكيةمتكامل يرقى باخلدمة  يعرب عنها مضمون خدمي) Augmented Service:(اخلدمة املدعمة-

، وهلذا، فانه يتضمن مفهوم اخلدمة اجلوهر واخلدمة احلقيقية، باإلضافة اىل الزبونمستوى  تفضيالت وتوقعات 
متكاملة ذات  بنكيةيقوم بتقدمي خدمة  البنك جمموعة من اخلصائص واملزايا النسبية املقرتنة بتقدميها، من هنا فان

  .اجلودة الشاملة اليت تصبح مطلبا للعمالء يف ظل التنافس الية منمضمون يعكس درجة ع
  :تتميز اخلدمات بعدة خصائص ميكن إجيازها فيما يلي :خصائص الخدمة -3
 انطالقا من أن اخلدمة ال ميكن إدراكها أو ملسها، على اعتبار أنه ليس هلا وجود مادي، : خاصية الالملموسية

، ملموسة لى عكس السلعة املادية باعتبارهاؤيتها إال بعد حصول عملية شراء، عال يستطيع تذوقها أو ر  فالزبون
 يعتمد إعالن وترويج اخلدمات أساسا على املزايا اليت تقدمها هذه اخلدمة للمستهلك النهائي أو املشرتيحيث 

من أجل   خلارجيوا تم بالديكور الداخليفنجد مثال أن احملالت ، االصناعي، وليس على اخلصائص يف حد ذا
  كلك بالنسبة للمعلومات فإنه جيب أن تكون. كسب الزبون من خالل هذه اخلدمات

من النتائج  وقد ترتب على ال ملموسية اخلدمات العديد. املنشورات مفهومة لكي تعطي صورة جيدة عن املؤسسة
  2 :أمهها

                                                
ان، األردن، تسويق الخدماتهاين الضمور،  1  .112:، ص2003، دار وائل للنشر، عمّ
  .42:بشري عباس العالق ومحيد عبد النيب الطائي، نفس املرجع السابق، ص2
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املقعد اخلايل يف  قياسا بالسلعة وعليه فإن ، مبعىن صعوبة ختزين اخلدمةاخلدمة تعترب مستهلكة حلظة إنتاجهأن ا -
  ؛الحقا الطائرة أو املسرح مثال يعترب خسارة، طاملا أنه ال ميكن خزن هذه املقاعد اخلالية لبيعها

عملية الفحص  استحالة املقارنة بني اخلدمات الختيار أفضلها كما هو عليه احلال يف السلع، وبالتايل فإن-
   ؛شراء اخلدمة وليس قبله م إال بعدواملقارنة ال تت

لى اجلودة الرقابة ع مبا أن اخلدمات غري ملموسة، فإن قدرة مسوقيها على استخدام األساليب التقليدية يف -
ء الزبائن مثل قياسات وال وهلذا توجد أساليب أخرى مبتكرة لقياس جودة اخلدمات، تكون ضئيلة أو معدومة
  ؛ومستويات الرضا وغريها

خصوصا يف جمال ( م ملموسية اخلدمات تؤدي إىل تعطيل وظيفة النقل يف الربامج التسويقيةكذلك فإن عد  -د
  .املكانية يف اخلدمات على خلق املنفعة ا، وهذا ما يرتتب عليه فقدان مؤسسة اخلدمة لقدر )التوزيع املادي

 تايل ليس هناك فضالت تباع اخلدمة من أجل اإلنتاج واالستهالك معا، وبال :خاصية عدم القابلية للتجزئة
 كذلك فإن اخلدمة مرتبطة بالشخص الذي يقدمها، وال ميكن تغيريه نظرا ألن،  ومسرتجعات للمصنع ومهمالت

فال  فمثال يف حالة غياب الطبيب عن عيادته،، ومهارة الشخص األول قدرة و نوعية اإلنتاج حمدودة بقدرة
  1:منه ويرتتب على خاصية عدم القابلية للتجزئة ما يلي يستطيع مساعده القيام بدوره يف ممارسة املهنة بدل

  اخلدمات؛ وجود عالقة مباشرة بني مؤسسة اخلدمة واملستفيد، ونعترب هذه اخلاصية مشرتكة بني مجيع -
حيث ال ميكن أداء  وهذه السمة أساسية يف إنتاجها) املستفيد من اخلدمة(ضرورة مسامهة أو مشاركة الزبون  -

  ؛دمات دون توافرهاالكثري من اخل
يصر على طلب ) العميل الزبون أو(أي أن املستفيد . ومن نتائج هذه اخلاصية زيادة درجة الوالء إىل حد كبري-

أحدهم عن اآلخر، كما هو عليه  اخلدمة من شخص معني، أو أشخاص معينني طاملا أن موردي اخلدمات ال يغين
  .كبري الت واملاكنات بشكلاحلال يف اخلدمات اليت يعتمد تقدميها على اآل

  تتميز اخلدمة بالتغري وعدم التماثل، على عكس السلعة املادية اليت  :)غري متجانسة(اخلدمة ال تتميز بالنمطية
للزبون اقتناؤها مبواصفات معينة، كما ميكن للزبائن اآلخرين احلصول عليها بنفس  تتميز بالنمطية، حيث ميكن

حيصلون على نفس السلعة، أما بالنسبة للخدمة فهي ترتبط مبن  مار الشراء فإحالة تكر  املواصفات، وحىت يف
 لذلك فإن املستهلك والبائع كليهما يؤثر يف، ا، وهي ختتلف من مؤسسة إىل أخرىتقدميه وظروف يقدمها، وكيفية

ة يف الدول اليت فمثال جند أن بعض الشركات تتنافس يف تقدمي خدمات متشا، اخلدمة نتيجة هذا التغري نوعية
 Mc Donalds.2مثل  تغطيها

 : املتعلقة خبصوصيتها عن باقي اخلدمات وتتميز اخلدمة البنكية ببعض اخلصائص

                                                
 .44:نفس املرجع السابق، ص 1
 .46:بشري عباس العالق ومحيد عبد النيب الطائي، نفس املرجع السابق، ص 2



  الميزة التنافسيةالتسويق البنكي و                                                                        الثالثالفصل 
 

 
168 

 يقوم املوظف بإنتاج وتقدمي خدمة وهي عبارة عن خربة ومعايشة، : ال ميكن للموظف ان ينتج عينات من اخلدمة
وحيصل منه على موافقة مسبقة عن جودة  الزبون يرسلها اىلفهو ال يستطيع ان ينتج عينات من هذه اخلدمة لكي 

يصفها له فإن ،ومهما  الزبونهذه اخلدمة قبل استعماله هلا، كما أنه ال يستطيع أن يوصل هذه اخلدمة شفهيا إىل 
حلصول عليها حني حضوره اىل قبل ا الزبونومن غري املتصور ارسال عينة من نوعية اخلدمة  املعايشة شيء آخر

فإن من العسري توفري منوذج موحد يعلنه  ،ة استقبال خاصة به ختتلف عن غريهله حساسي زبون، وألن كل بنكال
 .على حدى زبونالشخصي بكل  االهتمامويفرض ذلك بطبيعة احلال ضرورة  ،زبائنهالبنك لكي يرضي كل 

 فاملوظف  ،الزبونزينها حلني طلب ختو  خدمة مقدما من املستحيل إنتاج: ال ميكن إنتاج اخلدمة مقدما أو ختزينها
ناصر ع جوبقية إنتا ) املواد اخلام(أمامه، ويف حلظات قليلة يبدأ يف جتهيز  الزبون اخلدمة مبجرد أن يظهر) يصنع(

ف البنك ال يعمل فـي وبالتايل فإن موظالزبون  اللحظات يتم إعداد اخلدمة مبا يتناسب مع طلب ويف نفس اخلدمة
إن البنك الذي قرر تعيني  املوظف يف هذا املنصب قد وضعه يف خط املواجهة و ، مستمرمصنع أمام خط إنتاج 

دريب واملمارسة سيتحول املوظف إىل خبري تمن خالل ال هويعلم البنك أن الزبون على نقطة احلدود للتعامل مع
ان يهتم  الزبون علىويفرض ذلك  ومبا جيعله يستمر يف التعامل معه على حدى،زبون جييد تقدمي اخلدمة لكل  

عامل تىل ما يتطلبه ذلك من مهارة يف الباإلضافة ا در اإلمكان يف كل مرة،قتقدمي اخلدمة بنفس مستوى اجلودة ب
 .الزبائنمع 

  ألن اخلدمة بطبيعتها ليست شيئا ماديا ملموسا ميكن احلكم على مواصفاته  :التأكد من تقدمي  ما يطلبه العميل
 الزبون احلكم النهائي على ما يقدمه البنك للسوق يرتبط مبا يطلبه و يتوقعهالزبائن، ف بني كل مبعايري مطلقة و ثابتة

ولكنه  ،احلساب اجلار لزبوناحلقيقة أن املوظف الشباك يف البنك ال يبيع خدمة احلساب اجلاري عند هذه اخلدمة و 
 .البنك من هاأثناء معايشته للخدمات اليت يتلقا الزبونيدير حلظات هامة من جتربة 

 نفس حلظة اخلدمات اليت تقدم إليه  يف باستهالك الزبونيقوم :تستهلك يف نفس الوقت تنتج و البنكية  اخلدمات 
هو  للزبونال يستطيع أن يتداول هذه اخلدمة مع طرف ثالث وكل ما يبقى  فالزبونو بالتايل  ،إجنازها و إنتاجها

ه حىت أن يعيد وصفها لآلخرين بأكثر من شعوره بالسعادة أو سعادته أو تعاسته من اخلدمة واليت يصعب علي
 .التعاسة

  بعض املنتجني لسلع معينة يضطرون إىل سحب  :مرة أخرى) السوقسحبها من ( لالستدعاءاخلدمات غري قابلة
 ، دمياآل لالستهالكها أو عدم صالحيتها أحيانا بسبب فسادوق بسبب أخطاء فنية يف إنتاجها و سلعهم من الس

ا غري قابلة  ،للزبوناليت  البنكيةما اخلدمة أ ومبجرد  ،بعد تقدميهامرة أخرى  لالستدعاءفلها طبيعة خمتلفة ذلك أ
ا تستهلك يف اللحظة نفسها للزبون أن تصنع اخلدمة وتقدم ديالت يكون هناك فرصة إلضافة أية تع وعادة ال ،فإ

ا حلظة واحدة مثينة وغالية تلك اليت تضع فيها وعلى موظف البنك أن يتذك إليها أو سحب أي جزء منها ر أ
حبيث  وعليه أن يتأكد ليس فقط من أن اخلدمة مناسبة بل أيضا متفوقة يف كل جوانبهاالزبون اخلدمة ويستهلكها 

وإذا حدث ولظروف ، لك بعد مرور تلك اللحظة الثمينةحيث أنه ال وقت لذ ،ال يوجد جمال إلضافة إليها
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مها البديل الوحيد  واالعتذارفالرتضية  ،الزبونت اخلدمة عن مستوى توقعات اإلدارة أن هبط نطاق خارجة عن
 .ال يضمن إصالح ما مت إفساده االعتذاراملتاح وإذا كان هذا 

 لو كان املوظف يعمل يف مصنع و أمام خط إنتاج لكانت األمور أسهل كثريا : قابلة للفحص جودة اخلدمات غري
خالل  ج السلعة وبعد ذلك جيلس ليتأملها ويراجع املواصفات ويستبعد الوحدات املعينة منبالنسبة له فهو ينت

تم بناء على تفاعل وإنتاجه و تقدميه للخدمة ي الزبائنولكن موظف البنك يتعامل ويتفاعل مباشرة مع  عملية الفرز
 ال مثاإلنتاج و من ابة على اجلودة بعد وال ميكنه بطبيعة احلال إجراء عملية الفرز و الرق الزبونبني إنساين بينه و 

نات او تتطلب ضم سؤولية هنا أكرب و أخطر قد مت بالفعل ،و امل فاالستهالكالوحدات املعينة  استبعادميكنه 
ية مبا كان أن يستعد ومن األمه ل املوظفخلكثري من ضمانات اجلودة تكمن بداإن ا ،اجلودة قبل حلظة اإلنتاج

يف شكل نفس عميق يأخذه قبل الدخول يف  االستعدادل حلظة خدمة حىت لو كان هذا يهيء نفسه لكو  املوظف
 .الزبونحلظة التعامل مع 

  1:سس التاليةاالعادة ما تصنف اخلدمات وفق املعايري و  :انواع الخدمات - 4
  املستفيد / الزبون /حسب نوع السوق: 

  خصية مثل السياحة، الصحة، وخدماتحاجات ش شباعإلهي اخلدمات اليت تقدم : كية ال خدمات استه -
  ؛تصال ، التجميلاالالنقل و 

  ستثماراتلال حاجات املنظمات كما هو احلال يف شباعإلوهي اخلدمات اليت تقدم : نشآت خدمات امل -
  .دارية واخلدمات احملاسبية والقانونية واملالية وصيانة املباين واملعادناال

  عتمادية يف تقدمي اخلدمةاالحسب: 
  داريني؛االطباء، احملامني، و االمثل : نسان بدرجة كبريةاالمات تعتمد يف تقدميها على خد-
النقل  ، وخدماتوالالسلكيةالسلكية  االتصاالت ومن أمثلتها خدمات: خدمات تعتمد على املستلزمات املادية-

  .ت أليا، والنقل اجلويراالعام وخدمات غسل السيا
  تصال املستفيد االحسب درجة: 

 من مثل خدمات الطبيب، احملامي، النقل اجلوي، فحضور املستفيد: خدمات ذات اتصال شخصي عايل -
  ؛اخلدمة أمر ضروري

  ؛نرتنتاال يل والتسويق عرباالة الصراف مثل خدم: خدمات ذات اتصال شخصي منخفض-
  .لسريعة وخدمة الرتفيه يف املسرحمثل خدمة املطاعم ا: خدمات ذات اتصال شخصي متوسط-

                                                
 .28:بشري عباس العالق ومحيد عبد النيب الطائي، نفس املرجع السابق، ص 1
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البنكية  تنوع اخلدماتصبحت تقدمها البنوك نظرا لتعدد و من الصعب أن نقوم حبصر مجيع اخلدمات البنكية اليت أ
و سوف  الوسائل التكنولوجية يف تقدمي اخلدمات البنكية الستخداماليت أصبحت خاضعة لتطورات مستمرة نتيجة 

  :نتطرق اىل انواع اخلدمات البنكية الحقا
  الخدمي سويقالت:المطلب الثالث 

  :تلك اخلدمات ، جتدر اإلشارة إىل احلديث حول تسويقخلدماتا ملفهوم بعد التطرق
  : مفهوم التسويق الخدمي: اوال   

 دون عرضب ميثل مجيع النشاطات اليت تليب حاجات األسواق :هميكننا تعريف تسويق اخلدمات بأن :تعريفه-1
األنشطة اليت من خالهلا تلىب حاجات  خلدمات يشمل مجيعتسويق امبعىن ان  ،1جتاري يتحمل منتجات مادية

وعليه ميكننا أن نذكر  املنتجات غري امللموسة األسواق، وهذا بدون عرض منتجات مادية ملموسة، أي انه يشمل
  :جمموعة من احملددات املتعلقة بتسويق اخلدمات

استقبال  امللحقة، خدمات ما بعد البيعات حتسني مكونات احمليط املتعلقة باخلدمة من حيث الديكور، اخلدم-
  اخل؛...الزبائن 

  كرب عدد ممكن من قنوات التوزيع؛ استعمال ا -
  تطوير االتصاالت املعلوماتية؛ -
  ئن مع تطبيق اسرتاتيجية الوفاء؛ ترقية فكرة تثقيف الزبا-
  السماح مبتابعة العالقات التجارية مع الزبائن؛-

  :خصائص تسويق الخدمات- 2
 ابداع، كأن تدخل جتديدات على خدميكون التمييز عن طريق اإل :التمييز   املعروضة، وزيادة سرعة أدائها ا

عليها التجديد اذ جيب املنافسة  باقي املنظماتعن  الكي متيز خدما وهذاأو اختيار عالمة جتارية مالئمة، 
  .الوصول إىل اهلدف املراد احلصول عليه من اجل باستمرار

 إحدى االسرتاتيجيات التنافسية املهمة يف قطاع اخلدمات وهلذا جيب تعترب :الجودة:  
البنك ال  ونمثال زب) ماذا يريد، مىت و أين، ويف أي شكل(معرفة رغبات وتوقعات الزبائن من ناحية اجلودة -

  دقائق أمام الشباك؛ 5يرغب يف االنتظار أكثر من 
  االنتقال اجليد والفعال جتاه الزبون؛-
  .لى اخلدمة يف أسرع وقتاحلصول ع -

 فتحسني اإلنتاجية خيضع إىل تقوية كفاءة املوظفني يفاملنظمةمفهوم يظهر التداخل بني الزبون و  :إنتاج الخدمة ، 
  كل املستويات الوظيفية وهذا باالعتماد على نظام إنتاج اخلدمات، وهو نظام للتنظيم واإلنتاج، والتنسيق

                                                
، دراسة ميدانية بنك الفالحة والتنمية الريفية باملسيلة، رسالة ماجستري، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، اهمية التسويق المصرفي في تحسين العالقة مع الزبونر، صورية لعذو  1

 .25:، ص2008اجلزائر، 
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خصائص جتارية  ، وضرورة تقدمي خدمة حتوي علىمنظمة –نظرا للتداخل زبون جلميع العناصر املادية والبشرية، 
  :يتكون نظام إنتاج اخلدمة من العناصر التالية. ومستويات جودة حمددة مسبقا

  يتمثل يف اللوازم الضرورية إلنتاج اخلدمة سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة؛ : الدعم املادي-
  ذين هلم اتصال مباشر مع الزبون؛ ال وهم األفراد: ممثلني مباشرين-

  ؛للمنظمةدف إىل تلبية حاجة الزبون مع حتقيق ربح : اخلدمة
  ؤسسة الذي يقوم بتسيري املؤسسة؛ وهو اجلزء غري املرئي من امل: نظام التنظيم الداخلي-
ا يؤدي ممبري من الزبائن ا توجه إىل عدد كاخلدمة ال تقتصر على فرد واحد أو جمموعة معينة، وإ من: نباقي الزبائ-

  .  الزبائن واخلدمات املقدمة هلمإىل ظهور تأثري بني
  التسويق البنكيمفهوم  :ثانيا

إىل  البنكيةيعترب التسويق البنكي من أهم الوظائف اإلدارية الرئيسية يف البنوك حيث يساعد على تقدمي اخلدمات 
  .جاتهيف الوقت واملكان املناسب من اجل حتقيق احتيا الزبون

وترجع هذه احلقيقة إىل أن  البنكيللتسويق أمهية خاصة يف تنمية وتنشيط العمل  :تعريف التسويق البنكي-1
أكثر  مثلها مثل السلع واخلدمات األخرى حتتاج إىل جهود تسويقية مستمرة مبنية على برامج حمددة البنكية اخلدمات

هذا الصدد يكون  ويف البنكيةظرا لطبيعة وخصائص اخلدمات حساسية من تلك املعدة لتسويق السلع املادية وهذا ن
يعد و املختلفةالبنكي  أوجه النشاط والدور الذي يلعبه يف ترشيد البنوكمن املناسب التعرف على ماهية التسويق يف 

االت، و األخرية ويف خمتلف ا السنوات حلديثة اليت شهدت توسعا كبريا يفمن املواضيع املهمة و ا البنكي تسويقال
املعاصرة وخاصة بعد تكاملها مع املنتجات  يف احلياة البنكيةيف ذلك يعود لتزايد الدور الكبري اخلدمات   السبب

  :ميكن تعريف التسويق يف البنوك بأنهو  ادية يف حتقيق املنافع املطلوبةامل
 التغريات احملتملة يف السوق املصريف ودراسة  احملتملني، فن تنمية النشاط املصريف، سواء بني العمالء احلاليني أو

حنو حتقيق رضائهم، ووصوال إىل أكرب حجم من األرباح بأسلوب  والتعرف على رغبات العمالء املذكورين، سعيا
 1.األصول علمي، مع مراعاة احلفاظ على جودة

 تدفق اخلدمات  تؤدى يف البنك واملؤسسات املصرفية، واليت تكفل ذلك النشاط الذي يشمل كافة اجلهود اليت
يقدمها البنك إىل العميل سواء كانت إقراضا أو اقرتاضا، أو إيداعا وخدمات مصرفية  اليت البنكيةواملنتجات 

رضاه عن البنك  ويعمل التسويق على إشباع رغبات واحتياجات ودوافع هذا العميل بشكل مستمر يكفل متنوعة،
 2.تعامله معه رواستمرا

                                                
شبني الكوم، املنوفية، مصر،  ، مطابع الوالء احلديثةالبنوك العالمية والمصريةالتسويق المعاصر والفعال في البنوك التجارية  المنهج والتطبيق بين حسني حممد على حسني،  1

 .13: ، ص2002
 .16:، ص 1999، القاهرة، مصر، ايرتاك للنشر والتوزيع ، 1ط  ،التسويق المصرفيحمسن أمحد اخلضريي، 2
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 " الزبائن بالطريقة اليت حتقق رضا الزبائن وأهداف  جه املنظم للخدمات املصرفية إىلالتسويق املصريف هو التو
 1.البنك

 و بشكل عام، ميكن تعريف التسويق . خمتلفة مصطلح التسويق مستعمل بشكل واسع، فهو غالبا يشمل معاين
يتعلق التسويق املصريف و  ،الحتياجات طالبيها املنظمة بأنه جمموع األفعال واحلركات اليت تستهدف مواءمة عرض

كما أن سلوكات الفلسفة واألهداف كانا  ،الزبائن بطريقة مناسبة مبختلف اجلهود اليت تؤدي إىل إشباع حاجات
 2.باإلضافة إىل أن سلوكات الشراء ختتلف أيضا ،العمل خيتلفان من حيث املسار، وطرق

 لرضا والقناعة لدى العميل مع ضمان حتقيق أرباح ا عبارة عن إجياد، ابتكار وأداء اخلدمات املصرفية اليت حتقق
 3.البنك

 يف الوقت احلاضر واملستقبل، وتقييم احلاجات احلالية  النشاط الذي ينطوي على حتديد أكثر األسواق رحبية
 طط الالزمة لتحقيق هذه األهداف، وإعداد وتصميم اخلاملنظمةفهو يتعلق بوضع أهداف. واملستقبلية للعمالء

كما تتضمن عملية التكييف اليت ،  ميكن بواسطتها تنفيذ تلك اخلطط اليتخلدمات املصرفية بالطريقةوإدارة ا
4.يتطلبها التغري البيئي

 وإمكانياته ضمن صياغات خالقة،  جمموعة األنشطة املتخصصة واملتكاملة اليت توجه من خالهلا موارد املصرف
احلالية واملستقبلية، واليت تشكل دائما فرصا  الزبائن رغباتتستهدف حتقيق مستويات أعلى من اإلشباع حلاجات و 

5.اخلدمة املصرفية زبونو  البنكتسويقية ساحنة بالنسبة لكل من 
 املصرفية يف الزمان، واملكان، والنوع، والتكلفة التسويقية  ميثل إشباع حاجات املستفيدين عن طريق توصيل اخلدمة

مار من خالل نظام تسويقي والسلف، وحتقيق االئتمان واالستث القروض املناسبة، عن طريق قبول الودائع ومنح
6.املستفيدين واملصارف والدولة يف ظل مزيج تسويقي فعال يأخذ بعني االعتبار أهداف متكامل،

  :ميكن القول أن التسويق البنكي  ما سبقمن خالل 
  باح يف األجل الطويل والقصري؛يهدف إىل تنمية وتطوير النشاط من أجل الوصول إىل الرفع من األر -
يهدف إىل املتابعة اجليدة للزبائن احلاليني، من أجل جعلهم زبائن مدى احلياة، باإلضافة إىل االهتمام جبذب -

م بطريقة مناسبة من خالل استخدام الطرق العلمية يف  م ورغبا الزبائن اجلدد، وذلك من خالل إشباع حاجا
  ث التغريات يف الوقت املناسب على مستوي السوق البنكي؛التسويق، واليت ميكن من إحدا

                                                
 .268: ، ص1998القاهرة، مصر،  ، مكتبة الشقري،اإلدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملةطلعت اسعد عبد احلميد،  1

2 Sylvie de coussergues, Gestion de la Banque, édition Dunod,2eme édition, paris, La France, 1996,p :219. 
3Hodyes, Tilleman, bank marketing: text and cases, addition Wesley publishing co, mente part, California, 

u.s.a,1986, p :15. 
 .18:ص، نفس املرجع السابق ،أصول التسويق المصرفي، ناجي معال 4
 .19:نفس املرجع السابق، ص 5
 .52:، ص1989بغداد، العراق،  ، رسالة ماجستري، جامعة املستنصرية،سياسة تسويق خدمات البنوك التجارية دراسة تطبيقية على مصرف الرافدينسلمان عبد اهللا عيدان،  6
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يتطلب تنمية النشاط تطبيق التخطيط التسويقي واالسرتاتيجي على مستوى البنك، من أجل الوصول غلى -
  صياغة السياسات واالسرتاتيجيات اليت تناسب الوضعية احلالية واملستقبلية للبنك؛

أن يكون بأي حال من األحوال على حساب جودة األصول يف األجل إن الرتكيز على زيادة األرباح ال جيب -
  .القصري والطويل، كما جيب احملافظة على السيولة املناسبة للبنك

كما سبق اإلشارة، فإن االهتمام يف البداية كان منصبا على تسويق السلع الصناعية  :اهمية التسويق البنكي - 2
أمهها  صرفية، لكن مع التطورات والتغريات اليت حدثت، واليت كان منيشهده تسويق اخلدمات، وخاصة امل بشكل مل

التسويقية يف جمال النشاط  زيادة احلاجة إىل اخلدمات مبختلف أشكاهلا، واستجابة لذلك جاء تطبيق املفاهيم والطرق
ت يف تسيري مقتضيات وإدراكه بأمهية اخلدما املصريف بشكل كبري ومكثف صاحبه ازدياد منو الوعي املصريف لدى الفرد

  1:وتكمن أمهية تسويق اخلدمات املصرفية فيما يلي، السوق احلياة من أجل احملافظة على بقاء واستمرار البنك يف
  التعرف على حاجات ورغبات الزبائن للخدمات املصرفية؛-
  الصمود يف وجه املنظمات املصرفية األخرى؛ -
  احلفاظ على احلصة السوقية للمصرف؛ -
  ة احلصة السوقية للمصرف؛زياد -
  حتديد السوق املستهدفة؛ -
  دراسة وحتليل سوق اخلدمة املصرفية؛ -
  تقدمي خدمات مصرفية تتناسب مع حاجات ورغبات الزبائن؛ -
  حتديد املزيج الرتوجيي املناسب؛ -
  .حتديد األساليب التوزيعية املناسبة للزبائن -

صريف إىل ابتكار وأداء اخلدمات وإيصاهلا حنو الزبائن عن طريق يهدف التسويق امل :اهداف التسويق البنكي - 3
 باستخدام وسائل الرتويج املتاحة، وهذا قصد إرضاء الزبائن احلاليني وجذب زبائن جدد مبا حيقق الرحبية منافذ مناسبة

  2:للبنوك، وبذلك يساهم التسويق املصريف يف حتقيق مجلة من األهداف تتمثل فيما يلي
  ه وعن خدماته وعن العاملني فيه؛ عة البنك وذلك ببناء صورة ذهنية اجيابية عنحتسني مس-
  مان مع حتقيق منو موارد البنك؛ حتقيق األهداف املالية املتمثلة يف أهداف السيولة، الرحبية واأل-

  : ف توظيف األموال، وهذا عن طريقأهدا
  زيادة حجم القروض والسلفيات؛*
  وراق املالية؛زيادة االستثمارات يف األ*
  املوجودة؛ على تطوير اخلدمات املصرفية ابتكار خدمات مصرفية جديدة تستجيب لرغبات ا لزبائن، وال عمل -

                                                
 .49:ص ،2005، ،  دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، االردن1، طمدخل استراتيجي كمي تحليليالمصرفي  التسويق ردينة، ، عثمان يوسفصميدعيال حممد جاسم 1
 .211-210:، ص ص 2002، دار املعارف، اإلسكندرية، مصر، إدارة المخاطر االئتمانيةعبد احلميد حممد الشواريب، حممد عبد احلميد الشواريب، 2
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  ا على التأثري يف السوق؛ متابعة البنوك املنافسة ومعرفة مدى قدر -
  لسوق وتطورات احتياجات الزبائن؛ تكييف البنوك وفقا ملتغريات ا-

  الزبون؛خلدمات املصرفية اليت يرغب فيها يدة عن طريق اكتشاف أنواع جديدة من اخلق أسواق مصرفية جد
  خطيط لفتح وكاالت مصرفية جديدة؛ دراسة االنتشار اجلغرايف لوكاالت البنك يف السوق املصرفية، والت-
  .شاريع اجلديدة اليت ميكن إقامتهااكتشاف الفرص االستثمارية، ودراستها وحتديد امل-

ا سوى القليل : تطور التسويق البنكيمراحل  - 4 تم البنوك بالتسويق ومل تفهم إدارا قبل منتصف اخلمسينات مل 
به من جانب البنوك إىل أواخر  االهتمامسطحي، ويرجع ظهور التسويق البنكي وبداية  اهتمامعنه، كما مل تعره سوى 

ا املنافسة اليت أصبحت تتعرض هلا البنوك سواء الستينات، وقد ساعد على ذلك عدة عوامل أمهه اخلمسينات وبداية
  .املؤسسات املالية األخرى أو من جانب بعضها البعض من جانب

 بتطبيق املفاهيم واألساليب التسويقية احلديثة مل االهتمامالبنوك حنو وظيفة التسويق، وتزايد  اجتاهاتإن تغري 
 مراحل تعكس درجات خمتلفة من الفهم والتصور ملا حيدث مرة واحدة، فقد مر التسويق البنكي يف تطوره بعدة

  1: ئولني عن إدارة هذه البنوك وهيميكن أن يكون عليه النشاط التسويقي يف البنوك من جانب املس
 البنوك بالتسويق حيث ينصرف  اهتماممتثل هذه املرحلة واليت سادت يف أوائل الستينات بداية  :مرحلة الرتويج

املرحلة إىل مفهوم اإلعالن أو اإلعالن والعالقات العامة معا، وبذلك تتحدد الوظيفة يف هذه  مفهوم التسويق
  .يف القيام باألنشطة الرتوجيية أي أن مفهوم التسويق كان مرادفا ملفهوم الرتويج األساسية للتسويق

  البنوك  اقتناعية بدأت هذه املرحلة من مراحل تطور التسويق البنكي مع بدا :الشخصي بالعمالء االهتماممرحلة
ا معاملة البنك لزبائنه وقد  بعدم جدوى أو فاعلية النشاط الرتوجيي مامل يصاحبه تغيري مماثل يف الكيفية اليت يتم 

واضحا للبنوك يف  املنافسة من ناحية، وبعد أن بات بالزبائن نتيجة عوامل االهتمام بعد تزايد االعتقادترسخ هذا 
ا كعامل در  ضوء ما مت القيام به من ا تقدمي اخلدمة ال تقل أمهية عن اخلدمة ذا اسات أن الكيفية اليت يتم 

تعاملهم معها ومن ناحية أخرى ومع ظهور هذا املفهوم بدأ التسويق البنكي ينحو  الزبائن يف استمرارأساسي يف 
عدة صور  االجتاههذا كيفية خلق جو من الصداقة بني البنك وزبائنه، وقد أخذ  منحى آخر متثل يف العمل على

  :وأشكال منها ما يلي
م العمالء االتصالي دعيم مفهوم التوجه بالزبائن لدى العاملني بالبنوك وخاصة ذو ت- وقد متثلت أداة  املباشر 

املناسبة الواجب إتباعها يف  ذلك يف عقد الدورات التدريبية للعاملني للتعرف على كيفية معاملة الزبائن واألساليب
معلى كيفية تغيري ذلك و    ؛م االهتمامحنو مفهوم الزبائن وأمهية  اجتاها

  .العمالء داء اخلدمات وتقليل معدالت شكاويحتديث أنظمة وأساليب العمل بالبنوك مبا يؤدي إىل سرعة أ-
   ؛ للقرارات املالية بطريقة سليمة اختاذهمللزبائن، ومعاونتهم يف  االستشاريةقدمي اخلدمات ت-

                                                
 .33-27:عوض بدير احلداد، نفس الرجع السابق، ص ص1
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بأنه  االنطباعالزبائن مما جيعلها أكثر جاذبية ومبا يعطي للزبون  انتظارأماكن تأدية اخلدمات وصاالت حتديث -
  .موضع ترحيب مستمر

  على الرغم من النتائج اليت حققها العمل مبفهوم التوجه بالزبائن، فقد بدأت البنوك يف : واالبتكارمرحلة التجديد
 و         مفهوم التجديد لتسويق البنكي إىللب عليها بتطوير مفهوم ااملنافسة والتغ سعيها املستمر ملواجهة

ا تقدميها، وقد ساعد على تطوير مفهوم  سواء يف نوعية اخلدمات اليت االبتكار يقدمها أو يف الكيفية اليت يتم 
ة يف تقدمي أو تبين اإلجيابية اليت حققتها املؤسسات ذات السياسة املنتظم التسويق البنكي على هذا النحو النتائج

ا وأرباحها فلم يعد األمر  االستقراربقائها وحتقيق  استمراراملنتجات اجلديدة واليت متثلت يف  والنمو يف مبيعا
وإمنا تعدى ذلك إىل الدراسة والبحث عن سلوك الزبون واحلاجات  يقتصر على تطوير أساليب التعامل مع الزبون

دف العم أو تطوير ما يقابلها من خدمات تؤدي إىل حتقيق أهداف كل من  ل على تقدمياملالية غري املشبعة له 
  .والتعامل مع البنك عرب اهلاتف االئتمانبطاقات ، الزبون والبنك، مثل خدمات الصرف اآللية

 ا ال تستطيع تلبي انتشرت:  مرحلة الرتكيز على قطاع حمدد من السوق ة اخلدمات البنكية اجلديدة وأدركت البنوك أ
بفئات معينة من السوق وعليه فقد سعت إىل حماولة  واالهتمامالتخصص  رغبات كل فئات الزبائن، وأنه البد من

 باختالفخمتارة من السوق وذلك من خالل برنامج تسويقي معني يوحي هلم  خلق صورة مميزة للبنك لدى فئات
  .البنوك املنافسة اخلدمات البنكية للبنك ومتيزها عن

  والنمو خاصة ويف ظل  االستقرارالبنوك بالتسويق كعامل أساسي يف حتقيق  اهتماممع تزايد : التسويقمرحلة نظم
املتغرية واليت أصبحت تعمل فيها هذه البنوك، ودخل التسويق البنكي مرحلة أخرى من مراحل  الظروف البيئية

ر أنظمة متكاملة للمعلومات وإعداد املرحلة بقيام البنوك مبمارسة النشاط التسويقي يف إطا تطوره، تتسم هذه
وتطوير أنظمة  البنوك يف هذه املرحلة بإعداد اهتماموالرقابة عليها، ومن هذا املنطلق فقد بدأ  اخلطط التسويقية

تم بتطوير أنظمة  االتصاالتواملعلومات التسويقية وتدعيم أنظمة  حبوث التسويق التسويقية، كما بدأت البنوك 
طط تسويقية متنوعة، وذلك لكل جمال من جماالت النشاط البنكي، هذا فضال عن تطوير وإعداد خ التخطيط

العمل هلذا املفهوم  ارتبطوأساليب الرقابة على مدى حتقيق البنك ألهدافه بالكيفية املطلوبة، ولقد  أنظمة
 اقتناعضال عن زيادة ف اسرتجاعها سواء يف جمال حفظها وتسجيلها أو حدثت يف أنظمة املعلومات بالتطورات اليت

  .وجود مثل هذه األنظمة البنوك بأمهية
  متثل هذه املرحلة أحدث املراحل يف تطور التسويق البنكي ويعترب ظهورها : للتسويق االجتماعيمرحلة املفهوم

نكي األخرى كما يقوم مفهوم التسويق الب االجتماعيةمحاية املستهلك واحلركات  نتيجة طبيعية لنمو ما يعرف حبركة
إىل جانب أخذ مصلحة الزبون  االعتباراملصلحة العامة للمجتمع ككل يف  يف هذه املرحلة على ضرورة أخذ

ا على املوازنة  أو املنظمة، ويرجع ذلك إىل)الفرد( أن حتقيق املنظمة ألهدافها أصبح يعتمد وبدرجة كبرية على قدر
 العام للمجتمع من ناحية أخرى وينعكس تطبيق ناحية وحتقيق أهداف الصاحل بني حتقيق أهداف زبائنها من

  :للتسويق على عدة نواحي أمهها االجتماعيالبنوك للمفهوم 



  الميزة التنافسيةالتسويق البنكي و                                                                        الثالثالفصل 
 

 
176 

االت اليت تساهم بدرجة أكرب من غريها يف  االستثماراتتأكيد أمهية متويل مشروعات األعمال وتوجيه - إىل ا
  ؛من األفراد أكرب عدد ممكن احتياجاتو حتسني جودة أو نوعية احلياة وحتقيق أكرب إشباع ممكن لرغبات 

االت  واالستثماريةللقرارات املالية  اختاذهمتأكيد أمهية معاونة الزبائن على - على أسس سليمة وتوجيههم إىل ا
تمعفيها إىل حتقيق مصاحل االستثماراليت يؤدي    ؛هم فضال عن حتقيق مصاحل ا

أساسي يف حتقيق البنك ألهدافه وذلك من خالل إعداد أنظمة  تأكيد أمهية حتقيق البنك ألهداف زبائنه كعامل
  .أساليب متطورة لتقييم درجة رضا الزبائن عما يقدمه البنك من خدمات واستحداث

 المزيج التسويقي البنكي :المطلب الرابع 
 املزيج التسويقي إن تطور مفهوم التسويق البنكي كان له أثر على تطور املفاهيم التسويقية املتعلقة به ومن بينها

 تسويق البنكي ال ميكن أن يتم إالال اسرتاتيجيةإن جناح ، كبري يف اآلونة األخرية  اهتمامي البنكي الذي لق
يف تنفيذ هذه  اعتمادهالتسويقي البنكي الذي سيتم  لفعال واملتكامل لعناصر املزيجاو املناسب  باالختيار

املنتج، : إن املزيج التسويقي يتكون من أربعة عناصر هي، 1ومةوصوال إىل حتقيق األهداف املرس االسرتاتيجية
البنكية اليت متيزها عن السلع املادية فقد أضاف الباحثون  السعر، التوزيع والرتويج، وبسبب خصائص اخلدمات

  .والعمليات األفراد، الشواهد املادية: ثالثة عناصر إضافية تتمثل يف
 4P’Sو هو حتديد و استعمال مبادئ الـ ، الرئيسية يف التسويق احلديث يميعترب املزيج التسويقي أحد املفاهو 

  من 1948ساسي للمزيج التسويقي يف عام االوضع املبدأ و  تيجي للمنتج يف السوقاسرت االلتطبيقها على املوقع 
يل ن قام 1953و يف العام  ارات يف التسويق بناءا على وصفةقبل جيمس كوليتون الذي اقرتح أن يتم حتديد القر 

    على هذه الوصفة Marketing Mixق اسم المريكيني يف ذلك الوقت بإطاالبوردن رئيس نقابة املسوقني 
ا حبرف  1960و يف العام  هذه  جنليزية، و كانتاالباللغة  Pمت وضع عناصر هذه الوصفة اليت تبدأ مجيع كلما

ـــالعناصر أربعة يف ذلك الوقت فسميت    2.4P’S   :ب
  :كن ان نقدم جمموعة من التعاريف للمزيج التسويقي بصفة عامة و مي

 عض بال نشطة التسويقية املتكاملة و املرتابطة اليت تعتمد على بعضهااالالتسويقي عبارة عن جمموعة من  املزيج
 3.بغرض أداء الوظيفة التسويقية على النحو املخطط هلا

  من أجل استمرارية حتقيق أهدافها املنظمةاليت تستخدمها دوات التسويقية االجمموعة من املزيج التسويقي  
  دوات ميكن تصنيفها إىل أربعة أدوات أو عناصر تسمى عناصراالالتسويقية يف السوق املستهدف و هذه 

  4).ملنتج، السعر، التوزيع، الرتويجا( املزيج التسويقي

                                                
 .253، نفس املرجع السابق، صحممد جاسم الصميدعي، عثمان يوسف ردينة 1
  ine.com/users/ahmedkordy/posts/123573http://kenanaonl،بوابة كنانة أونالني، عناصر المزيج التسويقيمحد الكردي،  2

 (consulté le20/08/2016 )  
 .13: ، ص2010رسالة  ماجستري، جامعة باتنة، . أثر المزيج التسويقي على والء الزبون في المؤسسات الخدمية، جناح خلف 3
 .24: ، ص2009التوزيع، عمان، االردن،  ، دار صفاء للنشر و1، طمبادئ التسويق، زياد حممد الشرمان، عبد الغفور عبد السامل 4
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  :المنتج البنكي: اوال
  )Product( :تعريف المنتج-1
 عرفه )Kolter (1.ما أي شيء ميكن عرضه يف السوق لتلبية رغبة أو حاجة :على أنه 
 أما )Mc Carty( ا مصدر للربحال ستهاالشباع حاجات و الرغبات الفقد رأى يف املنتج مصدرا  كية، كما أ

ذا املعىن، فإن امل سعى إليه كل من املوزع و املنتجالذي ي دي املا اجلوهر ضمون السلعي العام ال يقتصر علىو 
 2.بعاد اليت ميكن أن حتقق للمستهلك املنافع اليت يسعى إىل حتقيقهااالعداه إىل كل بل يت. للمنتج

  ويرى)Frain( جمموعة من اخلصائص امللموسة وغري امللموسة اليت تشبع املستهلك بأن املنتج هو  
  3.واالجتماعيةق منافعها املادية واملعنوية ورغباته عن طري 

 شمل فقط السلع املادية امللموسة بل يشمل كذلك، اخلدمات، التجارب، األشخاصمصطلح املنتج ال ي
 األماكن، املنظمات واألفكار، ويف جمال التسويق البنكي فإن املنتج البنكي هو عبارة عن خدمة واليت سبق

  .  ج اخلدماتتعريفها، إن املنتجات اليت تقدمها البنوك عديدة ومتنوعة تشكل ما يعرف باملزيج اخلدمي أو مزي
ال :الخدمات البنكية- 2   4:يقوم البنك بتقدمي خدمات عدة يف هذا ا

خدمات الودائع حتت الطلب واحلساب اجلاري، خدمات فتح احلساب  :خدمات قبول الودائع البنكية وتضم-
  ؛ب اجلاري وخدمات السحب من احلساباجلاري، خدمات اإليداع يف احلسا

  ؛)الثابتة(ةالثابتخدمات الودائع ألجل -
  خدمات ودائع التوفري؛-
  ؛خدمات األمانات-
  ؛خدمات التحصيل الداخلية-
  ؛يةخدمات التحصيل اخلارج-
  ؛خدمات عمليات التحويل اخلارجي-
  ؛خدمات حتصيل الكمبياالت-
  ؛ )تصديقها(الشيكات  اعتمادخدمات -
  خدمات حفظ األوراق املالية؛-
  ؛االكتتابخدمات -
  البنكي؛ خدمات خطابات الضمان-
  ؛املستندية االعتماداتخدمات -

                                                
1 P.Kotler et B. Dubois, op, cit, p :430. 

 .90: ، ص2014، دار حافظ للنشر و التوزيع، عمان، االردن، 1، طمبادئ التسويقعبد االله سيف الدين ساعاين،  2
 .40:، ص 2009ماجيستري، جامعة باتنة،  رسالة ،سسة اقتصاديةدور استراتيجية المؤسسة في تحديد المزيج التسويقي دراسة حالة مؤ فطيمة بزعي،  3
 .256: ، ص2006، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، االردن، 1، طتسويق الخدمات وتطبيقاتهزكي خليل املساعد، 4
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  خدمات ختزين البضائع؛-
  خدمات عمليات الصرف اخلارجية؛-
  خدمات بيع وشراء العمالت األجنبية؛-
  خدمات احلواالت البنكية الواردة؛-
اء امل ،تسديد قوائم الكهرباء: هناك العديد من اخلدمات األخرى اليت يقدمها البنك لزبائنه مثل:خدمات أخرى -

 بتسديد قيمة الشيك الذي واهلاتف وغريها مثل تصديق الشيكات اليت متثل تعهد البنك عن طريق ختم خاص
  .ختمه لصاحل اجلهة املستفيدة

  تقوم البنوك إىل :خدمات تقديم القروض والتسهيالت لمنظمات األعمال وتتقاضى البنوك عليها فوائد-3
ا السابقة بتسهيالت بنكية وتق   :دمي قروض وأهم هذه اخلدماتجانب خدما

  ؛خدمات تقدمي القروض والتسهيالت-
  ؛تجاريةخدمات خصم األوراق ال-
  .خدمات خصم الكمبياالت على أساس البيع-

 توظيف البنك جزء من أمواله باالستثماريقصد  :إستثمار جزء من موارد البنك في اإليجار باألوراق المالية- 4

 للربح طلبايف شراء األوراق املالية، واليت تكون غالبا على شكل سندات أو أسهم  اخلاصة أو األموال املودعة لديه
ا تلك  تعترب  )حويلها إىل نقود يف أكثر األحيانال مكان لت(األوراق املالية وحفاظا على درجة من السيولة اليت تتمتع 

هي من أوىل  كي لذلك فإن عملية ختطيطهااخلدمات البنكية اليت يقدمها البنوك من أهم عناصر املزيج التسويقي البن
ا إدارة التسويق يف البنوك، ويقصد بتخطيط املنتج كافة األنشطة املرتبطة بتحديد املزيج اخلدمي  املهام اليت تقوم 
إضافة خدمات  الذي سيتم تقدميه للزبائن، تغليف اخلدمة البنكية، متييز البنك وخدماته، عمليات تطوير اخلدمة أو

  .للمزيج اخلدمي البنكيجديدة 
  )Price(السعر :ثانيا

 :مثل للحصول على اخلدمة البنكية، توجد عدة قرارات متعلقة بالسعر الزبونويتمثل يف املقابل املادي الذي يدفعه 
على قتصادي اال ويتفق الفكر التسويقي و، االئتمانالفوائد، العموالت، الرسوم البنكية، شروط التسديد وقواعد منح 

ا املشرتي، كما أنراالسعر يرتبط بالقوة الشأن  لكن يرتبط فقط مبواصفات املنتج، و  ال هيكل السعر ئية اليت يتمتع 
  1.التبادل ف اليت يتم يف ضوئهاأيضا يرتبط بالشروط أو الظرو 

ويعرف التسعري يف التسويق البنكي على انه معدالت الفائدة على الودائع، القروض، الرسوم والعموالت 
  2.املصروفات االخرى اليت يتحملها لقاء تقدمي اخلدمةو 
  

                                                
 .281-280:، ص ص2005االسكندرية، مصر،  الدار اجلامعية للنشر و التوزيع،، التسويق المعاصرثابت عبد الرمحن إدريس، مجال الدين حممد املرسي، 1
 .153:نفس املرجع السابق، صأصول التسويق املصريف، ناجي املعال،  2
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  )Place( :المكان :ثالثا
  يقصد باملكان مجيع األنشطة اليت يتخذها البنك جلعل خدماته سهلة الوصول إليها ومتاحة للزبائن املستهدفني

  ر ال يعين شيئالذلك حيتل مكان التوزيع مكانة هامة داخل املزيج التسويقي، حيث أن أي منتج متميز ومبتك
  للزبون إال إذا كان متاحا يف املكان والوقت املناسبني، وهلذا ميكن القول أن التوزيع يقوم بتحقيق كل من املنفعة

  واسرتاتيجياتاملكانية للمنتج، وتتمثل القرارات اخلاصة باملكان يف قنوات التوزيع املتمثلة يف مبىن البنك، فروعه 
  .التوزيع

  ستعمايلاالالذي تدخل فيه السلعة بشكلها  نشطة اليت تتم منذ الوقتاالجمموعة : بـأنه (Kotler)كما عرفه 
  1.خري حىت الوقت الذي يستلمها املستهلكاالإىل املخزن التجاري أو احملول 

  )Promotion(:الترويج :رابعا
ا البنك  األشكال  ج خلدماته، وتتعددبسوقه املستهدف والرتوي لالتصاليتضمن الرتويج خمتلف األنشطة اليت يقوم 

التسويق املباشر،  اإلعالن، البيع الشخصي، تنشيط املبيعات:عليها يف جمال الرتويج مثال  االعتماداليت ميكن للبنك 
  التسويقي االتصاالت، وتعرف هذه العناصر باملزيج الرتوجيي أو مزيج باألنرتنتالنشر، التسويق 

    ويج هو التنسيق بني جهود البائع يف إقامة منافذ املعلوماتالرت : (Edward & William)ف عر و  للبنك
 تصالاالميثل : ويج على أنهالرت  (Stanton)بيع السلع و اخلدمات أو قبول فكر ة معينة، و عرف  و تسهيل

الرتويج على أن النشاط الذي يتم ضمن  )Kotler(ف وعر  فهم باملنتج و حثهم للحصول عليهتعريو  خرينباأل
  2.جهد تسويقي و ينطوي على عملية اتصال إقناعي إطار أي

  :ويضاف للعناصر األربعة السابقة الذكر العناصر الثالثة التالية 
 People )(:)الناس(المشاركين  :خامسا

 همث تأثري ذلك على درجة رضا و منللزبون فراد املشاركني يف تقدمي اخلدمة و تسهيلها االو يتضمن ذلك كافة 
كل أو باخر و كذلك الشركة و املؤيدين للخدمة بش خدمة، املشاركني و يتضمن كافة العاملني يفعما يتلقاه من 

  .الذي تقدم فيه اخلدمة خرين املوجودين يف البيئة و احمليطاالاملستهلكني 
 )Physical Evidence( :الشواهد المادية : سادسا

تخدم يف تقدمي و أيضا أي معدات تس تقدم فيها اخلدمة تتضمن كافة اجلوانب امللموسة و اليت تؤثر على البيئة اليت
  .التميز ااخلدمة و حتقيق هل

 )processe: (العمليات: سابعا
  .اخلدمة و متلقيها أثناء تقدمي اخلدمة و إدارة التفاعل بني مقدم ىنشطة و العمليات اليت تؤداالوتشمل على كافة 

                                                
، شارباملركز اجلماعي،  قتصادية يف اجلزائر و املمارسة التسويقية،اإلصالحات اال امللتقى الوطين حول، استراتيجية التوزيع في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، كمال حوش 1

 .9 :، ص2004ابريل 21-20
 .260:حممد جاسم الصميدعي، عثمان يوسف ردينة، نفس املرجع السابق، ص 2
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  :والشكل التايل يوضح املزيج التسويقي اخلدمي 
  المزيج التسويق الخدمي   46:لشكل رقم ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حورس ، )التسويق الفندقي ،التسويق السياحي( طارق عبد الفتاح الشريعي، التسويق :المصدر  
  .185:، ص2008مصر،  سكندرية،االالدولية للنشر والتوزيع، 
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  الميزة التنافسية : المبحث الثاني 
تحوالت يف البيئة االقتصادية احمللية واإلقليمية والدولية إىل زيادة حدة املنافسة بني املنظمات على كافة أدت ال

املستويات، كما اتسم اقتصاد املعرفة بالتعقيد والديناميكية، وأصبحت املعرفة موردًا اسرتاتيجيًا يتنامى بشكل 
تؤثر البيئة التنافسية يف سلوك الزبائن، حيث توفر هلم و  منظمةتراكمي ويؤثر بشكل كبري على املركز التنافسي لل

م وو  دخلهم، ون منها ما يوافق ذوقهماختيارات متنوعة من املنتجات، فيختار  ، حيث املنظمةتؤثر على  توقعا
موقع قصد احتالل  تعمد هذه األخرية إىل تعبئة مواردها املالية، املادية، البشرية و التنظيمية، فتتخذ قرارات حامسة

يستدعـي التـفوق افسيها ضمن القطاع الذي تنشط فيه و تنافسي مناسب يف السوق، يؤهلها ألن تتفوق على من
 املنظمةحىت تضمن ، اءهـا بعد إدراك و تفكيـر عميـقعلى املنـافسني االستنـاد إىل ميزة تنـافسية حقيقية، يتم إنشـ

ــن و النّموّ يف الّسوقن البقـاء ضمن مجـاعـقدرة تنافسيـة عاليـة، و تؤمِ  ــ   .ة املنافسي
  

  مفهوم الميزة التنافسية  :المطلب االول
   تعريف البيئة: اوال 

حبيث تعترب نظاما يتفاعل مـع باقي األنظمة  املنظمةلقد اهتم الباحثون بالبيئة وحاولوا فهم عالقتها مع   
ا نظام فرع منظمة، إذ ال ميكن تصور االجتماعية تعّد البيئة حمل اهتمام ، ي لنظام أمشل هو البيئةيف فراغ حيث أ

على أنّه من الصعوبة ) Denis, 1990(باعتبارها مصدرا للتهديدات و الفرص يف آن واحد، ويرى  ،تاملنظما
ا متثل بشكل واسع كل ما حييط بنقطة مركزية، واملقصود هنا  مبكان تقدمي تعريف دقيق للبيئة، غري أنه يقول بأ

ا و ه1املنظمة ّ فها على أ  هلا عالقة جمموعة العناصر اخلارجية واليت :ناك من يقّدم تعريفا موسعا للبيئة، حيث يعرّ
البيئة توافق كل عامل مادي أو اجتماعي، حيث يؤخذ  بأن فريى (Duncan, 1972) أما، 2بأنشطة املؤسسة

لك فهو ذيف املؤسسة، وباإلضافة إىل )ينري املس(يف احلسبان بشكل مباشر ضمن عملية اختاذ القرار من قبل األفراد 
ا تتسم ب  ,Johnson et Scholes(و يستند كل من  ، التعقيد، باحلركية وبعدم التأكديصف البيئة بأ

يف تعريفيهما للبيئة إىل مكونات هذه األخرية واملتمثلة يف األبعاد السياسية، االقتصادية، االجتماعية و ) 2002
ا  (Tomson)وقد عرف  ،قانونيةااليكولوجية و ال الثقافية، التكنولوجية، جمموعة املتغريات أو  :البيئة با

املنظمة، وبالتايل جيب على اإلدارة أن توجه جهودها إلدارة  القيود أو املواقف أو الظروف اليت هي مبنأى عن رقابة
  3.االبيئة واملنشأة مع

                                                
1Philippe Vaesken, l'environnement territorialisé, Un nouveau concept de structuration de l'environnement 
dans la stratégie de l'entreprise,colloque A I M S ,2000, p :05. 
 http://www.strategie-aims.com/events/conferences/18-veme-conference-de-l-aims/communications/1168-l-
environnement-territorialise-un-nouveau-concept-de-structuration-de-l-environnement-dans-la-strategie-de-l-
entreprise/download, (consulté le26/08/2016). 
2http:WWWgeronim.free.fr/ecoent/cours/environnement.htm#haut, (Consulté le 20/06/2016).  

 .151:، ص2000، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر، االسكندرية، مصر، اساسيات االدارة وبيئة االعمالعبد الغفار حنفي، رمسية قرياقص،  3
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  1:البيئة من خالل األوجه التاليةتتجلى أمهية دراسة و 
لشراء عوامل  لعمالئها، ويف نفس الوقت سوق املنظمةتعترب البيئة سوق لبيع السلع واخلدمات اليت تقدمها  -

  ؛املنظمةاإلنتاج الالزمة ملزاولة نشاط 
، كالتغري يف )واالجتماعية االقتصادية، السياسية(يف ظل جمموعة من القيود أو املتغريات البيئية  املنظمات تعمل -

  اد األولية، أو حتول طلب املستهلك من سلعة لسلعة أخرى؛أسعار املو 
  تعترب نظام مفتوح يتأثر بالبيئة ويؤثر فيها؛ منظمةكل   -
املتغريات والقيود  باختالف أنواعها يتم على ضوء املنظماتممارسة أو تنفيذ الوظائف واملهام اإلدارية داخل  -

  ؛املنظمةالبيئية املؤثرة على مدخالت وخمرجات 
باستغالل  على التكيف مع املتغريات البيئية املختلفة، وحتقيق أهدافها، وذلك للمنظمة مدى القدرة النسبية -

  نقاط القوة لديها واقتناص الفرص وجتنب املخاطر والتهديدات البيئية؛
م قداختلفت وجهات نظر الباحثني يف حتديد مفهوم للبيئة و  مستوى  لبيئة،ل عمدوا إىل التمييز بني مستويني إال ا

  :داخلي وآخر خارجي
  2:وتنقسم هي األخرى إىل بيئة خارجية عامة وبيئة خارجية خاصة : حليل البيئة الخارجيةت-1
  وليس  املنظمةاليت تقع خارج سيطرة  العناصر كونات البيئة العامة تلكتشمل م :البيئة الخارجية العامة تحليل

 ، التكنولوجية،االقتصاديةالعوامل جند العوامل  عية الصناعة ،ومــن بني هذهو نو مبوقعها التشغيلي أ هلا عالقة مباشرة

ويالحظ أن هذه البيئة متخض عنها العديد من ، الدميوغرافية باإلضافة إىل العوامل واالجتماعيةالثقافية  ،التشريعية
يما يلي عرض موجز ملكونات ممارسة التأثري بشكل ملموس وفاملنظمة الفرص واملخاطر والقيود ونادرا ما تستطيع 

 :البيئة العامة
، معدل الدخل االقتصاديمعـدل النمو  ،ؤشرات تتصل خبطط التنمية الوطنيةهي م : االقتصاديةالعوامل واملتغريات  -

املواد احمللية واألجنبـية، أسعار  االستثمارات، هيكل ميزان املدفوعات ،قومي اإلمجايل، وامليزان التجاريالقـومي والناتج ال
  .إخل... األولية املصدرة والطاقة بالنسبة للدول النفطية

موعة الثانية تتكون من العوامل و املتغريات      لالقتصاداليت ال تتصل باملؤشرات الكمية وغري الكمية  االقتصاديةأما ا
 االقرتاض، فوائد دارة النقد األجنيبإ ،لسياسة املالية والنقدية الدوليةالعامة وبالذات ا االقتصاديةوتتمثل يف السياسات 

  .، باإلضافة إىل السياسات اخلاصة مبعاجلـة التضخم والبطالة يف اقتصاديات السوق على وجه اخلصوصواالدخار
  :وتتمثل فيما يلي   :والثقافية  االجتماعيةالعوامل واملغريات  -

                                                
 .156- 152:لسابق، ص صنفس املرجع ا عبد الغفار حنفي، رمسية قرياقص، 1
  .62 :، ص1998، األردن عمان، ،دار اليازوري العلمية ، االستراتيجيةإلدارة اسعد غالب ياسني،  2
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 دوافع( االجتماعي، مشاكل التـغري ليد واألعرافالسائدة ومنها التقا االجتماعيةأي القيم :  االجتماعيةالعوامل *
  ). االجتماعيوحوافز السلوك 

درجة النمو  ،األقاليم ، التوزيع السكاين يفشمل اهليكل السكاين من حيث اجلنس، األعماري: العوامل الدميوغرافية*
  .إخل...السكاين ومعدل الوالدات والوفيات

، أجهزة اإلعالم ستوى األمية، نظام التعليم الرمسي، أجــهزة التدريب اخلارجيةمن أمهها م:الثقافية والعلمية  العوامل *
  .ودورها يف نشر املعلومات

تتعلق هـذه العوامل بسياسات الدولة العامة وبراجمها التنموية ،وخططها : العوامل واملتغريات السياسية والقانونية*
، وتأثريها يف رسم السياسات مة وإيديولوجية نظامها السياسيعا، واألهم من هذا هو توجهات الدولة ال االستثمارية

وإصدار القوانني والتشريعات العامة ،فالعامل احلاسم يف تأثري العوامل السياسية ، القانونية والتشريعية علــى ميدان 
تمع ،ذلك ألن عدم  االستقراراألعمال هو مدى توفر  يزيد بدرجة   ستقراراالالسياسي القانوين والتشريعي للدولة وا
يف ظل خماطرة كبرية قد  االستثمارويضع قرارات اإلدارة اخلاصة باإلنتاج أو  االسرتاتيجياتكبرية مـن خماطر تطبيق 

ا إىل الفشل والزوال   .تؤدي 
 حتدث ريات اليتتلك التغ املنظمات من بني املتغريات اهلامة واملؤثرة على عمل معظم: لعوامل واملغريات التكنولوجيةا-

، وتأثري التكنولوجيا علـى احلسابات اآللية واإلنرتنيتعتماد ديثة يف التقنية مثل زيادة يف اال، والتغريات احليف البيئة الفتية
  .، حيث يؤدي إلـى زيادة الطلب أو اخنفاضه على بعض األوراق املالية املصرفية املنظماتعلى نشاط 

 مثل  املنظمةبطبيعة عمل  وثيقا ارتباطاتشمل تلك املغريات اليت ترتبط واليت   : حليل البيئة الخارجية الخاصةت
 :التغريات اليت حتدث يف االعتبارتتطلب متابعة البيئة التنافسية األخذ يف : يئة املنافسةب، الصناعة، املنافسة

                    مالمح وخصائص املنافسني؛  - 
  القطاعات السوقية املختلفة؛- 
                  ؛منافسني جدد خولد احتمال -  

  .قوة العمالء واملوردين -   
نتيجة كـثرة املتغريات وتغريها املستمر  االستقرارإذن البد من متابعة البيئة اخلارجية باعتبارها تتسم باحلركة وعدم  

ت اهلامة واملطلوبة لتعظيم واملعقد ؛لذا فعلى الرغم من أمهية التعرف على مكونات هذه البيئة، فهناك العديد مـن اخلطوا
  :املنافع املرتتبة على القيام بدراسة البيئة اخلارجية وهي 

املعلومات للجهد املنظم حىت يتسىن احلصول على املعلومات املطلوبة  ختضع عملية مجع : مجع املعلومات عن البيئة • 
ا أو وليد  اتاالجتماعمـن خالل العديد من األساليب مثل املناقشات بني املديرين يف  الرمسية ، التقارير اليت يقدمو

حتديد ماهية ونوعــية املعلومات املطلوبة ، وذلك مـن خالل قائمة حتدد نوع املعلومات  اإلبداع مثاألفكار عن طريق 
البحث مبوجبها يتم مجع املعلومات مثـل الوزارات واهليئات احلكومية ومـراكز  املصادر اليتباعتبار هناك العديد مــن 

  .العلمي
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ومدى التأثري على  كما ميكن تصنيف البيئة على أساس تــعدد املستويات : الكشف عـن الفرص والتهديدات البيئية • 
ديدات يف صورتني متمثلة فـي صورة فرصاملؤسسة ،حيث يظهر هذا التأثري   ؛، وصورة 

  .ا تنافسيةتشري إىل أوضاع أفضل للمؤسسة وجماالت ميكن أن حتقق فيه: الفرص -
هلا، وينبغي  سليب ويشكل مصدر خطر انعكاسوتعين أن التغيري يف عنصر من عناصر البيئة يكون له : التهديدات-

  .على املؤسسة إما التعامل معه واستغالله لصاحلها أو تفاديه
يانات اليت تتم لبوا ، مـنها استعراض املعلوماتاكتشاف الفرص والتهديدات البيئيةتوجد عدة طرق يتم من خالهلا 

املؤثرة على نشاط  ، مث مناقشتها لتحديد تأثريها احملتمل وحماولة التنبؤ بسلوك واجتاهـات التغريات البيئية مجعها وحتليلها
   .املؤسسة سواء يف املستقبل القريب أو البعيد

 نقاط القوة والضعف اليت دف حتديدبتحليل وتقييم كافة العوامل الداخلية  املنظماتتم  :البيئة الداخلية -2
ا كل عامل منها واليت تساهم  ا  باالستعانةتتسم    :االسرتاتيجية  بنتائج حتليل عوامل خارجية على اختاذ قرارا

ة التحديات اليت تواجهها كقيود بيئية ؛ املنظمةقدرة : القوة -   على جما
ا وعجزها عن الصمود أمام ا املنظمةتراجع : الضعف   -  قتحديات الــيت تواجهها واليت ختللقيود البيئية واليف قـدر

  .لديها حالة اختالل وعدم توازن يؤدي إىل عدم بقائها
باستثمارها  ميكن هذه األخرية من حتديد الفرص ونقاط القوة اليت ستقوم للمنظمةإن حتديد البيئة اخلارجية والداخلية 

ا عليها، وكذا وضع االسرتاتيجياتيف ظل القيود، التهديدات ونقاط الضعف اليت تشكل خ  التنافسية اليت من طرً
  .تنافسية قوية ودائمة خالهلا ستواجه حدة املنافسة الكامنة يف قطاع نشاطها، واليت ستمكنها من خلق وبناء ميزات

 تعريف الميزة التنافسية : ثانيا 
على  بل نتيجة بعض التحوالت الطارئة ال يوجد مفهوم موحد للميزة التنافسية، حبيث مل يظهر هذا املفهوم صدفة

  :امجيع األصعدة و منه تعرف امليزة التنافسية على أ
ا: الميزة التنافسية من وجهة نظر الدولةتعريف  - 1  القدرة على: يعرف تقرير املنافسة العاملية تنافسية البلد على ا

 بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، حتقيق معدالت منو مرتفعة ومستدمية يف دخل الفرد احلقيقي، مقاسا
  1. الصفات اهليكلية لكل اقتصاد وطينوهكذا فإن هذا املفهوم يعكس 

ا فتعرف امليزة) OCDE(أما منظمة التعاون والتنمية االقتصادية    الدرجة اليت يستطيع بلد ما، : التنافسية على ا
  ويف الوقت نفسه احملافظة على تنجح يف اختبار األسواق الدولية يف ظل أسواق حرة وعادلة، إنتاج سلع وخدمات

  2.ملواطنيها يف املدى الطويلتوسيع املداخيل احلقيقية 

                                                
قتصادية لصندوق معهد السياسات اال، ة التنافسية لالقتصاديات العربية، ندوة القدر سياسات وخطط تطوير القدرة التنافسية لالقتصاد األردنيإمساعيل زغلول، حممد اهلزامية،  1

 .250: ، ص1999النقد العريب، العدد اخلامس، 
، أطر وحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم أثر التسيير االستراتيجي للموارد البشرية و تنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةمساليل حيضيه،  2

 .04:، ص2005زائر، اجلزائر، االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجل
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اا تعرف التنافسية على مستوى القط: الميزة التنافسية من وجهة نظر القطاع تعريف - 2  املنظماتقدرة : ع على ا
 واحلماية الدولية، دون االعتماد على الدعماح مستمر يف األسواق ع صناعي معني يف دولة ما على حتقيق جنا يف قط

  .احلكومية
  :تعريف الميزة التنافسية بالنسبة للمنظمة- 3
 يعد )Philip Kcinzles( ايعرفها ،ف1957من اظهر مصطلح القدرة التنافسية سنة  ولأ ه تفعلشيء ما بأ

  1.عن منافسيهاو خيتلف جيدا  املنظمة
   يعرفها(Igor Ansoff)  ا خصائص الفرص املميزة ضمن جمال معرف بثنائية منتج  يتجه للنمو سوق–على ا

د   2.ة قويةوضعية تنافسي للمنظمةف إىل التعريف بصفات خاصة ملنتج قابل للتسويق والذي مينح فهي 
  وصف كل)Hofer and Schendel (بل املنظمة مقا املوقع الفريد الذي تطوره اامليزة التنافسية بأ

م جيدون أن امليزة التنافسية ومن خالل هذا التعريف يالحظ ،فسيها عن طريق أمناط نشر املواردمنا تتحقق من  أ
ا شيء ميكن استخدامه ضمن اسرتاتيجية املنظمة ،فاملقدرات وامليزة  ،خالل املقدرات حيث أخذوا امليزة على أ

 .ملتغري التابعاألداء هو ااعتربوا و التنافسية عدة متغريات مستقلة 
 جاء)Porter/1985and Day1984(  غة املفاهيمية  للميزة التنافسيةاجليل التايل من الصيا اووضع، 

ا شيء ،املتغري التابع االسرتاتيجيةهدف اعتربا امليزة التنافسية حيث   االسرتاتيجيةيستخدم ضمن  وليست بأ
إذا أن حتقيقها سيتولد عنها ضمنا وبشكل  ،لتنافسيةملتفوق يرتبط بامليزة  اوتربيرهم لذلك هو أن األداء ا

 3.أوتوماتيكي أداء بشكل أعلى
  و يعترب(Michel Porter)  اول من وضع نظرية امليزة التنافسية فقد صمم هلا منوذجا لقياسها يستند على

امليزة التنافسية  )Porter(املتغريات اجلزئية لالقتصاد معتربا ان التنافس امنا يتم بني املؤسسات نفسها ولقد عرف 
ا  تنشأ اساسا من القيمة اليت تستطيع منظمة ان ختلقها لزبائنها اذ ميكن ان تأخذ اشكال اسعار اقل على ا

بالنسبة ألسعار املنافسني مبنافع متساوية، او بتقدمي منافع متفردة يف املنتج تعوض بشكل واسع الزيادة السعرية 
طرق جديدة أكثر  اكتشافأن امليزة التنافسية تنشأ مبجرد وصول املنظمة إىل  اشار ايضا اىلكما ،  4املفروضة

                                                
االعمال، جامعة قناة السويس،  ، أطروحة دكتوراه يف إدارةالتحليل االستراتيجي للقدرات التنافسية لزيادة فاعلية وحدات قطاع االعمال العام مي،يمهوائل إبراهيم عبد الرحيم  1

 .67: ، ص2001مصر، 
2Thomas Fritz, The Competitive Advantage Period and the Industry Advantage Period: Assessing the 
Sustainability and Determinants of Superior Economic Performance, Gabler Edition Wissenschaft, 1ed, 
2008, p:10. 

 .137:، ص2005دار وائل، عمان، األردن،  ،مدخل استراتيجي ،االستراتيجيةنظم المعلومات  حسن علي الزعيب، 3
4 Michel Porter, L'avantage concurrentiel comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, 
Dunod, Paris,1999, p: 08. 
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أي أن جوهر امليزة  ،رد إحداث املنظمة لعملية اإلبداعأي مبج ،بتلك املستعملة من قبل املنافسنيفاعلية مقارنة 
  1.التنافسية هو اإلبداع

 ا ميزة أ بينما يعرفها السرتاتيجية  يف حالة إتباعها حتققهسسة يتم للمؤ  تفوقعنصر  ونبيل مرسي خليل على أ
التمييز  يجيةاسرتات وأ )قق ميزة التكلفة األقلحت(باسرتاتيجية قيادة التكلفة للتنافس، سواء تعلق األمر  معينة

  2.ودة األعلىجلميزة ا قيق حتبالتايلو 
 ايضا عرفها )Thompson & Strickland (ا شيء ما تفعل  ترتبط وهي نافسيهامب جيدا مقارنة املنظمة هبأ

  3.املنظمةخدمات و تسويق منتجات  وإنتاج أو  هام خللقشكل  هنشاط آخر ل يأ واملنظمة أ بوظائف
  عرفهاو )Kotha & Orne(ا مركز فريد  هو اآلخر من الزمن يف ة لنفسها عرب فرت  حتققه املنظمةبأ

  4.حمصنيف قطاع سوقي  )العمل(األداء و لفة التكو التميز  عن تالحم)الفريد املركز(ناتج  وهو منافسيها،مواجهة
  كما يعرفها أيضا)Barney ( ا تطبيق  الوقت قيمة ال يطبقها يف نفس ادإجي وخلق أ ةالسرتاتيجي املنظمةعلى أ

 وأ زاملتمي والتنفيذ الكفء أ خاللتنافسية قد يتم من  وان حتقيق املنظمة مليزة ،املنافسون احلاليون او املرتقبون
  5.لالسرتاتيجية الفريد

 ا  فعرفها علي السلمي اما  القدرات اليت تستطيع اإلدارة تنسيقهاو  ، املواردالتكنولوجياتاملهارات،  ةجمموعبأ
  :لتحقيق أمرين أساسني رهااستثماو 
  ؛مما حيققه املنافسونأعلى  للزبائنمنافع إنتاج قيم  -
  6.فسيهامناو  املنظمة نيفيما ب الفاالختتأكيد حالة من التميز  -

 كما عرفها)Kotler:(  ا مقدرة املنظمة على أداء أعماهلا بالشكل الذي يصعب على منافسيها تقليده بأ
،وميكن حتقيق امليزة التنافسية بواسطة تنفيذها لوظائف تعمل على خلق قيمة يف جماالت تقليل الكلف مقارنة 

 7.مبنافسيها أو العمل على أدائها بأساليب تقود إىل التميز
ا كل ابداع او ابتكار مادي او معنوي ميكن ان تتميز به املنظمة عن  وعليه ميكن ان نعرف امليزة التنافسية على ا

  .منافسيها وحيقق قيمة مضافة هلا ولزبائنها 
  

                                                
التنمية البشرية وفرص اإلندماج يف إقتصاد ، ورقة مقدمة إىل املؤمتر العلمي الدويل حول دور تسيير الفعال لموارد وكفاءات المنظمة في تحقيقي الميزة التنافسيةالشيخ الداوي،  1

 .259: ص ،10/03/2004  -09املعرفة والكفاءات البشرية، جامعة ورقلة، ورقلة، اجلزائر، 
 .38:، ص 1998، مركز اإلسكندرية للكتاب، االسكندرية، مصر، الميزة التنافسية في مجال االعمالنبيل مرسي خليل،  2
 .97:مي، نفس املرجع السابق، صوائل إبراهيم عبد الرحيم مهي 3

4 S. Kotha & D. Orne, General Manufacturing Strategies: An Conceptual Synthesis, Strategic Management 
Journal, Vol. 10, 1989, p: 211. 

 .98:وائل إبراهيم عبد الرحيم مهيمي، نفس املرجع السابق، ص 5
 .98: ، ص 1995غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  ، دار9000ومتطلبات التأهيل لاليزو إدارة الجودة الشاملة علي السلمي،  6
لد الرابع واألربعون، العدد الثالث، العالقة بين نظم المعلومات والميزة التنافسية في قطاع األدوية األردنيةفؤاد جنيب الشيخ، فادي حممد بدر،  7 اململكة ، جملة اإلدارة العامة، ا

 . 634:، ص2004العربية السعودية، سبتمرب
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  خصائصها: ثالثا
 وبقائها، ة التنافسيةيز امل دميومةعلى مسألة  االول مقاكيز يف امليزة التنافسية ال بد من الرت عند احلديث عن خصائص امل

 يزةامل على ان حتافظ املنظمة ، وإذا ما أرادتهما تستند إلي حماكاة ا أوهعلى تقليد املنافسنيجرد قدرة يزة تنتهي مبفامل
 يزة التنافسية اليت قامت ببنائهاعل عملية تقليد املجت ين اسرتاتيجياتأكثر استمرارية، فيجب عليها تب التنافسية جبعلها

  .نيومرتفعة الكلفة بالنسبة للمنافسصعوبة شديدة ال
الفائدة  حتقيق النجاح املرغوب، فان حتقيق و أثرها الواضح يف املنظمة اسرتاتيجيةنظرا حلساسية امليزة التنافسية ضمن و 

ا  املرجوة من امتالكها يقتضي حتقيق توفر عدد من اخلصائص و الشروط، ومن بينة اخلصائص اليت جيب ان تتميز 
  1:يزة التنافسية للمنظمة هي امل

  تبىن امليزة التنافسية على أساس االختالف و ليس على أساس التشابه؛-
  تؤسس على املدى الطويل باعتبار ها ختتص باغتنام الفرص يف املستقبل؛-
  ؛اتكون غالبا مركزة جغرافي-
  ؛حامسة مبعىن انه تتيح للمنظمة عامل السبق والتفوق على املنافس-
ا حتقق االستمرارية عرب الزمنالدميوم-   ؛ة اي ا
ا او الغائها من طرف املنافسني-   .امكانية الدفاع عنها مما يعين صعوبة تقليدها وحماكا

  2:كذلك من اهم خصائصها ايضا
  الداخلية من جهة أخرى؛املنظمة أن تكون متجددة وفق معطيات البيئة اخلارجية من جهة و قدرات و موارد  -
التغريات احلاصلة يف البيئة  نة مبعىن ميكن إحالل ميزات تنافسية بأخرى بسهولة و يسر وفق اعتباراتأن تكون مر -

  ؛اخرى من جهة املنظمة اخلارجية أو تطور موارد و قدرات و جدارات
صري و يف املديني الق حتقيقها املنظمةهذه امليزات التنافسية مع األهداف و النتائج اليت تريد  استخدامأن يتناسب -

  .البعيد
اليت ميكن أن تستخدم من  ،ألوضح فذلك يظهر من خالل خصائصهامن أجل إعطاء امليزة التنافسية املفهوم او 

ا التنافسية،   3:هي  حسب ما يراها االستاذ جنم عبود وهذه اخلصائص قبل املنظمة لتقييم ميز
  ؛تشتق من رغبات وحاجات الزبون-
  ؛ألعمالاملسامهة األهم يف جناح اتقدم -
  ؛موارد املنظمة والفرص يف البيئةتقدم املالءمة الفريدة بني -
  ؛وصعبة التقليد من قبل املنافسني طويلة األمد-

                                                
 .262:الشيخ الداوي، نفس املرجع السابق، ص 1
 . 309:، ص2009، دار وائل للنشر، عمان، االردن، 2ط، متكامل االدارة االستراتيجية منظور منهجيطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي ادريس،  2
 .27:، ص2001، اجلزء األول، معهد اإلدارة العامة، عمان، األردن،النظم واألساليب واالتجاهات الحديثة إدارة العملياتجنم عبود، جنم، 3
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  ؛تقدم قاعدة للتحسينات الالحقة-
  .م التوجيه والتحفيز لكل املنظمةتقد-

ا لك فقد وصفت امليزة التنافسية بـوباإلضافة إىل ذ   :أ
  ؛األفضلية على املنافسنيو تؤدي إىل حتقيق التفوق -
  ؛من داخل املنظمة وحتقق قيمة هلا تتبع -
  ؛قيمة ما تقدم للعمالء أو كليهما تنعكس يف كفاءة أداء املنظمة ويف أنشطتها أو يف-
  ؛قدم املنظمة وحتفزهم للشراء منهاجيب أن تؤدي إىل تأثري يف العمالء وإدراكهم لألفضلية فيما ت-
  .زول بسرعة عندما يتم تطويرها وجتديدهات تتحقق ملدة طويلة وال-
  اهدافها :رابعا

  1:جندخلق ميزة تنافسية خالل لتحقيقها من  املنظمة  اليت تسعى االهداف نيومن ب
  اتفبابتكار اهل ممن قا اولاليت تعد  (Motorola) بالنسبة لشركة هو احلالخلق فرص تسويقية جديدة كما -

  ؛ابتكار اول حاسب شخصياليت قامت ب(Appel)احملمول وشركة 
  أو نوعية جديدة من  الزبائن أو التعامل مع نوعية جديدة من كدخول سوق جديدةتنافسي جديد   دخول جمال -

  خلدمات؛ا وا السلع
  .اليت ترغب يف اقتناصها ريةوللفرص الكب املنظمة بلوغهااليت تريد  لألهدافتكوين رؤية مستقبلية جديدة -

  لتنافسيةمحددات الميزة ا:خامسا 
  :تتحدد امليزة التنافسية للمنظمة انطالقًا من بعدين هامني ومها

  2:الشكل اآليت كما يبينه  متر امليزة التنافسية بنفس دورة حياة املنتجات، ويتم متثيل ذلك:حجم الميزة التنافسية- 1
  دورة حياة الميزة التنافسية 47 :الشكل رقم

  
  .86:السابق، صنبيل مرسي خليل، نفس المرجع : المصدر

                                                
 . 105-104: ، ص ص2001، دار الغريب للنشر، القاهرة، مصر، إدارة الموارد البشرية االستراتيجيةعلي السلمي، 1
 .87- 86:نبيل مرسي خليل، نفس املرجع السابق، ص ص 2
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مرحلة النضج أين  نالحظ من الشكل أن للميزة التنافسية دورة حياة مماثلة لدورة حياة املنتج حيث تنمو حىت
حتقق ميزة تنافسية جديدة لتحافظ  ، مث تدخل يف مرحلة الرتاجع حيث جيب على املنظمة أنا مايستقر منوها نوع

   :رحلة على مكانتها يف السوق، وفيما يلي تفصيل لكل م
 ا حتتاج :مرحلة التقديم الكثري من التفكري  تعد أطول املراحل بالنسبة للمنظمة املنشئة للميزة التنافسية، لكو

ا أكثر فأكثر،  تعرف امليزة التنافسية مع مروراملادي واملايل و  واالستعداد البشري، من انتشارً حيث يعزى الزّ
بل عدد م ظىحتذلك إىل القبول الذي  ِ  .من الزبائن تزايدبه من ق

 ا من حيث االنتشار، باعتبار أن املنافسني :مرحلة التبني ً ا عليها، يركزو  بدأوا تعرف امليزة هنا استقرارا نسبي
حيث تكون ، (BCG)احللوب يف مصفوفة ، وهي نفس مرحلة األبقاروتكون الوفورات هنا أقصى ما ميكن

اخل، ...من ناحية مصاريف البحث والتطوير تغرية التكاليف امل اإليرادات أقصى ما ميكن وذلك الخنفاض
 .) اقتصاديات السلمّ (دات املنتجة ويرجع ذلك للعدد الكبري للوحالوحدوية،  واخنفاض التكاليف الثابتة

 بتقليد ميزة املنظمة،  لكون املنافسني قاموا ،يزة وتتجه شيئا فشيئا إىل الركوديرتاجع حجم امل:  مرحلة التقليد   
 .راتو يل تَراجع أسبقيتها عليهم، و من مثة اخنفاض يف الوفو بالتا

 ميزة جديدة على أسس  أو إنشاء يزة احلالية وتطويرها بشكل سريعتأيت هنا ضرورة حتسني امل :مرحلة الضرورة
ا تفق وإذا مل تتمكن املنظمة ف متامًا عن أسس امليزة احلاليةختتل د من التحسني أو احلصول على ميزة جديدة، فإ

  .يكون من الصعوبة العودة إىل التنافس من جديد أسبقيتها على املنافسني، وعندها
حياة امليزة، وتعرف يف ذات  ال ميكن أن حتوز املنظمة على ميزة تنافسية إىل األبد، وبالتايل فهي مطالبة بتتبع دورة

ة التنافسية طبيعة ديناميكية، جيعل أمر جديدة فللميز  الوقت الزمن املناسب إلجراء التحسني والتطوير أو إنشاء ميزة
  .التحسني املستمر لنشاط املنظمة مراجعتها شيئا عاديا يدخل ضمن البحث عن

  :نطاق التنافس-2
  :يتشكل نطاق التنافس من أربعة أبعاد وهي 

 ختيار ما وهنا يتم اال ،ا تنوع الزبائن الذين يتم خدمتهميعكس مدى تنوع خمرجات املنظمة، وكذ :القطاع السوقي
 .معني من السوق أو خدمة كل السوق بني الرتكيز على قطاع

  فالتكامل ، و خارجيةداخلية أ يشري إىل درجة أداء املنظمة ألنشطتها، سواء أكانت :درجة التكامل األمامي
 .او التمييز األمامي املرتفع مقارنة باملنافس قد حيقق مزايا التكلفة األقل

 هذا البعد من حتقيق مزايا  ويسمح املناطق اجلغرافية أو الدول اليت تنافس فيها املنظمة ميثل عدد :لبعد الجغرافيا
عدة مناطق جغرافية خمتلفة  وتربز أمهية هذه  تنافسية من خالل تقدمي نوعية واحدة من األنشطة والوظائف عرب

ا أو خد امليزة بالنسبة للمنظمات اليت تعمل على ا يف كل أحناء العاملنطاق عاملي، حيث تقدم منتجا  .ما
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 روابط بني األنشطة  فوجود ،يعرب عن مدى الرتابط بني الصناعات اليت تعمل يف ظلها املنظمة: قطاع النشاط
فقد ميكن استخدام نفس ، عديدة املختلفة عرب عدة صناعات من شأنه خلق فرص لتحقيق مزايا تنافسية

 .الصناعات املختلفة اليت تنتمي إليها املنظمة عرب التسهيالت أو التكنولوجيا أو األفراد واخلربات
ا وميدان نشاطها، مث حتاول بعد ذلك وضع معايري  تعمل املنظمة على البحث عن امليزة التنافسية اليت توافق قدرا

تم والتعرف على اإلطار واحلدود اليت تضبطها، حىت يقياس درجة صواب امليزة املعتمدة وضوابط تتسم بالديناميكية ل
  .حتقيق النتائج املرجوة

 
  مصادر الميزة التنافسية: المطلب الثاني

  مراحل تطور الميزة التنافسية: اوال
بأربع مراحل، ختتلف كل مرحلة يف  أن امليزة التنافسية متر) Porter(ور امليزة التنافسية فريى وفيما خيص مراحل تط

 تنافسية جبميع هذه املراحل، وكذلك ليس ضروريا ترتيبهامليزة ال خصائصها، وأوضح أنه ليس من الضروري أن متر
  :يف الشكل اآليتكما هو األربعة  ولقد خلص املراحل 1

  مراحل تطور الميزة التنافسية  48:الشكل رقم 
  

  
  

مركز  ،فاقيات المنظمة العالمية للتجارةعاطف عبيد، االقتصاد المصري في مواجهة تحديات ات :المصدر
  .538:، ص1999ات التنمية التكنولوجية، جامعة حلوان، مصر، بحوث ودراس

للميزة التنافسية، أما املرحلة الرابعة  من خالل الشكل أعاله، يتضح أن املراحل الثالث األوىل متثل االرتقاء املتوايل
  2:يلي شرح لكل مرحلة على حدى واألخرية فتمثل تراجع وتدهور امليزة التنافسية، وفيما

  تعتمد امليزة التنافسية يف هذه املرحلة على عوامل اإلنتاج، وذلك نظرا ألن ثحي :اإلنتاجيادة عوامل مرحلة ق- 1
املنافسة على أساس السعر  اسرتاتيجيةتكلفة اإلنتاج تلعب دورا مهما يف املنافسة، وهذا ما جيعل املنظمات تنتهج 

  .مستقرة يف هذه املرحلة، مما جيعل امليزة التنافسية ذات طبيعة غري
ا على االستثمار بشكل متواصل ومن مث  :مرحلة قيادة االستثمار- 2 هذه املرحلة مبنية على قدرة الدولة ومنظما

جودة املنتج االستثمارات احمللية وحتسني  القدرة على الصمود أمام املنافسني حيث يتم ختفيض التكاليف من خالل
  .وجذب الطلب بشكل عام

                                                
 .2: ، ص2003هرة، مصر، ، مطبوعات اإلسراء، القااقتصاديات التجارة الدوليةفي حامت، سامي عفي 1
 .9: ص، 2003امعية، اإلسكندرية، مصر، ، الدار اجلالعولمة وقضايا إدارية معاصرةعمر صقر، 2

  مرحلة قيادة
 عوامل االنتاج

  مرحلة قيادة
 االستثمار

  مرحلة قيادة
 االبتكار

  مرحلة قيادة
 الثروة
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امليزة  نشاءت والتكنولوجيا األكثر تعقيدا إلتعتمد هذه املرحلة على االبتكار واملهارا :مرحلة قيادة االبتكار-3
املعتمدة  ويزداد دور املنافسةاالنتاج  التنافسية، وهنا يقل دور املنافسة على أساس السعر املسندة إىل اخنفاض تكاليف

يئة البيئة التنافسية اليت    .على نسج خيوط االبتكار والتطوير تساعدعلى التكنولوجيا والتمييز، من أجل 
املراحل  يف حتققت اليت متثل هذه املرحلة بداية تراجع وتدهور امليزة التنافسية، نظرا لرتاكم الثروة :مرحلة قيادة الثروة- 4

جيعلها السابقة ورغبة املنظمات يف احملافظة على االستثمارات واالبتكارات دون االهتمام بالتطوير، وهذا ما  الثالث
ا التنافسية يف األسواق الوضع القائم،  ية نتيجة الرغبة يف احملافظة علىالدولية نظرا الحنصار املنافسة احملل تفقد ميز

ا التنافسية لصاحل املنظمات األجنبية الكربى ومن   .مث تفقد املنظمات احمللية ميزا
  الميزة التنافسية و ابعاد مصادر: ثانيا

  :نافسيةمصادر الميزة الت-1
سبق القول أن امليزة التنافسية تنبع من االستغالل األمثل للموارد املتاحة، و هذا يعين أنتوفر املوارد الضرورية ملمارسة 

لضمان البقاء واالستمرار يف  وفر املوارد غري كافأساسيا للميزة التنافسية، لكن ت النشاط حمل االعتبار يشكل مصدرا
سية يف العناصر ميكن حصر مصادر امليزة التنافو   االستغالل األمثل لتلك املواردالعمل، بل يتطلب هذا األخري

كاملعرفة الفنية، القدرات (هناك مصدرين أساسيني للميزة التنافسية يتمثالن يف املهارات املتميزة : األساسية التالية
من  إن حماوالت تفسري امليزة التنافسية للكثري، )اخل...كاملوارد املالية، طاقة إنتاجية ممتازة(واملوارد املتميزة  )والذكاء

على  املنظمات بينت أن مصدرها ال يرتبط بالتموقع اجليد يف مواجهة ظروف البيئة اخلارجية بل بقدرة تلك املنظمات
ذين وميكن من خالل توفري ه استغالل مواردها الداخلية، اليت تعد الكفاءات واملعرفة واجلودة أحد عناصرها األساسية

  :املصدرين واستغالهلما بفاعلية احلصول على املصادر النهائية التالية
 تتجسد الكفاءة يف االستغالل االمثل للموارد املتاحة، وتقاس بكمية املدخالت املستخدمة إلنتاج  :الكفاءة

اسية لإلنتاج أداة لتحويل املدخالت إىل خمرجات، فاملدخالت هي العوامل األس املنظمةحمددة، باعتبار  خمرجات
 كلما قلت  املنظمة العمالة واألرض، أما املخرجات تتمثل يف السلع واخلدمات، فكلما ارتفع معدل كفاءة مثل

 تتميز تكاليفها باالخنفاض إذا كانت تستحوذ على كفاءة فاملنظمةاملدخالت املطلوبة إلنتاج خمرجات معينة، 
 إال أن حتقيق الكفاءة يقتضي التزاما واسع النطاق، بناء مزايا تنافسيةا يسمح هلا بمقارنة مبنافسيها، مم إنتاجية عالية
 .والقدرة على حتقيق تعاون وثيق بني الوظائف املختلفة املنظمةعلى مستوى 

 على  واحلرص الزبائن بتلبية رغبات املنظماتنتيجة للتغريات السريعة والتطورات املتعاقبة، زاد اهتمام  :الجودة
اليت  ، بل أصبحت اجلودة هي االهتمام األول له والقيمةالزبونالسعر العامل احملرك لسلوك رضاهم إذ مل يعد 

 اليت ترغب يف البقاء يف املنافسة أن تصنع منتجات ذات املنظمات يسعى للحصول عليها، هذا ما أوجب على
 أن العمل على سالمةفرصة فرض سعر عايل، كما  املنظمةجودة عالية، فتدعيم السمعة من خالل اجلودة مينح 

 العملية اإلنتاجية وخلوها من أي عيوب يدعم ويزيد الكفاءة ومن مث ختفيض التكاليف، ويتم حتقيق اجلودة
  .باستخدام التكنولوجيات اجلديدة باإلضافة إىل حتسني العمليات من خالل التسيري األفضل والتدريب اجليد
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إذ  من أهم املصادر الرئيسية يف بناء املزايا التنافسية،و لشاملة كأحد مرتكزات اجلودة ا ويعترب التحسني املستمر
أقل  قيمة يفتقر إليها املنافسون مما يسمح بتخفيض التكلفة إىل مستوى املنظمة مينح التحديث ملنتجات وعمليات

الكفاءة  اليت تساهم يف حتسني حتقيق التحسني املستمر من خالل عملية البحوث والتطوير للمنظمة منهم، وميكن
األجزاء مما  من خالل تسهيل تصنيع املنتج بتقليل عدد األجزاء املكونة له، أو بتخفيض الوقت الالزم لتجميع

جبعلها رائدة املنظمة يساعد على رفع مستوى إنتاجية العامل، كما تستطيع وظيفة البحوث والتطوير الرفع كفاءة 
  .افسيةيف تطوير عمليات التصنيع، وهو ما يعطيها ميزة تن

 يف البيئة التنافسية املرتكزة على املعلومات املنظمةتعد األصول الفكرية ركيزة أساسية الستمرار نشاط  :المعرفة  
 املعتمدة على األصول الفكرية القابلة للقياس كاملعرفة، باعتبارها شرطا املنظماتواملعرفة، فلقد زاد اهتمام تلك 

املعامالت  ذات للمنظماتأصبح قياس القيمة احلقيقة للمعرفة أمرا ضروريا  ا االستثمارية، كماأساسيا ضمن سياسا
كبري يف  تستثمر بشكل املنظمات ذلك أن العديد من، ع، والعالمات التجارية املتميزةاخلاصة، وبراءات االخرتا 

الفكري، إال  ماهلا املعرفة، فهي تعمل على تأثري واستنساخ أفضل املمارسات بغية الوصول إىل استثمار حقيقي لرأس
هي اليت تستثمر  الناجحةاملنظمات، فاملنظمات أن األمر يتطلب يف البداية حتديد املشاكل املرتبطة بتطبيق املعرفة يف 

واخلدمات أو يف  التنظيمية لالستفادة منها يف عمليات إنتاج السلعا يف ما تعرفه، حبيث تنقل تلك املعرفة عرب قنوا
  . ظائف والعملياتطوير اهلياكل والو ت

  :وهناك من يضيف اىل املصادر السابقة املصادر التالية 
 املستوى الوطين و العاملي  إن االحندار املتزايد يف عدد املؤسسات، و الذي صاحبه انفجار تنافسي على :اإلبداع

ن األسبقيات التنافسية درجة اعتباره احلد األدىن م أدى إىل تصاعد اهتمام املؤسسات باإلبداع و الرتكيز عليه إىل
: إىل جانب التكلفة و اجلودة، و أصبحت القدرة على اإلبداع مصدرا متجددا للميزة التنافسية مثال

 ".املسافر العاملي اجلديد"الذي استخدمت درجة رابعة يف الطائرة أمستها  )British Airwary(شركة
  كان عليه يف السابق، اخلدمات ميزة تنافسية أكثر أمهية مما يعترب الوقت سواء يف إدارة اإلنتاج أو يف إدارة: ا لزمن 

إىل أمهية الزمن يف حتقيق ميزة تنافسية   فالوصول إىل الزبون أسرع من املنافسني ميثل ميزة تنافسية، و هنا نشري
  :كالتايل

  ؛ن خالل اختصار دورة حياة املنتجختفيض زمن تقدمي املنتجات اجلديدة إىل األسواق م-
  زمن دورة التصنيع للمنتجات؛ ختفيض-
  ؛ )الفرتة الفاصلة بني طلب املنتج و التسليم( ختفيض زمن الدورة للزبون -
  .االلتزام جبداول اجلودة لتسليم املكونات الداخلة يف عملية التصنيع-
 1:و هناك جمموعة مصادر أخرى خنص بالذكر ما يلي  

                                                
   .310:، ص2007، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، االردن، 2، طاالدارة االستراتيجية، يبطاهر حمسن منصور الغال1
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لموسة و الغري امللموسة مثل العوامل األساسية لإلنتاج، الطاقة و املوارد املصادر الداخلية و املرتبطة مبوارد املؤسسة امل-
قد تأيت امليزة التنافسية من النظم اإلدارية املستخدمة و املطورة،  و غريها، كذلك... األولية، قنوات التوزيع، املوجودات

  .و املعرفة طرق التحفيز، مردودات البحث و التطوير، و اإلبداع أساليب التنظيم اإلداري،
املصادر اخلارجية و هي كثرية و متعددة و تتشكل من متغريات البيئة اخلارجية وتغريها مما يؤدي إىل إجياد فرص و -

العرض و الطلب على املواد األولية، املالية، املوارد البشرية  ميزات ميكن أن تستغلها املؤسسة و تستفيد منها، كظروف
  .املؤهلة و غريها

  .و العالقة مع اآلخرين االسرتاتيجيةا سة أن تبين ميزة تنافسية من خالل خياراميكن للمؤس-
وقدرة املنظمة  الزبونيرتبط حتقيق امليزة التنافسية ببعدين اساسيني مها القيمة املدركة لدى  :ابعاد الميزة التنافسية-2

  :على حتقيق التميز 
 ا املختلفة يف حتسني القيمة ): نالقيمة املدركة للزبو (ختفيض التكلفة :البعد االول ميكن للمنظمة استغالل امكانيا

اليت يدركها الزبائن للسلع واخلدمات اليت تقدمها مما يساهم يف بناء امليزة التنافسية هلا وفشل املنظمة يف استغالل 
ا املتميزة قد يكلفها الكثري و امكاني من جراء تعاملهم مع املنظمة  ادرك الزبائن اذا تتحقق امليزة التنافسية للمنظمةا

م حيصلو   1.ن على قيمة اعلى من منافسيهاا
ميكن القول انه كلما ارتفعت القيمة املدركة اليت يوليها الزبائن ملنتجات وخدمات املنظمة، كلما ارتفع السعر الذي 

للسلعة او اخلدمة يكون تقبضه املنظمة على هذه املنتجات واخلدمات وجيب مراعاة ان السعر الذي تفرضه املنظمة 
، ذلك الن الزبون يستأثر ببعض القيمة يف اطار ما او اخلدمةعادة اقل من القيمة اليت يوليها الزبائن لتلك السلعة 

يسميه االقتصاديون بالفوائض االستهالكية ويستطيع الزبون ان يفعل ذلك الن املنظمة تتنافس مع املنظمات االخرى 
   :شكل التايل يوضح هذا املفهوم من اجل مصلحة الزبون وال

  الفائض االستهالكي 49 :الشكل رقم 
        V         V:قيمة املنتج بالنسبة للزبون  

          P            P: السعر الذي ميكن ان تضعه املنظمة للمنتج يف ظل الضغوط التنافسية  
C  C:تكلفة انتاج املنتج  

          P-C:ظمةهامش ربح املن  
  V-P:الفائض االستهالكي  

مصطفى محمود البكري، الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية، االسكندرية، مصر،  :المصدر
  . 14:، ص2006

                                                
1 Jacques Castenau, Loic Daniel, Bruno Metting, Le Pilotage Stratégique, 2 édition, edition d’organisation, la 
France, 2002, p :62. 
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وعلى الرغم مما اشارت اليه الدراسات ان السعر يلعب الدور االكرب يف حتديد مفهوم القيمة لدى الزبائن اال ان االمر 
مستوى السعر باجلودة، مدى االقتناع باملنتج او اخلدمة، مدى االعتماد عليه، خدمات ما بعد  رنةاعقد من جمرد مقا

  .البيع
 تعتمد على تقدمي منتج خيتلف عن منتجات املنافسني كمنتج ذو جودة عالية، منتج اصلي  :التميز :البعد الثاني

ون الذي يبحث عن ميزة دائمةن كما ميكن اخل، هذا التميز يكون مدرك بوضوح من طرف الزب...او منتج متجدد 
حتقيق امليزة التنافسية من خالل عرض سلعة او خدمة ال يستطيع املنافسني تقليدها بسهولة او انتاج نسخة منها 

  .والتميز يسمح للمنظمة بفرض سعر اعلى من اسعار منافسيها
 الكفاءة: ية العديد من العوامل امهها هيتنافسيدخل يف بناء املزايا ال :االسس العامة لبناء الميزة التنافسية -3
ا يف اجلانب التطبيقي من و ) سرعتها(، االستجابة)التحديث(د، اجلودة، التجدي)التكلفة( هي االسس اليت اعتمد

ااالستبيان   ألي منظمة ان تعتمد عليها بغض النظر عن جماهلامتثل اسس البناء العامة للمزايا التنافسية اليت ميكن  أل
ا ا او منتجا   : كما يبينه الشكل التايل  او ختصصها، وبغض النظر عن نوع خدما

  االسس العامة لبناء الميزة التنافسية 50: الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  من اعداد الباحث: المصدر
  

 رض، اال:املنظمة هي اداة حتويل مدخالت اىل خمرجات واملدخالت هي عوامل االنتاج  :)التكلفة( :الكفاءة
العمل، راس املال، التنظيم، اما املخرجات فهي السلع واخلدمات اليت تنتجها املنظمة وكلما استطاعت املنظمة ان 
ا حتملت تكاليف اقل من منافسيها استطاعت ان تتميز عنهم بالبيع بسعر  تكون اكثر كفاءة من منافسيها اي ا

 . اقل منهم 
  ا لتحقيق االهداف ان املنتجات واخلدمات ذات اجل :الجودة ودة العالية ميكن عليها االعتماد عليها والثقة 

املنشودة، الن توفري املنتجات ذات جودة عالية من شانه ان يزيد من قيمتها يف اعني الزبائن وبالتايل تقبلهم 
لتكاليف كما الرتفاع سعرها من جهة ومن جهة اخرى ميكن ان يؤدي ارتفاع اجلودة اىل زيادة االنتاجية وتقليل ا

  :مبني يف الشكل التايل 
  

 اجلودة )التكلفة(الكفاءة 

 االستجابة التحديث

 الميزة التنافسية
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  تأثير الجودة على الربح 51: الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

شارلز هل، جاريث جونز، ترجمة محمد رفاعي الرفاعي، محمد احمد سيد عبد المتعال، االدارة :المصدر
  .207:، ص2007االستراتيجية مدخل متكامل، دار المريخ، الرياض، السعودية، 

  
 يث يتعلق بطريقة ادارة املنظمة اويشار اىل التجديد على انه اي شيء جديد او حد ):التحديث(ديد التج 

ويقصد به اي تطور او تقدم يطرا على انواع املنتجات واخلدمات املنتجات واخلدمات اليت تقدمه املنظمة 
التجديد حيالفها النجاح اال ان  وعمليات االنتاج ونظم االدارة واهلياكل التنظيمية، ورغم انه ليس كل عمليات

ا قد متنح املنظمة شيء يفتقر له  العمليات اليت يكتب هلا النجاح هي اليت قد تشكل مصدرا للميزة التنافسية  أل
 1.املنافسون وبالتايل يسمح تفردها ان ترفع من اسعارها مقارنة باملنافسني

  ى املنظمة ان تكون قادرة على اداء املهام افضل من لتحقيق هذا العامل بشكل متفوق، يتعني عل: االستجابة
ا، ان  منافسيها يف حتديد واشباع حاجات ورغبات الزبائن وعندئذ سيويل الزبائن  ا وخدما قيمة اكرب ملنتجا

حتقيق االبعاد السابقة جيب ان يتماشى مع سرعة االستجابة حلاجات الزبون وهنا يربز عامل مهم اال وهو موائمة 
، سرعة االستجابة يف البنك مثال هي الوقت املستغرق ملعاجلة القرض واخلدمات للحاجات الفردية واجلماعية السلع

والشكل التايل يوضح تأثري االبعاد السابقة الذكر على  2او الوقت الذي يقضيه الزبائن يف الصف او الطابور،
  :التكلفة وسعر البيع

  
  
  
  
  
  

                                                
 .84:نبيل مرسي خليل، نفس املرجع السابق، ص 1

2 Jacques Castenau, Loic Daniel, Bruno Metting, op, cit, p:63. 

 الجودة
 زيادة الثقة

 تكلفة اقل

 سعر اعلى

 زيادة االنتاجية

 الجودة
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  ة التنافسية على التكلفة والسعرتأثير ابعاد الميز  52 :الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .205:، نفس المرجع السابق، صشارلز هل، جاريث جونز: المصدر
  

  وتحليل قوى التنافس استراتيجيات الميزة التنافسية: المطلب الثالث
  :استراتيجيات الميزة التنافسية :اوال

دف اىل تنشيط املوارد وعناصر ان االسرتاتيجيات هي مبثابة جمموعة من التصو  رات والقرارات والعمليات اليت 
التفوق قصد تدعيم املوقف التنافسي للمنظمة ومن منظور تسيريي حبت فان االرباح اليت حتققها املنظمة هي 

 قد أكدو  )Porter(مبثابة نتيجة لالسرتاتيجية اليت تتبناها من بني ثالث اسرتاتيجيات مشتقة من منوذج

)Tarondeau( التنافسية للمؤسسة جيب أن تصمم بشكل يؤدي إىل السيطرة والتحكم  على أن االسرتاتيجية
، كما جيب أن تتسم تلك اعن منافسيها وتوسيع نشاطا للمنظمة بالتميز يف املوارد والكفاءات اليت تسمح

حيث  1،افسية واسرتاتيجيات املنافسنياإلجيايب مع تغريات البيئة التن االسرتاتيجية باملرونة الكافية إلحداث التكيف
فسي كما هو مبني يف الشكل تعتمد كل اسرتاتيجية على ثقافة خمتلفة وتصور مغاير لكيفية جتسيد التفوق التنا

  :االيت
  
  
  

                                                
1 Tarondeau J.C, Le management des savoirs, Paris, la France, 1998, PUF, p17. 

 الكفاءة

 التكلفة المنخفضة

 الجودة التجديد

 السعر االعلى

 االستجابة للزبون
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ــ األساسيةاالستراتيجيات    53:الشكل رقم  ــ   Porter لــــ
  

  كل القطاع
  
  

  جزء من القطاع
 القيمة املدركة                                                                     التكلفة

Source :Michael E. Porter. Competitive Strategy, Techniques for Analyzing 
Industies and Competitors, (U.S.A., free press, 1980), P: 7.  
, 

  :استراتيجية قيادة التكلفة-1
اخذت هاته االسرتاتيجية حيزا كبريا من اهتمامات الباحثني خاصة يف فرتة السبعينات تزامنا مع ظهور منحىن 

تستطيع املؤسسة أن حتقق ميزة تنافسية إذا استطاعت أن ختّفض من تكلفتها اخلربة  وحسب هذه االسرتاتيجية 
بسعر أقل من ذلك السعر اخلاص باملنافسني، حبيث يسمح هلا احلصول  اخدما أو احبيث ميكنها بيع منتجا

دف هذه االسرتاتيجية إىل حتقيق قيادة الصناعة يف هو  كبري من الربح على حصة هامة يف السوق وحتقيق قدر
  1:امن الطرق والسياسات الوظيفية أمهه اخنفاض سعر البيع من خالل جمموعة

  تركز أساسا على االهتمام الواعي للعاملني بشأن التكلفة، إذ يهدف العاملون بشكل أساسي تنمية قيم تنظيمية -
  إىل العمل على ختفيض التكاليف إىل أدىن حد ممكن؛

  تقدمي منتج أساسي دون أي نوع من الكماليات اإلضافية اليت تؤدي إىل زيادة تكلفة إنتاجه؛-
  الية، كاستبدال العمليات اليدوية بعمليات آلية رخيصة الثمن؛تعديل األنشطة والعمليات ذات التكاليف الع-
  استخدام مواد أولية منخفضة السعر دون املساس جبودة املنتج؛-
  .ختفيض تكاليف البحوث والتطوير واإلعالن-

إىل  ، حيث يؤدي ختفيض السعر2االسرتاتيجيةيعد وجود طلب مرن للسعر من أهم الشروط الالزمة لتطبيق هذه 
 املنتج كما ة مشرتيات املستهلكني للسلعة، ومنطية السلع املقدمة، باإلضافة إىل عدم وجود طرق كثرية لتمييززياد

مواجهة  حتقيق عدة مزايا توفر هلا قدرا من احلماية اليت متكنها من االسرتاتيجيةمن خالل هذه  املنظمة تستطيع
  3:زايا يفوتتمثل هذه امل )Porter(قوى التنافس اخلمس اليت حددها 

  املنتجة بتكلفة أقل موقعا أفضل من حيث املنافسة على األسعار؛ املنظمةفيما يتعلق باملنافسني حتتل -
                                                

 .200:، ص1993، مكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، مصر، اإلدارة االستراتيجية مفاهيم وحاالت تطبيقيةإمساعيل حممد السيد،  1
 .116:نبيل مرسي خليل، نفس املرجع السابق، ص2
 .223:، ص1996، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية، مصر، 2، طط االستراتيجيالتخطينبيل خليل مرسي، 3

  التكلفة قيادة استراتيجية  استراتيجية التميز

  التركيز  استراتيجية
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  م على ختفيض األسعار؛املنتجة بتكلفة أقل حبماية ضد املنافسني لعدم قدر  املنظمةبالنسبة للمشرتين تتمتع -
األقوياء  أقل يف بعض احلاالت أن تكون يف مأمن من املوردين املنتجة بتكلفة للمنظمة فيما يتعلق باملوردين ميكن-

  خاصة فيما يتعلق بضغوط ارتفاع أسعار املدخالت اهلامة؛
  املنتجة بتكلفة أقل موقعا تنافسيا ممتازا ميكنها املنظمةفيما يتعلق بدخول املنافسني احملتملني إىل السوق حتتل -

  هجوم من املنافسني اجلدد؛من تبين سياسة ختفيض األسعار ملواجهة أي 
  املنتجة بتكلفة أقل استخدام ختفيضات السعر ملواجهة السلع البديلة املنظمة فيما يتعلق بالسلع البديلة تستطيع-

  .واليت قد تتمتع بأسعار جذابة
 التكلفة على جانب واحد من جوانب املنظمة ومن أهم املشاكل اليت ميكن أن تعرتض هذه االسرتاتيجية، تركيز

على إغفال  وإمهال اجلوانب األخرى، وعدم فهم اإلدارة للعوامل اليت تؤثر على تكلفة الوحدة الواحدة، عالوة
إىل أنه ال  ا على ختفيض التكاليف من خالل أداء نشاط املشرتيات بصورة أكثر فاعلية، باإلضافةلقدر  املنظمة

  1.املنظمة املستخدمة يفتوجه حماوالت ختفيض التكاليف إال على العمليات احلالية 
  التميز استراتيجية -2

واليت  ،االسرتاتيجيةأن ختلق لنفسها مركزا تنافسيا مميزا ودرجة عالية من التمايز من خالل هذه  املنظمةتستطيع 
إىل املنظمة  تسعى االسرتاتيجيةفمن خالل هذه ، ثنائية يف جمال الصناعةتقوم على التميز واالنفراد خبصائص است

 ا، حبيث تتضمن هذه الصورة القناعة بأن منتجاتا وخدمان صورة أو خيال ذهين حمبب حول منتجاتكوي
  2.تعد جوهرية، وفريدة ومميزة عن منتجات املنافسني املنظمة

ميكن  املباعة كمابعرض السعر الذي تراه مناسبا وبالتايل زيادة عدد الوحدات للمنظمة ومثل هذا التميز يسمح 
، شرائه للمنتج عندالزبون قيق التميز من خالل حماولتها ختفيض درجة املخاطرة والتكلفة اليت يتحملها حت للمنظمة

النجاح يف  املنظمة ولكي حتقق املنتج مقارنة مبنتجات املنافسنيوكذلك يف حماولتها خلق مزايا فريدة يف أداء 
  3:وهي االسرتاتيجية روط عند تطبيق هذهاسرتاتيجية التميز جيب عليها مراعاة بعض الش

 توجد مجلة من الشروط نذكر أمهها :الشروط المرتبطة بالمحيط الخارجي:  
  ومنتجات املنافسني من خالل امليزة اليت تتوفر فيه؛ املنظمةإدراك املستهلك لقيمة الفرق بني منتج -
  توافق استخدامات املنتج مع رغبات املستهلكني وتنوعها؛ -
  .نفس اسرتاتيجية التميز تنتهج منظماتعدم وجود  -

  ضمن هذا اإلطار جند :للمنظمةالشروط المرتبطة بالمحيط الداخلي:  
  توفر مواد أولية ذات نوعية رفيعة تسمح بتوفري جودة وأداء متميز للمنتج النهائي؛ -

                                                
 .202-201:إمساعيل حممد السيد، نفس املرجع السابق، ص ص 1
 .160:، ص1999، دار اليازوري، عمان، االردن، 1، طاإلدارة الدوليةسعد غالب ياسني،  2
 .184-183:إمساعيل حممد السيد، نفس املرجع السابق، ص ص 3
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 ةدف تصميم منتج خبصائص ومواصفات ممتازة وفائقهبذل جمهودات كبرية يف جمال البحوث وتطوير املنتج  -
  األداء تتوافق مع رغبات املستهلك مع الرتكيز على اجلودة وحتسينها؛

  االستخدام األمثل للموارد الفكرية واملهارات والوقت واجلهد واألفراد؛ -
  يوفر املعلومات الكافية عن كيفية تشغيل املنتجات، ويسمح عال،وجود نظام معلومات تسويقي وخدمايت ف -

  .ويوفر صيانة سريعة ودقيقة كما يساهم يف سرعة تلبية الطلبات زبونللاملساعدات الفنية  بتقدمي
  :التركيز استراتيجية-3

  للمنظمة دف إىل الوصول إىل أفضل موقع يف السوق وبناء ميزة تنافسيةتعد من االسرتاتيجيات الثالث اليت 
  بعض القطاعات اخلاصةا الدفاعية وحتددها على اسرتاتيجيا يفمن خالل العمل يف قطاع معني، حيث تك

  االسرتاتيجيةوفقا هلذه  فاملنظمةالسوق الذي ميكن فيه عرض سلع وخدمات متميزة وبتكاليف منخفضة،  يف
  .تعمل يف السوق بأكمله بل تتعامل وتركز على قطاع صغري وحمدد من السوق ال

 بطريقة أفضل، فكل املوارد قادرة على خدمة القطاع السوقي املنظمةجتعل  اوتتميز هذه االسرتاتيجية بكو 
  تطبيق هذه االسرتاتيجية من خالل اختيار للمنظمة هودات موجهة خلدمة هذا القطاع وحده، وبالتايل ميكنوا

شدة  ومدى رحبيته و بيته بناء على كل من حجم القطاعالصناعي الذي يتم فيه التنافس وحتديد مدى جاذ القطاع
كما أن تطبيق هذه  ةيفية بناء ميزة تنافسية يف القطاعات السوقية املستهدفقوى التنافس اخلمس فيه، وحتديد ك

  :االسرتاتيجية يستلزم مجلة من الشروط إلجنازها بصورة مالئمة وهي
  وجود أعداد خمتلفة من املشرتين هلم رغبات وحاجات متنوعة وطريقة استخدامهم للمنتج متمايزة؛-
  ى نفس القطاع السوقي املستهدف؛عدم حماولة أي منافس آخر الرتكيز عل -
  العمل على توفري املهارات واملوارد الالزمة خلدمة القطاع السوقي املستهدف؛ -
  اشتداد حدة قوى التنافس اخلمس، مما ينتج عنه اختالف جاذبية قطاعات الصناعة؛ -
 .احلجم، معدل النمو، الرحبية: تفاوت قطاعات الصناعة من حيث -

  1:رتكيز ثالثة أشكال وهيتأخذ اسرتاتيجية ال
 يف السوق  من خالل احلصول على أكرب حصةاملنظمة يتم تنمية وتوسيع سوق منتجات وخدمات  :تنمية السوق

 .احلايل، أو الدخول إىل أسواق جديدة على املستوى العاملي
 مبا املنظمة  وخدماتنات، وتغيريات على منتجات الرتكيز بإجراء تعديالت، وحتسي اسرتاتيجيةتم  :تنمية المنتج

ثق صلة  تلبية  باملنتجات واخلدمات املتاحة يف السوق احلايل من خاللالزبون يضيف مزايا جديدة للمنتج، أو مبا يوّ
 .املنظمةرغباته وحاجاته رغم تنوعها وجتددها، وبالتايل حتقيق رضاه عن منتجات 

                                                
 .168:سعد غالب ياسني، نفس املرجع السابق، ص1
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 أو املنظمات  عض الوحدات اجلديدة أو شراء بعضتعمل على امتالك أو شراء ب املنظمة يعين أن :التكامل األفقي
جديدة  املتزايدة أو استغالل فرص استثمار الزبائنالوحدات املنافسة، أو على األقل السيطرة عليها لتلبية رغبات 

التكامل   من خالل املنظمةا وبالتايل حتقق دف احلد من املنافسة اليت متثلها، أو التحكم يف حجمها وأسلو 
 1.وسيطرة، ورقابة أكرب على السوقكفاءة، 

  تحليل قوى التنافس : ثانيا
 لتنافسية ودرجة شدة التنافس،وأنشطتها على القوى ا تمامهااهتركز  نينبغي أ املنظمات نبأ)Porter(يؤكد 

ة  إن حتليل قوى التنافس أو حمددات قوى الرحبية يف الصناعة ميثل أمهي ،نافسة على القوى اخلمسدرجة امل وتتوقف
،حيث يتطلب متابعة مستمرة ملا حيدث يف البيئة احمليطة واملؤثرة يف الصناعة ،فضال  االسرتاتيجيةعظمى يف صياغة 

بيئة الصناعة من خالل حتديد املنافسني  عن كونه مدخال رئيسيا لتحليل الفرص والتهديدات اليت تواجه املنظمة يف
م اليت يعملو    2.ن فيهااألقوياء ومدى فاعليتهم وتأثريا

الذي اقرتحه سنة ) Porter(وعند التعرض لتحليل قوى التنافس يف الصناعة البد من االعتماد على مدخل 
  3.اكل التخطيطية لتحليل التنافسيةمن أشهر اهلي) Porter( لــ ،كما يعد منوذج القوى التنافسية اخلمس1985

،ودرجة شدة التنافس  نشطتها على القوى التنافسيةوأ اهتمامهاأن املنظمات ينبغي أن تركز ) Porter(حيث يؤكد 
، ويستلزم من املنظمة عند القيام مبسح للصناعة بتحديد وتقييم األمهية النسبية لكل من هذه القوى يف الصناعة

  .اخلمس ودرجة تأثري كل منها يف جناح املنظمة 
رفع أسعارها وحتقيق  قدرة املنظمة علىيؤدي إىل تقليل  ، أن ازدياد قوة كل من هذه القوىإىل)Porter(ويشري 

يف حني تتوفر الفرص عندما تنخفض قوة التأثري هلذه  ،ديد يزداد بازدياد قوة هذه القوىاي إن الته ،أرباح عالية
  :اخلمس يف حتليل الصناعة اآليت للقوى التنافسية) Porter(ويتضمن منوذج  ،القوى اخلمس على املنظمة

  ؛عةشدة املنافسة يف الصنا  -
  ؛ديد الداخلني اجلدد للنشاط-
  ؛نتجات البديلةديد امل -
  ؛القوة التفاوضية للموردين -
  .القوة التفاوضية للعمالء-

  
  
  

                                                
 .226:، ص1995، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، 1، طالتسويق الفعال حمي الدين األزهري،1
 .102:، ص2005عمان، األردن،  ، دار اليازوري،االستراتيجيةاإلدارة زكرياء مطلك، الدوري، 2
 .212:ص، نفس املرجع السابقن، إفدامي توربان، وآخرون، ترمجة قاسم شعبا3
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  قوى التنافس الخمس   54:الشكل رقم 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  

ر داة، حاالت تطبيقي -ياتعمل -يمهمفا، ي مساعدة، اإلدارة االستراتيجيةماجد عبد الدهد:المصدر
  .168:، ص2013،ناألرد عمان،والطباعة، ة للنشر والتوزيعميسر ال

بكثافة املنافسة بني )Porter( ما يسميها  سة يف الصناعة أومتثل شدة املناف :شدة المنافسة في الصناعة -1
 عدة  املنظمات املوجودة مبحور ومركز القوى اليت تؤثر يف درجة جاذبية الصناعة ،وترجع شدة املنافسة إىل وجود

  1:عوامل 
 ؛ساويهم تقريبا يف احلجم والقوةتعدد املنافسني  أو ت 
 بطء معدل منو الصناعة مبا يدعو املنتجني ذو العقلية التوسعية إىل الصراع من أجل احلصص السوقية؛ 
 لتميز من غريها؛) السلع أو اخلدمات ( افتقار املنتجات 
 لف مبا يغري املنتجني بتخفيض األسعار؛ارتفاع التكاليف الثابتة أو قابلية املنتجات للت 
 عدم  إمكانية زيادة الطاقة اإلنتاجية إال بكميات كبرية يف كل مرة يراد فيها ذلك؛ 
 ارتفاع موانع اخلروج من الصناعة ،مثل استخدام أصول متخصصة جدا أو والء اإلدارة الزائد للصناعة مبا يدفع 

ا يف الصناعةاملنظمة أحيانا للتنافس بشدة برغم عدم حتقي  ؛قها ألرباح عالية أو معقولة على استثمارا
 م عن املنافسة م وأصوهلم األوىل وفكر م وشخصيا  .اختالف املنافسني يف اسرتاتيجيا

أي الرتكيز  ،للزبائنوتتميز حالة ازدياد املنافسة باحلاجة إىل ختفيض الكلف وتقدمي مستويات أفضل من اخلدمة 
  .لتمييز والرتكيز على أسواق معينةل القيادة الشاملة يف التكلفة وامث اسرتاتيجياتعلى 

                                                
 .98- 97:، ص ص1995عمادة شؤون املكتبات، اململكة العربية السعودية،  ،، أصول عملية وحاالت عملية االستراتيجيةاإلدارة كامل السيد غراب، 1

  الداخلون الجدد
New Entrants 

  القوة التفاوضية للزبائن
Bargaining 

Power Buyers 

  القوة التفاوضية للمنتجات
Substitutes 

  للموردينالقوة التفاوضية 
Bargaining Power of 

Suppliers 
 قطاع المنافسة
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 تتوقف على السوقنافسة احلالية يف امل :)المنافسون في الصناعة(تهديدات المنافسين الجدد والمحتملين  - 2
 العوامل ، مناخل...نتجات، بنية التكاليفة تعلقهم بالصناعة، التنوع يف امل، درجنينافسها عدد املمهأ اعتبارات عدة

  نتج، حواجز اخلروج من الصناعة، بنية التكلفة الثابتةامل متييزالصناعة،  ومننافسة، ديد درجة املحتؤثرة يف امل
  1.ضافةالقيمة امل إمجايل إىل

ديد داخل   البيئة التنافسية وعلى رد الفعل إىل ن الدخولدو  حتولعوقات اليت جدد للقطاع على طبيعة امل نييعتمد 
رتفعة امل الدخول تواجدين، لذا تعترب حواجزامل نيتنافساجلدد من قبل امل نؤالء الداخلو ه هيتعرض ل نأ ميكن الذي

قيق الصناعة حت على زيادة احلواجز ستؤدي إىل االسرتاتيجية املعتمدة نرتفع للرحبية، ومن مث فإامل للمستوى مفسرة
 3:تة عوائق رئيسية للدخول يف الصناعة هيس)Porter(،وقد حدد 2دى الطويلامل على لعوائد مرتفعة

  وحتد هذه االقتصاديات من دخول املنتجني اجلدد للصناعة بإرغامهم على البدء حبجم كبري :اقتصاديات الحجم
 .أو قبول نقائص من حيث تكلفة اإلنتاج 

  ب على والء ة للتغلخيلق متييز املاركة حاجزا آخر يضطر املنتجني اجلدد إىل صرف مبالغ كبري  :تمييز المنتج
  .حيث يلعب اإلعالن وخدمة العمالء والفروق يف املنتجات الدور األول يف متييز املنتجات  ،العمالء ملاركة معينة

  ا من تسيطر املنظمات القوية املوجودة يف السوق على قنوات :الدخول إلى قنوات التوزيع التوزيع وما يتصل 
ثقيال على املنظمات الداخلة اليت ستضطر إىل   السوق سيشكل محاللذلك فإن مسألة الدخول إىل ،تسهيالت

أو العمل على تكوين قنوات توزيع  قنوات التوزيع املوجودة يف السوقحتمل تكاليف أعلى إذا اختارت استخدام 
ا  ويف كل األحوال سينعكس كل اختيار بدرجة أو بأخرى على سعر وهو خيار مكلف للمنظمة اجلديدة خاصة 

 .نتج النهائي ومن مث على حصة من املبيعات واألرباح امل
 فقد تتمتع املنظمات القائمة يف الصناعة :  األوضاع غير مناسبة من حيث التكاليف فيما يتعدى أثر الحجم

 :مبزايا من حيث تكاليف إنتاجها مما ال تتمتع به املنظمات اليت ترغب يف الدخول فقد تعود إىل 
  ؛منحى اخلربةأثر منحى التعلم و    -

  ؛ينإمكانية  حصوهلا على املواد اخلام  من أفضل املورد-
  ؛مثال االخرتاعتوافر للغري  حبكم توافر تكنولوجيا معينة  هلا ال ت-
  ؛،أو حلصوهلا على إعانات حكومية شراؤها لألصول ثابتة يف املاضي قبل زيادة أسعارها حاليا-
  .مزايا ترجع ملواقع مصانعها احلالية -

                                                
 .270:نفس املرجع السابق، ص، يبالغال طاهر حمسن منصور 1
 .34:مساليل حيضيه، نفس املرجع السابق، ص 2
 .76-75 :ص ص ،املرجع السابقنفس  ،غراب مل سيدكا3
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 ختلق احلاجة الستثمار موارد مالية طائلة يف الصناعة من أجل املنافسة حاجزا آخر للدخول :تطلبات الرأمسالية امل
والتطوير  ل القصري مثل اإلنفاق على البحوثيف األج لالسرتجاع،خاصة إذا كان املال خمصصا لنفقات غري قابلة 

 .واإلعالن 
  وذلك من خالل  الصناعات من قبل املنافسني اجلدددخول لبعض قد حتد احلكومة أو متنع  ال:سياسة احلكومة

فضال عن كل ستة العوائق  السابقة جند أن ما حيد من دخول ، القوانني اجلمركية، قوانني تلوث املياه :التشريعات
عش ودع (اه جتبااجلدد، إذا كان رد الفعل  ادمنيللقاملنتجني اجلدد اخلربة الصناعية مبدى رد فعل  املنتجني احلاليني 

كما إن فرص بقاء املنافسني  اجلدد أكرب من  ،سألة الدخول يف السوق تكون ممكنة، فإن م)اآلخرين يعيشوا أيضا
 .الناحية العملية 

  دد وفرة البدائل الربح احملتمل للصناعة عن طريق وضع سقف علىحت :تهديد السلع أو الخدمات البديلة - 3
   ن هناكبأ )Porter(، والحظ متييزه ج أونتمن نوعية املتزيد الصناعة  نائل ينبغي أالبد راألسعار ولتقليل حدة تأث

  1:من البدائل الصعبة نينوع
 مما  ج أو التقليل من الكلف،تنتمر بالتحسن السريع يف خصائص املسالتكنولوجي امل رييأيت التغ :التحسن السريع

 .بدائل جديدة اجبادصعوبة يف  يؤدي إىل
  أسعار ميناعات ذات األرباح العالية بتقدمن الصالناجتة تستطيع البدائل  :األرباح العاليةالصناعات ذات 

 .منخفضة
  نوعًا من القوة أو السلطة على ميتلكون فهم م مصدر مدخالت القطاع، وبالتايلهو : القوة التفاوضية للموردين-4

 ري ذلكريد والدفع وغى األسعار أو أسلوب التو بغرض السيطرة علحتالفات إقامة  ؤالء إىلهالصناع، فقد يعمد  قطاع
ا تنعكس على امل نكما إ مورديها من  تدرس نأ املنظمةعلى ني جودة منتجات القطاع، ولذلك يتعواد اليت يعرضو

ا أ هذهجوانب شىت، ومن  ديدات، واليت أشار إليها  ناجلوانب اليت من شأ   2:كما يلي)Porter(تشكل فرصًا أو 
ا واالستمرارية يف التموين بواد األولية ووسائل اإلنتاج وجامل التميز يف-   ؛ هود
  وردين آخرين؛ تكلفة التحول مل-
  .وسائل اإلنتاج البديلة وضعية-

وعلى أمهية العالقة  ،ص وموقف السوق الذي يتعاملون معهتعتمد القوة التفاوضية للموردين على عدد من خصائو 
م  يف الصناعة  ومقارن ا تها باألعمال الكلية  للمنظمة ،لذلك فإن حتليل املوقف التنافسي للسوق يعد أمر مببيعا
    3:وتزداد القوة التفاوضية يف احلاالت اآلتية  ،بالغ األمهية بالنسبة للموردين

  ؛قدر كبري من الرتكيز يف املنتجاتقلة عدد املنظمات اليت تعمل يف جمال التوريد مع توافر -

                                                
 .141:، ص2004، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، االردن، االدارة االستراتيجية  العولمة والمنافسةكاظم نزار الركايب،  1
اء الدين لنشر والتوزيع، اجلزائر، االدارة االستراتيجيةحسني رحيم،  2  .101:، ص2008، دار 
 .106:ك الدوري، نفس املرجع السابق، صزكرياء مطل3
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هزونم بديلة منعدم وجود مواد خا-   ؛افسة لتلك اليت يقدمها ا
  ؛عة جباذبية تكفل دخول جمهزين جددعدم متتع الصنا-
  ،ة تفكريها باللجوء ملصادر بديلةتتحمل املنظمات نفقات عالية يف حال-
  ؛شكل نسبة كبرية من إنتاج السلعةعندما تكون املواد الداخلة يف اإلنتاج الزمة وت-
ديدا ألية حماولة للتكامل العمودي يف أعمال الصناعة عند الوثوق بأن املورد-   .ين يشكلون 

ديد ريالتأث الزبائنيستطيع  :للزبائنالقوة التفاوضية  - 5 م على خالل من  هاعلى الصناعة و األسعار، ختفيض قدر
  1:قويًا إذا توفر ما يلي الزبون ننوعية أفضل أو خدمات أكثر، ويكو  نوالتفاوض بشأ

  من سلعة أو خدمة البائع؛  ريكب  جزء شراء-
  وردين؛ عدد امل كثرة-
  وردين؛ قليلة يف تكلفة امل فروقات-
  .تكامل اخللفي بإنتاج السلعة نفسهااحتمال -

  2:يلي  وتزداد القوة التفاوضية للعمالء من خالل ما
الء ترك املنظمة والذهاب حبيث يكون من السهل على العم ،ت املشرتاة بالنمطية وعدم التميزعندما تتسم املنتجا-

  ؛ألخرى وبكلف حتويل قليلة جدا
  ؛عند وجود درجة كبرية من تركيز العمالء ،ويتم الشراء بكميات كبرية جدا-
  ؛ )سلعة أو خدمة ( عندما تعترب املنتجات الصناعية غري مهمة لنوعية املنتج -
ديد م-   ؛ن جانب العمالء بالتكامل اخللفيعند الوثوق بوجود 
  ؛الصناعية ال حتمي أموال العمالءحال كون املنتجات يف -

ا عندمو  عة  جداوتقل القوة التفاوضية للعمالء عندما تكون الصناعة التنافسية وتكلفة التحول إىل املواد البديلة مرتف
 طاعاستإذا  أوغىن عنه يف عملية اإلنتاج  نصف مصنعة للمجهز عنصرا أساسيا المتثل مواد أو أجزاء أو منتجات 

هز حتقيق تكامل أمامي لدعم صناعته    .ا
 تيجيا مهمااسرتاالعمالء الذين ستبيع هلم قرارا  أو جلماعات ،ملنظمة ملوردين الذي ستشرتي منهمويعترب قرار اختيار ا

  .ها بالتعرف إىل املوردين والعمالء الذين حيظون بأقل قوة تؤثر عكسيا في االسرتاتيجيوميكن للمنظمة حتسني موقفها 
  :نموذج سلسلة القيمة للمنظمة  :ثالثا 

لدراسة  االسرتاتيجيةمن األساليب احلديثة يف اإلدارة  Porter(1985(يعد منوذج السلسلة القيمة الذي قدمه 
وحتليل املصدر الداخلي للميزة التنافسية من خالل حتليل البيئة الداخلية للمنظمة ومتابعة ما يعرف بسلسلة القيمة 

ا  ،والوظائف و عمليات األعمال اليت تتمكن من تأديتها يف التصميم واإلنتاج والتوزيع،لألنشطة  لتضيف قيمة ملنتجا
                                                

 .167:، ص2013، دار امليسرة للنشر والتوزيع، عمان، االردن، رة االستراتيجية مفاهيم عمليات حاالت تطبيقيةااالدماجد عبد املهدي مساعدة،  1
 .106:زكرياء مطلك الدوري، نفس املرجع السابق، ص 2
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من خالل  وميكن حتليل سلسلة القيمة بالتعرف إىل األوضاع السائدة يف املنظمة وحتديد نقاط القوة والضعف فيها،
أقل (قيق امليزة التنافسية وير قيمة األنشطة للوصول إىل حتسلسلة األنشطة اليت تؤديها املنظمة وإمكانيات حتسني وتط

سية اليت تضيف املنظمة من منظور هذا النموذج عبارة عن سلسلة من األنشطة األسا تعتربو  )والرتكيز التميز ،كلفة
ا الرتباط   ومتابعتها وحتديد مصادرها وذلكيمة كل نشاط فهم وحتليل التكلفة إذا يتطلب حتليل ق ،قيمة إىل منتجا

وحتقق املنظمة أرباحا عندما تكون قيمة املخرجات وهي حصيلة   ،بقياس قيمة املخرجات من املنتجاتهذا التحليل 
ووفقا لنموذج  مة  نظري أنشطة لسلسلة  القيمةالقيمة املضافة لكل األنشطة  أكرب من التكاليف اليت حتملتها املنظ

)Porter " ( األنشطة الرئيسية : نشطة اليت تنفذ  يف اي منظمة تنقسم إىل جمموعتني فإن األ" حتليل سلسلة القيمة
أساسيا يف منوذج شري إىل مفهوم اهلامش الذي ميثل بعدا كما ن،) الداعمة ( واألنشطة املساعدة ) األولية ( 
)Porter ( ا مطروحا منها التكاليف زبائنالقيمة املدركة من جانب " فاهلامش هو ويتم توضيح    " املنظمة ملنتجا

موعتني من خالل الشكل    1:التايلكل من ا
  سلسلة القيمةنموذج  55:الشكل رقم 

 
   Source: Michel Porter, op, cit, p :53. 

:األنشطة الرئيسية األولية  1-  
تقدمي  تتوىل مهمة التكوين املادي للسلعة أو اخلدمة اليت تقدمها املنظمة  وتسليمها وتسويقها للمشرتي وكذلك

  :خدمات ما بعد البيع ،وهي مكونة من مخس جماالت رئيسية
 مناولة  املواد : توصيل املدخالت الالزمة للمنتج وتشمل و  ختزين ،أنشطة مرتبطة باستالم :اإلمدادات الداخلية

رعية لتحديد ويتم تقومي هذه األنشطة  الف املخازن والرقابة على املخزون، عناصر املدخالت  للنظام اإلنتاجيوكافة 
  . نواحي القوة والضعف فيها

                                                
 .90:نبيل مرسي خليل، نفس املرجع السابق، ص 1
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 ائي، وتشمل :العمليات التصميم، والتشغيل على : أنشطة مرتبطة بتحويل املدخالت إىل منتجات يف شكل 
  )التسهيالت( على اجلودة، واخلدمات اإلنتاجية وصيانة اآلالت، والرقابة ت، والتجميع، والتعبئة والتغليف،اآلال

  وتشمل الزبائنإىل  ، وختزين والتوزيع املادي للمنتجأنشطة مرتبطة جبمع):لمخرجاتا(اإلمدادات الخارجية ،
ختزين املنتجات التامة، وطرق التوزيع على العمالء، وكافة األنشطة املرتبطة بنقل البضاعة من أماكن إنتاجها إىل 

  .مراكز استهالكها
 من خالهلا للمشرتي أن يشرتي املنتج وحتفيزه على  أنشطة مرتبطة بتزويد الوسائل اليت ميكن :التسويق والمبيعات

  .الشراء، وتشمل الرتويج، منافذ التوزيع والتسعري
 خدمات الرتكيب، : أنشطة مرتبطة بتقدمي اخلدمات لتدعيم املنتج أو احملافظة على قيمته وتشمل :الخدمات

  .والتصليح والتدريب وقطع الغيار واألجزاء، وتعديل املنتج
:املساندة أو الداعمة يف منوذج سلسلة القيمة فهي كما يليأما األنشطة   

هي االنشطة اليت تساهم وتدعم االنشطة الرئيسية لتأدية أدوارها، وتتكون من  ):المساعدة(األنشطة الداعمة - 2
  :أربعة أنشطة هي

 التخطيط ، التمويل، ةواجلوانب القانوني ،احملاسبة اإلدارة العامة،:مثل  تشمل أنشطة :البنية األساسية للمنظمة
  . ، وكل األنشطة األخرى  الداعمة واألساسية لتشغيل حلقة القيمة ككلاالسرتاتيجي

 أنشطة ضرورية لضمان االختيار ،والتدريب ،وتنمية األفراد ،والرتقية  واحلوافز ،وتقومي :  إدارة الموارد البشرية
 يف حتديد نواحي القوة والضعف يف عترب عامال مهمااألداء ،علما أن هذه األنشطة ختدم مجيع أجزاء املنظمة وت

  . املنظمة
 أنشطة تتعلق بتصميم  املنتج  وكذلك حتسني طريقة أداء األنشطة املختلفة مبا يتالءم   :التطور التكنولوجي

يف كافة اليت تستلزم االعتماد على احلاسب اآليل  (ISO) ومقاييس  اجلودة الشاملة وأنظمة االيزو احلديثة
  . واملعرفة التقنية لوصول  إىل أعلى جودة وأقل تكلفةل عمال املطلوب إجنازهااأل

  أو خدمات  أو آالت كانت مواد أولية   سوآءا ،لق باحلصول على املدخالت  شراؤهاأنشطة تتع :المشتريات
ما حيتاجون  إليه  ضمان تدفقها بالكميات واألوقات الالزمة، كما ختدم  مجيع األنشطة الرئيسية  واملساعدة لشراء 

                                                                                               .من البيئة اخلارجية
باالمتدادات  فقط بللى سلسلة القيمة للمنظمة كما جيب اإلشارة  أيضا إىل أن حتقيق امليزة التنافسية ال يتوقف ع

وسلسلة القيمة   يت تغذي املنظمة بعناصر املدخالتاخلاصة بسلسلة القيمة  للموردين واألطراف الاألمامية  واخللفية 
  :يوضح ذلك التايليعرف  بنظام القيمة ،والشكل  للعمالء وسلسلة القيمة للتوزيع  وهذا ما
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  نظام القيمة 56:الشكل رقم 
  
  

  
  

  .90:نبيل مرسي خليل، نفس المرجع السابق، ص :المصدر
  

ألن زيادة التنسيق بني هذه ، رتباطها مع بقية السالسل  األخرىسلسلة القيمة للمنظمة واواملهم هو فهم 
  .مما يقوي منافسة املنظمة. األطراف معا يؤدي إىل تسريع  عملية تقدمي املنتجات  وحتسني نوعيتها

  مقاربات الميزة التنافسية: المطلب الرابع
نفس اإلطار  ه نظرية املوارد، طور جمموعة من الباحثني مقاربات ومسامهات تصب يفيف الوقت الذي كانت تتطور في

عديدة مع نظرية  ت كانت هلا نقاط تشابهبامليزة التنافسية، هذه النظريا إذ حتاول تفسري العديد من الظواهر املتعلقة
التنافسية  فيما يتعلق مبوضوع امليزة ادو حتدي االسرتاتيجيةاملوارد إال أن لكل منها تفسريه اخلاص يف جمال اإلدارة 

  .املعرفة نظرية الكفاءات احملورية، املدخل املرتكز على :اثنان من أهم هذه النظريات للمؤسسة االقتصادية
  Resource Based View:المنظور المرتكز على الموارد :اوال

الثمانينات  ايةبد) Rumelt 1984(و) 1986 Barney(،Wernerfelt) 198(  ويرجع الفضل يف صياغته إىل
حبيث اجته التحليل من الرتكيز على التحليل  ،االسرتاتيجيمن القرن املاضي حدث تغيري هام يف مناذج التحليل 

التوجه يف التحليل حتول  االقتصادي والصناعي لألسواق إىل الرتكيز على التحليل الداخلي، و هكذا فلقد شكل هذا
يتجسد  االسرتاتيجيةجوهر  وفقا هلذا املدخل فإن، املؤسس على املواردذلك املرتكز نظري مهم كان عامله األساسي 

 1السوق ضد الداخلني اجلدد أكثر يف عملية البحث عن خلق الثروة باستعمال جيد للموارد بدل استعمال نفوذ
أمهية املوارد  التأكيد علىملوارد كانت هناك العديد من النظريات واالجتاهات اليت حاولت ا ضمن املنظور املؤسس على

فإن كل مورد  يف حتقيق امليزة التنافسية، إال أنه وفقا هلذا املنظور االسرتاتيجيوباألخص املوارد غري املنظورة ودورها 
جانبها، لكن هذا  نادرا ما حتقق ميزة تنافسية من ميكن أن يكون له دور يف حتقيق امليزة التنافسية، فاملوارد املادية مثال

ا ال  ال   2.ميكن أن تكون عامل منو للميزة التنافسية واألداء يعين ا
  
  

                                                
جامعة  وعلوم التسيري، االقتصاديةختصص إدارة أعمال، كلية العلوم ، أطروحة دكتوراه ،الخارجيةتها يئوب الخاصة دهابين موار  االقتصاديةللمؤسسة  التنافسية الميزةباليل أمحد،  1

 .112: ، ص2007اجلزائر، 
 .49: ص ،2008 اهرة، مصر،الق ،الثقافيةمري، دار الفاروق لالستثمارات خالد العا ، ترمجةاألداء لمستويات االستراتيجيةاإلدارة برنار مار،  2

سلسلة قيمة 
 المورد

سلسلة قيمة 
 المنظمة

سلسلة قيمة 
 منافذ التوزيع

لسلة قيمة س
 للزبائن
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  Core Competence Based View  :نظرية الكفاءات المحورية :ثانيا
 و تندرج نظرية الكفاءات احملورية ضمن املنظور )G. Hamel et C.K . Parahalad (من وضع الباحثني

ا باحثني يعتربها نظرية قائمةاملرتكز على املوارد، علما أن هناك بعض ال أو  وقد شاع مصطلح الكفاءات احملورية بذا
  والذي استعمال فيه ألول مرة مصطلح )Hamel et Parahalad (األساسية بعد املقال الذي نشره كل من

Core Competencies لقد جاء هذا املقال للتأكيد على أمهية األصول املعنوية كقاعدة للميزة التنافسية، يف 
  االسرتاتيجية أنواع املوارد فيما يتعلق باختيار وتطبيق على أمهية خمتلف RBVزت فيه أغلب كتاباتالوقت الذي رك

التعلم اجلماعي للمنظمة، الذي يتناول  :ا أب Hamel et Parahalad عرف الكفاءات األساسية حسبت و
ا  يفها علىعر ت كما ميكن،  ددة من التكنولوجياتخصوصا كيفية تنسيق مهارات اإلنتاج املختلفة وإدماج أنواع متع ا

التكنولوجيات واخلربات واليت تشارك يف  ،من املهارات، تتطلب فرتة من الزمن لبنائها، صعبة التقليد جمموعة متميزة
 من خالل التعاريف السابقة مؤسسة إىل أخرى خلق القيمة وتساهم يف امليزة التنافسية، وهي ذات طبيعة خمتلفة من

  1:ميكن استخراج النقاط األساسية التالية
  معارف، تكنولوجيات، خربات؛: أن الكفاءات األساسية هي جمموعة من املوارد املتميزة -
  تكون صعبة التقليد؛ -
  تتطلب فرتة طويلة نسبيا لبنائها؛ -
  مصدرها التعلم اجلماعي؛ -
  .مصدر للميزة التنافسية -

ا االساسية حدد كفا وحىت تتمكن املؤسسة من معرفة تتمثل  ثالثة عوامل أساسية )Hamel et Parahalad(ءا
  :يف
  ؛...)متيز املنتج كاجلودة، سرعة التنفيذ(أن تسمح خبلق مسامهة هامة يف املنتج -
  أن تكون صعبة التقليد؛ -
  ن من الدخول إىل أسواق خمتلفة؛متك أن -
اجلذور  حبيث تتمثل الكفاءات احملورية يف ،كشجرة  للمنظمةع مهية الكفاءات احملورية يربزها التصور الذي و ُض ا إن

بالنسبة لكل  اليت توفر الغذاء، أم ا األوراق واألزهار والثمار فتمثل املنتجات اليت تباع للزبائن، فالكفاءات األساسية
على  تتوافر جمموع املعارف و التكنولوجيات اليتمتثل مصدر امليزة التنافسية أي  )Hamel et Parahalad(من

  :اخلصائص التالية
  ن ما جيعل منتج مؤسسة مميزا لديهم و يدفعهم للحصول عليه، هي القيمةأ مصدر إنشاء القيمة للزبائن، أي -

  ؛الناجتة عن الكفاءات األساسية

                                                
1Jacaues Bojin , Jean-Marc Schoettl, Les outils de la stratégie, Edition d’organisation, Paris, la France, 2005, 
P :55.  
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  ؛أن تتوافر لدى املؤسسة دون غريها -
  .تاجها يف الوقت احلاضرأن تكون مرنة مبعىن إمكانية استعماهلا يف منتجات غري اليت يتم إن -

  Knowledge Based View: المنظور المرتكز على المعرفة. ثالثا
 االسرتاتيجيةترى نظرية املعرفة بدورها بأن جوهر ) Grantو Spanderو  Kogut( كل من  اهساهم يف صياغت

 إن هذه ،السوقللموارد بدل ممارسة نفوذ  القيمة اليت تسمح باستخدام جيد يتمثل أساسا يف البحث عن خلق
 يف تباين موارد املؤسسة والبحث عن مصادر امليزة RBV النظرية تندرج يف نفس إطار سابقتها حبيث تتفقان مع

، ومع ذلك فإن املنظور املرتكز على املعرفة يسعى إىل تفسري مدى إمكانية حتقيق املؤسسات مليزة تنافسية التنافسية
بالنسبة للمؤسسة، عترب املوارد األكثر أمهية ت فق هذه النظرية فإن املعارفو اعتمادا على ما متتلكه من معارف خاصة 

بة املوارد الداخلية والكفاءات، و قد تعاظمت أمهيتها بعد أن تبني أن ترتكز عليه مقار  ل احملور الذيثمت و عليه فهي
فمع اشتداد  على األصول املعرفية رية وحتديداتعتمد باألساس على املوجودات الفك بناء املزايا التنافسية وإدامتها

الذهنية  التكنولوجية وزيادة وترية تكوين املعارف وتوظيفها، بدأ الباحثون يؤكدون على توجه املنافسة وزيادة التطورات
الرئيسية  التوجهات )Peter Drucker 1970 (ليحل االقتصاد املعريف حمل االقتصاد الصناعي، حيث حدد

م اكثر امهية  أين اعترب عقول knowledge workers ل املعرفةعندما استعمل مصطلح عما االفراد وجتار
م املادية للمنظمةبالنسبة  ا ال تنفذ مبرور الزمن   إن خصائص املعرفة املتمثلة من مهارا ا تتميزيف ا  رتاكميةبال كما ا
  1.يف منظمات االعمال مصدر خللق امليزة التنافسيةوتعترب 

المفاهيم االستراتيجية المتعلقة بالبنوك  :الخامسالمطلب   
ال  وذلك نافسةيتسم حبدة امل سوق والتميز التنافسي يفالتفوق قيق حت عرفة إىلتطبيق إدارة املخالل من  البنوك تسعي

املنظمات ال تستطيع  خاصة تلك املعرفة اليت عند الزبائن، بالشكل الذي عرفةللم االدارة اجليدة خالليتحقق إال من 
  .ا يف ذلكتقليده ملنافسةا
  :ادارة المعرفة في البنوك :اوال 

إن تطبيق إدارة املعرفة يف القطاع البنكي ال خيتلف على غريه من القطاعات، لكن التعقيد املتزايد للبيئة املصرفية جيعل 
لية التنافسية لكن يالحظ املهمة أكثر صعوبة، فالكثري من البنوك يف العامل أدركت أمهية إدارة املعرفة يف حتقيق األفض

منها فقط تتبين برامج إلدارة %  20بنك يف أوربا الغربية وجد أن نسبة  600الرتدد يف تطبيقها، ففي مسح مشل 
أن معظم مسؤويل تلك البنوك ينتظرون نتائج التجارب األوىل ) Hayati & Hafizi (املعرفة ، ويعود ذلك يف رأي 
  .األخرى وبالتايل حساب املنافع واألضرار املرتتبة قبل املخاطرة بتبين مشروعات إدارة املعرفةلتبين إدارة املعرفة يف البنوك 

إن أصول املؤسسات البنكية ليست كباقي املؤسسات تتمثل أساسا يف املصانع اآلالت وغريها، فاألصول األكثر أمهية 
ا مع الزبائن، فإدارة البشر وتعزيز ال عالقات مع الزبائن متثل األساس يف حتقيق الكفاءة يف البنوك هم البشر وعالقا

                                                
سية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية دراسة تطبيقية على بعض المؤسسات االقتصادية بوالية مقاربة الموارد الداخلية والكفاءات كمدخل للميزة التناف، بوازيد وسيلة 1

 .65:، ص2012، 1جامعة سطيف  ، رسالة ماجستري، ختصص االدارة االسرتاتيجية،سطيف
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اجلوهرية للمؤسسات البنكية، أيضا فاقتصاد املعرفة اقتصاد خدمي بالدرجة األوىل، من هنا تتضح أمهية إدارة املعرفة يف 
ة وفيما يلي القطاع البنكي دون غريه، ويعد البنك اآلسيوي للتنمية من البنوك الرائدة اليت تبنت مبادرة إدارة املعرف

  .ملخص ألهم ما جاء يف تقرير البنك حول اسرتاتيجية البنك إلجناح هذه املبادرة
  : الرؤية، الغاية واألهداف -1

، فدمج ضمن رؤيته  2004بتبين مبادرة تطبيق إدارة املعرفة ابتداء من سنة  ABDقام البنك األسيوي للتنمية 
ذه املبادرة االسرتاتيجية رؤية معرفية، إذ أن اهلدف األس إدارة املعرفة "اسي للبنك تعزيز التنمية، فكان شعاره اخلاص 

فإىل جانب تطبيق إدارة املعرفة كمنهج إداري، يسعى البنك إىل نشر املعرفة من خالل تعزيز البحث " من أجل التنمية
ظمة معرفية متعلمة تنشر املعرفة العلمي والتعليم وتقليل األمية يف الدول التابعة له، وبالتايل يسعى البنك ليصبح من

  .داخليا وخارجيا
  CLICKسامهت يف اعتماد مبادرة إدارة املعرفة منها مبادرة  2004لقد تبىن البنك عدة مبادرات قبل سنة 

  Center for Learning, Information, Communication, and Knowledgeواليت هي اختصار 
، وأيضا حتسني استقبال املعلومات من خالل مبادرة مشروع  2003املعرفة سنة او مركز التعلم، املعلومات االتصال و 

the mapview project ا   .الذي يهدف إىل ختزين خرائط مشروعات البنك وكذا املوارد املتعلقة 
يد النتائج باإلضافة إىل استفادة البنك من جتارب ملنظمات أخرى، يف حتديد الرؤية واملتطلبات وكذا نقاط الرتكيز وحتد

  .1999واملوارد الضرورية، وخاصة جتربة البنك العاملي يف تبين إدارة املعرفة سنة 
  المبادئ األساسية -2
تشجيع بيئة تدعم املعرفة حيث تعترب الثقافة التنظيمية والقيم اليت تشجع التعلم التنظيمي أساسيات بالنسبة للبنك، -

  وتشجيع كل عامل ليصبح عامل معريف؛
كيد على التوجه بالنتائج والتحسني املستمر، فقياس ومراقبة حتقيق النتائج ملبادرات املعرفة ضروري من اجل التأ -

  التحسني املستمر يف إدارة الذاكرة املعرفية للبنك؛
 لضمان أن مبادرة إدارة املعرفة حتسن يف عمليات البنك، فاالسرتاتيجيات العملياتية سوف حتدد املقاربات املعرفية -

  .املعتمدة
  النتائج المتوقعة وخطط العمل -3

  :رمست خطط العمل للوصول إىل مخسة نتائج واضحة ومتكاملة تتعلق أساسا مبا يلي
  حتسني الثقافة التنظيمية لدعم التشارك املعريف؛ -
  تطوير برنامج البحث؛ -
ذا اإلطار أدخل البنك العديد من تطوير العمليات األعمال وحلول تكنولوجيا ملعلومات إلدارة املعرفة، ويف ه -

اليت طورت اللتقاط املعارف ومشاركتها بني املوظفني، أيضا ما  smart templatesالتقنيات مثل املقالب الذكية 
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واليت جتمع اخلربات املهارات املختلفة من خالل العمل داخل  Skills Databasيسمى بقاعدة بيانات املهارات 
  البنك؛

جمتمعات املمارسة داخل البنك، وكذلك االعتماد على بيوت اخلربة ومكاتب االستشارات حتسني آلية عمل  -
  الدولية يف تأهيل وتدريب اإلطارات املصرفية؛

والوحدات األخرى، ويف اجلانب التنظيمي فقد ) العمالء مثال(توسيع املشاركة املعرفية من خالل الشركاء اخلارجيني -
حبيث يدعم أنشطة إدارة املعرفة  RSDD-KMخاص يدعى مبركز إدارة املعرفة  أصبح ضمن اهليكل التنظيمي قسم

يقوم البنك بتوزيع استبيان سنوي  2005داخل البنك وخارجه، وكذلك دور تكنولوجيا املعلومات، وبدءا من سنة 
 Perceptions of Knowledge Managementملعرفة وقياس مستوى إدراك األفراد إلدارة املعرفة 

ا املشروع األويل املتضمن إطارا ملشروع إدارة املعرفة، وميكن زيارة هذه  وخاصة تتبع تطبيق األفراد للمبادئ اليت جاء 
  :الصفحة ملتابعة نتائج االستبيان السنوية

)http://www.adb.org/Knowledge-Management/assessment.asp( 
تقييما ملدى جناح البنك يف ترسيخ مفاهيم وثقافة إدارة املعرفة  حبيث يركز البنك على نتائج تلك االستبيانات باعتبارها

لدى موظفيه، وهذا يوجه من جهة أخرى على مضي البنك يف طريق إجناح مشروع تبنيه إلدارة املعرفة، يقينا منه بأن 
رفة قد يستغرق هذا النجاح كما ذكره العديد من الباحثني يتطلب بعض الوقت، وأن التماس نتائج من تبين إدارة املع

إىل تعزيز إدارة  2008-2020كما يسعى البنك يف إطار اسرتاتيجيته اجلديدة . سنوات، ويستلزم عناية متواصلة
املعرفة ودجمها يف عمليات البنك، وذلك باالستفادة من نتائج السنوات السابقة من خالل تفادي  النقائص 

  :ع جتربة البنك اآلسيوي للتنمية ميكن استنتاج ما يلياملالحظة، ودعم االجيابيات احملققة، ومن خالل تتب
إدارة املعرفة مشروع طويل املدى، وبالتايل جيب إدماج مبادرة إدارة املعرفة يف االسرتاتيجية الكربى للمنظمة، وعليه -

  جتب املتابعة املستمرة لتطبيق مشروع إدارة املعرفة؛
ا، حيث تظهر يف اهليكل التنظيمي، وتكون مسؤولة عن كل ما يتعلق ميكن اعتبار إدارة املعرفة كوظيفية مستقلة بذ- ا

ا يف كل املستويات؛   بتطوير معرفة املنظمة وحتديثها وتعزيز إدار
  جيب أن تظهر مسؤولية كل فرد يف كل مستوى يف ضمان جناح مبادرات إدارة املعرفة؛-
ادارة عالقة الزبون في البنوك  : ثانيا   

دمات البنكية العديد من الضغوط و التحديات ال لتلبية حاجات الزبائن فحسب و إمنا لتجاوزها تواجه منظمات اخل
و خاصة يف عامل يشهد تزايدا مضطردا يف حدة املنافسة، و كنتيجة حتمية لذلك فقد أصبح لزاما على البنوك التوجه 

ات الزبائن، هذه األخرية اليت تعترب املفتاح الذي بالزبون باعتباره الركيزة األساسية اليت تقوم عليها فلسفة إدارة عالق
حيقق النجاح البنكي نظرا للمزايا اليت حتققها، ويف هذا اإلطار يتعني على البنك أن يبذل قصارى جهده من أجل 

  .تصميم هذه العالقة و صياغتها بالشكل الذي يضمن بقاءه و استمراره
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  :التوجه نحو الزبون و أبعاده-1
لتسويقي احلديث يف البنوك ميثل اجتاها تفكرييا أو فلسفة تتخذ من الزبون احملور الرئيسي هلا، حيث أصبح إن املفهوم ا

الزبون سيد السوق بال منازع، فإرضائه و إشباع رغباته يعد أهم عمل تأخذه البنوك على عاتقها، و تتخذ من ذلك 
أهدافه تتوقف على مدى قدرته على تلبية متطلبات  سبيال لتحقيق اهلدف من قيامها، إذ أن قدرة البنك على حتقيق

  1: الزبائن و هذا يستوجب من البنك القيام مبا يلي
  حتديد أكثر األسواق رحبية اآلن و يف املستقبل؛ -
  حماولة التعرف على حاجات و رغبات الزبائن احلالية و املستقبلية؛ -
  .تصميم املزيج التسويقي املناسب و الفعال -

تعرف على حاجات و رغبات الزبائن ينتج عنه زيادة يف عدد الزبائن اجلدد كما يساهم يف خلق نوع من حيث أن ال
الزبائن األوفياء الذين يف كثري من احلاالت يقومون بالدفاع عن اخلدمات اليت يقدمها البنك و من خالل إرضاء 

   مر الذي ميكنه من االستخدام األمثل ملوارده الزبائن فإن البنك سوف حيقق الربح نظرا ألنه حدد حاجات زبائنه األ
م، حيث أن بناء العالقة مع الزبون  و االسرتاتيجية الفعالة هي العملية اجلوهرية و بصورة تليب حاجات زبائنه و رغبا

  2:  يف الوقت احلاضر، و لعل أهم املفاهيم املرتبطة مبفهوم إدارة عالقات الزبون يف البنوك تتمثل فيما يلي
قيمة الزبون املفتاح األساسي لبناء عالقات زبون دائمة، وبشكل عام فإن الزبائن يواجهون تشكيلة واسعة من  -

  اخلدمات األمر الذي يدفع الزبون الختيار تلك اليت تقدم أعلى قيمة مدركة له؛
  ف اليت يتحملها؛القيمة املدركة للزبون هي الفرق بني إمجايل القيم اليت حيصل عليها و إمجايل التكالي -
  رضا الزبون حيث أن حتقيق الرضا هو الطريق للنجاح؛ -
والء الزبون حيث أن خلق الرضا للزبون يؤدي إىل خلق والءه و هذا يعترب من األهداف األساسية إلدارة عالقات  -

ال البنكي؛   الزبون يف ا
من خالل التسهيالت اليت تقدمها للزبائن      و  خدمة الزبائن هي الطريقة اليت ختتارها املنظمة يف خدمة زبائنها -

ا جمموعة النشاطات اليت تعكس  اليت حتدد بدرجة كبرية طريقتها يف التميز عن املنافسني، كما ميكن تعريفها على أ
حقيقة التفاعل الشخصي بني مقدم اخلدمة و الزبون أثناء عملية التقدمي و هي تزيد من الكفاءة التشغيلية و رضا 

  لزبون على حد سواء؛ا
فلسفة التوجه حنو الزبون متثل االجتاه األساسي ملفهوم إدارة عالقات الزبون، حيث تقوم املنظمة بوضع -

االسرتاتيجيات الالزمة للتوجه حنو الزبون كوسيلة و هدف يف نفس الوقت، و ال شك أن إدارة عالقات الزبون تركز 
  .تينة و ذات بعد زمين طويل مع الزبونيف أنشطتها التفاعلية على حتقيق عالقة م

                                                
  .163:، ص2012 ، دار الكنوز املعرفية للنشر و التوزيع، عمان، االردن،1، طالتسويق المصرفيوصفي عبد الرمحان النعسة، 1
لد التسويق المصرفي في الجزائر بين النظرية و التطبيقحممد العريب طاري،  2 -44:، ص ص2007، العدد االول، 23، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية، ا

45. 
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     1:األسباب التي أدت إلى انتهاج استراتيجية إدارة عالقات الزبون في البنوك -2
لقد شهدت البيئة االقتصادية و املالية و املصرفية الدولية يف السنوات األخرية تغريات و حتوالت متسارعة أملتها ظاهرة 

االقتصادي اجلديد؛ و تسارع التقدم احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات  و الثورة  العوملة، اليت يشكل مصدرها النظام
اهلائلة يف وسائل االتصال السلكية و الالسلكية، و ما يعكس التسارع يف هذه التحوالت منو مواقع شبكات 

ة الفورية عرب األنرتنيت األنرتنيت يف العامل؛ و تزايد عدد مستخدمي هذه الشبكات و تقدمي اخلدمات املالية و املصرفي
  :لذلك فإن هناك العديد من األسباب اليت أدت إىل انتهاج اسرتاتيجية إدارة عالقات الزبون يف البنوك منها

 األسباب الداخلية:  
  رغبة إدارات البنوك يف التعرف على زبائنها خلدمتهم بشكل جيد؛ -
من احلاالت على عدم قدرة املوظفني و معرفتهم بأسس قناعة إدارة البنوك بأن اخلسائر الصامتة ناجتة يف كثري -

التعامل اجلدي مع مجهور الزبائن، لذا فقد وجدت أنه من الواجب عليها تأهيل املوظفني و تدريبهم و حسن 
  اختيارهم األمر الذي يستوجب جهودا تسويقية تنصب على تدريب العاملني على وسائل التعامل اجليد مع الزبائن؛

ا مميزة ألن الزبون يسعى يف ضوء تش - ابه اخلدمات اليت تقدمها البنوك فقد شعرت البنوك بضرورة أن تكون خدما
ا إىل البحث عن أكثر اخلدمات فائدة لزبائنها، و مدى  دائما إىل اختيار األفضل من بني البنوك، األمر الذي أدى 

مي اخلدمات و ذلك باستخدام اسرتاتيجية إدارة قبوهلم هلذه اخلدمات، و أخذت تبحث عن أكثر الطرق سرعة يف تقد
  العالقة مع الزبون؛

إن جودة اخلدمات البنكية ال ميكن للزبون أن يلمسها إال من خالل تعامله مع البنك نظرا للخصائص اليت تتمتع -
  .ا اخلدمات و ما ينجر عنها من التفاعل الشخصي بني الزبائن و املوظفني

 األسباب الخارجية:  
افسة الشديدة بني البنوك على مجع الودائع و تقدمي القروض و فتح الفروع و حتقيق االنتشار يف مناطق خمتلفة، و املن-

    للتمكن من املنافسة الشرسة ينبغي انتهاج اسرتاتيجية إدارة عالقات الزبون ملا هلا من أهداف من جذب للزبائن؛ 
ىل االحتفاظ بالزبائن ألطول مدة ممكنة و عدم تسريهم للبنوك حتقيق للرضا و من مث الوالء األمر الذي يؤدي إ-

  املنافسة؛
زيادة االنتشار العاملي للبنوك، فقد توسعت كثري من البنوك يف فتح فروع هلا يف الدول األخرى مما أدى إىل إضافة -

اليت تركز على احتياجات  إذن فالبنوك الناجحة هي تلك. أعباء جديدة على البنوك يف الوفاء بالوعود اجتاه الزبائن
م مبا يضمن يف النهاية حتقيق هدف تعميق الوالء و االنتماء للبنك   .الزبائن و رغبا

  
  

                                                
، 2، رسالة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة قسنطينة واالحتياط بشلغوم العيد إدارة عالقات الزبون في الجال البنكي دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفيرزقاد هجرية،  1

 .111:، ص2013
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 الميزة التنافسية في البنوك : ثالثا 
كنا قد عرجنا على املزة التنافسية بصفة عامة وسنتناول يف هذا املطلب املفاهيم اخلاصة امليزة التنافسية يف البنوك بصفة 

  :اصة خ
شهدت الساحة البنكية العاملية عدة حتوالت فرضت على العاملني يف حقلها  :معايير التنافسية البنكية الحديثة -1

  1:االلتزام مبعايري وشروط جديدة لتجاري هذه التطورات ومن بني اهم مظاهر هذه التطورات 
توسع العمل املصريف ليشمل تقدمي اخلدمات البنكية الثورة التكنولوجية يف جمال املعلومات واالتصال وما نتج عنها من -

  ؛عرب االنرتنت
  ؛التحرير البنكي وما نتج عنه من تواجد البنوك االجنبية وملكيته للبنوك يف اغلب بلدان العامل وزيادة عملية اخلوصصة-
ة  وتنويع اخلدمات مستبعدتوجه اعال البنوك اىل الشمولية اليت تعين تنويع مصادر التمويل ليشمل مصادر كانت -

  ؛لتشمل قطاعات جديدة
   ؛االندماج والتكتالت الكربى يف رأس املال واالندماج الكامل والدائم بني البنوك ملواجهة االزمات املالية الدورية-

  2 :هذه املتغريات وغريها اوجبت على العاملني يف قطاع البنوك االلتزام باملعايري التنافسية التالية
  ؛جيات متكاملة بني اجلودة، التكلفة، التميز والوقت لتغطي مجيع توقعات الزبائنتبين اسرتاتي-
االت االداء ملا تتطلبه هذه املرحلة من - تبين اسرتاتيجية تدريبية مستمرة للعمال املهرة على كل املستويات ويف كافة ا

  ؛عمال قادرين على االبداع واالبتكار
ول فلسفة واسلوب اجلودة الشاملة ونشر ثقافة اجلودة من اجل التحسني املستمر تغيري الثقافة التنظيمية لتنصب ح-

  ؛لعمليات البنك مبشاركة مجيع العاملني فيه
االت ابتداءا من البحوث والتطوير، صنع القرار، تصميم - تبين تكنولوجيا املعلومات واستخدامها يف دعم مجيع ا

  ؛املنتج وتقدميه للزبائن 
  ؛ البنك اىل مستويات عالية يف السوقحالفات االسرتاتيجية بعد وصول السعي حنو الت-
اىل ادى اشتداد التنافسية اىل سعي البنوك مبختلف انواعها واحجامها  :مداخل تطوير الميزة التنافسية في البنوك - 2

ا البنوك من اجل تلبية التفكري يف رفع الكفاءة والفعالية يف ادائها وحتقيق ميزة تنافسية ومن بني اهم املداخل ال يت اعتمد
ا التنافسية    3:حاجات الزبون وتنمية قدرا

 البنوك يف اخرتاق االسواق يف ظل املناخ االقتصادي اجلديد على مدى يتوقف جناح  :مدخل تلبية حاجات الزبائن
 .تتطور بشكل دائم  امكانية العمل باستمرار وباستعمال كل الوسائل التكنولوجية يف تلبية حاجات العمالء اليت

                                                
 . 4-1:، ص ص 2008، مقال مبجلة الدراسات االقتصادية و املالية، العدد االول، مجعة محى خلضرن الوادي،  النظام المصرفي الجزائري وتحديات العولمةسليمان ناصر،  1
 .146:، ص2001، دار املريخ، الرياض، السعودية، التسويق العالمي بناء القدرة التنافسية للتصديرامحد سيد مصطفى،  2
 .273:، ص2006، اطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، اجلزائر، التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوكعبد القادر بريش،  3
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ان اشتداد املنافسة بسبب انفتاح االسواق الوطنية والعاملية جعل هدف كسب والء الزبائن واستمرارية ارتباطهم بالتعامل 
تسعى البنوك اىل حتقيقه، االمر الذي يستوجب دراسة وحتليل تلك االحتياجات من خالل  مع مصرف هدفا اسرتاتيجيا
  :ميم اخلدمات القادرة على اشباعها بدرجة عالية ومن مث يتطلب االمر على ما يلي حبوث التسويق، وحماولة تص

ان قدرة البنك عل امتالك ميزة تنافسية مرهون بتحقيق رضى الزبائن عن القيم واملنافع القادرة على : حتقيق رضى الزبائن-
  ؛حتقيق االشباع العايل واملتوقع منهم

من خالل العمل على تقدمي خدمات ذات جودة عالية يف الوقت واملكان : لزبائنسرعة االستجابة يف تلبية حاجات ا-
  ؛ )اسعار جذابة ومالئمة إلمكانات الزبائن ت ذات جودة عالية ومتميزة،اخدم(املناسبني وبالسعر املناسب 

اىل مستوى  حيث يقوم العاملني بالبنك بتقدمي اخلدمات بأساليب ترقى: ضرورة تقدمي اخلدمات بأساليب متطورة-
م، كالشباك املوحد، مصرف اجللوس وغريها من اخلدمات م ورغبا   .تطلعات الزبائن وتستجيب حلاجا

  
 اهم العوامل اليت تؤدي اىل تطويرمن بني  تعترب مسألة تنمية القدرات :مدخل تنمية وتطوير الميزات التنافسية 

م كنتي قدرات البنك على جة  لتقدمي اخلدمة االفضل واملتميزة دائما وتتمثل تلك حتقيق رضى الزبائن وتلبية حاجا
 :القدرات يف 

لزبائن يف حاجة اليها، كما وهي قدرة البنك على تنويع خدماته وتسويقها يف الوقت املناسب الذي يكون فيه ا: املرونة-
ا لدى الزبون وتعز نة التعامل مان مرو  اع املتغريات التسويقية تساعد حتسني مسعتها وصور   ؛ز والءه خلدما

للبنوك اىل زيادة االنتاجية  املاديةو املالية والتكنولوجية و  البشريةيؤدي االستثمار واالستغالل االمثل لألصول : االنتاجية -
  ؛وحتقيق افضل املخرجات واعاله جودة وباقل تكلفة ممكنة مما يؤثر باإلجياب على حتقيق امليزة التنافسية

والبنك يف  التنافسية املتالحقة اىل تغري حيز التنافس ليشمل عنصر الزمن وتقليصه ملصلحة الزبونادت التغريات : الزمن-
اختصار زمن حياة اخلدمة البنكية، ختفيض زمن حتويل ( حد ذاته يف نفس الوقت، اذ ان ابعاد املنافسة عرب الزمن تطهر يف 

  ؛ )تقدمي الطلب واىل غاية تسليم اخلدمةو تغيري العمليات وختفيض زمن دورة العميل بداية من توقيت 
دف البقاء يف االسواق وتنمية املوقف بالنسبة للبنك البد عليه ببين وتطبيق مفاهيم ادارة اجلودة : اجلودة العالية -

ا   .الشاملة اليت تضمن استمرارية اجلودة العالية يف اخلدمات، الوظائف والعمليات رغم تزايد الضغوط التنافسية وشد
    : البيئة التنافسية للبنك -3
 1:تنقسم املنافسة بني املتواجدين يف السوق اىل  :المنافسون الحاليون 
وتتكون من املنافسني اصحاب السوق البنوك احمللية والبنوك االجنبية العاملة برت اخيص واعتمادات : املنافسة الداخلية -

  ؛ة بسبب الدعم الفين واملعلومايت من املراكز الرئيسة هلامن البلد املضيف وغالبا ما متيل الكفة هلذه االخري 

                                                
تمع العريب، عمان، االردن، ة نظر مصرفيةوجهمفلح عقل، 1    .25:، ص2006، اجلزء األول، مكتب ا
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وتتكون من البنوك واملؤسسات املالية خارج احلدود واليت ظهرت نتيجة التحرير املصريف واالنفتاح : املنافسة اخلارجية -
  .ونتيجة لرتتيبات االنضمام اىل املنظمة العاملية للتجارة العاملي 

وك ختفيض كبري يف التكلفة على مستوى العمليات واخلدمات املقدمة وختصيص ميزانية اكرب وكال النوعني فرض على البن
ة الزبائن باخلدمات اجلديدة   .للبحث والتطوير لتعزيز القدرات البنك على جما

 ات هي من اهم مداخل اسرتاتيجية  التنافس يف البنوك وذلك الن اخلدملعل خدمة الزبائن  :القوة التفاوضية للزبائن
ة ومنطية بني مجيع البنوك مع بساطة كلفة التحويل من بنك اىل آخر، كما ان من املمكن  البنكية تكاد تكون متشا

ا معنية باإلجابة   للزبون احلصول على خدمات من عدة بنوك يف آن واحد ولتواجه البنوك القوة التفاوضية للزبائن فإ
  1.؟ وما املنتج الذي جيب تقدميه؟)بالطل(شراؤه ئن ما الذي يريد الزبا: عن السؤالني التاليني 

  قد يكون املورد موردا للعمالة أو رأس املال أو تكنولوجيا ويزداد ضغط املوردين على :القوة التفاوضية للموردين
 2:البنوك يف احلاالت التالية

  ؛عندما يكون املورد مزودا للبنك مبورد هام ال ميكن االستغناء عنه-
  ؛ون عدد البنوك قليال يف السوق وذات حجم كبريعندما يك -
  .عندما تكون تكلفة التغري حنو موردين آخرين عالية-
 دائما ما يفضل املنافسون اجلدد تقدمي نوعيات اوسع من اخلدمات البنكية لألفراد  :تهديدات الداخلين الجدد

ا وهو ما يصبح من الواجب على البنوك ان تتبىنونتيجة هلذه املنافسة املتزايدة   اساليب اكثر تكامال عند تقيم خدما
ته   . ميضمن هلا القدرة على جما

  ميكن أن تكون الشركات العقارية وشركات التأمني يف املستقبل احد منتجي اخلدمات : تهديد الخدمات البديلة
  .البديلة واملنافسة للبنوك

   
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .172:صنفس املرجع السابق، ،االصول العلمية للتسويق المصرفيناجي  معال،  1
لد تصميم انظمة  المعلومات كأداة تنافسية في المصارفعقيل إميل يؤيل، 2  .426:، ص1998لرياض، السعودية، ، ا02، العدد 38، جملة االدارة العامة، ا
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  :خالصة الفصل 
  
سريعة و جذرية، سواء على مستوى التشريعات أو على مستوى املعامالت إن احمليط البنكي عرف تغريات   

و التسيري  البنكي أوجب عليها التكيف مع التغريات الناجتة عن حميط تنافسي مفتوح، أين تلعب تقنيات التسويق
كن وإنتاج ما مي عليهم فظةاحملاو  حتقيق رضاهمالزبائن و  والتوجه حنو تاالسرتاتيجيااحلديث دورا رياديا يف إعداد 

م م و رغبا تقنيات وإجراءات تسويقية و  ،وادارية آليات جتارية استخداماال ب يتم ال ذاوه، بيعه حسب حاجا
    .مكيفة حسب متطلبات السوق

 يف السوقحاليا، وذلك أن درجة التنافس  البنوك سية من أهم التحديات اليت تواجهامليزة التناف حتقيق عتربيو 
دفع حدة ت، وقد يف وجه منافسيه وضمان استمراره على الصمود البنك من العوامل اليت حتدد قدرةتعد  البنكية

يقوم إذ  ،اإلدارية ملواجهة هذه التنافسية إىل تطبيق أحــدث األساليب البنكنشط فيه يالتنافس يف السوق الذي 
دف حت البنك  والفرص الداخلية ديد نقاط القوةعلى مبدأ حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة وذلك 

القضاء عليها أو  وحماولة اخلارجية والتهديدات الداخلية نقاط الضعف وحتديدتعزيزها  العمل علىو  اخلارجية
ا لبيئة لبالرغم مـن أن و عرفة، امل ولعل امهها مدخل ادارةبعض املداخل االدارية احلديثة  باعتماد التقليل من حد

سعى دوما للبحث عن اكتساب ميزة أو مزايا تنافسية ي األخري اإال أن هذ ،البنكتمرة على التنافسية ضغوطا مس
، حيث يعتمد هذا املفهوم على نقطة أساسية احداها اسرتاتيجية العالقة مع الزبون عن طريق اسرتاتيجيات متـعددة

      .التوجه حنو الزبون وهـي
  

   
   

      
         

  



 

أ  
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  :تمهيد
والنظريات اخلاصة بإدارة املعرفة، التسويق البنكي وامليزة التنافسية  سنحاول يف هذ الفصل بعد تناولنا للمفاهيم    

ان نتناول الشق التطبيقي للدراسة حيث مت اختيار قطاع البنوك يف اجلزائر ويف والية االغواط حتديدا واملتمثل يف 
  .البنوك العمومية والبنوك اخلاصة

ذلك  ا يفيف وسعها الستعادة جممل حقوق سياد كل مابعد االستقالل مباشرة   ذلت السلطات اجلزائريةبقد و 
تأميم الفروع  فباشرت بإنشاء نظام بنكي جزائري سواء عن طريق اصدار النقود وإنشاء عملة وطنيةحقها يف 

  . البنكية األجنبية أو عن طريق تأسيس بنوك جديدة 
 فبعد االستقالل، ها خبصائص معينةيف واملايل يف اجلزائر بعدة مراحل، اتسمت كل مرحلة منمر اجلهاز املصر و 

السياسي ورثت اجلزائر جهازا مصرفيا متنوعا قائما على أساس النظام الليربايل خيدم املصاحل الفرنسية، وهذا ما 
تم بإنشاء جهاز مصريف يوافق منوذج الت وقد  . نمية االقتصادية ويضمن متويلهجعل السلطات العمومية اجلزائرية 

بتأميم البنوك األجنبية ليتشكل بذلك اجلهاز املصريف اجلزائري، واحتفظ هذا األخري  1966كانت البداية سنة 
يكله كما هو إىل غاية بداية الثمانينات، أين أعيد النظر يف تنظيمه ووظائفه متاشيا مع اإلصالحات االقتصادية 

  .املكثفة
البنوك العمومية منذ االستقالل اىل بداية االلفية الثالثة عدة تطورات جوهرية مست جوانب عدة  وقد عرفت

ان كانت البنوك مسنودة  دتغريت من خالهلا عالقتها بالدولة وعالقتها فيما بينها وبني القطاع اخلاص، فبع
وط وقوانني ر ة بذلك لشومدعومة من طرف الدولة وختضع لسلطتها، اصبحت مطالبة بتحسني تسيريها خاضع

اقتصاد السوق اليت تفرض احلرية الكاملة وعدم تدخل الدولة يف السوق، وبذلك وجدت البنوك العمومية نفسها 
مثل البنوك اخلاصة يف مناخ جديد موسوم باحلرية واملنافسة القوية فاصبح لزاما عليها ان تتبع اخر ما وصلت اليه 

وحتقق امليزة التنافسية يف والتسويق لعل ذلك يسهم يف ان حتافظ على مكانتها  التقنيات احلديثة يف جمال االدارة
السوق البنكية، من اجل ذلك سنتناول يف املبحث االول القطاع البنكي اجلزائري ويف املبحث الثاين دور ادارة 

موعة من البنوك بوالية املعرفة التسويقية باعتماد اسرتاتيجية العالقة مع الزبون يف حتقيق ميزة تنافسية لدى جم
  .االغواط
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  القطاع البنكي الجزائري:المبحث االول 
وقد مت تقسيم هذا املبحث اىل مطلبني، يف سنتناول يف هذا املبحث ماضي وحاضر القطاع البنكي اجلزائري 

  :اين املطلب االول سنتعرض اىل اهم التطورات اليت عرفها القطاع البنكي اجلزائري اما املطلب الث
ةالبنوك التجاري :المطلب االول  

يف  ترجع نشأت البنوك التجارية إىل الفرتة األخرية من القرون الوسطى حني قام بعض التجار واملرابني والصاغة
مبقابل  أوربا وبالذات يف مدن البندقية وجنوا وبرشلونة بقبول أموال املودعني بغية احملافظة عليها من الضياع وذلك

مودع  ات إيداع امسية وقامت هذه املؤسسات تدرجييا بتحويل الودائع من حساب مودع إىل حسابإصدار شهاد
  .آخر سدادا للمعامالت التجارية

إىل إفالس  ومنذ القرن الرابع عشر مسح الصياغ والتجار لبعض عمالئهم بالسحب على املكشوف، وقد أدى ذلك
 بإنشاء أول ع األخري من القرن السادس عشر إىل املطالبةبعض هذه املؤسسات، مما دفع بعض املفكرين يف الرب

أنشأ بنك أمسرتدام وكان  1609، ويف عام 1517وكان ذلك يف عام  بنك حكومي يف البندقية باسم بيازايالتوا
حفظ الودائع وحتويلها عند الطلب من حساب مودع إىل حساب مودع آخر، والتعامل يف  غرضه األساسي
  .قاصة بني السحوبات التجاريةامل العمالت وإجراء

 كبرية ومنذ بداية القرن الثامن عشر وبفضل انتشار آثار الثورة الصناعية يف دول أوروبا برزت احلاجة إىل بنوك
أثر كبري  احلجم، وقد تأسس العديد من هذه البنوك اليت اتسعت أعماهلا، وأقامت هلا فروع يف كل مكان، وكان هلا

  .صرفية يف تسوية املعامالتيف استخدام الشيكات امل
  تعريفها: اوال 

عليها الصرافون  جيلس واليت تعين املصطبة اليت )BANCO( يعود أصل كلمة بنك إىل اللغة االيطالية وهي كلمة
عن  ربالعمالت، مث أصبحت أخريا تع لتحويل العملة، تطور معناها ليعرب عن املنضدة اليت يتم فوقها عد وتداول

ا الرئيسية على ، نضدة وجتري فيه املتاجرة بالنقودد به املاملكان الذي توج فالبنك هو مؤسسة مالية تنصب عمليا
ا  جتميع املوارد أو األموال الفائضة عن ، وإعادة إقراضها وفق أسس )أفراد، مؤسسات، دولة( حاجات أصحا

  1.جماالت أخرى معينة أو استثمارها يف
ا - 1  اسا بتلقي ودائع األفراد القابلةائتمانية غري متخصصة تطلع أس عبارة عن مؤسسات :تعرف على ا

  للسحب لدى الطلب أو بعد أجل قصري، والتعامل بصفة أساسية يف االئتمان القصري األجل، وبناءا على ذلك ال
 قتصرتعترب بنوكا جتارية ما مل تطلع بقبول الودائع القابلة للسحب لدى الطلب من املؤسسات االئتمانية أو ما ي

  2.نشاطه األساسي يف مزاولة عمليات االئتمان ذي األجل الطويل كبنوك االدخار وبنوك الرهن العقاري وما إليها

                                                
 .4 :، ص1992، اجلزائر، 2ط، ديوان املطبوعات اجلامعية، محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزويين،  1
 .206:، ص2003األردن،  عمان، ، دار الكندي،يات النقود والبنوكاقتصاد هاين، حسني بن 2
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ا مؤسسة مالية مستقبلة للودائع حتت الطلب وألجل، خمتصة فـي تقـدمي - 2 القروض ألجل  وتعرف أيضا على أ
تقوم بعملية خلق النقود،  يقات بضـمانات، كمـاقصري عن طريق اخلصم والتسبيقات على احلساب اجلاري وتسب

  1.وذلك عن طريق القروض اليت متنحها
ا - 3 األرباح وبأقل  عبارة عن مشروعات رأمسالية هدفها األساسي حتقيق أكرب قدر ممكـن مـن: كما تعرف بأ

ا املصرفية أو خلقها لنقود الودائع   2.نفقة ممكنة، وذلك بتقدمي خدما
ا إحدى أهم املؤسسات الوسيطة وأقدمها، وظيفتها األساسـية قبـولوميكن تعريف - 4 الودائع  ها أيضا على أ

  3.ألجل من األفراد واملؤسساتاجلارية والتوفري 
  :خصائص البنوك التجارية: ثانيا

ا متثل البنوك التجارية النوع الثاين من أشخاص النظرية النقدية املركزي  بنكتأيت يف الدرجة الثانية بعد ال، اي ا
من  ضمن اجلهاز املصريف لدولة ما، وهي تتميز بعدة خصائص منها القدرة على ترتيب ميزانيتها بشكل ميكنها

  :وميكن حتديد خصائص البنوك التجارية مبا يلي دية وظائفها بتقنية عالية وجمزيةتأ
 على املصارف من خالل جهاز ميارس البنك املركزي رقابة: تتأثر برقابة المصرف المركزي وال تؤثر عليه-1

وال  قابة أو تأثري على البنك املركزيمكلف بذلك، يف حني أن املصارف التجارية جمتمعة ال ميكنها أن متارس أية ر 
 يكتفي البنك املركزي مبمارسة رقابة توجيهية على املصارف، بل حيق له كذلك أن يفرض عليها أحكاما واجبة

 ملدنية واجلنائية، وكذا التحقق من مدى تقيد كل مصرف بالقواعد املالية وبالقواننيحتت طائلة العقوبات ا التنفيذ
  .والتعليمات اليت تصدرها السلطات النقدية

إال أن  وتتفرع تبعا حلاجة السوق النقديةتتعدد البنوك التجارية : تعدد البنوك التجارية والبنك المركزي واحد- 2
 وحتقيق نوع من التفاهم بني خمتلف البنوك التجارية يف, العام حنو الرتكزتعددها ال مينع من مالحظة االجتاه 

 االقتصاديات الرأمسالية املعاصرة، هذا الرتكز من شأنه خلق وحدات مصرفية ضخمة قادرة على التمويل الواسع
  صور وجود بنكوالسيطرة شبه االحتكارية على أسواق النقد واملال، غري أن هذا الرتكز مل يصل بعد إىل مرحلة ت

 جتاري واحد يف بلد ما، فهذا األمر غري واقعي وغري عملي ألنه يؤدي إىل إضعاف القدرة على خلق النقود
  .املصرفية

  ختتلف النقود املصرفية اليت تصدرها املصارف التجارية عن: تختلف النقود المصرفية عن النقود القانونية- 3
ائية بقوة القانون وتتماثل برائية اكزي، فاألوىل اليت يصدرها البنك املر  لنقود القانونيةا ائية والثانية ابرائية  وغري 

 بصرف النظر عن اختالف الزمان واملكان، بعكس نقود الودائع اليت تكون" املطلقة"القانونية يف قيمتها النقود 

                                                
1 Ahmed Silem, Jean-Marie Albertini, Economie, 5eme edition, Dalloz, Paris, la france, 1995, PP :60-61. 

 .191- 192: ، ص ص1981، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت، االقتصاد نقدي المصرفيمصطفى رشدي شيحة،  2
 .19 :ص ،2002األردن، عمان، ع، دار الفكر للطباعة للنشر والتوزي، 1ط، )مدخل تحليلي كمي معاصر(إدارة المصارف رضا صاحب أبو محد آعلي،  3
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 د القانونية ختاطب كافةعادة متباينة ومتغايرة ختضع ألسعار فائدة ختتلف باختالف الزمان واملكان، والنقو 
  .القطاعات يف حني أن النقود املصرفية ختاطب عادة القطاعات االقتصادية

 تعترب البنوك التجارية مشاريع رأمسالية، هدفها: تسعى البنوك التجارية إلى الربح بعكس البنك المركزي -4
  وهذا فراد أو الشركاتمملوكة من األ األساسي حتقيق أكرب قدر من الربح وبأقل نفقة ممكنة، وهي غالبا ما تكون

  اهلدف خمتلف عن أهداف البنك املركزي اليت تتلخص يف اإلشراف والرقابة والتوجيه وإصدار النقود القانونية وتنفيذ
  .لسياسة النقديةا

  وظائفها: ثانيا 
ا البنوك المن  تطور العمل  نتيجةتجارية ما هو تقليدي ارتبط بظهورها، ومنها ما ظهر الوظائف اليت تقوم 

  :اق العمليات اليت تزاوهلا البنوكالبنكي واتساع نط
  :الوظائف التقليدية للبنوك التجارية -1

  :تجارية فيما يليالتقليدية اليت تقدمها البنوك التتمثل الوظائف 
 جهات تجارية الودائع منهم الوظائف، حيث تتلقى البنوك التعترب هذه الوظيفة من أقدم وأ :قبول الودائع 

ا تعترب من أكثر مصادر األموال خصوبة، وتشكل الودائع اجلزء األكرب من  نوكموارد الب وهيئات خمتلفة، إذ أ
ع البنكية توجد أشكال من الودائ وعليها تتوقف الكثري من عمليات الوساطة البنكية كمنح القروض وإنشاء النقود

 1:تجارية بوجه عام تتمثل يفاملعروفة يف البنوك ال
تتمثل الودائع اجلارية يف ودائع تتطلب التزاما حاليا من البنك، على أن يكون على ): حتت الطلب(الودائع اجلارية -

  ؛أي حلظة ملواجهة السحب منها استعداد يف
عليها  تتمثل يف مبالغ مالية مودعة لدى البنك لفرتة زمنية حمددة كشهر أو سنة يف مقابل دفع فائدة: ودائع ألجل-

  ؛بل البنك، وال جيوز سحبها قبل تاريخ استحقاقهامن ق
 هذا النوع من الودائع يتم فيه االتفاق بني املودع والبنك عند فتح احلساب على مدة بقائها لديه،·: ودائع بإخطار-

  ؛معينة وال جيوز سحبها فور انتهاء املدة إال بعد إخطار البنك بنية السحب قبل التاريخ احملدد لسحبها مبدة
ا حلني احلاجة إليها بدال من تركها عاطلة يف خزائنهم: دائع التوفريو -  اخلاصة، وهي متثل مدخرات يودعها أصحا

السحب منها يف أي وقت دون  وتفويت فرصة احلصول على عائد مقابلها دون التضحية باعتبارها سيولة، حيث ميكن
  . وجود قيود على السحب منها

 توظيف موارده يف شكل استثمارات متنوعة مبراعاة مبدئَي السيولة والرحبية، يعمل البنك على :تقديم القروض 
ل الزراعية، املنقوالت، أي قروض بضمانات احملاصي: قروض بضمانات خمتلفة :تنقسم القروض املمنوحة إىل نوعني

                                                
 .13: ، ص2001، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  1



  وك بوالية االغواطمجموعة من البن:دراسة حالة                                                     الرابع الفصل
 

 
223 

سمعة ا ويستند على الحيث يكون الضمان شخصي: قروض بدون ضمانات، األوراق املالية، عقارات وغريها
 1.لألشخاصاالئتمانية 

       :الوظائف الحديثة للبنوك اّلتجارية -2
وبتوجهات  بوظائف حديثة لقد تغريت نظرة البنوك إىل العمل املصريف من جمرد تأديتها للخدمات التقليدية إىل القيام 

االت ئ عن اقتحامها جمواالستحداث الناش تتالءم مع أهدافها املتنوعة، هذه الوظائف تكتسي طابعا من التجديد
  :من هذه الوظائف نذكر، أرباح وها إضافة إىل حصوهلا علىجديدة ترى فيها بقاءها ومن

 تجارية دورا رئيسيا يف عملية تسوية املدفوعات اخلارجية بني البنوك ال تلعب: عمليات التجارة الخارجية تمويل
  .و التحويالت املستندية أو التحويالت العاديةمن خالل فتح االعتمادات املستندية أ واملصدرين املستوردين

 البنوك على حتصيل الشيكات الواردة إليها من عمالئها عن طريق عملية التحويل  تعمل: الشيكات تحصيل
  حيث يعترب الشيك وسيلة لتحريك نقود الودائع، أي احلساب. التحويل من خالل غرفة املقاصة أو الداخلي
  .سواء بالزيادة أو بالنقصان جاريةتلدى البنوك ال اجلاري

 تجارية هي أدوات االئتمان قصرية األجل من أمهها الكمبيالة، ال األوراق: األوراق اّلتجارية وخصمها تحصيل
تجارية من مصادرها ،السند األذين، أذونات   ويقوم البنك التجاري بتحصيل مستحقات عمالئه من األوراق اّل

م إىل مست  املختلفة،  األوراق حقيها سواء داخل البلد أو خارجه، وقد حيدث أن يقع حاملواكما يدفع ديو
تعترب مبثابة املقابل  عمولة تجارية يف أزمة سيولة، مما يضطرهم إىل اللجوء للبنوك الّتجارية قصد خصمها مقابلال

تجارية نتيجة حتويل األخطار إليها   .الذي تتحصل عليه البنوك اّل
 ا وحلساب عمالئها، وكذلك  تعمل :محافظ االستثمار إدارة تجارية على شراء وبيع األوراق املالية حلسا البنوك اّل

  2. اخل...والسندات من خالل تطور األسعار األسهم متابعة
 البنوك تشرتك يف إعداد الدراسات  أصبحت: الجدوى االقتصادية لحساب الغيراالستشارات ودراسات  تقديم

ويل على أساس هذه الدراسات حتديد احلجم األمثل للتم ويتم إلنشاء مشاريعهم، املالية املطلوبة للمتعاملني معها
ا أساليب  اكتست وقد وكذا طريقة السداد وتوارخيها هذه اخلدمة مسة احلداثة من التطورات املستمرة اليت شهد

  .يب احلديثة يف ذلكللمشروع وقيام البنوك باستثمار أموال يف البحث عن األسال االقتصادية وطرق دراسة اجلدوى
 عمليات شراء وبيع العمالت األجنبية عاجال أم آجال وذلك باألسعار احملددة  تتم: بالعمالت األجنبية التعامل

 العملة أو حسب التنظيم الساري العمل به يف جمال سوق الصرف، وقد ختص عملية حتويل املركزي من قبل البنك
  .اخل...والعالج لغ حبجم حمدود وألغراض معينة كالدراسةمبالغ بسيطة، إذ تقوم البنوك بتحويل مبا

                                                
 .37:، ص1991ريية، ليبيا، اه، مطبعة الدار اجلمالنقود والمصارف اقتصادياتصاحل األمني األرباح،  1
  .218:، ص2000 ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،قود والبنوك واألسواق الماليةاقتصاديات النإمساعيل أمحد الشناوي، عبد النعيم مبارك،  2
 . 



  وك بوالية االغواطمجموعة من البن:دراسة حالة                                                     الرابع الفصل
 

 
224 

 وهي عبارة عن بطاقة من البالستيك، تتيح ملن أصدرت بامسه احلصول على : البطاقات االئتمانية إصدار
  يطلبه، ومبوجبها يتمتع العميل باحلصول على شراء بضائع من املتاجر أو التمتـع بـبعض اخلـدمات االئتمـان الـذي

  1.على أن يقوم العميل بسداد قيمة ما يشرتيه إىل البنك خالل أجل معني وبدون فوائد األخرى،
  عمليات التوريق يف حتويل الديون أو األصول املالية غري السائلة مثل القروض تتمثل: بعمليات التوريق القيام 

 مؤسسة إىل وذلك ببيع الدين قابلة للتداول يف أسواق رأس املال، 2إىل مسامهات يف شكل أوراق مالية املصرفية
إىل السيولة النقدية  املاسة يلجأ البنك إىل اعتماد هذه العملية عند حاجته ،خمتصة يف إصدار األوراق املالية

يبيع ديونه بسعر أقل من القيمة  أن للتوسع يف نشاطه التمويلي أو سداد بعض التزاماته املالية، ومن الطبيعي
  .معقول ربح زا يف شرائها أمال يف حصوله علىالقائمة للدين كي خيلق حاف

 الزواج، : مثل سعى البنوك التجارية إىل تشجيع املتعاملني معها ليقوموا باالدخار ملواجهة نفقات املناسـباتت
  3.إخل، حيث يقدم هلم فوائد وتسهيالت ائتمانية...الدراسة، السياحة

البيئة اليت  لتطور كانت تقليدية أو حديثة اليت ظهرت كمتطلبتجارية أثناء قيامها بوظائفها سواء  البنوك ال تراعي
  .ئ اساسية لقيام النشاط البنكيمبادتعمل فيها على مراعاة 

  نظرة تاريخية حول القطاع البنكي الجزائري: الثاني المطلب
الدولية على غرار وبضغوطات املنظمات املالية بالفكر االقتصادي الشائع  متأثرةالبنوك اجلزائرية بعدة مراحل  تمر 

  4:البنك الدويل وصندوق النقد الدويل وميكن ان نوجز اهم تلك املراحل يف 
 االجراءات الطارئة بعد االستقالل  :اوال

غلبها من 24متيز النظام املصريف قبل استقالل اجلزائر بوجود أكثر من   جنسية فرنسية، بنكًا أجنبيًا خاصا ًا
للودائع واالدخار، حيث  أمسالية صغرية وشركتان للتأمني وصناديق الربيدوباإلضافة لذلك كانت هناك سوق ر 

النظام احلر الليربايل، وبالرغم من  ورثت اجلزائر بعد االستقالل نظامًا مصرفيًا تابعًا لالقتصاد الفرنسي وقائمًا على
 عمومية والبنك اجلزائري للتنميةاجلزائري واخلزينة ال إنشاء مؤسسات مالية وطنية بعد االستقالل مثل البنك املركزي

BAD  ، قه الثاين على ول على النظام الرأمسايل، ويف شقه األيف شإال أنه كان هناك نظام مصريف مزدوج قائم
  .ظام االشرتاكي وحتت سيطرة الدولةالن

سسات املالية املؤ  بعد االستقالل مباشرة بدأت نواة تشكل النظام املصريف اجلزائري من خالل إضفاء السيادة على
ومت إنشاء كذلك  بنك اجلزائر  ا ليحل حملوذلك من خالل إحداث الدولة اجلزائرية ملعهد إصدار خاص  الكربى

ومن أجل عملية التنمية الوطنية اليت تتطلب 1962ديسمرب 31اخلزينة اجلزائرية بعزهلا عن اخلزينة الفرنسية يف 
عد الذي حتول فيما ب 1963الصندوق اجلزائري للتنمية يف سنة  سرؤوس أموال كبرية لتمويل االستثمار مت تأسي

                                                
 .142:، ص2000ية للنشر، اإلسكندرية، مصر، اجلامع الدار ،تهاوإدار تها البنوك الشاملة عملياعبد املطلب عبد احلميد،  1
 .39: ، ص2001 مصر، اإلسكندرية، ،للنشر، الدار اجلامعية العولمة واقتصاديات البنوكاهللا، عبد املطلب عبد  2
 .19:، ص 2000، دار وائل للنشر، عمان، االردن، البنوك إدارة في المعاصرة تاهااالتجزياد رمضان، حمفوظ جودة،  3

4 KPMG, guide des banques et les établissements financiers en Algérie , 2012, p :7. 
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ذلك مت إنشاء الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط الذي حتول فيما بعد إىل  مث بعد، إىل البنك اجلزائري للتنمية
عملة وطنية تتمثل يف  ولكن االجراء األكثر أمهية يف ذلك الوقت هو إصدار السكن بنك متخصص يف متويل

وهذا األخري غري قابل للتحويل و قيمته مطابقة للقيمة الذهبية للفرنك  1964خالل سنة  لدينار اجلزائريا
  .أنذاك وقد وضعت هذه العملية حدا لتهريب رؤوس األموال إىل اخلارج  الفرنسي

البنوك األجنبية  من كان اليزال نظاما ليرباليا يتكون من جمموعة كبرية  1966إن النظام املصريف اجلزائري إىل غاية 
 استثماراتمييل حنو رفض متويل  وكان التوجه العام هلذه البنوك اليت متتلك سيولة هامة يتجاوز عددها العشرين

 القدرة على الوفاء مما أضطر اخلزينة القطاع العام حبجة غياب القواعد التقليدية للعمل املصريف مثل األمن و
الذي كان بدوره تماد على تسبيقات معهد االصدار باالع املمول لالقتصاد الوطينالعمومية اجلزائرية أن تقوم بدور 

والنتيجة  ) 1967-1963(بني  النشاط الفالحي يف الفرتة املمتدة ما جمربا على الدخول يف عالقة مباشرة لتمويل
ثاين قائم على أساس وال, األول قائم على أساس ليربايل يسيطر عليه اخلواص . املصريف  النظام ازدواجيةكانت 

مما خلق تناقضا على مستوى أداء النظام املصريف كانت نتيجته قيام الدولة بتأميم ، عليه الدولة اشرتاكي تسيطر
  .األجنبية وظهور املصارف احلكومية  البنوك
  تأميم البنوك األجنبية  :ثانيا 

وعرف هذا  ى امللكية العامة لوسائل االنتاجم علتقو  اشرتاكيةإن توجهات اجلزائر املستقلة كانت تتطلع لبناء دولة  
كانت ترمي إليها  التخطيط االقتصادي وسط فوضى املؤسسات املالية األجنبية واألهداف اليت استحالةالتطلع 

تشكيل  إلعادةهذا القرار بداية  وقد كان 1966من سنة  ابتداءلذلك تقرر تأميم البنوك األجنبية ، الدولة الفتية
البنك : رأمساهلا كليا إىل الدولة وهي  حيث نتج عن ذلك ميالد ثالثة بنوك جتارية تعود ملكية، صريفالنظام امل

  ) .BEA(وبنك اجلزائر اخلارجي )CPA(القرض الشعيب اجلزائري ، )BNA(الوطين اجلزائري
مسامهات جادة  قدمياملصريف األجنيب والرغبة يف ت االحتكاروكان الغرض من إنشاء هذه البنوك الثالثة كسر حدة 

حيث يقوم  ، نوع من التخصص وكانت بداية عمل هذه البنوك ترتكز نظـريا على ملية التنمية االقتصادية للبلديف ع
 اجلزائري لصدد تكفل البنك الوطينا كل بنك منها بتمويل جمموعة من قطاعات االقتصاد الوطين ويف هذا

)BNA ( ؤسسات العمومية والقطاع و امل املهنية لالسترياد تجمعاتو ال تمويل القطاع االشرتاكي الفالحيب
يف حني ، احلريف والفنادق واملهن احلرة تكفل بتمويل النشاط فقد) CPA(أما القرض الشعيب اجلزائري ، اخلاص

  .ة يف متويل التجارة اخلارجي )BEA(ختصص بنك اجلزائر اخلارجي
  مرحلة ما بعد التأميم : ثالثا

املؤسسات  خاصة بعد أن عرفت(  1982من سنة  انطالقاعادة تنظيم هيكل النظام املصريف وقد توالت عملية إ
الغرض من وراء ذلك  وكان )يف جتربة االستقاللية املالية االنتاجية العمومية هي كذلك تسوية هيكلية والدخول 

ورا فعاال يف االقتصاد الوطين د ا إىل أداء دورها كصندوق للدولة ومنح البنوكوعود, ختفيض العبئ عن اخلزينة 
وبنك التنمية ) BADR(الريفية  بنك الفالحة والتنمية: ونتج عن إعادة اهليكلة هذه بنكان جتاريان ومها 
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وأدى هذا االجراء إىل خلق نوع من الرتكيز  وتغري مع تأسيسهما نوعا ما هيكل نظام التمويل )BDL(احمللية
األول مهام القطاع الفالحي وترقية األنشطة املختلفة  إسناد البنك من خالل) التخصص املصريف ( املصريف 

فكانت مهمته تكمن يف التنمية االقتصادية واالجتماعية  أما الثاين ،جدة يف الريف على الصعيد الوطيناملتوا
  .للجماعات احمللية 

  1990واالنفتاح والشراكة بعد  1986اصالحات : رابعا 
نوات الثمانينات صدر قانون كان له االثر البالغ يف هيكلة القطاع البنكي مع دخول س: 1986اصالحات - 1

اجلزائري وهو القانون املتعلق بنظام البنوك والقرض الذي اكد على استعادة البنك املركزي صالحياته فيما خيص 
وتسيري ادوات على االقل تطبيق السياسة النقدية، حيث كلف البنك املركزي اجلزائري يف هذا االطار بإعداد 

  .السياسة النقدية مبا يف ذلك حتديد سقوف اعادة اخلصم املفتوحة ملؤسسات القرض
ركز على الشروع يف بلورة النظام البنكي اجلزائري بتوصية البنوك على اخذ التدابري الالزمة ملتابعة القروض املمنوحة 

تابعة الوضعية املالية يت مينحها اىل جانب موبالتايل وجوب ضمان النظام املصريف ملتابعة استخدام القروض ال
  .اختاذ مجيع التدابري الالزمة للتقليل من خطر اسرتداد القرض للمؤسسات و 

قامت الدولة اجلزائرية بإجراء إعادة اهليكلة لعدة  1990مع بداية : 1990االنفتاح والشراكة بعد  - 2
ات اسهم وخاضعة لقواعد القانون التجاري، كما مت مؤسسات وبنوك عامة هذه االخرية اليت حتولت اىل شركات ذ

من رحم بنك القرض الشعيب اجلزائري والبنك الوطين  BDLوبنك  BADRانشاء بنكني جديدين مها بنك 
اجلزائري على التوايل، كما ظهرت رغبة احلكومة يف التوجه حنو اقتصاد السوق وفتح البنوك امام املستثمرين اخلواص 

ايضا استقاللية نسبية للبنك املركزي، حيث  الذي اعطى90/10ب بفضل قانون النقد والقرض احملليني واالجان
 وخيضع بنك بانه مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل:11عرف بنك اجلزائر يف مادته 

فهو ال خيضع للتسجيل يف  اجلزائر اىل قواعد احملاسبة التجارية وتعود ملكيته بالكامل للدولة وبالرغم من ذلك
وميكن اجياز اهم املبادئ اليت كرسها قانون النقد  88/01السجل التجاري وال خيضع ايضا ألحكام القانون 

  :فيما يلي90/10والقرض 
  ؛استقاللية البنك املركزي-
  ؛اسناد مهمة ضبط النظام البنكي اىل سلطات ادارية مستقلة-

  ؛تماد وسلطة االشرافالفصل بني سلطات الضبط وسلطات االع
  .احتكار البنوك للعمليات البنكية التمويلية

لكن امهها كان 90/10وقد حدثت بعص التغيريات القانونية منذ قانون النقد والقرض 
  :املتعلق بالقرض والنقد والذي محل عدة اجراءات نذكر منها 2010اوت/04/10املرسوم

يكون مسموح به اال عن طريق الشراكة مع مساهم حملي مقيم  مسامهة االجانب يف راس مال البنوك ال جيب ان-
  ؛من راس مال املساهم %49وبنسبة ال تزيد 
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حتتفظ الدولة حبصة خاصة يف رؤوس اموال البنوك واملؤسسات املالية لراس املال اخلاص دون التمتع حبق -
  ؛التصويت وذلك يف العضويات االجتماعية

  ؛اي بيع لالسهم واالوراق امللية من اي مصرف او مؤسسة مالية الدولة لديها احلق يف الشفعة يف-
قبل  بنك او مؤسسة مالية جيب ان يتم بعد احلصول على اذن مسبق من أليية اي بيع لالسهم واالوراق املال-

   ؛الصادرة من جملس املال واالئتمان حكما هو منصوص عليه غي اللوائبنك اجلزائر   حمافظ
نك اجلزائر كضمان استقرار االسعار ووضع ميزان املدفوعات وتقدمي املركز املايل اخلارجي اضيفت بعض املهام لب-

  ؛للجزائر
ذه االخرية مطابقة القوانني واالنظمة-   .الزامية البنوك إلقامة الرقابة الداخلية والرقابة من اجل املطابقة ويقصد 

االطار املؤسسي وتعزيز االشراف على عمليات وجاءت باقي التدابري واالجراءات على منوال تقوية وتعزيز 
  . املصارف واملؤسسات املالية ومحاية جودة خدمة الزبائن مبا فيه التأكيد على مبدأ احلق يف احلصول على احلساب

  
  هيكلة القطاع البنكي في الجزائر: الثالثالمطلب 

  :هيكلة القطاع العمومي: اوال
  :املركزي وست بنوك يتكون القطاع البنكي العمومي من البنك

لس التأسيسي يف املصادق عليه من قبل ا62/144تأسس هذا البنك مبوجب القانون رقم  :البنك المركزي- 1
الفرنسي سنة  وقد ورث فعاليات بنك اجلزائر املؤسسة املصرفية اليت أنشئت إبان االستعمار 19621ديسمرب13

 الناحية القانونية البنك املركزيآالف سهم ومن  6لى ماليني فرنك فرنسي مقسمة ع 3برأمسال قدره  1851
وقد أسندت إىل هذا البنك كل املهام واالستقالل املايل  اجلزائري هو مؤسسة عامة وطنية تتمتع بالشخصية املعنوية

وجند أن خلصم هو املسؤول عن االصدار النقدي وعن معدل إعادة ا ا البنوك املركزية وبذلك أصبحاليت تتكفل 
وهو كذلك النقدية ويراقب ويوجه االئتمان البنوك حبيث يشرف على السياسة  ذا البنك قد مت تنصيبه كبنكه

 خيصمه من سندات مضمونة من طرفها نظرا ملا يقدمه من تسبيقات للخزينة العمومية وما مبثابة بنك احلكومة
هذا  ،للدولة خالل السنة املالية السابقة من االيرادات العادية احملققة%  5التسبيقات حمددة بنسبة  وكانت هذه

مبنحها تسبيقات غري  على مستوى النصوص أما على مستوى الواقع فالبنك املركزي وضع كلية خلدمة اخلزينة وهذا
يف  الالمباالةعن ذلك الكثري من  وجنمركزي يف االقتصاد الوطين أنذاك الذي قلل من دور البنك امل يءالش ،منتهية

 يرأس البنك حمافظ ومدير، وظهور التضخم مما أدى إىل بروز االختناقات النقدية، قدي دون مقابلاالصدار الن
ويقوم جملس االدارة بتسيري شؤون البنك  املالية عام يتم تعيينهما مبرسوم من قبل رئيس اجلمهورية وباقرتاح من وزير

وعشرة إىل مثانية عشر عضوا من كبار املسؤولني واملدير العام –لس رئيس ا –لس من احملافظ ويتألف هذا ا, 
  .واملختصني يف الشؤون النقدية واملالية 
                                                

1 Journal Officiel de la République Algérienne, 28 dec. 1962. 
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الصادر  165-63مبوجب القانون رقم  )BAD(تأسس البنك اجلزائري للتنمية  :البنك الجزائري للتنمية  -2
مؤسسة  شكلوظهر يف ، )CAD(الصندوق اجلزائري للتنمية  اسمظهر كان حيمل  وأول ما 1963ماي 07يف 

  مت 1971جوان  07 قرار قانون املالية الصادر بتاريوطبقا ل ملعنوية واالستقالل املايلعامة تتمتع بالشخصية ا
وهو مكلف , وضع هذا البنك مباشرة حتت وصاية وزارة املالية ، تنميةحتويل هذا الصندوق إىل البنك اجلزائري لل

وتغطي قطاعات نشاطه جزءا   واملخططات اخلاصة باالستثمارات جالربام بتمويل االستثمارات املنتجة يف اطار
وتشمل الصناعة مبا فيها قطاع الطاقة واملناجم وقطاع السياحة والنقل والتجارة والتوزيع  كبريا من االقتصاد الوطين

أربع ، سيةحل البنك حمل مخسة بنوك فرنو وقطاع الصيد ومؤسسات االجناز الصناعية والدواوين الزراعية  واملناطق
خامسة لالئتمان الطويل األجل وكانت كلها متارس  مؤسسات كانت تتعاطى االئتمان املتوسط األجل ومؤسسة

، القرض الوطين، القرض العقاري: وهذه املؤسسات هي  النشاط املصريف أثناء الوجود االستعماري يف اجلزائر
ولكن الواقع غالبا ما ال يطابق  يز وتنمية اجلزائرصندوق جتهو  صندوق صفقات الدولة، انصندوق الودائع واالر 

وكانت , املدخرات املتوسطة والطويلة األجل  فالبنك اجلزائري للتنمية كان حمدود الفعالية يف تعبئة, متاما النصوص 
  .اخلزينة املوارد اليت ظل يستعملها يف التمويل تقدم له من طرف

) CNEP(د مت إنشاء الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط لق: الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط  -3
وحدد القانون دور ونشاط الصندوق اليت متثلت يف  1964أوت  10املؤرخ يف  64/227مبوجب القانون رقم 

ومتويل اجلماعات  ومتويل البناء, ة واالجتماعية املواطنني واستغالله يف خدمة التنمية االقتصادي مجع االدخار من
مث بعد  1970-1964وشرع الصندوق يف مجع االدخار من العائالت واألفراد يف الفرتة املمتدة ما بني  احمللية

هذه الفرتة  إذ كان معدل الفائدة على االدخار يف 1971ذلك مت خلق نظام االدخار املخصص للسكن يف 
ل املبالغ باستعمااالجتماعي  الصندوق مهمة متويل السكن يف حينها أسندت إىل، سنوي%  3.5يقدر ب 

  :ويف بداية الثمانينات أسندت مهام جديدة للصندوق متثلت يف  املدخرة واملال العام
  غري املدخرين؛ منح القروض للخواص بغرض البناء الذايت أويف إطار مجعيات بالنسبة للمدخرين أو -
   .متويل مشاريع الرتقية العقارية للمدخرين فقط -
املؤرخ  66/178مبرسوم رئاسي حيمل رقم )BNA( أنشئ البنك الوطين اجلزائري :لبنك الوطني الجزائريا-3

 لكي يسد الفراغ املايل الذي أحدثته البنوك األجنبية وليكون وسيلة للتخطيط املايل وركيزة1  1966جوان  13يف 
إطار إنشاء  للقطاع االشرتاكي والزراعي وهو ميثل نقطة حتول مهمة لالقتصاد الوطين من طرف السلطات يف

وهذا ما , االقتصادية  امنظومة بنكية وطنية وجتسيد االرادة السياسية اليت بدت واضحة يف اسرتداد البالد لسياد
ورة ضر " وباملصطلح السياسي بـ"ضرورة التحكم يف املستقبل " عرب عنه عبد احلميد طمار باملصطلح االقتصادي 

                                                
 .49- 48: ، ص صنفس املرجع السابقشاكر القز ويين،  1
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واسرتجع البنك الوطين اجلزائري نشاط للجزائر املستقلة  ي حكوميوهو أول بنك جتار  "تنظيم دميقراطية الشعب 
  :جمموعة من البنوك األجنبية واليت نعددها فيما يلي 

  ؛1966القرض العقاري للجزائر وتونس يف شهر جويلية -
  ؛1967القرض الصناعي والتجاري يف شهر جويلية -
  ؛1968بنك باريس الوطين يف شهر جانفي -
  .1968 جوان دا يف شهربنك باريس وهولن-
صناعية كانت أو  ويقوم هذا البنك أساسا بتعبئة املدخرات الوطنية ومنح القروض للقطاعات االقتصادية العمومية 

  .ا البنوك التجارية اىل العمليات املصرفية التقليدية اليت تقوم  باإلضافة، زراعية
وقد اسرتجع 1966ديسمرب  29يف ) CPA(ئري أنشئ القرض الشعـيب اجلزا :القرض الشعبي الجزائري  -4

  :يلي  واملتمثلة فيما البنوك الشعبية العديدة اليت كانت متواجدة يف اجلزائر قبل هذا التاريخ أصـول
  ؛البنك الشعيب التجاري والصناعي الوهراين-
  ؛البنك التجاري والصناعي للجزائر-
  البنك اجلهوي التجاري والصناعي لعنابة؛-
  .هوي للقرض الشعيب اجلزائري البنك اجل-

الذي مت  1966ديسمرب  29مت دمج مجيع هذه الفروع البنكية وأسس على أنقاضها القرض الشعيب اجلزائري يف 
 30للبنوك بتاريخ  وضم الشركة املارسيلية 1968مصر يف أول جانفي _ تدعيمه فيما بعد بضم بنك اجلزائر

  .1971بنك يف سنة نسية للتسليف والوالشركة الفر  1968جوان 
   الصناعات احمللية  ويعد القرض الشعيب اجلزائري ثاين بنك جتاري من حيث النشأة ويقوم جبمع الودائع و متويل 

لإلدارات احمللية ومتويل مشرتيات  ويقوم مبنح االئتمانواملهن احلرة والسياحة والصيد البحري والري  و التقليدية
العمليات املصرفية التقليدية األخرى كغريه من  إىل أنه يقوم جبميع باإلضافة، طنيةالية والبلدية والشركات الو الو 

  .البنوك اجلزائرية 
عن  1967أكتوبر  01بتاريخ  67/204أسس هذا البنك مبوجب األمر رقم  :البنك الخارجي الجزائري  - 5

  :وهي ) 1( أصول مخسة مصارف أجنبية  اسرتجاعطريق 
  ؛البنك الفرنسي للتجارة اخلارجيةوالذي بدوره قد ضم  1967أكتوبر  12القرض الليوين بتاريخ -
  ؛1968الشركة العامة يف عام -
  ؛1968وبنك التسليف الشمال يف عام -
  ؛1968البنك الصناعي للجزائر وبنك البحر االبيض املتوسط كذلك يف عام -
  . 1968وبنك باركليز الفرنسي يف سنة -
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املصرفية واملالية يف  ري ثالث بنك جتاري من حيث النشأة وبتأسيسه متت جزأرة اهلياكلوميثل البنك اخلارجي اجلزائ
وبإمكان خاصة بالتجارة اخلارجية  والثانية األوىل خاصة بالودائع واإلقراض :ويقوم البنك مبهمتني أساسيتني اجلزائر 

الدرجة األوىل يف منح االعتمادات عن تتمثل ب هذا البنك أن يتدخل يف خمتلف العمليات البنكية مع اخلارج اليت
  .االسترياد ويعطي ضمانات للمصدرين اجلزائريني 

غري ، االقتصادي وكان كل واحد من البنوك التجارية الثالثة اليت مت تأميمها متخصصا يف جمال معني من النشاط
ألساسي للبنك املركزي اجلزائري ا املتعلق بإنشاء وحتديد القانون 62/442أن االطار القانوين الذي وضعه القانون 

البنك املركزي للخزينة مبعدل مت رفع الشرط احملدد لتسبيقات  1966فخالل السنة املالية ، فعاليته تدرجييا بدأ يفقد
االصالح املايل لعام  فإبتداءا من. كما أن االصالحات اليت أعقبت ذلك غريت القطاع املايل تغيريا كليا  % 5

  :املايل اجلزائري يتميز بثالث خصائص هي أصبح القطاع  1971
  التمركز؛ -
  هيمنة دور اخلزينة؛-
  .إزالة ختصص البنوك التجارية من خالل املمارسة  -

وسيطا ماليا  ويف هذا الصدد مت تدعيم النظام اجلديد لتمويل قطاع االنتاج اليت أصبحت اخلزينة العمومية مبوجبه
حيث تضمن حتديد  نظام املايل لالقتصاد باالعتماد الكلي على اخلزينةأساسيا أي بتعبري آخر أصبحت مركز ال

  :مصادر متويل االستثمارات املخططة كااليت 
  القروض الطويلة األجل املمنوحة من من موارد االدخار املعبئة من طرف اخلزينة املمنوحة من قبل-
  ت املالية املتخصصة؛ئااهلي
  ؛لة للخصم لدى مؤسسة االصدار لقابالقروض املصرفية متوسطة االجل ا-
  .القروض اخلارجية-

 للنظام حيث أدت اىل االنتقال التدرجيي ،حمدودة من الناحية العملية 1971مل تكن آثار االصالح املايل لعام 
ليها عمليات أطلق ع وبالتايل تراجع دور البنك املركزي اجلزائري وأصبح ينحصر يف،املايل اىل وصاية وزارة املالية

تحديد املباشر للسياسة النقدية وخالل ال كما تراجع دور البنك املركـزي اجلزائـري عن،  "مليات السـوق النقدية ع"
 تكيف حتما مع متطلباتمتغريا داخليا جيب أن ي رض النقود يشكل يف اطار التخطيطأصبح عهذه الفرتة 

بشكل هائل باالحتياجات  الرئيسي لالقتصاد الوسيط املايلار النقود لصاحل اخلزينة درتبط اصوهكذا ااالقتصاد 
  .ا هلذا األخري املصرح 

وأخذ  1982مارس  13بتاريخ  82/106أسس هذا البنك مبرسوم رقم  :لتنمية الريفية ة واالبنك الفالح - 6
طنة اجلزائري يف ميدان متويل القطاع الفالحي و القطاع الفالحي الصناعي واليت كانت مو  صالحيات البنك الوطين

 و تنص املادة األوىل من قانون تأسيسه على أنه بنك لإليداع والتنمية ويندرج تلقائيا يفاألخري سابقا  لدى هذا
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املصرفية  العمليات أن مهمة هذا البنـك تتمثل خاصة يف تنفيذ مجيـع كما تنص املادة الرابعة على  ،قائمة البنوك
  :امهة يفواالعتمادات املالية على اختالف أشكاهلا واملس

  .نمية جمموع قطاع الفالحة ت-
  :وسائله اخلاصة لتمويل  واستخدامتطوير األعمال الفالحية التقليدية والزراعية الصناعية -
  ؛هياكل االنتاج الفالحي وأعماله*
  ؛يلحقها ق إنتاج قطاع الفالحة ومااهلياكل واألعمال املرتبطة مبا يسبب*
  ؛ملرتبطة بالفالحةعية الصناعية اهياكل األعمال الزرا*
 .ليدية يف الوسط الريفي وأعماهلاهياكل الصناعة التق*

 عامل مـن 7500مليار دينار جزائري و يتميز بكثافة بشرية عالية جدا تزيد عن  33يقدر رأمسال البنك ب 
  1:صنف نـهبينها إطارات و مهندسني و موظفني كما انه يشغل مكانة هامة داخل النظام البنكـي اجلزائـري حيـث ا

  كأول بنك يف ترتيب البنوك اجلزائرية؛-
  ثاين بنك على املستوى املغاريب؛ -
  ملرتبة الرابعة عشر على املستوى العريب؛ا-
  بنك مشلها التصنيف؛ 326تاسع بنك إفريقي من ضمن  -
  ؛بنك 4100فـي الرتتيـب العـاملي مـن بـني )668(احتل املركز الثامن و الستني بعد الستمائة -
  .اجلزائرية بطاقات السحب يف الساحة املالية 1994أول من أطلق يف سنة -
ك وهو ثاين بن 1985أفريل  30املؤرخ يف  85/85تأسس هذا البنك باملرسوم رقم : بنك التنمية المحلية  -7

قرض لل كما ورث هذا البنك قسما من أسهم مملوكة ،إعادة هيكلة املنظومة املصرفيةجتاري إنبثق عن عملية 
  :يقوم هذا البنك مبمارسة نوعني من النشاطات  نيالشعيب اجلزائري

  :يلي  نشاط مصريف تقليدي ونشاط متخصص ويتلخص نشاطه املصريف فيما-
  ؛مجع املدخرات الوطنية*
  ؛االئتمان للقطاع العمومي واخلاصمنح *
  .عمليات الصرف والتجارة اخلارجيةالقيام ب*
بتمويل  التنمية االقتصادية واالجتماعية للجماعات احمللية حبيث يقوم أما نشاطه املتخصص فيكمن يف-

ويعمل على إجناز خمططات  املؤسسات والشركات العامة ذات الطابع االقتصادي حتت وصاية البلديات والواليات
  .تنبثق عن املخطط الوطين للتنمية اجلماعات احمللية اليت

                                                
اإلنسانية، جامعة بسكرة،  ، جملة العلومأهمية العنصر البشري ضمن مكونات المزيج التسويقي الموسع في البنوك بالتطبيق على بنك الفالحة و التنمية الريفيةحممد زيدان،  1

 .55:ص، 2008، أكتوبر 15العدد 
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تأسيس بنوك  صرفني نوعا ما هيكل نظام التمويل وأدائه وكان إجـراءويالحظ أنه قـد تغري مع تأسيس هذين امل 
االطار من إسناد لكل بنك مهام  ويف هذاص البنوك يهدف إىل ترسيخ ختص تتكفل بتمويل قطاعات معينة جديدة

ريف على دة يف الاألنشطة املختلفة املتواج ا فأسند للبنك األول مهام متويل القطاع الفالحي وترقيةحمددة يقوم 
  .ليةالتنمية االقتصادية واالجتماعية للجماعات احمل أما الثاين فكانت مهمته تكمن يف املسامهة يف، الصعيد الوطين

  :الخاصهيكلة القطاع : ثانيا
  : مهاية االغواط من البنوك اخلاصة اثننييوجد على مستوى وال

صرف برأس مال خمتلط هو أول م بوابه يف اجلزائر ويفتح أ أول بنك إسالمي بنك الربكة اجلزائري :بنك البركة - 1
، بدا أنشطته دج 500،000،000مال اجتماعي قدره ، برأس 1991مايو  20  أنشأ يف، )عام و خاص(

ختضع نشاطاته البنكية ألحكام الشريعة اإلسالمية، يساهم يف ، 1991املصرفية بصفة فعلية خالل شهر سبتمرب 
وقد قام البنك منذ تأسسيه يف  بالرتكيز على تطوير العديد ، ذات اجلدوى االقتصاديةمتويل املشاريع االستثمارية 

من القطاعات واألنشطة احليوية يف اجلزائر م،م متومي قطاعات اهلاتف احملمول واإلنشاءات واألغذية واملواصالت 
  .والصناعات التحويلية النفطية 

 مسري مبوجب ،)السعودية(ة الربكة و شركة دل) اجلزائر(الريفية املسامهون يف رأمساله هم بنك الفالحة والتنمية 
بالقيام جبميع  ، و هو مرخصاملتعلق بالنقد و القرض 1990ريل أب 14املؤرخ يف  90/10أحكام القانون رقم 

يف  تأسس بنك الربكة اجلزائري، ملبادئ الشريعة اإلسالمية السمحة، التمويل واالستثمار ، وفقا األعمال املصرفية
دج  1000سهم بقيمة  500000إىل  مليون دينار جزائري مقسمة 500شركة مسامهة برأمسال قدره  لشك

  1:من لفيه مناصفة ك كللسهم، يشرت 
  ؛50%بنسبة  BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية -
 ؛50%السعودية بنسبة  شركة دلة الربكة القابضة الدولية-

اية السداسي األول لسنة مت رفع رأس املال االجتماعي لبنك ال ماليري دج  10إىل  2009ربكة اجلزائري يف 
  2: يتوأصبح مقسما كاآل

 ؛44%بنسبة BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية  -
 ؛ 56%بنسبة  السعودية شركة دلة الربكة القابضة الدولية-

اية   حيث* ات اجلزائرميتلك البنك عدة وكاالت منتشرة عرب الرتاب الوطين، موزعة على كربيات والي وصلت يف 
  .عرب كل الرتاب الوطين وكالة24 اكثر من إىل 

ا بنك الربكة اجلزائر هي    :أهم املراحل اليت مر 
  ؛تأسيس بنك الربكة اجلزائر:  1991• 

                                                
 .6: ، ص2001، ورقة حبث مقدمة إىل ملتقى النظام املصريف اجلزائري واقع وأفاق، جامعة قاملة، اجلزائر،العمل المصرفي في الجزائر الواقع واألفاقسليمان ناصر، 1

2 www.albaraka-bank.com, بنك الربكة, (consulté le 01/09/2016). 
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  ؛االستقرار والتوازن املايل للبنك:  1994• 
  ؛أسيس شركة تأمني الربكة و األماناملسامهة يف ت:  1999• 
  ؛املرتبة األوىل بني البنوك ذات الرأس املال اخلاص:  2000• 
  ؛إعادة االنتشار يف قطاعات جديدة يف السوق باخلصوص املهنيني واألفراد:  2002• 
  ؛دج 2500000000زيادة رأمسال البنك إىل :  2006• 
  1.مليار دينار 10زيادة ثانية لرأمسال البنك على :  2009• 
 مبوجب القانون اجلزائري برأس مال قدره 2003ديسمرب  15ك اخلليج اجلزائر يف تأسس بن :بنك الخليج-2

 60%بنسبة  (BURGAN BANK)ماليري دج ميلكها ثالثة بنوك ذات مسعة مرموقة وهي بنك برقان 10
 و البنك االردين30%بنسبة (TUNIS INTERNATIONAL BANK)وبنك تونس العاملي

  .نوك تنتمي اىل جمموعة مشاريع الكويت القابضةوهي ب (JORDAN KWAIT BANK)الكوييت
بيئة اقتصادية ديناميكية مليئة باملتغريات ميارس عمله يف  2004وبنك اخلليج اجلزائر بنك جتاري بدا عمله يف سنة

، وقد اعطى البنك اولوية هامة للمسامهة يف التنمية االقتصادية واملالية للجزائر من اجل متويل االفراد والتقلبات
واملنظمات جبملة من املنتجات واخلدمات البنكية وتلبية توقعات الزبائن، ويقدم بنك اخلليج اخلدمات البنكية 

  2.فرع على املستوى الوطين 21التقليدية وكذلك تلك اليت تتوافق مع ما متليه الشريعة االسالمية ولديه اكثر من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
وإدا رة املخاطر يف املصارف  ، حبث مقدم لندوة علمية حول اخلدمات املاليةالمالية اإلسالمية في السوق الجزائرية وآفاقها المستقبليةتقييم تجربة الخدمات عبد احلليم غريب، 1

  .11:، ص 2010اإلسالمية، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 
2 www.ag-bank.com, ئربنك اخلليج اجلزا , (consulté le 01/09/2016). 
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  ةوصف استجابة عينة الدراس: المبحث الثاني
أكرب حتد واجهته إدارة املعرفة يف بداية ظهورها هو صعوبة قياسها، حىت إن بعضهم أنكر شيئًا أمسه إدارة املعرفة،  

والصعوبة يف القياس متأتية من أننا نتعامل مع موجودات غري ) ما ال ميكن قياسه ال ميكن إدارته(منطلقًا من أن 
  .ق يف إدارة املعرفةملموسة، وهذا أوجد ثغرة بني النظرية والتطبي

  اجراءات الدراسة :المطلب االول
  : مجتمع وعينة الدراسة: اوال
بنوك  08وعددها  يتكون جمتمع الدراسة من جمموع البنوك املتواجدة مبركز والية االغواط:مجتمع الدراسة -1

مناذج من  03م ، وقد مت تصمي131:عدد موظفني قدره  بإمجايلبنوك خاصة ال من 02ك عمومية وو بن 06منها 
 انواالستبيان الثاين االستبيان احدمها موجه جلميع املوظفني وسيتم حتليله واختبار الفرضيات املتعلق به يف املطلب
وهو ما  يف البنك الثاين والثالث موجهان ملدراء البنوك الثمانية دون املوظفني هدفهما قياس وتقييم ادارة املعرفة

  :  سوف يتم تناوله فيما يلي 
تمع ككل واملتكون من  :عينة الدراسة-2 وك عمومية بإمجايل نب06ها نبنوك م 08اجتهدنا على ان نأخذ ا

وهو ما ميثل نسبة 118استبيان، اسرتجعنا منها  131ومن اجل ذلك مت توزيع  131:عدد موظفني قدره 
من امجايل  %87ت استبيان بنسبة بلغ 114من العدد الكلي لالستبيانات املوزعة، قبلت منها  90%

  . االستبيانات املوزعة ومن جمتمع الدراسة
   نموذج الدراسة  57 :الشكل رقم                            :نموذج الدراسة- 3
 
 

      
            

  
  
 
  
  
  
  

  المصدر من اعداد الطالب باالعتماد على الفرضيات

 المعرفة حول الزبون

 لزبونلالمعرفة 

 الزبون منالمعرفة 

 المكونات

 الوظائف

 ادارة معرفة الزبون

 الزبون العالقة مع ادارة 

 الميزة التنافسية
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املراكز  حصل بعضها على نتائج جيدة وقبول لقياس إدارة املعرفةجرت حماوالت جادة  :قياس ادارة المعرفة-4
ال، فمثالً البنك الكندي للتجارة  يقيس إدارة املعرفة لديه من خالل فهمه للمؤسسة   )CIBC(املرموقة يف هذا ا

موعات واملؤسسة مجيع ا منظومة تعليمية، وأن معيار جناحها هو أن يكون معدل تعلم األفراد وا ها مساويًا ككو
إىل أنه  ا فقد أشار ) Seeley & Dietrick, 2000:14-18(أو يتجاوز معدل التغيري يف البيئة اخلارجية أما 

دف معني للعمل وتتوافق مع مفهوم القياس الذي يناسب قيام األداء يف  عندما تربط مبادرة إدارة املعرفة 
كار لتطوير مقياس ألداء إدارة املعرفة يتضمن ست فيمكن عندئذ تقييم تأثريها، وقدما بعض األف، املؤسسة

خطوات هي حتديد األهداف، واختيار طريقة القياس، وحتديد مقاييس أداء خاصة، وتشكيل عملية، ووضع 
) American Management System AMS(أما منظمة  ،مستويات أداء زمنية، واملراجعة والتعديل

ا يعتمد على  مجع القصص اجلادة من الزبائن واملستخدمني الذين يوثقون قيمة مبادرة فقد طورت مقياسًا خاصًا 
املؤسسة والزبائن ، املستخدمون :إدارة املعرفة، وتعتمد مقدار الفائدة للمشاركني الثالثة الرئيسني يف املبادرة، وهم

وع إدارة إىل أن مشر ) Tolen, 1999:59(وأشار ، لكل مبادرة جديدة جيري تنفيذها وتكون هي املقياس
املعرفة والقدرة على التميز والتعقيد والضعف، والقدرة  املعرفة ينبغي أن حيكم عليه وفق القيمة االستبدالية وندرة

مقياسًا من جمموعة أسئلة لقياس تدفق  )Gupta & Govindarajan 2000:494)وطور . على اإلبداع
الل مقياس يقيس حمددات انتقال املعرفة من خ املعرفة الداخلي واخلارجي بني وحدة املصدر ووحدات اهلدف،

و ) Abdol Mohammad & Greenlay, 1999:1-2(وأشار ، ليكرت ذي السبع درجات
)Malone, 1997:1-4( و )Duffy, 2000, 14-15 ( إىل بعض املقاييس املالية اليت تقيس فاعلية رأس

لقيمة السوقية للسهم، والعائد على القيمة املضافة، املال الفكري مبا فيه املعرفة، مثل العائد على املوجودات، وا
ونسبة نفقات البحث والتطوير إىل إمجايل النفقات اإلدارية، ونسبة املنتجات اجلديدة إىل إمجايل املنتجات، 
ونفقات محاية العالمة التجارية، وإمجايل النفقات التسويقية، ونسبة براءات االخرتاع املستثمرة إلمجايل براءات 

  .خرتاعاال
  1مقاييس ادارة المعرفة: ثانيا

بالتعاون مع املركز األمريكي لإلنتاجية ) آرثر أندرسن(طور : المنظمات مقياس مستوى إدارة المعرفة في -1
على املنظمات أداة الختبار قدرة ) The American Productivity & Quality Center(واجلودة 

    Assessment Tool)  (Knowledge Managementدارة املعرفةإدارة املعرفة أطلق عليها أداة تقييم إ
)KMAT(  كما يوضحه اجلدول التايلهي عبارة عن جمموعة من األسئلة  و:  

  
  

                                                
1 www.hrdiscussion.com,  12/09/2016اطلع عليه يف (منتدى ادارة املورد البشرية(  
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  مقياس آرثر أندرسن  15 :الجدول رقم 

  تماد منتدى ادارة الموارد البشريةمن اعداد الباحث باالع: المصدر 
  

معظم   احيانا  نادرا  مطلقا  السؤال  الرقم
  الوقت

في جميع 
  االوقات

 من منتظمة ةبصور الزبائن  معرفة صد وجمعبر  البنك قومي   1
  التنافسية الميزة على الحصول أجل

          

             الجديدة األفكار ومتابعة لدعم للموظفين الوقت يتاح  2

            المعرفة خلق يف الموظفين في البنك جميع يسهم   3

 وأفكار الزبائن وملف الخدمات بيانات مثل – المعلومات   4
  المعرفة نظم في تضمينها يجري – الزبائن

          

 حصول كيفية إلى باالستناد ويتطور مرن بالبنك العمل نظام   5
  واستخداماتها المعلومات على الموظفين

          

            الفكري ماله رأس قيمة متناسق بشكل تابعيو  البنك يقيس  6

 أفضل على للحصول المصادر لدى البنك العديد من  7
  والمعارف المعلومات

          

 علىللموظفين  الداخلية المعرفة متناسق بشكل البنك يحدد  8
  انفراد

          

تمنح  التكريم من األخرى واألشكال والعالواتالمكافآت   9
  بالمعرفة المشاركة لتشجيع للموظفين

          

 المشاركة تسهيل أجل من المادية البيئة ترتيب البنك عيدي   10
  المعرفة في

          

            المجموع  
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  :وبعد توجيه هذا االستبيان ملدراء البنوك الثمانية كانت النتائج كما يضحه اجلدول التايل
  آرثر أندرسننتائج مقياس  16: الجدول رقم 

  المالحظة  النقطة  البنك  الرقم
  المنظمة تسير في المقدمة  30 البنك الوطني الجزائري  1
  المنظمة رائدة في ميدان المعرفة  35 لجزائريالقرض الشعبي ا  2
 المنظمة تسير في المقدمة  24 البنك الخارجي الجزائري  3
 المنظمة رائدة في ميدان المعرفة  31 بنك التنمية المحلية  4
 المنظمة تسير في المقدمة  24 بنك الفالحة والتنمية الريفية  5
 ة تسير في المقدمةالمنظم  26 الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط  6
 المنظمة تسير في المقدمة  27 بنك البركة الجزائري  7
 المنظمة تسير في المقدمة  28 بنك الخليج  8

  EXEL2010باالعتماد على مخرجات  من اعداد الباحث: المصدر 
يف  – )3(معظم األوقات  –) 2(أحيانًا  –) 1(نادرًا  -) 0(مطلقًا : اما درجات هذا املقياس فهي كااليت 

، ويف ضوء جمموع النقاط اليت جتمعها املنظمة يتم تصنيفها بني األربعة مستويات إلدارة املعرفة )4(مجيع األوقات 
  : اآلتية

  املنظمة حتتاج إىل حتسني متميز؛ : نقطة  9 – 1-
  املنظمة تسري يف اإلجتاه الصحيح؛: نقطة  10-19-
  املنظمة تسري يف املقدمة؛: نقطة  20-30-
 .املنظمة رائدة يف ميدان املعرفة: نقطة  31-40-
طورت اجلمعية األمريكية للتدريب  :للدخول في برنامج إدارة المعرفة المنظمةمقياس مدى استعداد  -2

إلدارة املعرفة، إضافة إىل حتديد رأس املال الفكري،  املنظمةأداة لقياس وحتديد استعداد ) ASTD(والتطوير 
 :كما يبينه اجلدول التايلوهي عبارة عن جمموعة من األسئلة   )Info Line(مسيت هذه اإلداة 

 
  الجمعية األمريكية للتدريب والتطويرمقياس  17:الجدول رقم 

  موافق  متردد  ارفض  السؤال  الرقم

 أفهم إنني واضحة، التالية الثالث والسنوات القادمة للسنة البنك استراتيجية إن   1
  .لبنكل الحاسمة واألسبقيات األهداف
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 تحديدها جرى قد فيها المشاركة أو الكتسابهاالبنك  حتاجي التي أهمية المعرفة أكثر إن  2
 التنافسية الميزة هو الفكري المال رأس أن نعرف إننا ،البنك أرجاء في معروفة وأصبحت

  .لنا

      

 ملللع استراتيجيتنا مع وثيق بشكل يرتبط بهم واالحتفاظ للموظفين استخدامنا نإ   3
  .للمعرفة البنك وحاجات الزبون وحاجات

      

        . جيد بشكل بهم والعناية وتقييمهم تحديدهم جرى لعملنا المهمين الموظفين إن  4
 المختلفة اإلعالم وسائل ذلك في بما البنك ثقافة تناسب قائمة اتصال استراتيجية دينال  5

  ).الخ... تاإلنترن وشبكة اإلخبارية، الرسائل اإللكتروني، البريد(
      

 المبدعون ويكافئ واألفكار المعلومات في والمشاركة التعلم تدعم البنك ثقافة إن  6
  .األخطاء من التعلم على ويشجعون

      

 وإن المعرفة، إلدارة نظام بروز تدعم التدريب في والمبادرات البشرية المصادر إن  7
 التخطيطوظيفة، ال طويرت، التعلم أنشطة، الكفاءة تحديد :اآلتي تتضمن البرامج

  .الخ...المتعاقب

      

 عندما المناسبين الموظفين إلى المناسب التدريب يوصل البنك في التدريب نإ  8
  ).الخ... والتوثيق والفيديو اإلنترانت شبكة( اإلعالم وسائل وتستخدم يحتاجونه،

      

        .البنك في المعرفة إلدارة الحلول أفضل ونعرف أخرى بنوك مع تنافسن  9
        .المستقبل في التعلم لتطوير باالستثمار ويؤمنون التطوير يدعمون البنك اطارات   10
        المجموع  

  من اعداد الباحث باالعتماد منتدى ادارة الموارد البشرية: المصدر 
  :راء البنوك الثمانية كانت النتائج كما يضحه اجلدول التايلدوبعد توجيه هذا االستبيان مل
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  مقياس الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير نتائج  18 :رقم الجدول
  المالحظة  النقطة  البنك  الرقم

هي على استعداد ووضعها جيد للمبادرة الناجمة إلدارة   26 البنك الوطني الجزائري  1
  المعرفة

هي على مقربة، وفي الطريق وتحتاج إلى النظر إلى بعض   20 القرض الشعبي الجزائري  2
  .المؤسسية لتأمين التنفيذ الناجح القضايا

هي على مقربة، وفي الطريق وتحتاج إلى النظر إلى بعض   23 البنك الخارجي الجزائري  3
  .القضايا المؤسسية لتأمين التنفيذ الناجح

هي على استعداد ووضعها جيد للمبادرة الناجمة إلدارة   27 بنك التنمية المحلية  4
  المعرفة

هي على مقربة، وفي الطريق وتحتاج إلى النظر إلى بعض   24 مية الريفيةبنك الفالحة والتن  5
  .القضايا المؤسسية لتأمين التنفيذ الناجح

الصندوق الوطني للتوفير   6
 واالحتياط

ليس في مراحل االستعداد وينبغي أن تراجع األفكار المطروحة   14
  .في مجال إدارة المعرفة

مقربة، وفي الطريق وتحتاج إلى النظر إلى بعض هي على   24 بنك البركة الجزائري  7
  .القضايا المؤسسية لتأمين التنفيذ الناجح

هي على استعداد ووضعها جيد للمبادرة الناجمة إلدارة   28 بنك الخليج  8
  المعرفة

  EXEL2010من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
  ).3(موافق  –) 2(املرتدد  –) 1(ارفض : اما درجات هذا املقياس فهي كااليت 

  :ويف ضوء جمموع النقاط اليت جتمعها املنظمة يتم تصنيفها بني ثالثة مستويات اآلتية
  .نقطة هي على استعداد ووضعها جيد للمبادرة النامجة إلدارة املعرفة) 30 -25(املنظمة اليت جتمع من -
الطريق وحتتاج إىل النظر إىل بعض القضايا نقطة هي على مقربة، ويف ) 24- 20(املنظمة اليت جتمع من -

  . املؤسسية لتأمني التنفيذ الناجح
ا ليس يف مراحل االستعداد وينبغي أن تراجع األفكار ) 19-10(املنظمة اليت جتمع من - نقطة عليها التوقف، إ

  .املطروحة يف جمال إدارة املعرفة
يتضح ان كل البنوك بوالية االغواط قييم ادارة املعرفة لت نتائج مقياس آرثر أندرسن 16: من خالل اجلدول رقم 

  :حققت معدالت جيدة يف السلم حيث حققت كل من 
الصندوق الوطين للتوفري ، بنك الفالحة والتنمية الريفية، البنك اخلارجي اجلزائري ،البنك الوطين اجلزائري

الواالحتياط   .املنظمة تسري يف املقدمة 30- 20من ، بنك الربكة اجلزائري، بنك اخلليج، معدالت ضمن ا
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ال  ،القرض الشعيب اجلزائري، بنك التنمية احمللية   .املنظمة رائدة يف ميدان املعرفة  40-31ضمن ا
لقياس وحتديد استعداد املنظمة إلدارة  مقياس اجلمعية األمريكية للتدريب والتطوير 18ومن خالل اجلدول رقم 

اجيابية باستثناء  الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط الذي حقق  تققت معداليتضح ان كل البنوك ح املعرفة
املطروحة يف جمال  راجع األفكاريس يف مراحل االستعداد وينبغي أن لي:ومبالحظة  19 -10معدال ضمن الفئة 

  : يف حني حققت بقيت البنوك ما يلي  إدارة املعرفة
معدالت  بنك الفالحة والتنمية الريفية ،بنك الربكة اجلزائري، زائريالبنك اخلارجي اجل، القرض الشعيب اجلزائري

هي على مقربة، ويف الطريق وحتتاج إىل النظر إىل بعض القضايا املؤسسية  :ومبالحظة   24- 20ضمن الفئة 
  .لتأمني التنفيذ الناجح

على استعداد  :مبالحظة و   30- 25ضمن الفئة ، بنك التنمية احمللية، بنك اخلليج، البنك الوطين اجلزائري
  .ووضعها جيد للمبادرة النامجة إلدارة املعرفة

  
  اداة الدراسةأسلوب و :  الثانيالمطلب 
 تبعة يف الدراسة، وذلك بغية توضيح جوانب الدراسة اليت قمنانهجية املطلب وصف االجراءات املذا املهيتضمن 

  .ا
  :الدراسةأسلوب : أوال 

يزة املالزبون من اجل حتقيق عتماد على اسرتاتيجية العالقة مع ر املعرفة التسويقية باالاىل توضيح دو  دف الدراسة 
 على البيانات احلصول  يدانية مت، ونظرا لطبيعة الدراسة امللدى جمموعة من البنوك اجلزائرية بوالية االغواط التنافسية

الذي مت اعداده هلذا  فقرة 109من تكون امل االول السالف الذكر و ستبياناالالالزمة من خالل تصميم 
  البيانات ومعاجلتها وحتليل النتائج باستخدام الربامج االحصائي وقد مت تفريغ )أسلوب التحري املباشر(الغرض

SPSS وقد االستعانة بربنامج ،EXEL 2010 يف بعض االحيان.  
  اداة الدراسة: ثانيا

  األداة األكثر مالئمة لتحقيق نأ اتبع يف الدراسة، وجدننهج املامللبيانات اليت يراد مجعها وعلى بناء ًا على طبيعة ا
 إىل وضوع كبيانات منشورة، إضافةرتبطة باملعلومات األساسية املتوافر امل م، وذلك لعداالستبياني هالدراسة هذه 

 عتماد علىباال االستبيانفقد مت تصميم  هالحظة وعليصية واملقابالت الشخعليها عن طريق املاحلصول صعوبة 
على النحو  نوقد مت تصميم االستبيا يزة التنافسية،وامل ، ادارة العلقة مع الزبونعرفةاليت تناولت إدارة امل الدراسات

  : التايل
لكن  فقرات 07 البيانات الشخصية :مقسمة على اربعة حماور هي فقرة 109متكون من  االستبيان كما مت ذكره

فقرات  06ليصبح العدد  صب الوظيفي نظرا الن اغلب افراد العينة امتنعوا عن االجابةمت الغاء الفقرة املتعلقة باملن
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كما هو مبني يف فقرة   20مليزة التنافسية ا وفقرة  60إدارة العالقة مع الزبون  ،فقرة 23إدارة معرفة الزبون ،فقط
  :اجلدول التايل 

  محاور االستبيان 19: الجدول رقم 
  
   

  
  
  
  
  

  من اعداد الباحث: المصدر
  :توزيع الفقرات بشكل مفصل على احملاورسوف يتم توضيح اجلدول التايل ويف 

  ع الفقرات على المحاورتوزي 20 :الجدول رقم 
  الفقرات  المحور

I. الجنس، العمر، المستوى التعليمي، سنوات الخدمة، (الفقرات  المعلومات الشخصية
  من ست فقرات )البنك، الحالة االجتماعية

II. 23- 1من  ادارة معرفة الزبون  
  10-1  معرفة حول الزبون- 1       
  17- 11  معرفة للزبون-2        
  23-18  الزبون معرفة من-3        

III. 83- 24  ادارة العالقة مع الزبون  
     55- 24  املكونات-1         

  املعلومات-                       
  خصوصية املعلومات-                       
  التكنولوجيا-                       
  العمليات-                       
  االفراد-                       

24-32  
33-38  
39-42  
43-50  
51-55  

  83- 56  الوظائف-2         

  %النسبة  راتعدد الفق  محاور االستبيان
  6  06  المعلومات الشخصية
  21  23  ادارة معرفة الزبون

  55  60  ادارة العالقة مع الزبون
  18  20  الميزة التنافسية

  100  109  المجموع
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  التسويق-                       
  املبيعات -                       
  خدمات االهتمام بالزبائن-                       
  دعم اخلدمات-                       

56-65  
66-72  
73-80  
81-83  

IV. 103- 84  الميزة التنافسية  
  التكلفة-               

  اجلودة -               
  االستجابة-               
  التحديث-                

84-90  
91-93  
94-99  

100-103  
  109  المجموع

 من اعداد الباحث: المصدر 
  :وميكن متثيله يف الشكل التايل

  محاور االستبياننسب  58 :الشكل رقم 

  
  

  EXEL 2010من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
 

 أفرادمن  هحيث يطلب فيلكل العبارات  اخلماسي )Likert scale( وقد مت االعتماد على مقياس ليكرت
  :كما يوضحه اجلدول التايل  وافقةديد درجة املحتالعينة 
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  درجات مقياس ليكرت الخماسي تصنيف  21 :الجدول رقم 
  عالية جدا بدرجة  عاليةبدرجة   بدرجة متوسطة  بدرجة ضعيفة  بدرجة ضعيفة جدا  التصنيف

  5  4  3  2  1  الدرجة
  باالعتماد على مقياس ليكرت من اعداد الباحث: المصدر 

  :ومن خالل هذا املقياس يتم حتديد قيم املتوسطات املرجحة له كما يوضحه اجلدول التايل
  طات المرجحةمقياس ليكرت المتوس  22: الجدول رقم 

 بدرجة عالية جدا بدرجة عالية بدرجة متوسطة بدرجة ضعيفة بدرجة ضعيفة جدا التصنيف
 5 4 3 2 1  الدرجة

المتوسط 
  المرجح

1-1.79  1.80 -2.59  2.60 -3.39  3.40 -4.19  4.20 -5  

  من اعداد الباحث باالعتماد على مقياس ليكرت: المصدر 
  

  اسةوصف استجابة عينة الدر  :الثالثالمطلب 
مشلت الدراسة البنوك التجارية العمومية واخلاصة املتواجدة على مستوى والية االغواط وعددها ستة بنوك عمومية 

  :  كما هو مبني فيما يلي   08ليكون العدد االمجايل للبنوك هو  وبنكان من القطاع اخلاص
بنك التنمية احمللية، نك اخلارجي اجلزائري، البنك الوطين اجلزائري، القرض الشعيب اجلزائري، الب: البنوك العمومية

  .بنك الفالحة والتنمية الريفية، الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط
  .بنك الربكة اجلزائري، بنك اخلليج: البنوك اخلاصة

ومن خالل ما يلي سنقوم بعرض البيانات اليت مت مجعها عن طريق توزيع االستبانة على عينة من جمتمع الدراسة 
ملتمثلة يف جمموعة من البنوك التجارية العمومية واخلاصة بوالية االغواط وذلك من خالل وصف خصائص العينة وا

اجلنس، العمر، املستوى التعليمي، سنوات اخلدمة، احلالة االجتماعية، البنك، مث االنتقال : حمل الدراسة من حيث
  .اىل اختبار التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة لتحليل البيانات بدءا باختبار ثبات اداة الدراسة وصدقها
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  :توزيع العينة على البنوك محل الدراسة : اوال
  توزيع العينة على البنوك محل الدراسة  23 :الجدول رقم

العدد االجمالي   
  للموظفين

عدد االستبانات 
  الموزعة

عدد االستبانات 
  المسترجعة

عدد االستبانات 
  المقبولة

  12  14  18  18  ني الجزائريالبنك الوط

  22  22  22  22  القرض الشعبي الجزائري

  19  19  20  20  البنك الخارجي الجزائري

  15  15  17  17  بنك التنمية المحلية

  17  17  18  18  بنك الفالحة والتنمية الريفية

 الصندوق الوطني للتوفير
  واالحتياط

19  19  17  16  

  08  09  11  11  بنك البركة الجزائري

  05  05  06  06  خليجبنك ال

  114  118  131  131  المجموع

  الباحثمن اعداد : المصدر 
  :للبنوكالتمثيلية  النسب :ثانيا 

نسبة التمثيلية الاجلدول التايل يبني و  بنوك 08 جمتمع الدراسة مشلمن املعلوم ان : النسبة التمثيلية لكل بنك -1
  : املأخوذة لكل بنك يف العينة

  بة التمثيلية لكل بنكنسال  24 :الجدول رقم 
البنك   البنك

الوطني 
  الجزائري

القرض 
الشعبي 
  الجزائري

البنك 
الخارجي 
  الجزائري

بنك 
التنمية 
  المحلية

بنك 
الفالحة 
والتنمية 
  الريفية

الصندوق 
الوطني 
للتوفير 
  واالحتياط

بنك 
البركة 
  الجزائري

بنك 
  الخليج

  المجموع

 النسبة
%  

10.5  19.3  16.7  13.2  14.9  14.0  7.0  4.4  100  

  الباحثمن اعداد : المصدر 
  : وميكن متثيلها يف الشكل التايل
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  النسبة التمثيلية لكل بنك  59 :الشكل رقم 

  
  

  EXEL 2010من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
لوال ان جزء من املوظفني كان يف ظفني بالبنك ان العينات املأخوذة من كل البنك كادت تغطي كل املو  مما يالحظ

عطلة وهو ما صعب الوصول اليهم ورغم ذلك فان نسبة متثيل البنوك العمومية كان متقاربة فيما بينها حيث  
، مما %10.5 واقلها للبنك الوطين اجلزائري %19.3كانت اعلى نسبة متثيل لبنك القرض الشعيب اجلزائري بــ 

ثيل البنوك العمومية فاقت نسب متثيل البنوك اخلاصة وذلك راجع اصال للعدد الفعلي يالحظ ايضا ان نسب مت
  .موظفني يف بنك الربكة و نفس الشيء ببنك اخلليج10للموظفني حيث مل يتعدى عددهم 

لعينة الدراسة تنتمي اىل قطاعني العمومي  ان البنوك الثمانيةمن املعلوم : النسب التمثيلية حسب القطاع-2
  :اص واجلدول االيل يبني النسب التمثيلية لكل قطاعواخل

  
  النسب التمثيلية لكل قطاع 25 :الجدول رقم 

  المجموع  الخاص  العمومي  القطاع
  100  11.40  88.60  %النسبة

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر
  :وميكن متثيلها يف الشكل التايل
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  ثيلية لكل قطاعالنسب التم 60 :الشكل رقم 

عمومي

خاص

النسب التمثیلیة لكل قطاع

  
  EXEL 2010من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 

ان متثيل البنوك العمومية فاق بكثري متثيل البنوك اخلاصة والسبب يعود اوال اىل ان عدد البنوك العمومية  مما يالحظ
بنوك فقط وثانيا الن عدد املوظفني يف البنوك  02خلاصة بنوك عمومية وعدد البنوك ا06مبركز والية االغواط 

ا للبنوك ومقابلة  العمومية اكثر بكثري من عدد املوظفني يف البنوك اخلاصة ومن خالل الزيارة امليدانية اليت قمنا 
  .واءاملدراء الحظنا ان اجلميع البنوك تعاين من نقص يف عدد املوظفني البنوك العمومية او اخلاصة على حد س

  البيانات الشخصيةالعينة حسب  أفرادتوزيع : الرابع المطلب
  توزيع افراد العينة حسب الجنس :اوال

فرد يتوزعون على جمموعة من البنوك العمومية واخلاصة مبركز والية االغواط واجلدول  84شكلت عينة الدراسة من 
  :حسب اجلنسافراد العينة التايل يوضح توزيع 

  توزيع افراد العينة حسب الجنس  26 :الجدول رقم 
 %النسبة  العدد  الجنس
  59.6  68  ذكر
  40.4  46  انثى

  100  114  المجموع
  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 

  :وميكن متثيلها يف الشكل التايل
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  توزيع افراد العينة حسب الجنس 61 :الشكل رقم 

دكر

انثى

تمثیل نسب الجنس

  
  EXEL 2010داد الباحث باالعتماد على مخرجات من اع: المصدر 

اذا ما  خاصة ان نسبة الذكور فاقت نسبة االناث لكن ما يالحظ هو ان نسبتني متقاربتني اىل حد ما مما يالحظ
مت مقارنتها بالسنوات املاضية حيث كانت نسبة الذكور هي املسيطرة ونسبة االناث تكاد تكون منعدمة يف بعض 

   .يدل على اقتحام املرأة لعامل الشغلاالحيان وهو ما 
  عمرتوزيع افراد العينة حسب ال :ثانيا 

  :العمرحسب افراد العينة اجلدول التايل يوضح توزيع 
  

  العمرتوزيع افراد العينة حسب  27  :الجدول رقم 
  %النسبة  العدد  السن
  5.3  6  25اقل من

25 -35  63  55.3  
36 -45  28  24.6  
46 -55  14  12.3  

  2.6  3  55ناكثر م
موع   100  114  ا

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر
  :وميكن متثيلها يف الشكل التايل
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  العمرتوزيع افراد العينة حسب   62: الشكل رقم 

  
  EXEL 2010من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 

تليها النسبة  ،سنة 35اىل  25وهي الفئة من  %55.3فني ان اعلى نسبة بلغت مما يالحظ على اعمار املوظ
وهو ما يعين ان غالبية افراد   %80سنة، مع العلم ان جمموع النسبتني يساوي  45اىل  36للفئة من   24.6%

اكثر من واقل نسبة كانت لفئة الشيوخ  %12.3بنسبة  55اىل  46العينة من فئة الشباب، مث تلتهما الفئة من 
    .فقط %2.6سنة بنسبة بلغت  55
  : الحالة العائليةتوزيع افراد العينة حسب : ثالثا

  :احلالة العائليةحسب  افراد العينة اجلدول التايل يوضح توزيع 
  الحالة العائليةتوزيع افراد العينة حسب   28: الجدول رقم 

  %النسبة  العدد  الحالة العائلية
  75.4  86  اعزب
  22.8  26  متزوج

  1.8  02  حالة اخرى
  100  114  المجموع

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر
  :وميكن متثيلها يف الشكل التايل
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  توزيع افراد العينة الحالة العائلية 63 :الشكل رقم 

اعزب

متزوج

حالةاخرى

Titre du graphique

  
  

  EXEL 2010من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 
 %22.8تلتها فئة املتزوجني بنسبة  %75.4يالحظ ان غالبية املوظفني من فئة العزاب اليت بلغت نسبتهم مما 

  . %1.8ويف االخري فئة حاالت اخرى بنسبة 
  العينة حسب المستوى العلمي أفرادتوزيع : رابعا

  :حسب املستوى العلميافراد العينة اجلدول التايل يوضح توزيع 
  يع افراد العينة حسب المستوى العلميتوز   29 :الجدول رقم 

  %النسبة  العدد  المستوى العلمي
  9.6  11  ثانوي

  10.5  12  بكالوريا
  19.3  22  تقني سامي
  43.0  49  ليسانس

  15.8  18  دراسات علياماستر او 
  1.8 2  مستوى اخر
  100  114  المجموع

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر
   :لها يف الشكل التايلوميكن متثي
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  توزيع افراد العينة حسب المستوى العلمي  64: الشكل رقم 

  
  EXEL 2010من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 

، تلتها فئة تقين سامي بنسبة %43مما يالحظ ان غالبية املوظفني هم محلة شهادة الليسانس بنسبة بلغت 
مما  %78.1وجمموع النسب الثالث هو %15.8لتها فئة ماسرت والدراسات العليا بنسبة بلغت ، ت19.3%

  . اجلامعيني من يعين ان غالبية افراد العينة هم
  سنوات الخدمة توزيع افراد العينة حسب  :خامسا

  :سنوات اخلدمةحسب  العينة افراداجلدول التايل يوضح توزيع 
  سنوات الخدمةالعينة حسب توزيع افراد   30: الجدول رقم 

  %النسبة  العدد  سنوات الخدمة
  38.6  44  سنوات 5اقل من 
5-10  23  20.2  

11 -15  22  19.3  
16 -20  9  7.9  
21 -25  5  4.4  

  9.6  11  سنة25اكثر من 
  100  114  المجموع

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 
  :وميكن متثيلها يف الشكل التايل
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  توزيع افراد العينة حسب سنوات الخدمة 65 :الشكل رقم 

  
  EXEL 2010من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 

اىل  05لفئة من  %20.2سنوات خدمة، تلتها النسبة  5لفئة اقل من  %38.6مما يالحظ ان اكرب نسبة هي 
جمموع النسب الثالث  سنة خدمة، مع العلم ان 15اىل  11 لفئة  من % 19.3سنوات خدمة، مث النسبة 10
م مما يعين ان غالبية افراد العينة  %78.1وهو   . حمدودةخرب

  
  اختبار الفا كرونباخ واختبار التوزيع الطبيعي:  الخامس المطلب

  اختبار الفا كرونباخ :اوال
عينة الدراسة وقد مت بناؤه بيانات من مال يعد االستبيان مصدرا اساسيا جلمع: اختبار صدق اداة الدراسة-1

استناد اىل عدة دراسات سابقة مع االجتهاد الشخصي حملاولة تكييفها مع دراستنا هاته خاص يف حتديد احملاور 
ا مبا يتالئم مع  وقد اعتمد الباحث الختبار صدق املقياس املعتمد عل عدد من احملكمني  دراستنا،وصياغة فقرا

بعرضها عليهم وقد اسرتجاع العدد االكرب منها كما هو مبني يف امللحق رقم ) حمكمني10ناكثر م(املتخصصني 
م حول طول االداة واختصار بعض العبارات بدجمها او نقلها او  للتأكد من تغطيته املوضوع وقد تركزت مالحظا

لنهائي لالستبيان، ليتم يف تعديلها او حذفها لعدم وضوحها وقد مت بالفعل االخذ جبل املالحظات عند التصميم ا
  .فقرة كما مت ذكره سابقا 103ن من االخري تصميم االستبيان النهائي واملكو 

كما مت التأكد من االتساق الداخلي لألداة باستخدام معامل االرتباط بريسون بني كل فقرة من فقرات االستبانة 
    :مع احملور الذي تنتمي اليه كما توضحه اجلداول التالية
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  لعبارات محور ادارة معرفة الزبونمعامالت االرتباط  31:الجدول رقم 
 X1 X2  X3  X4  X5  X6  X7  X8  X9 X10 X11 X12  املتغري

0.597  املتوسط
**  

0.518
**  

0.571
**  

0.647
**  

0.655
**  

0.572
**  

0.533
**  

0.514
**  

0.533
**  

0.571
**  

0.510
**  

0.538
**  

  X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21  X22  X23 املتغري
0.495 املتوسط

**  
0.669

**  
0.649

**  
0.404

**  
0.508

**  
0.503

**  
0.503

**  
0.550

**  
0.625

**  
0.651

**  
0.542

**  
  

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 
  0.01:ارتباط ذو داللة عند مستوى معنوية ** 

  0.05:ارتباط ذو داللة عند مستوى معنوية  * 
اليت  16باستثناء العبارة  0.5موجبة فاقت  مع متوسط احملور ن قيم االرتباط لكل العباراتيتضح من اجلدول ا

مما يدل على صدق اتساقها مع  %1وكل قيم االرتباط جاءت دالة احصائيا عند مستوى داللة  0.5اقرتبت من 
               . حمورها

 لتنافسيةمعامالت االرتباط لعبارات محور الميزة ا  32 :الجدول رقم 
 X84 X85  X86  X87  X88  X89  X90  X91  X92  X93 املتغري

*0.514 املتوسط
*  

0.590*
*  

0.633*
*  

0.630*
*  

0.585*
*  

0.541*
*  

0.634*
*  

0.588*
*  

0.619*
*  

0.629*
*  

  X94  X95  X96  X97  X98  X99  X100  X101  X102  X103 املتغري
*0.683 املتوسط

*  
0.625*

*  
0.654*

*  
0.584*

*  
0.597*

*  
0.406*

*  
0.484*

*  
0.559*

*  
0.524*

*  
0.493*

*  

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 
اليت  99 باستثناء العبارة 0.5موجبة فاقت مع متوسط احملور يتضح من اجلدول ان قيم االرتباط لكل العبارات 

دق اتساقها مع مما يدل على ص% 1وكل قيم االرتباط جاءت دالة احصائيا عند مستوى داللة  0.5اقرتبت من 
  .حمورها
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  العالقة مع الزبونمعامالت االرتباط لعبارات محور ادارة   33:الجدول رقم 
  X24 X25  X26  X27  X28  X29  X30  X31  X32  X33  X34  X35 املتغري

0.368 املتوسط
**  

0.404
**  

0.14
9  

0.40
0**  

0.346
**  

0.17
9  

0.283
**  

0.289
**  

0.366
**  

0.459*
*  

0.532*
*  

0.337*
*  

  X36  X37  X38  X39  X40  X41  X42  X43  X44  X45  X46  X47 املتغري
0.377 املتوسط

**  
0.340

**  
0.45

6**  
0.52

5**  
0.271

**  
0.49

3**  
0.553

**  
0.572

**  
0.564

**  
0.550*

*  
0.539*

*  
0.474*

*  
  X48  X49  X50  X51  X52  X53  X54  X55  X56  X57  X58  X59 املتغري

0.478  املتوسط
**  

0.507
**  

0.51
8**  

0.56
7**  

0.465
**  

0.44
3**  

0.366
**  

0.526
**  

0.584
**  

0.663*
*  

0.640*
*  

0.616*
*  

  X60  X61  X62  X63  X64  X65  X66  X67  X68  X69  X70  X71 املتغري
0.653 املتوسط

**  
0.461

**  
0.33

0**  
0.53

2**  
0.287

**  
0.47

0**  
0.332

**  
0.200

*  
0.248

**  
0.463*

*  
0.448*

*  
0.463*

*  
  X72  X73  X74  X75  X76  X77  X78  X79  X80  X81  X82  X83 املتغري

0.509 املتوسط
**  

0.407
**  

0.48
3**  

0.51
9**  

0.638
**  

0.57
3**  

0.447
**  

0.422
**  

0.487
**  

0.199*  0.312*
*  

0.271*
*  

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
العبارتني  ءباستثنا %1توى داللة دالة احصائيا عند مس يتضح من اجلدول ان قيم االرتباط لكل العبارات موجبة

  .حمورها مما يدل على صدق اتساقها معغري دالتني،  29و 26، والعبارتني  %5دالة عند مستوى  81 و 67
  :ثبات اداة الدراسة-2

   Cronbach’s Coefficient Alpha  مت التأكد من ثبات اداة القياس باستخدام معامل الف كرونباخ
  :ينه اجلدول التايلوالذي جاءت قيمه كما يب

  
  معامل الفا كرونباخ  34: الجدول رقم 

  معامل الصدق  قيمة معامل الفا كرونباخ  المحور
  0.948  0.899  ادارة معرفة الزبون

  0.963  0.929  ادارة العالقة مع الزبون
  0.943  0.890  الميزة التنافسية
  0.976  0.954  المحاور مجتمعة

  SPSSعتماد على مخرجات من اعداد الباحث باال: المصدر 
  تم حساب صدق المحك عن طريق جذر معامل الثبات :مالحظة
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جاءت كل معامالت الثبات مرتفعة للغاية، وبناءا على ذلك فإن االداة املستخدمة للدراسة تتمتع بدرجة كبرية من 
ا يف نفس ا، مبعىن ان الدراسة لو يتم الصدق والثبات مما جيعلها صاحلة للدراسة لظروف ستعطي نفس اعاد

  .النتائج
  اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة:ثانيا 

  :الختبار طبيعة التوزيع ملتغريات الدراسة، قمنا بإخضاع هاته املتغريات الختبار كولوموغروف مسرنوف-1
One Sample Kolomgorov-Smirnov Test  وكانت النتائج كما يبينه اجلدول التايل:  

  اختبار التوزيع الطبيعينتائج   35 :الجدول رقم 
 P.Sigقيمة االحتمال  zقيمة   متغيرات الدراسة
  0.161  1.122  ادارة معرفة الزبون

  0.268  1.002  ادارة العالقة مع الزبون
  0.192  1.083  الميزة التنافسية

  0.081  1.267  المتغيرات ككل 
  

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
  :الفرضية الصفرية والفرضية البديلة وبتحديد

  ؛البيانات تتبع التوزيع الطبيعي: H0الفرضية الصفرية  
  .البيانات تتبع التوزيع الطبيعي : H1الفرضية البديلة 

قمنا حبساب معامال االلتواء والتفلطح لكل احملاور   (Skewness,Kurtosis):طحالتفر  معامال االلتواء و- 2
  :ول التايل كما يبينه اجلد

  
  طحر معامال االلتواء و التف  36 :الجدول رقم 

  طحالتفر معامل   معامل االلتواء  متغيرات الدراسة
  0.7  -0.71  ادارة معرفة الزبون

  -0.164  -0.10  ادارة العالقة مع الزبون
  2.071  -0.864  الميزة التنافسية

  -0.399  -0.250  المتغيرات ككل 
  SPSSباالعتماد على مخرجات من اعداد الباحث : المصدر 
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اظهرت النتائج ان قيمة مستوى املعنوية ملتغريات الدراسة كلها جاءت اكرب من  34بالنسبة للجدول رقم 
وبالتايل نقبل الفرضية الصفرية البيانات تتبع التوزيع الطبيعي و نرفض الفرضية البديلة البيانات ال تتبع 0.05

  .  سوف يتجه حتليلنا اىل االختبارات املعلمية التوزيع الطبيعي، على هذا االساس 
 1-(وهي كلها حمصورة بني معامالت االلتواء لكل احملاور  اقرتبت من الصفر فإن 35بالنسبة للجدول رقم اما 

مفرطح اي ان التكرارات  التوزيع الطبيعيان منحىن مما يعين  3كلها اقل من طح جاءت  مالت التفر ، ومعا)1و
  . ت املختلفة وال يوجد تركز بدرجة كبرية يف احدى الفئات على حساب الفئات االخرىموزعة على الفئا
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  حساب المتوسطات واختبار الفرضيات: الثالث المبحث
سنقوم يف هذا املبحث برتميز متغريات الدراسة وحساب املتوسطات واختبار الفرضيات وصوال اىل اهم النتائج اليت 

   .تسهم يف حل املشكلة اليت مت طرحها سابقا من خالل تقسيمه اىل اربعة مطالب
  ترميز المتغيرات :المطلب االول 

  ترميز المتغيرات 37 :الجدول رقم 
  الرمز  المتغيرات

    CKM       دارة معرفة الزبونا
   Y1      المعرفة حول الزبون
 X1  يعرف البنك املراكز املالية لزبائنه ويتحرى عنها باستمرار

  X2  يسعى البنك اىل تطوير عالقته مع زبائنه لتحديد وتوسيع معرفته عنهم
م ورغبا   X3  م املستقبليةتعتمد ادارة البنك على مسوحات الزبائن املرتقبني ملعرفة حاجا

  X4  لدى البنك قاعدة بيانات دقيقة  عن الزبائن احلاليني واحملتملني
  X5    ادارة البنك على دراية تامة باملعلومات املتعلقة بدرجة والء الزبائن

ا الزبائن   X6    يأخذ البنك بعني االعتبار الشكاوى واملقرتحات اليت يديل 
  X7  دل املعارف املتعلقة بالزبائن وتشاركهايشجع البنك موظفيه على تبا

  X8  يضع البنك سياساته وخططه مبا يتوافق مع حاجات ورغبات وتوقعات الزبائن
  X9  لدى البنك فريق خاص لتتبع املعلومات حول الزبائن

 X10  تشجع ادارة البنك املوظفني على ضرورة تفهم حاجات ورغبات الزبائن
   Y2       المعرفة للزبون

 X11     تتعاون ادارة البنك مع زبائن البنك يف حل وتذليل املشاكل اليت تعرتضهم
 X12  يطلع البنك زبائنه مسبقا  على اخلدمات اليت يرغب يف تقدميها

 X13  يتوفر لدى البنك دليل ارشادي خاص بالزبائن والزوار يتضمن معلومات عن كيفية االنتفاع خبدماته
 X14  جلديد حول مراكزهم املالية واالرباح احملققة   يعلم البنك زبائنه با

 X15  كل املعلومات اجلديدة  ه  ميتلك البنك عدة قنوات اتصال مع زبائنه لتصل
 X16  املناسب حيرص البنك ان ميتلك موظفوه القدرة على االجابة على اسئلة الزبائن بالشكل

  X17 ائنيضع البنك  خرباته وجتاربه السابقة حتت تصرف  الزب
   Y3    المعرفة من الزبون

 X18  لدى موظفي البنك اخلربات واملهارات الالزمة لرصد املعارف من الزبائن
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يتمتع املوظفون بالبنك خاصة موظفي الشبابيك بالكثري من اللباقة وحسن املعاملة مما يسهل عملية 
  خلق وتبادل املعارف مع الزبائن

X19 

طالع على قادة البيانات املتعلقة بالزبائن باستمرار من اجل اقامة عالقات يسمح جلميع املوظفني باال
  متينة وطويلة االمد  معهم

X20 

يقوم البنك بتنظيم اجتماعات دورية مع أصحاب احلسابات الرئيسية لتحديد اخلدمات اليت سوف 
ا يف املستقبل  حيتاجو

X21 

 X22 ل اخلدمات اجلديدة وطريقة تقدميها  البنك بعني االعتبار مقرتحات الزبائن حو  يأخذ
 X23 خيصص البنك دورات تدريبية للموظفني حول كيفية استخالص املعارف من الزبائن

  CRM       ادارة العالقة مع الزبون
   Y4     المكونات

 X24 يضع البنك بيانات الزبائن يف قاعدة بيانات حاسوبية
 X25 ائن باستمراريعمل البنك على حتديث بيانات الزب

 X26 يصنف البنك الزبائن اىل جمموعات متجانسة من اجل خدمنهم بشكل افضل
ا الزبائن  X27 حيصل البنك على املعلومات املتعلقة بالزبائن من املعلومات اليت يديل 

 X28 حيصل البنك على املعلومات املتعلقة بالزبائن من التعامالت السابقة للزبائن
 X29 على املعلومات املتعلقة بالزبائن من البنوك املنافسة حيصل البنك

 X30 حيصل البنك على املعلومات املتعلقة بالزبائن من اهليئات احلكومية
 X31 حيصل البنك على املعلومات املتعلقة بالزبائن من البيئة احمليطة هلم

 X32 يتعامل البنك مع قاعدة بيانات الزبائن باعتبارها احد اصول البنك
 X33 ال يستخدم البنك باي حال من االحوال معلومات الزبائن استخداما غري مشروع
 X34 ال يسمح البنك بالدخول اىل قاعدة بيانات الزبائن اال لألشخاص املخولني بذلك

 X35 يوفر البنك كل االمكانيات من اجل محاية معلومات الزبائن
ا م  X36 ن طرف الزبائن اال للغرض الذي صرحت من اجلهال يستخدم البنك املعلومات املصرح 

ال يستخدم البنك املعلومات املتعلقة بالزبائن ألغراض غري متفق عليها مع الزبائن اال بعد احلصول 
 على اذن مسبق منهم

X37 

 X38 حيرص البنك باستمرار على التأكد من صحة املعلومات املتعلقة بالزبائن
 X39 رة لتحسني اخلدمات املقدمة للزبائنيستخدم البنك برامج متطو 

 X40 يعمل البنك على مسايرة التطورات احلاصلة يف جمال تكنولوجيا االعالم واالتصال
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 X41 )اخل...اهلاتف احملمول، الربيد االلكرتوين (يستخدم البنك عدة وسائل حديثة لالتصال بالزبائن 
 X42 يستخدم البنك تقنيات وبرامج محاية متطورة

 X43 يتابع البنك جبدية  ما يقدمه املنافسون لتقدمي االفضل
 X44 يتطلع البنك دائما لتحسني جودة اخلدمات

م املتعلقة بتحسني اخلدمة  X45 يطلب البنك يف كل مرة من الزبائن االدالء مبقرتاحا
 X46 يسهر البنك على تقدمي اخلدمات لزبائنه بشكل آمن وسري

 X47 ة بتحليل معلومات الزبائن من اجل تعزيز القيم احملقق هلميقوم البنك يف كل مر 
 X48 يتأكد البنك من فعالية االجراءات من خالل حتليل رضا الزبائن عنها

 X49 يدعم البنك تقدمي اخلدمات للزبائن بشكل الكرتوين
 X50 يضع البنك اخلطط واالجراءات البديلة يف احلاالت الطارئة

ا للزبائنحيرص البنك على حت  X51 قيق الرضا الوظيفي ملوظفيه من اجل رفع مستوى اخلدمات اليت يقدمو
م موجهة حنو االهتمام بالزبائن  X52 خيصص البنك ميزانية معتربة لتدريب موظفيه وتطوير مهارا

 X53 يوصي البنك موظفيه على اقامة عالقات متينة ودائمة مع الزبائن
 X54 تواصال وجتاوبا مع الزبائنيشجع البنك موظفيه االحسن 

 X55 يعترب البنك االهتمام بالزبائن ثقافة تنظيمية جيب ان يتبناه املوظفون احلاليون واملستقبليون
   Y5     الوظائف
 X56 يليب البنك حاجيات ورغبات زبائنه بشكل مالئم

 X57 خيصص البنك برامج تسويقية مالئمة جلذب اكرب قدر من الزبائن
 X58  البنك مسبقا شروط تقدمي كل خدمة حيدد

 X59  يقدم البنك خدماته بشكل عادل
 X60  االسعار اليت يعرضها البنك خلدماته  تنافسية

 X61    االسعار اليت يعرضها البنك خلدماته مقبولة باملقارنة مع العوائد اليت جينيها الزبائن
 X62  ة مع الزبائنلدى البنك موقع الكرتوين يساهم يف تطوير العالق

تمع  X63  يقدم البنك عروضا خمتلفة تناسب كل شرائح ا
 X64  يوفر البنك امكانية التواصل مع الزبائن بشكل الكرتوين

 X65 يقوم البنك حبمالت تروجيية كافية للحفاظ على الزبائن احلاليني وجذب زبائن جدد
 X66  ئنلدى البنك موظفون قادرون على فهم احتياجات الزبا

 X67  مينح البنك حتفيزات مادية و معنوية ملوظفيه لتحسني ادائهم
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 X68  يشجع البنك موظفيه ذوي االداء املتميز
 X69  حيرص البنك على تلبية حاجيات الزبائن احلالية واملستقبلية

 X70  يقرتح البنك عدة بدائل لتقدمي نفس اخلدمة
 X71  تطلعات الزبائن طريقة تقدمي اخلدمات ترقى اىل مستوى

 X72  خيصص البنك مصلحة خاصة تعىن بشؤون الزبائن
 X73  يدرس البنك اقرتاحات الزبائن بشك جدي

 X74  يستجيب البنك ملقرتحات الزبائن املمكنة التطبيق
 X75  جييب البنك عن كل تساؤالت الزبائن والزوار

 X76  يهتم البنك جبودة خدمات ما بغد تقدمي اخلدمة
م  X77  يتأكد البنك من رضا الزبائن عن اخلدمات قبل مغادر

 X78  ال يتأخر البنك يف معاجلة املشاكل  اليت يتعرض هلا  الزبائن  داخل البنك
 X79 يويل البنك امهية كبرية لتقدمي اخلدمات بشكل امن وهادئ

 X80  الزبائنيوفر البنك عدة قنوات اتصال خمتلفة لإلجابة عن اسئلة واستفسارات 
 X81  يستمر البنك يف تقدمي خدماته خارج اوقات العمل عند الضرورة او عند احلاالت الطارئة

 X82  يقوم البنك بالرد عن اسئلة واستفسارات الزبائن دون تأخري وبشكل يرضي الزبائن
 X83 خدمات ما بعد البيع اليت يؤديها البنك افضل من البنوك  املنافسة

   CA    تنافسيةالميزة ال
 X84 حيرص البنك على شراء حاجياته باقل تكلفة

 X85   اسعار اخلدمات اليت يقدمها البنك منخفضة نسبيا
 X86  يستخدم البنك الطرق االقل تكلفة عند تقدمي اخلدمات لزبائنه

 X87  يراعي البنك قدرة الزبائن واسعار املنافسني عند تسعري اخلدمات
 X88  ارده بشكل امثليستخدم البنك مو 

 X89  يدعم البنك انشطة البحث والتطوير املتخصصة يف تقليل التكاليف
 X90  يسعى البنك اىل تقدمي خدماته اىل شريح واسعة من الزبائن من اجل االستفادة من وفورات احلجم

 X91   يسعى البنك اىل التحسني املستمر خلدماته
 X92    رات الوطنية او الدولية املتعلقة بتطوير جودة اخلدمات املصرفيةيشارك البنك يف امللتقيات واملؤمت

 X93  يستخدم البنك احدث الوسائل من اجل االرتقاء جبودة اخلدمات
 X94  يليب البنك حاجيات زبائنه كما هو متوقع من الزبائن
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 X95  يلتزم البنك املواعيد عند تقدميه خلدماته
 X96  من الوقت الضائع عند تقدمي خدماتهحيرص البنك على التقليل 

 X97  يقدم البنك تشكيلة واسعة من اخلدمات ملقابلة احتياجات الزبائن
 X98   للبنك القدرة على تلبية حاجات ورغبات الزبائن املتغرية باستمرار

 X99  جيتهد البنك يف التقليل  من االجراءات الالزمة لتقدمي خدماته
 X100  راد ذوي الكفاءة واملهارةيستقطب البنك االف

 X101  يكافئ البنك املوظفني املبدعني
 X102  احلياة يدعم البنك موظفه يف احلصول واكتساب معارف جديدة من خالل تكريس ثقافة التعلم مدى

 X103  ختصص ادارة البنك جوائز تشجيعية للموظفني اصحاب  االفكار اجلديدة
 CKM  محور ادارة معرفة الزبون

 CRM  ادارة العالقة مع الزبون 

 CA  الميزة التنافسية

 Y1  المعرفة حول الزبون

 Y2  المعرفة للزبون 

 Y3  المعرفة من الزبون

 Y4  المكونات

 Y5  الوظائف

 Z  متوسط عبارات المتغير المستقل

  H  عبارات كل المتوسط  

 من اعداد الباحث: المصدر 
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  :الحسابية لمتغيرات الدراسة المتوسطات :المطلب الثاني
  :إلدارة معرفة الزبونالمتوسطات الحسابية : اوال
  :للمعرفة حول الزبونالمتوسطات الحسابية  -1

  المتوسطات الحسابية للمعرفة حول الزبون  38 :الجدول رقم 
المتوسط   العبارات

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

معامل 
  %االختالف

  20.78  0.80  3.85 ة لزبائنه ويتحرى عنها باستمراريعرف البنك املراكز املالي
  18.71  0.76  4.06  يسعى البنك اىل تطوير عالقته مع زبائنه لتحديد وتوسيع معرفته عنهم

م  م ورغبا تعتمد ادارة البنك على مسوحات الزبائن املرتقبني ملعرفة حاجا
  املستقبلية

3.61  0.99  27.42  

  21.75  0.82  3.77  قة  عن الزبائن احلاليني واحملتملنيلدى البنك قاعدة بيانات دقي
  23.35  0.85  3.64    ادارة البنك على دراية تامة باملعلومات املتعلقة بدرجة والء الزبائن

ا الزبائن   21.31  0.81  3.80    يأخذ البنك بعني االعتبار الشكاوى واملقرتحات اليت يديل 
  23.65  0.88  3.72 عارف املتعلقة بالزبائن وتشاركهايشجع البنك موظفيه على تبادل امل

  22.63  0.86  3.80 يضع البنك سياساته وخططه مبا يتوافق مع حاجات ورغبات وتوقعات الزبائن
  31.50  1.09  3.46 لدى البنك فريق خاص لتتبع املعلومات حول الزبائن

  24.73  0.94  3.80 ئنتشجع ادارة البنك املوظفني على ضرورة تفهم حاجات ورغبات الزبا
  4.2  0.16  3.75  المتوسط

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
يتضح من اجلدول ان اجتاهات افراد العينة حنو مجيع فقرات حمور املعرفة حول الزبون فاقت املتوسط املرجح ملقياس 

مما يدل على  0.16راف معياري قدره وباحنضمن فئة درجة عالية  3.75حيث بلغت  3.39ليكرت اخلماسي 
يف  بدرجة عالية لزبونحول اتتفق حول استخدام ادارة املعرفة و ان اغلب اجابات افراد العينة اجيابية ومنسجمة 

ـــ  ،البنوك اجلزائرية بوالية االغواط مما  4.2وهو ما يؤكده معامل االختالف الذي جاءت قيمته منخفضة ومساوية ل
 كل املتوسطاتت  ءجام كبري يف اجابات افراد العينة، وبالنسبة ملتوسطات الفقرات فقد جايدل على وجود انس

  .ضمن فئة بدرجة عالية 
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  :لزبونلالمتوسطات الحسابية للمعرفة  -2
  المتوسطات الحسابية للمعرفة للزبون  39 :الجدول رقم 
المتوسط   العبارات

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

معامل 
  %االختالف

  23.03  0.85  3.69     تعاون ادارة البنك مع زبائن البنك يف حل وتذليل املشاكل اليت تعرتضهمت
  24.74  0.97  3.92  يطلع البنك زبائنه مسبقا  على اخلدمات اليت يرغب يف تقدميها

يتوفر لدى البنك دليل ارشادي خاص بالزبائن والزوار يتضمن معلومات عن كيفية 
 االنتفاع خبدماته

3.74  1.12  29.94  

  30  1.11  3.70    يعلم البنك زبائنه باجلديد حول مراكزهم املالية واالرباح احملققة
  32.65  1.13  3.46   ميتلك البنك عدة قنوات اتصال مع زبائنه لتصله كل املعلومات اجلديدة

حيرص البنك ان ميتلك موظفوه القدرة على االجابة على اسئلة الزبائن بالشكل 
  املناسب

4.05  0.78  19.25  

  24.18  0.89  3.68 يضع البنك  خرباته وجتاربه السابقة حتت تصرف  الزبائن
  4.8  0.18  3.74  المتوسط

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
ملقياس لزبون فاقت املتوسط املرجح ليتضح من اجلدول ان اجتاهات افراد العينة حنو مجيع فقرات حمور املعرفة 

مما يدل على  0.18درجة عالية وباحنراف معياري قدره ضمن فئة   3.74حيث بلغت  3.39ليكرت اخلماسي 
يف البنوك  بدرجة عالية لزبونلملعرفة اادارة  استخدامان اغلب اجابات افراد العينة اجيابية ومنسجمة وتتفق حول 

مما يدل  4.8الذي جاءت قيمته منخفضة ومساوية لـــ  وهو ما يؤكده معامل االختالف ،والية االغواطاجلزائرية ب
على وجود انسجام كبري يف اجابات افراد العينة، وبالنسبة ملتوسطات الفقرات فقد جاءت كل املتوسطات ضمن 

  .فئة بدرجة عالية 
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  :المتوسطات الحسابية للمعرفة من الزبون -3
  من الزبونالمتوسطات الحسابية للمعرفة  40 :الجدول رقم 

المتوسط   العبارات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معامل 
  %االختالف

  20.20  0.80  3.96  لدى موظفي البنك اخلربات واملهارات الالزمة لرصد املعارف من الزبائن
يتمتع املوظفون بالبنك خاصة موظفي الشبابيك بالكثري من اللباقة وحسن املعاملة 

  ملعارف مع الزبائنمما يسهل عملية خلق وتبادل ا
4.26  0.78  18.30  

يسمح جلميع املوظفني باالطالع على قادة البيانات املتعلقة بالزبائن باستمرار من 
  اجل اقامة عالقات متينة وطويلة االمد  معهم

3.77  0.97  25.72  

يقوم البنك بتنظيم اجتماعات دورية مع أصحاب احلسابات الرئيسية لتحديد 
ا يف املستقبل اخلدمات اليت سوف  حيتاجو

3.18  1.06  33.33  

يأخذ البنك بعني االعتبار مقرتحات الزبائن حول اخلدمات اجلديدة وطريقة 
   تقدميها

3.33  1.06  31.83  

خيصص البنك دورات تدريبية للموظفني حول كيفية استخالص املعارف من 
 الزبائن

3.53  1.16  32.86  

  10.90  0.40  3.67  المتوسط
  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر 

لزبون فاقت املتوسط املرجح ملقياس من انة حنو مجيع فقرات حمور املعرفة يتضح من اجلدول ان اجتاهات افراد العي
مما يدل على  0.40ضمن فئة درجة عالية وباحنراف معياري قدره   3.67حيث بلغت  3.39ليكرت اخلماسي 

يف  بدرجة عالية لزبونمن اتتفق حول استخدام ادارة املعرفة اد العينة اجيابية ومنسجمة و ان اغلب اجابات افر 
 10.9وهو ما يؤكده معامل االختالف الذي جاءت قيمته منخفضة ومساوية لـــ  ،البنوك اجلزائرية بوالية االغواط

الفقرات فقد جاءت كل املتوسطات مما يدل على وجود انسجام كبري يف اجابات افراد العينة، وبالنسبة ملتوسطات 
يف االستبيان ككل واليت جاءت ضمن فئة بدرجة  19ما عدا الفقرة الثانية يف احملور ورقم ضمن فئة بدرجة عالية 

عالية جدا وهو ما يعين ان موظفي الشبابيك ميلكون اللباقة االزمة وحسن املعاملة مما يسهل عليهم اكتساب 
على التوايل يف احملور اللتان جاء  22و  21ور ورقم تان الرابعة واخلامسة يف احمل، والفقر املعرفة من الزبائن

وهو ما يعين ان البنوك اجلزائرية بوالية تعاين من قصور يف  3.33،  3.18متوسطامها ضمن فئة بدرجة متوسطة 
ان هناك قصور يف االخذ  املستقبلية، كما تنظيم االجتماعات الدورية الكافية مع الزبائن من اجل حتديد اخلدمات

    .مبقرتحات الزبائن حول اخلدمات اجلديدة وطريقة تقدميها
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  :محور ادارة معرفة الزبونل المتوسطات الحسابية- 4
  المتوسطات الحسابية حول محور ادارة معرفة الزبون  41 :الجدول رقم 

المتوسط   العبارات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معامل 
  %االختالف

  4.2  0.16  3.75 رفة حول الزبونالمع
  4.8  0.18  3.74 المعرفة للزبون

  10.90  0.40  3.67 المعرفة من الزبون
  1.1  0.04  3.72  المتوسط

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
  المتوسطات الحسابية لمحور ادارة العالقة مع الزبون : ثانيا

  :للمكوناتالمتوسطات الحسابية  -1
  المتوسطات الحسابية للمكونات  42:الجدول رقم 

المتوسط   العبارات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معامل 
  %االختالف

  22.38 0.94 4.20 يضع البنك بيانات الزبائن يف قاعدة بيانات حاسوبية
  21.36 0.88 4.12 يعمل البنك على حتديث بيانات الزبائن باستمرار

  25.89 0.94 3.63 جمموعات متجانسة من اجل خدمنهم بشكل افضل يصنف البنك الزبائن اىل
ا الزبائن   21.17 0.83 3.92 حيصل البنك على املعلومات املتعلقة بالزبائن من املعلومات اليت يديل 

  23.84 0.88 3.69 حيصل البنك على املعلومات املتعلقة بالزبائن من التعامالت السابقة للزبائن
  33.23 1.08 3.25 املعلومات املتعلقة بالزبائن من البنوك املنافسة حيصل البنك على

  35.25 1.16 3.29 حيصل البنك على املعلومات املتعلقة بالزبائن من اهليئات احلكومية
  32.68 1.01 3.09 حيصل البنك على املعلومات املتعلقة بالزبائن من البيئة احمليطة هلم

  28.37 1.01 3.56 الزبائن باعتبارها احد اصول البنكيتعامل البنك مع قاعدة بيانات 
  29.92 1.17 3.91 ال يستخدم البنك باي حال من االحوال معلومات الزبائن استخداما غري مشروع
  26.48 1.07 4.04 ال يسمح البنك بالدخول اىل قاعدة بيانات الزبائن اال لألشخاص املخولني بذلك

  24.59 1.05 4.27 اعدة بيانات حاسوبيةيضع البنك بيانات الزبائن يف ق
  27.81 1.11 3.99 يوفر البنك كل االمكانيات من اجل محاية معلومات الزبائن

ا من طرف الزبائن اال للغرض الذي صرحت من اجله   29.23 1.19 4.07 ال يستخدم البنك املعلومات املصرح 
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غري متفق عليها مع الزبائن اال بعد ال يستخدم البنك املعلومات املتعلقة بالزبائن ألغراض 
 احلصول على اذن مسبق منهم

4.12 1.11 26.94  

  28.53 1.11 3.89 حيرص البنك باستمرار على التأكد من صحة املعلومات املتعلقة بالزبائن
  29.89 1.10 3.68 يستخدم البنك برامج متطورة لتحسني اخلدمات املقدمة للزبائن

  26.13 1.04 3.98 لتطورات احلاصلة يف جمال تكنولوجيا االعالم واالتصاليعمل البنك على مسايرة ا
اهلاتف احملمول، الربيد االلكرتوين (يستخدم البنك عدة وسائل حديثة لالتصال بالزبائن 

 (اخل...
4.15 0.96 23.13  

  27.64 1.07 3.87 يستخدم البنك تقنيات وبرامج محاية متطورة
  25 0.99 3.96 مه املنافسون لتقدمي االفضليتابع البنك جبدية  ما يقد

  26.43 0.97 3.67 يتطلع البنك دائما لتحسني جودة اخلدمات
م املتعلقة بتحسني اخلدمة   23.67 0.98 4.14 يطلب البنك يف كل مرة من الزبائن االدالء مبقرتاحا

  24.08 0.92 3.82 يسهر البنك على تقدمي اخلدمات لزبائنه بشكل آمن وسري
  28.49 1.04 3.65 يقوم البنك يف كل مرة بتحليل معلومات الزبائن من اجل تعزيز القيم احملقق هلم

  28.18 1.04 3.69 يتأكد البنك من فعالية االجراءات من خالل حتليل رضا الزبائن عنها
  22.39 0.86 3.84 يدعم البنك تقدمي اخلدمات للزبائن بشكل الكرتوين

ا حيرص البنك على حتقيق  الرضا الوظيفي ملوظفيه من اجل رفع مستوى اخلدمات اليت يقدمو
 للزبائن

3.52 0.98 27.84  

م موجهة حنو االهتمام بالزبائن   25.84 0.99 3.83 خيصص البنك ميزانية معتربة لتدريب موظفيه وتطوير مهارا
  23.56 0.90 3.82 يوصي البنك موظفيه على اقامة عالقات متينة ودائمة مع الزبائن

  26.68 0.99 3.71 يشجع البنك موظفيه االحسن تواصال وجتاوبا مع الزبائن
  

 يعترب البنك االهتمام بالزبائن ثقافة تنظيمية جيب ان يتبناه املوظفون احلاليون واملستقبليون
3.96 0.95 23.98  

  
 المتوسط

3.82 0.27 7.1  

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
فاقت املتوسط املرجح ملقياس ليكرت  املكوناتيتضح من اجلدول ان اجتاهات افراد العينة حنو مجيع فقرات حمور 

مما يدل على ان  0.27ضمن فئة درجة عالية وباحنراف معياري قدره   3.82حيث بلغت 3.39اخلماسي 
بدرجة  العالقة مع الزبون إلدارةالزمة املكونات ال توفر اغلب اجابات افراد العينة اجيابية ومنسجمة وتتفق حول

ــ  عالية يف البنوك اجلزائرية بوالية االغواط، وهو ما يؤكده معامل االختالف الذي جاءت قيمته منخفضة ومساوية لـ
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اما متوسطات الفقرات فجاءت كلها ضمن فئة  مما يدل على وجود انسجام كبري يف اجابات افراد العينة، 7.1
يف االستبيان اليت جاء متوسطها ضمن  24يف احملور و رقم  01الفقرة رقم : ناء الفقرات التاليةبدرجة عالية باستث

مما يعين ان البنوك اجلزائرية بوالية االغواط تويل امهية كبرية لوضع بيانات الزبائن يف  4.2فئة بدرجة عالية جدا 
على التوايل اي ضمن  3.05، 3.29، 3.25مبتوسطات   08، 07،  06قاعدة بيانات حاسوبية، والفقرات 

فئة بدرجة متوسطة مما يعين وجود صعوبة لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط يف احلصول على املعلومات من 
م     .الزبائن البنوك املنافسة، اهليئات احلكومية والبيئة احمليطة 

  :للوظائفالمتوسطات الحسابية  -2
  سابية للوظائفالمتوسطات الح  43  :الجدول رقم 

المتوسط   العبارات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معامل 
  %االختالف

  24.80 0.96 3.87 يليب البنك حاجيات ورغبات زبائنه بشكل مالئم
  27.03 1.03 3.81 خيصص البنك برامج تسويقية مالئمة جلذب اكرب قدر من الزبائن

  27 1.05 3.89  حيدد البنك مسبقا شروط تقدمي كل خدمة
  28.1 1.07 3.81  يقدم البنك خدماته بشكل عادل

  28.42 1.10 3.87  االسعار اليت يعرضها البنك خلدماته  تنافسية
  االسعار اليت يعرضها البنك خلدماته مقبولة باملقارنة مع العوائد اليت جينيها الزبائن

  
3.82 0.86 22.51  

  31.14 1.09 3.50  ة مع الزبائنلدى البنك موقع الكرتوين يساهم يف تطوير العالق
تمع   22.36 0.85 3.80  يقدم البنك عروضا خمتلفة تناسب كل شرائح ا

  30.81 1.06 3.44  يوفر البنك امكانية التواصل مع الزبائن بشكل الكرتوين
  25.74 0.95 3.69 يقوم البنك حبمالت تروجيية كافية للحفاظ على الزبائن احلاليني وجذب زبائن جدد

  20.80 0.83 3.99  لدى البنك موظفون قادرون على فهم احتياجات الزبائن
  32.55 1.12 3.44  مينح البنك حتفيزات مادية و معنوية ملوظفيه لتحسني ادائهم

  32.64 1.11 3.4  يشجع البنك موظفيه ذوي االداء املتميز
  24.26  0.91  3.75  حيرص البنك على تلبية حاجيات الزبائن احلالية واملستقبلية

  23.26  0.87  3.74  يقرتح البنك عدة بدائل لتقدمي نفس اخلدمة
  22.37  0.83  3.71  طريقة تقدمي اخلدمات ترقى اىل مستوى تطلعات الزبائن

  21.42  0.81  3.78  خيصص البنك مصلحة خاصة تعىن بشؤون الزبائن
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  24.38  0.89  3.65  يدرس البنك اقرتاحات الزبائن بشك جدي
  26.47  0.94  3.55  تجيب البنك ملقرتحات الزبائن املمكنة التطبيقيس

  22.91  0.88  3.84  جييب البنك عن كل تساؤالت الزبائن والزوار
  25.33  0.94  3.71  يهتم البنك جبودة خدمات ما بغد تقدمي اخلدمة

م   24.60  0.93  3.78  يتأكد البنك من رضا الزبائن عن اخلدمات قبل مغادر
  25.92  0.99  3.82  أخر البنك يف معاجلة املشاكل  اليت يتعرض هلا  الزبائن  داخل البنكال يت

  26.20  1.03  3.93 يويل البنك امهية كبرية لتقدمي اخلدمات بشكل امن وهادئ
  29.36  1.06  3.61  يوفر البنك عدة قنوات اتصال خمتلفة لإلجابة عن اسئلة واستفسارات الزبائن

تقدمي خدماته خارج اوقات العمل عند الضرورة او عند احلاالت يستمر البنك يف 
  الطارئة

3.50  1.11  31.71  

  26.43  1.01  3.82  يقوم البنك بالرد عن اسئلة واستفسارات الزبائن دون تأخري وبشكل يرضي الزبائن
  26.72  0.97  3.63 خدمات ما بعد البيع اليت يؤديها البنك افضل من البنوك  املنافسة

  4.31  0.16  3.71 متوسطال
  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 

فاقت املتوسط املرجح ملقياس ليكرت  الوظائفيتضح من اجلدول ان اجتاهات افراد العينة حنو مجيع فقرات حمور 
اغلب مما يدل على ان  0.16ضمن فئة درجة عالية وباحنراف معياري قدره   3.71حيث  3.39اخلماسي 

يف  بدرجة عالية العالقة مع الزبون إلدارةالالزمة  الوظائف اجابات افراد العينة اجيابية ومنسجمة وتتفق حول توفر
ـــ  مما  7.1البنوك اجلزائرية بوالية االغواط، وهو ما يؤكده معامل االختالف الذي جاءت قيمته منخفضة ومساوية ل

اما متوسطات الفقرات فجاءت كلها ضمن فئة بدرجة   د العينة،يدل على وجود انسجام كبري يف اجابات افرا
  عالية

  :لمحور ادارة العالقة مع الزبون المتوسطات الحسابية  -3
  المتوسطات الحسابية لمحور ادارة العالقة مع الزبون  44  :الجدول رقم 

المتوسط   العبارات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معامل 
  %االختالف

  7.1  0.27  3.82 المكونات
  4.31  0.16  3.71 الوظائف
  2.1  0.08  3.76  المتوسط

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
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  :الميزة التنافسيةالمتوسطات الحسابية لمحور  :ثالثا
  الحسابية لمحور الميزة التنافسيةالمتوسطات  45 :الجدول رقم 

المتوسط   العبارات
  الحسابي

االنحراف 
  اريالمعي

معامل 
  االختالف

  31.14  1.14  3.66 حيرص البنك على شراء حاجياته باقل تكلفة
  27.88  0.99  3.55   اسعار اخلدمات اليت يقدمها البنك منخفضة نسبيا

  27.73  1.04  3.75  يستخدم البنك الطرق االقل تكلفة عند تقدمي اخلدمات لزبائنه
  24.18  0.89  3.68  عند تسعري اخلدمات يراعي البنك قدرة الزبائن واسعار املنافسني

  22.39  0.88  3.93  يستخدم البنك موارده بشكل امثل
  24.73  0.92  3.72  يدعم البنك انشطة البحث والتطوير املتخصصة يف تقليل التكاليف

يسعى البنك اىل تقدمي خدماته اىل شريح واسعة من الزبائن من اجل االستفادة من 
  وفورات احلجم

3.75  0.97  25.86  

  20.78  0.85  4.09   يسعى البنك اىل التحسني املستمر خلدماته
يشارك البنك يف امللتقيات واملؤمترات الوطنية او الدولية املتعلقة بتطوير جودة 

    اخلدمات املصرفية
3.63  0.93  25.61  

  24.93  0.92  3.69  يستخدم البنك احدث الوسائل من اجل االرتقاء جبودة اخلدمات
  22.40  0.80  3.57  يليب البنك حاجيات زبائنه كما هو متوقع من الزبائن

  24.32  0.90  3.70  يلتزم البنك املواعيد عند تقدميه خلدماته
  25.48  0.92  3.61  حيرص البنك على التقليل من الوقت الضائع عند تقدمي خدماته
  25.21  0.90  3.57  ئنيقدم البنك تشكيلة واسعة من اخلدمات ملقابلة احتياجات الزبا

  25.06  0.90  3.59   للبنك القدرة على تلبية حاجات ورغبات الزبائن املتغرية باستمرار
  24.58  0.88  3.58  جيتهد البنك يف التقليل  من االجراءات الالزمة لتقدمي خدماته

  26.28  0.97  3.69  يستقطب البنك االفراد ذوي الكفاءة واملهارة
  38.76  1.26  3.25  فني املبدعنييكافئ البنك املوظ

يدعم البنك موظفه يف احلصول واكتساب معارف جديدة من خالل تكريس ثقافة 
  التعلم مدى احلياة

3.55  1.16  32.67  

  46.38  1.41  3.04  ختصص ادارة البنك جوائز تشجيعية للموظفني اصحاب  االفكار اجلديدة
  5.78  0.21  3.63 المتوسط

  SPSSالباحث باالعتماد على مخرجات  من اعداد: المصدر 
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يتضح من اجلدول ان اجتاهات افراد العينة حنو مجيع فقرات حمور املكونات فاقت املتوسط املرجح ملقياس ليكرت 
مما يدل على ان  0.21ضمن فئة درجة عالية وباحنراف معياري قدره   3.63حيث بلغت  3.39اخلماسي 

يف البنوك اجلزائرية بوالية  حتقيق ميزة تنافسية بدرجة عاليةومنسجمة وتتفق حول اغلب اجابات افراد العينة اجيابية 
مما يدل على وجود  5.78االغواط، وهو ما يؤكده معامل االختالف الذي جاءت قيمته منخفضة ومساوية لـــ 

ة باستثناء انسجام كبري يف اجابات افراد العينة، اما متوسطات الفقرات فجاءت كلها ضمن فئة بدرجة عالي
  103و 101مها  يف االستبيان همارقم ويف احملور 20والفقرة رقم  يف احملور و 18الفقرة رقم : الفقرات التالية

مما يعين ان البنوك اجلزائرية بوالية على التوايل   3.04و 3.25 متوسطةا ضمن فئة بدرجة هممتوسط اجاء لتانال
  .املبدعني وتشجيع اصحاب االفكار اجلديدة تعاين من قصور يف مكافأة املوظفنياالغواط 

  
  العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع : المطلب الثالث

  طبيعة العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع: اوال
كل قة مع الزبون،  املتمثلة يف ادارة معرفة الزبون وادارة العالسنحاول اظهار طبيعة العالقة بني املتغريات املستقلة 

  .واملتغري التابع امليزة التنافسية ، واملتغريات املستقلة جمتمعة مع املتغري التابع  متغري مستقل على حدى
  : الميزة التنافسية والمتغير التابع ر المستقل االول ادارة معرفة الزبونمعامالت االرتباط بين المتغي- 1

  ة معرفة الزبون و الميزة التنافسيةادار االرتباط بين  معامل 46 :رقم جدولال
  ادارة معرفة الزبون  معامل االرتباط

  **0.433  الميزة التنافسية
  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 

 
  معرفة الزبون و الميزة التنافسية ات الفرعية إلدارةمعامل االرتباط بين المتغير   47 :الجدول رقم 

  المعرفة من الزبون  المعرفة للزبون  لمعرفة حول الزبونا  معامل االرتباط
  **0.368  **0.380  **0.365  الميزة التنافسية

 SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
وقد 0.01يتضح من اجلدولني السابقني ان كل معامالت االرتباط ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 

وهو 0.433ء معامل االرتباط بني ادارة معرفة الزبون وامليزة التنافسية الذي بلغت قيمته جاءت كلها موجبة سوا
، حىت معامالت بني املتغري املستقل االول واملتغري التابع امليزة التنافسية ما يعين وجود عالقة طردية متوسطة

معربة عن وجود عالقة  يف القيمة جاءت متقاربةاالرتباط بني املتغريات الفرعية إلدارة معرفة الزبون وامليزة التنافسية 
  . طردية بينها وبني املتغري التابع امليزة التنافسية
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  :الزبون والمتغير التابع الميزة التنافسية  العالقة معادارة  الثانيمعامالت االرتباط بين المتغير المستقل -2
  

  ون و الميزة التنافسيةالزب العالقة مع معامل االرتباط بين ادارة  48 :الجدول رقم
  ادارة العالقة مع الزبون  معامل االرتباط

  **0.639  الميزة التنافسية
  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 

  
  

  العالقة مع الزبون و الميزة التنافسية عية إلدارةمعامل االرتباط بين المتغيرات الفر   49 :الجدول رقم 
  الوظائف  مكوناتال  معامل االرتباط
  **0.582  **0.554  الميزة التنافسية

 SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
وقد 0.01يتضح من اجلدولني السابقني ان كل معامالت االرتباط ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 

     وامليزة التنافسية الذي بلغت قيمته  الزبون العالقة معجاءت كلها موجبة سواء معامل االرتباط بني ادارة 
حىت  واملتغري التابع امليزة التنافسية، الثاين بني املتغري املستقل قويةوهو ما يعين وجود عالقة طردية   0.639

 الزبون وامليزة التنافسية جاءت متقاربة يف القيمة معربة العالقة معمعامالت االرتباط بني املتغريات الفرعية إلدارة 
  .بينها وبني املتغري التابع امليزة التنافسية قوية عن وجود عالقة طردية

  اختبار االرتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة: ثانيا
  الرئيسة مصفوفة االرتباط بين المتغيرات المستقلة  50 :الجدول رقم 

  ادارة العالقة مع الزبون  ادارة معرفة الزبون   المتغير
  **0.556  1  نادارة معرفة الزبو 

  1  **0.556  ادارة العالقة مع الزبون
  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
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  المستقلةاالرتباط بين المتغيرات  مصفوفة 51:الجدول رقم 
  الوظائف  المكونات  المعرفة من الزبون  المعرفة للزبون  المعرفة حول الزبون  المتغير

  **0.319  **0.494  **0.596  **0.608  1  المعرفة حول الزبون
  **0.346  **0.524  **0.573  1  **0.608  المعرفة للزبون 
  **0395.  **0.465  1  **0.573  **0.596  المعرفة من الزبون

  **0.557  1  **0.465  **0.524  **0.494  المكونات 
  1  **0.557  **0.395  **0.346  **0.319  الوظائف

  SPSSتماد على مخرجات من اعداد الباحث باالع: المصدر 
من اجل اختبار االرتباط اخلطي   (Variable Inflation Factor) (VIF)لقد مت االعتماد على اختبار

  :من خالل املعادلة التالية  )VIF(بني املتغريات املستقلة وسوف يتم استخراج قيمة 
VIF=1)/1-R2 (0.556 50 : جلدول رقمحيث مت اخذ اكرب ارتباط يف املصفوفة وقد بلغت قيمته يف ا 

وبالتايل عدم  5وهي اقل من وبالتايل عدم وجود االرتباط اخلطي  5وهي اقل من .=1.44.85VIFوعليه قيمة 
  .نياملستقل ينوجود مشكلة االرتباط اخلطي بني املتغري 

تباط وبالتايل عدم وجود االر  5وهي اقل من  VIF =1.85  وعليه قيمة 0.608فيلغت قيمته  51اما اجلدول 
  .اخلمسة وبالتايل عدم وجود مشكلة االرتباط اخلطي بني املتغريات املستقلة 5اخلطي وهي اقل من 

  .وسوف يتم التأكد من عدم وجود مشكلة التعدد اخلطي الحقا عند تناول االحندار املتعدد 
  اختبار الفرضيات : المطلب الرابع 

  :الفرضية الرئيسة االولى: اوال
   .زائرية بوالية االغواط ادارة املعرفة التسويقية يف جانبها املتعلق بإدارة معرفة الزبونالبنوك اجل تستخدم

يقع ضمن فئة بدرجة عالية وباحنراف  3.72يتضح ان املتوسط العام الذي قدر بـــ  40من خالل اجلدول رقم 
تتفق حول استخدام إلدارة مما يدل على ان اغلب اجابات افراد العينة اجيابية ومنسجمة و  0.04معياري قدره 

معرفة الزبون بدرجة عالية بالبنوك اجلزائرية بوالية األغواط، وهو ما يؤكده معامل االختالف الذي جاءت قيمته 
ـــ    .، وبالتايل قبول الفرضية االوىلجام كبري يف اجابات افراد العينةمما يدل على وجود انس 1.1منخفضة ومساوية ل

  :الثانية الفرضية الرئيسة: ثانيا
  .تستخدم البنوك اجلزائرية بوالية االغواط ادارة العالقة مع الزبون

يقع ضمن فئة بدرجة عالية وباحنراف  3.76يتضح ان املتوسط العام الذي قدر بـــ  43من خالل اجلدول رقم 
خدام إلدارة مما يدل على ان اغلب اجابات افراد العينة اجيابية ومنسجمة وتتفق حول است 0.08معياري قدره 

العالقة مع الزبون بدرجة عالية بالبنوك اجلزائرية بوالية األغواط، وهو ما يؤكده معامل االختالف الذي جاءت 
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ـــ  وبالتايل قبول الفرضية ، جام كبري يف اجابات افراد العينةمما يدل على وجود انس 2.1قيمته منخفضة ومساوية ل
  .ثانيةال
  :ثةالالفرضية الرئيسة الث: لثاثا

  .متتلك البنوك اجلزائرية بوالية االغواط امليزة التنافسية
ضمن فئة   3.63 هلذا احملور بلغ يتضح ان املتوسط املرجح ملقياس ليكرت اخلماسي 44من خالل اجلدول رقم 

مما يدل على ان اغلب اجابات افراد العينة اجيابية ومنسجمة وتتفق  0.21درجة عالية وباحنراف معياري قدره 
ول حتقيق ميزة تنافسية بدرجة عالية يف البنوك اجلزائرية بوالية االغواط، وهو ما يؤكده معامل االختالف الذي ح

يل قبول ا، وبالتمما يدل على وجود انسجام كبري يف اجابات افراد العينة 5.78جاءت قيمته منخفضة ومساوية لـــ 
  .الفرضية الثالثة

  :الرابعةالفرضية الرئيسة : رابعا
إلدارة املعرفة التسويقية يف جانبها املتعلق مبعرفة الزبون اثر ذو داللة احصائية يف حتقيق ميزة  ال يوجد: رضية العدمف

  .α ≥ 0.05عند  تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط
يف حتقيق  داللة احصائيةاثر ذو  دارة املعرفة التسويقية يف جانبها املتعلق مبعرفة الزبونإليوجد :الفرضية البديلة 

  .α ≥ 0.05عند  ميزة تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط
يعترب منوذج االحندار اخلطي البسيط االسلوب االحصائي املالئم لتحديد اثر ادارة : االنحدار الخطي البسيط- 1

احصائية والنتائج ا كان االثر ذو داللة معرفة الزبون كمتغري مستقل على امليزة التنافسية كمتغري تابع، ومعرفة اذ
  :يبينها اجلدول التايل 

  اثر ادارة معرفة الزبون كمتغير مستقل على الميزة التنافسية كمتغير تابع 52:  الجدول رقم 
معامل   املتغري املستقل

  االحندار
 Tاختبار
 tقيمة 

  
 Sigاملعنوية 

معامل 
  التحديد

معامل 
  االرتباط

 Fاختبار
  fقيمة 

 
  Sigاملعنوية 

  الثابت
  ادارة معرفة الزبون

1.898 
0.464  

5.509 
5.082  

0.000 
0.000  

0.187  0.4333    
25.828  

  

  
0.000  

  
  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 

  :من خالل اجلدول ميكن استخراج العالقة التالية 
CA=1.898+0.464CKM 

التنافسية يعود سببها اىل ادارة معرفة الزبون بافرتاض ثبات املتغريات االخرى  من التغريات يف امليزة 43.33ان حنو 
عند مستوى  2 > 5.082احملسوبة اكرب من اجلدولية  tمعرفة الزبون داللة احصائية الن قيمة  إلدارةكما ان 
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احملسوبة  fالن قيمة   احصائية معرفة الزبون داللة إلدارةايضا اثبتت ان  f، زيادة على ذلك قيمة  0.05الداللة 
مما يعين انه توجد ،)1، 112(ودرجة حرية  0.05 عند مستوى الداللة 5 >  25.828  اجلدوليةاكرب من 

عالقة ذات معنوية بني املتغري املستقل واملتغري التابع وهذا ما يؤكده معامل االرتباط املوجب الذي بلغت قيمته 
من امليزة التنافسية تفسرها %18.7م مما يعين ان 0.187مته وكذلك معامل التحديد الذي بلغت قي 0.433

  :لذا نقبل الفرضية البديلة  ادارة معرفة الزبون،
 عند مستوى معنوية      يوجد إلدارة املعرفة التسويقية يف جانبها املتعلق مبعرفة الزبون اثر ذو داللة احصائية 

α ≤ 0.05  ية بوالية االغواطيف حتقيق ميزة تنافسية لدى البنوك اجلزائر.  
  .ومن اجل اثبات الفرضيات الفرعية هلا سوف نعتمد على االحندار املتعدد

 االسلوب االحصائي املالئم لتحديد اثر املتعدد يعترب منوذج االحندار اخلطي :المتعدد الخطي االنحدار -2
كمتغري مستقل على   )، املعرفة من الزبوناملعرفة حول الزبون، املعرفة للزبون(معرفة الزبون إلدارة املتغريات الفرعية

  :امليزة التنافسية كمتغري تابع، ومعرفة اذا كان االثر ذو داللة احصائية والنتائج يبينها اجلدول التايل 
  

 ENTER بطريقة اثر المتغيرات الفرعية إلدارة معرفة الزبون على الميزة التنافسية  53  :الجدول رقم 
  

معامل   املتغري املستقل
  االحندار

 Tاختبار
 tقيمة 

  
 Sigاملعنوية 

معامل 
  التحديد

معامل 
  االرتباط

 Fاختبار
  fقيمة 

 
  Sigاملعنوية 

  الثابت
Y1 
Y2 
Y3  

1.916 
0.146 
0.172 
0.142  

5.483 
1.245 
1.700  
1.495  

0.000 
0.216 
0.092 
0.138  

0.189  0.435    
8.565  

  

  
0.000  

  

 SPSSمخرجات  من اعداد الباحث باالعتماد على: المصدر 
 :من خالل اجلدول ميكن استخراج العالقة التالية 

CA=1.916+0.146Y1+0.172Y2+0.142Y3 
وهي على  0.05مما يالحظ ان كل املتغريات الفرعية ليست هلا داللة احصائية الن القيم االحتمالية هلا فاقت 

وقد   STEPWISEوعلى هذا االساس سوف نستخدم طريقة  0.138، 0.092، 0.216: التوايل 
  :النتائج كما يبينه اجلدول التايل 
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بطريقة  اثر المتغيرات الفرعية إلدارة معرفة الزبون على الميزة التنافسية  54 :الجدول رقم 
STEPWISE 

املتغري 
  املستقل

معامل 
  االحندار

 Tاختبار
 tقيمة 

  
املعنوية 

Sig 

معامل 
  التحديد

معامل 
  االرتباط

 Fاختبار
  fقيمة 

 
عنوية امل

Sig  

VIF 

  الثابت
Y2 
Y3 

  

2.106 
0.223 
0.187 

  

6.680 
2.402 
2.126  

  

0.000 
0.018 
0.036 

  

0.178  0.422    
12.012  

  

  
0.000  

  

 
1.489 
1.489  

 SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
  :من خالل اجلدول ميكن استخراج العالقة التالية 

CA=2.106+0.223Y2+0.187Y3 
من التغريات يف امليزة  18.7، ولزبونلمن التغريات يف امليزة التنافسية يعود سببها اىل ادارة معرفة  22.3و ان حن

ادارة معرفة من الزبون  داللة  و لزبونلكما ان إلدارة معرفة ،  لزبونمن االتنافسية يعود سببها اىل ادارة معرفة 
عند على التوايل  2>  2.126 و  2>  2.402 متغريين لل احملسوبة اكرب من اجلدولية tاحصائية الن قيمة 

و ادارة معرفة من الزبون  داللة ان إلدارة معرفة للزبون ايضا اثبتت  f، زيادة على ذلك قيمة 0.05الداللة  مستوى
ودرجة حرية  0.05عند مستوى الداللة  5>  12.012احملسوبة اكرب من اجلدولية   fاحصائية الن قيمة 

واملتغري التابع وهذا ما يؤكده  نياملستقل ين الفرعينيا يعين انه توجد عالقة ذات معنوية بني املتغري مم ،)3، 110(
مما يعين  0.178وكذلك معامل التحديد الذي بلغت قيمته  0.422معامل االرتباط املوجب الذي بلغت قيمته 

كما ان قيمة تضخم التباين   ،رفة من الزبونوادارة املع لزبونلة التنافسية تفسرها ادارة معرفة من امليز 17.8ان 
وقد مت ازاحة املتغري  وبالتايل فانه ال توجد لدينا مشكلة التعدد اخلطي، 5وهي اقل من  1.489جاءت مساوية لــ 

الفرعي االول ادارة املعرفة حول الزبون النعدام وجود داللة احصائية له، وعلى هذا االساس فإنه سوف يتم قبول 
  :دم للمتغري الفرعي االول املعرفة حول الزبون فرضية الع

  ال يوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05 دارة املعرفة حول الزبون يف حتقيق ميزة إل
  .تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط

  :دارة املعرفة من الزبونوقبول الفرضية البديلة للمتغريين الفرعيني االخرين ادرة املعرفة للزبون وا
  يوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05  لزبون يف حتقيق ميزة تنافسية لإلدارة املعرفة

 .لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط
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  يوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05 لزبون يف حتقيق ميزة تنافسية من ادارة املعرفة إل
  .لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط

  :الخامسة الفرضية الرئيسة :خامسا
اثر ذو داللة احصائية يف حتقيق ميزة تنافسية لدى البنوك اجلزائرية  العالقة مع الزبونال يوجد إلدارة : فرضية العدم

  .α ≤ 0.05بوالية االغواط عند 
ثر ذو داللة احصائية يف حتقيق ميزة تنافسية لدى البنوك اجلزائرية يوجد إلدارة العالقة مع الزبون ا:الفرضية البديلة 

  .α ≤ 0.05بوالية االغواط عند 
يعترب منوذج االحندار اخلطي البسيط االسلوب االحصائي املالئم لتحديد اثر ادارة : االنحدار الخطي البسيط-1

، ومعرفة اذا كان االثر ذو داللة احصائية والنتائج الزبون كمتغري مستقل على امليزة التنافسية كمتغري تابع العالقة مع
  :يبينها اجلدول التايل 
  الزبون كمتغير مستقل على الميزة التنافسية كمتغير تابع العالقة معاثر ادارة  55:الجدول رقم 

  
معامل   املتغري املستقل

  االحندار
 Tاختبار
 tقيمة 

  
 Sigاملعنوية 

معامل 
  التحديد

معامل 
  االرتباط

 Fباراخت
  fقيمة 

 
  Sigاملعنوية 

  الثابت
  ادارة العالقة مع الزبون

0.521 
0.824  

1.461 
8.780  

0.147 
0.000  

0.408  0.639    
77.094  

  

  
0.000  

  
  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 

  :من خالل اجلدول ميكن استخراج العالقة التالية 
CA=0.521+0.824CRM  

الزبون بافرتاض ثبات املتغريات  العالقة معالتغريات يف امليزة التنافسية يعود سببها اىل ادارة من  82.4ان حنو 
 2> 8.780احملسوبة اكرب من اجلدولية  tالزبون داللة احصائية الن قيمة  العالقة مع االخرى كما ان إلدارة 

الزبون داللة احصائية   العالقة مع  ةايضا اثبتت ان إلدار  f، زيادة على ذلك قيمة  0.05الداللة  عند مستوى
، 112(ودرجة حرية  0.05عند مستوى الداللة  5>   77.094احملسوبة اكرب من اجلدولية   fالن قيمة 

القوي    ،مما يعين انه توجد عالقة ذات معنوية بني املتغري املستقل واملتغري التابع وهذا ما يؤكده معامل االرتباط)1
 40.8مما يعين ان  0.408وكذلك معامل التحديد الذي بلغت قيمته  0.639قيمته املوجب الذي بلغت  و

  : الزبون، لذا نقبل الفرضية البديلة  العالقة معمن امليزة التنافسية تفسرها ادارة 
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  معنوية عند  الزبون اثر ذو داللة احصائية العالقة معيوجد إلدارةα ≤ 0.05  يف حتقيق ميزة تنافسية لدى
  .جلزائرية بوالية االغواطالبنوك ا

  .ومن اجل اثبات الفرضيات الفرعية هلا سوف نعتمد على االحندار املتعدد
يعترب منوذج االحندار اخلطي املتعدد االسلوب االحصائي املالئم لتحديد اثر : االنحدار الخطي المتعدد  -2

غري مستقل على امليزة التنافسية كمتغري تابع، كمت) املكونات، الوظائف(الزبون العالقة معاملتغريات الفرعية إلدارة 
  :ومعرفة اذا كان االثر ذو داللة احصائية والنتائج يبينها اجلدول التايل 

بطريقة  الزبون على الميزة التنافسية العالقة معاثر المتغيرات الفرعية إلدارة   56 :الجدول رقم 
ENTER 

املتغري 
  املستقل

معامل 
  االحندار

 Tاختبار
 t قيمة

  
املعنوية 

Sig 

معامل 
  التحديد

معامل 
  االرتباط

 Fاختبار
  fقيمة 

 
املعنوية 

Sig  

VIF 

  الثابت
Y4 
Y5  

0.501 
0.384 
0.447  

1.406 
3.811 
4.539  

  

0.163 
0.000 
0.000 

  

0.415  0.644    
39.416  

  

  
0.000  

  

 
1.449  

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
  :كن استخراج العالقة التالية من خالل اجلدول مي

CA=0.501+0.384 Y4+0.447 Y5  
من التغريات يف امليزة التنافسية  44.7، واملكوناتمن التغريات يف امليزة التنافسية يعود سببها اىل  38.4ان حنو 

جلدولية احملسوبة اكرب من ا tداللة احصائية الن قيمة  للمكونات والوظائف، كما ان الوظائفيعود سببها اىل 
 f، زيادة على ذلك قيمة 0.05على التوايل عند مستوى الداللة  2>  4.539و   2> 3.811للمتغريين  

احملسوبة اكرب من اجلدولية   fايضا اثبتت ان إلدارة معرفة للزبون و ادارة معرفة من الزبون  داللة احصائية الن قيمة 
، مما يعين انه توجد عالقة ذات معنوية )2، 111(ودرجة حرية  0.05عند مستوى الداللة  5>  39.416

املوجب الذي بلغت قيمته  القوي و بني املتغريين الفرعيني املستقلني واملتغري التابع وهذا ما يؤكده معامل االرتباط
من امليزة التنافسية تفسرها  41.5مما يعين ان  0.415وكذلك معامل التحديد الذي بلغت قيمته  0.644

وهو ما يعين عدم  1.449جاءت مساوية لـــ VIF كما ان قيمة  ،وظائف إلدارة العالقة مع الزبوناملكونات وال
  :الفرضيات البديلة  فإنه سوف يتم قبول وحسب هذه النتائج املتحصل عليها  وجود مشكلة التعدد اخلطي
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  يوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05 يف حتقيق  ع الزبونملكونات إلدارة العالقة م
 .ميزة تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط

  يوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويةα ≤ 0.05 إلدارة العالقة مع الزبون يف حتقيق  لوظائف
  .ميزة تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط

  :السادسة الفرضية الرئيسة: سادسا
 وادارة العالقة مع الزبون جمتمعة  ال يوجد إلدارة املعرفة التسويقية يف جانبها املتعلق مبعرفة الزبون: فرضية العدم

 α. ≥0.05 اثر ذو داللة احصائية يف حتقيق ميزة تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط عند
مبعرفة الزبون وادارة العالقة مع الزبون جمتمعة  يوجد إلدارة املعرفة التسويقية يف جانبها املتعلق  :الفرضية البديلة 

 .α. ≥0.05اثر ذو داللة احصائية يف حتقيق ميزة تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط عند 
يعترب منوذج االحندار اخلطي البسيط االسلوب االحصائي املالئم لتحديد اثر ادارة : االنحدار الخطي البسيط- 1

كمتغري مستقل على امليزة التنافسية كمتغري تابع، ومعرفة اذا كان االثر ذو   ادارة العالقة مع الزبونو  معرفة الزبون
  :داللة احصائية والنتائج يبينها اجلدول التايل

إدارة المعرفة التسويقية في جانبها المتعلق بمعرفة الزبون وادارة العالقة مع الزبون اثر   57 :الجدول رقم 
  انحدار خطي بسيط يق ميزة تنافسيةمجتمعة  في تحق

معامل   املتغري املستقل
  االحندار

 Tاختبار
 tقيمة 

  
 Sigاملعنوية 

معامل 
  التحديد

معامل 
  االرتباط

 Fاختبار
  fقيمة 

 
  Sigاملعنوية 

  الثابت
ادارة معرفة الزبون 
وادارة العالقة مع 

  جمتمعة الزبون

0.368 
0.867  

0.983 
8.770  

0.328 
0.000  

0.407  0.638    
76.911  

  

  
0.000  

  

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
  :من خالل اجلدول ميكن استخراج العالقة التالية 

 CA=0.368+0.867Z  
 جمتمعة مع الزبون معرفة الزبون وادارة العالقةمن التغريات يف امليزة التنافسية يعود سببها اىل ادارة  86.7ان حنو 

   :احملسوبة اكرب من اجلدولية tداللة احصائية الن قيمة  ه هناكبات املتغريات االخرى كما انبافرتاض ث
داللة احصائية  الن  ه هناكايضا اثبتت ان f، زيادة على ذلك قيمة 0.05عند مستوى الداللة  2> 8.770

،مما )1، 112(رية ودرجة ح 0.05عند مستوى الداللة  5>   76.911احملسوبة اكرب من اجلدولية   fقيمة 
        يعين انه توجد عالقة ذات معنوية بني املتغري املستقل واملتغري التابع وهذا ما يؤكده معامل االرتباط القوي  
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 40.7مما يعين ان  0.407وكذلك معامل التحديد الذي بلغت قيمته  0.638و املوجب الذي بلغت قيمته 
  :، لذا نقبل الفرضية البديلة جمتمعة الزبون وادارة العالقة مع الزبون معرفة من امليزة التنافسية تفسرها ادارة

  يوجد إلدارة املعرفة التسويقية يف جانبها املتعلق مبعرفة الزبون وادارة العالقة مع الزبون جمتمعة  اثر ذو داللة
 .ية االغواط يف حتقيق ميزة تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوال α ≤ 0.05مستوى معنوية عند  احصائية

  
  السابعة والثامنة  اختبار الفرضية:المطلب الخامس 

  للعينة حسب الجنس tنتائج اختبار  :اوال
  للعينة حسب الجنس tنتائج اختبار   58: الجدول رقم 

 tقيمة   املتغري
  احملسوبة

درجة 
احلرية 

df 

  p-value  العينة  متوسط

    الثانية  االوىل      
 0.231  3.80  3.68  112  -1.205 ادارة معرفة الزبون

 0.808  3.78  3.76  112 -0.244 ادارة العالقة مع الزبون
 0.810  3.64  3.62  112 -0.241 امليزة التنافسية

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
عتماد للتجانس املوجود يتم حتديد اي احلالتني سوف يتم اال Levene’s Test وبناء على نتائج إختبار

، 0.292، 0.429: تساوي  Levene’s Testيف اختبار  p-valueويالحظ هنا ان قيمة عليها 
قبل الفرض العدمى بأن بالتاىل فإننا نو   0.05بالنسبة للمتغريات الثالثة على التوايل وكلها اكرب من  0.657

  . حالة إفرتاض التجانسلعينتني مستقلتني ىف tومن مث فإننا سنعتمد على نتائج إختبار  ،هناك جتانس
  .االناثتباين متوسطات تباين متوسطات الذكور يساوي   :فرض العدم 

  .يساوي تباين متوسطات االناثال تباين متوسطات الذكور :   :الفرض البديل 
وبالتايل نقبل الفرض  0.05وهي اكرب من  0.231تساوي  p-valueقيمة  :بالنسبة إلدارة معرفة الزبون- 1

  .اجابات االناث اتمتوسط واجابات الذكور  اتمتوسط معنوية بني ه ال توجد فروقاتانالعدمي ب
يل نقبل وبالتا 0.05ي اكرب من هو  0.808تساوي  p-valueقيمة : الزبونالعالقة مع بالنسبة إلدارة  - 2

  .ناثاجابات اال اتاجابات الذكور و متوسط اتبانه ال توجد فروقات معنوية بني متوسطالفرض العدمي 
وبالتايل نقبل  0.05وهي اكرب من  0.810تساوي  p-valueقيمة : بالنسبة إلدارة العالقة مع الزبون - 3

  .اجابات االناث اتاجابات الذكور و متوسط اتبانه ال توجد فروقات معنوية بني متوسطالفرض العدمي 
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 اتو متغير  غير ادارة معرفة الزبونطات افراد عينة الدراسة للمتنتائج تحليل التباين االحادي لمتوس: ثانيا
  البيانات الشخصية 

  :ادارة معرفة الزبون والعمر -1
لمتغير ادارة معرفة الزبون  نتائج تحليل التباين االحادي لمتوسطات افراد عينة الدراسة  59 :الجدول رقم 

  والعمر
مجموع   المصدر   المتغير 

  المربعات
متوسط   درجة الحرية 

  المربعات
  f p-valueقيمة 

  0.001  4.959  1.212  4  4.847  بين المجموعات  العمر
      0.244  109  26.631  خالل المجموعات  

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
ذا نقبل بالفرض البديل اي  0.05وهي اقل من  0.001تساوي  p-valueيتبني من اجلدول ان قيمة  و

  .تعزى ملتغري العمر اجابات افراد العينة فيما يتعلق بإدارة معرفة الزبون  توجد فروق معنوية يف متوسطات
  : ستوى التعليميالم ادارة معرفة الزبون و-2

نتائج تحليل التباين االحادي لمتوسطات افراد عينة الدراسة لمتغير ادارة معرفة الزبون   60: الجدول رقم 
  المستوى التعليميو 

مجموع   المصدر   المتغير 
  مربعاتال

متوسط   درجة الحرية 
  المربعات

  f p-valueقيمة 

المستوى 
  التعليمي

  0.083  2.009  0.536  5  2.678  بين المجموعات

      0.267  108  28.799  خالل المجموعات  
  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 

ذا نقبل بالفرض  0.05من  اكربوهي  0.083تساوي  p-valueيتبني من اجلدول ان قيمة  ال اي  العدميو
  .املستوى التعليمي توجد فروق معنوية يف متوسطات اجابات افراد العينة فيما يتعلق بإدارة معرفة الزبون تعزى ملتغري
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  : سنوات الخدمةالزبون و  ادارة معرفة - 3
ة معرفة الزبون ة لمتغير ادار نتائج تحليل التباين االحادي لمتوسطات افراد عينة الدراس  61: الجدول رقم 

  سنوات الخدمة  و
مجموع   المصدر   المتغير 

  المربعات
متوسط   درجة الحرية 

  المربعات
  f p-valueقيمة 

سنوات 
  الخدمة

  0.096  1.927  0.516  5  2.578  بين المجموعات

      0.268  108  28.900  خالل المجموعات  
  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 

ذا نقبل بالفرض العدمي اي ال  0.05وهي اكرب من  0.096تساوي p-valueيتبني من اجلدول ان قيمة  و
  .سنوات اخلدمةتوجد فروق معنوية يف متوسطات اجابات افراد العينة فيما يتعلق بإدارة معرفة الزبون تعزى ملتغري 

  : البنك المستخدمادارة معرفة  الزبون و -4
نتائج تحليل التباين االحادي لمتوسطات افراد عينة الدراسة لمتغير ادارة معرفة الزبون   62: الجدول رقم 

  البنك المستخدمو 
مجموع   المصدر   المتغير 

  المربعات
متوسط   درجة الحرية 

  المربعات
  f p-valueقيمة 

البنك 
  المستخدم

  0.134  1.633  0.438  7  3.064  بين المجموعات

      0.268  106  28.414  خالل المجموعات  
  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 

ذا نقبل بالفرض العدمي اي ال  0.05وهي اكرب من 0.134تساوي p-valueيتبني من اجلدول ان قيمة  و
  .تخدمالبنك املستوجد فروق معنوية يف متوسطات اجابات افراد العينة فيما يتعلق بإدارة معرفة الزبون تعزى ملتغري 
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  : الحالة االجتماعيةادارة معرفة  الزبون و -5
نتائج تحليل التباين االحادي لمتوسطات افراد عينة الدراسة لمتغير ادارة معرفة الزبون   63: الجدول رقم 

  الحالة االجتماعية و 
مجموع   المصدر   المتغير 

  المربعات
متوسط   درجة الحرية 

  المربعات
  f p-valueقيمة 

لة الحا
  االجتماعية

  0.008  5.007  1.302  2  2.605  بين المجموعات

      0.260  111  28.873  خالل المجموعات  
  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 

ذا نقبل بالفرض البديل اي  0.05وهي اقل من  0.008تساوي  p-valueيتبني من اجلدول ان قيمة  و
   .احلالة االجتماعيةت اجابات افراد العينة فيما يتعلق بإدارة معرفة الزبون تعزى ملتغري توجد فروق معنوية يف متوسطا

         الزبون  العالقة معنتائج تحليل التباين االحادي لمتوسطات افراد عينة الدراسة للمتغير ادارة  :ثالثا
  و متغيرات البيانات الشخصية

  :والعمر دارة العالقة مع الزبون ا-1
دارة العالقة مع المتغير  نتائج تحليل التباين االحادي لمتوسطات افراد عينة الدراسة  64 :ل رقم الجدو 

  والعمرالزبون 
مجموع   المصدر   المتغير 

  المربعات
متوسط   درجة الحرية 

  المربعات
  f p-valueقيمة 

  0.617  0.666  0.130  4  0.519  بين المجموعات  العمر
      0.195  109  21.232  خالل المجموعات  

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
ذا نقبل بالفرض  0.05من  اكربوهي  0.617تساوي  p-valueيتبني من اجلدول ان قيمة  ال اي  العدميو

  .تعزى ملتغري العمر دارة العالقة مع الزبون بإتوجد فروق معنوية يف متوسطات اجابات افراد العينة فيما يتعلق 
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  : المستوى التعليمي والعالقة مع الزبون  ادارة-2
دارة العالقة مع انتائج تحليل التباين االحادي لمتوسطات افراد عينة الدراسة لمتغير   65:الجدول رقم 

  المستوى التعليميو الزبون 
مجموع   المصدر   المتغير 

  المربعات
متوسط   درجة الحرية 

  المربعات
  f p-valueقيمة 

 المستوى
  التعليمي

  0.000  25.715  0.910  5  4.551  بين المجموعات

      0.159  108  17.200  خالل المجموعات  
  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 

ذا نقبل بالفرض 0.05من قل اوهي  0.000تساوي  p-valueيتبني من اجلدول ان قيمة  اي  البديل و
املستوى  تعزى ملتغري العالقة مع الزبونجابات افراد العينة فيما يتعلق بإدارة توجد فروق معنوية يف متوسطات ا

 .التعليمي
  : سنوات الخدمةو دارة العالقة مع الزبون ا - 3

ادارة العالقة مع نتائج تحليل التباين االحادي لمتوسطات افراد عينة الدراسة لمتغير   66: الجدول رقم 
  سنوات الخدمة  والزبون 

مجموع   المصدر    المتغير
  المربعات

متوسط   درجة الحرية 
  المربعات

  f p-valueقيمة 

سنوات 
  الخدمة

  0.065  2.149  0.394  5  1.968  بين المجموعات

      00.183  108  19.783  خالل المجموعات  
  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 

ذا نقبل بالفرض العدمي اي ال  0.05ي اكرب من وه 0.065تساوي p-valueيتبني من اجلدول ان قيمة  و
سنوات تعزى ملتغري العالقة مع الزبون توجد فروق معنوية يف متوسطات اجابات افراد العينة فيما يتعلق بإدارة 

  .اخلدمة
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  : البنك المستخدمو ادارة العالقة مع الزبون  -4
ادارة العالقة مع طات افراد عينة الدراسة لمتغير نتائج تحليل التباين االحادي لمتوس  67 :الجدول رقم 

  البنك المستخدمو الزبون 
مجموع   المصدر   المتغير 

  المربعات
متوسط   درجة الحرية 

  المربعات
  f p-valueقيمة 

البنك 
  المستخدم

  0.013  2.685  0.468  7  3.276  بين المجموعات

      0.174  106  18.475  خالل المجموعات  
  SPSSالباحث باالعتماد على مخرجات  من اعداد: المصدر 

ذا نقبل بالفرض  0.05من  اقلوهي 0.013تساوي p-valueيتبني من اجلدول ان قيمة  اي توجد  البديلو
  .البنك املستخدمتعزى ملتغري العالقة مع الزبون فروق معنوية يف متوسطات اجابات افراد العينة فيما يتعلق بإدارة 

  : الحالة االجتماعيةو ون دارة العالقة مع الزبا -5
ادارة العالقة مع نتائج تحليل التباين االحادي لمتوسطات افراد عينة الدراسة لمتغير  68: الجدول رقم 

  الحالة االجتماعية و  الزبون
مجموع   المصدر   المتغير 

  المربعات
متوسط   درجة الحرية 

  المربعات
  f p-valueقيمة 

الحالة 
  االجتماعية

  0.096  2.397  0.450  2  0.901  بين المجموعات

      0.188  111  20.850  خالل المجموعات  
  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 

ذا نقبل بالفرض 0.05من  اكربوهي 0.096تساوي  p-valueيتبني من اجلدول ان قيمة  ال اي  العدمي و
احلالة تعزى ملتغري العالقة مع الزبون ما يتعلق بإدارة توجد فروق معنوية يف متوسطات اجابات افراد العينة في

   .االجتماعية
  
  
  
  
  



  وك بوالية االغواطمجموعة من البن:دراسة حالة                                                     الرابع الفصل
 

 
284 

متغيرات و  الميزة التنافسيةنتائج تحليل التباين االحادي لمتوسطات افراد عينة الدراسة للمتغير  :رابعا
  البيانات الشخصية

  :والعمر  الميزة التنافسية-1
الميزة التنافسية لمتغير  لمتوسطات افراد عينة الدراسةنتائج تحليل التباين االحادي  69:الجدول رقم 

  والعمر
مجموع   المصدر   المتغير 

  المربعات
متوسط   درجة الحرية 

  المربعات
  f p-valueقيمة 

  0.488  0.864  0.278  4  1.114  بين المجموعات  العمر
      0.322  109  35.108  خالل المجموعات  

  SPSSمخرجات  من اعداد الباحث باالعتماد على: المصدر 
ذا نقبل بالفرض  0.05من  اكربوهي  0.488تساوي  p-valueيتبني من اجلدول ان قيمة  ال اي  العدميو

  .تعزى ملتغري العمر امليزة التنافسية بتوجد فروق معنوية يف متوسطات اجابات افراد العينة فيما يتعلق 
  : المستوى التعليمي والميزة التنافسية  -2

الميزة التنافسية نتائج تحليل التباين االحادي لمتوسطات افراد عينة الدراسة لمتغير   70: الجدول رقم 
  المستوى التعليميو 

مجموع   المصدر   المتغير 
  المربعات

متوسط   درجة الحرية 
  المربعات

  f p-valueقيمة 

المستوى 
  التعليمي

  0.05  3.520  1.015  5  5.076  بين المجموعات

      0.288  108  31.146  خالل المجموعات  
  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 

ذا نقبل بالفرض  0.05 مساوية لـــوهي  0.05تساوي  p-valueيتبني من اجلدول ان قيمة  ال اي  العدميو
  .ى التعليمياملستو  تعزى ملتغريبامليزة التنافسية توجد فروق معنوية يف متوسطات اجابات افراد العينة فيما يتعلق 
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  : سنوات الخدمةو الميزة التنافسية  - 3
        الميزة التنافسية نتائج تحليل التباين االحادي لمتوسطات افراد عينة الدراسة لمتغير   71: الجدول رقم 

  سنوات الخدمة  و
مجموع   المصدر   المتغير 

  المربعات
متوسط   درجة الحرية 

  المربعات
  f p-valueقيمة 

 سنوات
  الخدمة

  0.051  2.285  0.693  5  3.465  بين المجموعات

      0.303  108  32.757  خالل المجموعات  
  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 

ذا نقبل بالفرض العدمي اي ال  0.05وهي اكرب من  0.051تساوي p-valueيتبني من اجلدول ان قيمة  و
  .سنوات اخلدمةتعزى ملتغري بامليزة التنافسية جابات افراد العينة فيما يتعلق توجد فروق معنوية يف متوسطات ا

  : البنك المستخدمو الميزة التنافسية  -4
        الميزة التنافسية نتائج تحليل التباين االحادي لمتوسطات افراد عينة الدراسة لمتغير   72: الجدول رقم 

  البنك المستخدمو 
ع مجمو   المصدر   المتغير 

  المربعات
متوسط   درجة الحرية 

  المربعات
  f p-valueقيمة 

البنك 
  المستخدم

  0.582  0.809  0.262  7  1.837  بين المجموعات

      0.324  106  34.385  خالل المجموعات  
  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 

ذا نقبل بالفرض العدمي اي ال  0.05وهي اكرب من  0.582 تساوي p-valueيتبني من اجلدول ان قيمة  و
  .البنك املستخدمتعزى ملتغري بامليزة التنافسية توجد فروق معنوية يف متوسطات اجابات افراد العينة فيما يتعلق 

  
  
  
  
  
  



  وك بوالية االغواطمجموعة من البن:دراسة حالة                                                     الرابع الفصل
 

 
286 

  : الحالة االجتماعيةو الميزة التنافسية  -5
        الميزة التنافسية اسة لمتغير نتائج تحليل التباين االحادي لمتوسطات افراد عينة الدر   73: الجدول رقم 

  الحالة االجتماعية و 
مجموع   المصدر   المتغير 

  المربعات
متوسط   درجة الحرية 

  المربعات
  f p-valueقيمة 

الحالة 
  االجتماعية

  0.098  2.373  0.743  2  1.485  بين المجموعات

      0.313  111  34.737  خالل المجموعات  
  SPSSعتماد على مخرجات من اعداد الباحث باال: المصدر 

ذا نقبل بالفرض  0.05من  اكربوهي  0.098تساوي  p-valueيتبني من اجلدول ان قيمة  ال اي  العدميو
   .احلالة االجتماعيةتعزى ملتغري بامليزة التنافسية  توجد فروق معنوية يف متوسطات اجابات افراد العينة فيما يتعلق

  :الفرضية الرئيسة الثامنة  :خامسا
معرفة الزبون إدارة  املستقلةيعترب منوذج االحندار اخلطي املتعدد االسلوب االحصائي املالئم لتحديد اثر املتغريات 

، ومعرفة اذا كان االثر حسب امهية كل واحد منها امليزة التنافسية كمتغري تابع حتقيق على العالقة مع الزبونوادارة 
  :ول التايل ذو داللة احصائية والنتائج يبينها اجلد

اثر المتغيرات المستقلة إدارة معرفة الزبون وادارة العالقة مع الزبون على تحقيق الميزة   74 :الجدول رقم 
 ENTERبطريقة  التنافسية كمتغير تابع

املتغري 
  املستقل

معامل 
  االحندار

 Tاختبار
 tقيمة 

  
املعنوية 

Sig 

معامل 
  التحديد

معامل 
  االرتباط

 Fاختبار
  fقيمة 

 
املعنوية 

Sig  

VIF 

  الثابت
CKM 
CRM 

  

0.375  
0.121  
0.743  

1.004  
1.292  
6.601  

0.317 
0.199  
0.000  

0.416  0.645  39.612  
  

0.000  
  

  
1.447  
1.447  

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر 
من التغريات يف امليزة  74.3، ونادارة معرفة الزبو من التغريات يف امليزة التنافسية يعود سببها اىل 12.1ان حنو 

 ادارة العالقة مع الزبونبالنسبة اىل   احملسوبة t، كما ان قيمة ادارة العالقة مع الزبونالتنافسية يعود سببها اىل 
ادارة بالنسبة اىل  و) 0.000(  0.05 اقل من عند مستوى الداللة  2> 6.601اكرب من اجلدولية للمتغريين  
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، زيادة على )0.199(0.05 اكرب من عند مستوى الداللة 2<  1.292 قل من اجلدوليةفهي امعرفة الزبون 
عند مستوى  5>  39.612احملسوبة اكرب من اجلدولية   fداللة احصائية الن قيمة  ذات ايضا fذلك قيمة 

لني واملتغري ، مما يعين انه توجد عالقة ذات معنوية بني املتغريين املستق)2، 111(ودرجة حرية  0.05الداللة 
وكذلك معامل التحديد الذي  0.644التابع وهذا ما يؤكده معامل االرتباط القوي و املوجب الذي بلغت قيمته 

، ادارة معرفة الزبون وادارة العالقة مع الزبونمن امليزة التنافسية تفسرها  41.5مما يعين ان  0.415بلغت قيمته 
ـــ دون ان ننسى ان معامل تضخم التباين جاءت  مما يدل على  5وهي قيمة اصغر من 1.447قيمته مساوية لـ

  .عدم وجود مشكلة التعدد اخلطي 
  : STEPWISEسنتبع طريقة  بني املتغريين املستقلني ومن اجل توضيح التباين يف االمهية

ق الميزة اثر المتغيرات المستقلة إدارة معرفة الزبون وادارة العالقة مع الزبون على تحقي 75 :الجدول رقم 
  STEPWISEالتنافسية كمتغير تابع بطريقة 

املتغري 
  املستقل

معامل 
  االحندار

 Tاختبار
 tقيمة 

  
املعنوية 

Sig 

معامل 
  التحديد

معامل 
  االرتباط

 Fاختبار
  fقيمة 

 
املعنوية 

Sig  

VIF 

  الثابت
CRM 

  

0.521  
0.824  

1.461  
8.780  

0.147  
0.000  

  
0.408  

  
0.639  

77.094  
  
  

0.000    
1  

  SPSSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : لمصدر ا
  :من خالل اجلدول ميكن استخراج العالقة التالية 

CA=0.521+0.824CKM  
املستقل االول واضح يف االمهية بني املتغريين املستقلني حيث ان متغري  من خالل اجلدول يتضح ان هناك تباين

يف حني يكتسي املتغري املستقل الثاين ادارة العالقة مع الزبون امهية بالغة  لعدم معنويته ادارة معرفة الزبون مت ازاحته
، كما 0.05 <0.000املعنوية  تهوهذا اثبتته قيم للميزة التنافسية، جدا يف حتقيق البنوك اجلزائرية بوالية االغواط

غري التابع امليزة التنافسية، ، مما يعين وجود عالقة قوية بينه وبني املت0.639ان معامل االرتباط موجب ومرتفع 
من التغري يف امليزة التنافسية  %40.8اي ان  %40.8وهذا ما يفسره ايضا معامل التحديد الذي بلغت قيمته 

ل االحندار يعرب عن ان التغري يف ادارة العالقة مع الزبون بنسبة ميعود سببه اىل ادارة العالقة مع الزبون، كما ان معا
وهي اقل من  1، كما ان قيم تضخم التباين تساوي % 82.4يف امليزة التنافسية بنسبة  يؤدي اىل تغري% 100

تتباين ادارة معرفة الزبون وادارة  :وبذلك نقبل الفرضية الثامنة ايل عدم وجود مشكلة التعدد اخلطي، وبالت 5
  .وك اجلزائرية بوالية االغواطالعالقة مع الزبون من حيث األمهية والتأثري يف حتقيق امليزة التنافسية لدى البن
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  :خالصة الفصل 
  

يشري التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة بداللة الوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل االختالف اىل اجيابية 
ة هلا حيث بلغت املتوسطات العام وامليزة التنافسية ادارة العالقة مع الزبونادارة معرفة الزبون،  يف املتغريات الثالث 

على التوايل وكلها فاقت متوسط القبول وجاءت ضمن فئة بدرجة عالية ضمن مقياس  3.63، 3.76، 3.72: 
على التوايل مما  0.21، 0.08، 0.04:اخلماسي باستخدام املتوسط املرجح، وباحنرافات معيارية قدرها ليكرت 

، 1.1:ختالف اليت جاءت قيمها كااليت يدل على انسجام يف اجابات افرد العينة وهو ما اكدته معامالت اال
وكلها جاءت منخفضة مما يدل على االنسجام الكبري يف اجابات افراد العينة حول املتغريات  5.78، 2.1

  .الثالث
بينته معامالت االرتباط  ما كما اظهرت النتائج وجود عالقة موجبة قوية بني املتغريين املستقلني واملتغري التابع وهو

  .)0.639وامليزة التنافسية،  العالقة مع الزبونادارة ( ، )0.433، ادارة معرفة الزبون وامليزة التنافسية (اليت بلغت
اليت جاءت قيمتها  VIFمت اختبار االرتباط اخلطي بني املتغريات الفرعية للمتغريين املستقلني باحتساب القيمة  مث

ــ ـــ معرفة الزبون مع استبعاد املتغري  إلدارة تغري املستقل االولللم بالنسبة للمتغريات الفرعية 1.489:مساوية لـ
وقبول املتغريان االخران املعرفة للزبون  0.05الفرعي االول املعرفة حول الزبون الذي فاقت قيمته االحتمالية 

ة وهو ما مت احلصول عليه باستخدام طريق 0.05الن قيمتيهما االحتمالية جاءت اقل من  واملعرفة من الزبون
STEPZISE قفد جاءت قيمة ، وبالنسبة للمتغري املستقل الثاينVIF بالنسبة للمتغريات 1.449 مساوية

الفرعية له املكونات والوظائف وقد مت قبوهلما يف معادلة االحندار املتعدد بعد ان جاءت قيمتامها االحتمالية اقل 
  .ENTERمباشرة من طريقة  0.05من 

 اتاجابات الذكور و متوسط اتال توجد فروقات معنوية بني متوسطلنا اىل انه توص T-testومن خالل اختبار 
  .اجابات االناث

اىل وجود  بعض الفروق املعنوية يف متوسطات اجابات افراد العينة تعزى اىل  بعض  ايضا توصلت الدراسة و
املستوى  ادارة معرفة الزبون، االول ، العمر و احلالة االجتماعية بالنسبة للمتغري املستقلمتغريات البيانات الشخصية

التعليمي والبنك املستخدم بالنسبة للمتغري املستقل الثاين ادارة العالقة مع الزبون، اما بالنسبة للمتغري التابع امليزة 
التنافسية فأثبتت النتائج عدم وجود فروق معنوية يف متوسطات اجابات افراد العينة تعزى اىل متغريات البيانات 

   .خصية الش
ان هناك تباين واضح يف االمهية بني املتغريين املستقلني حيث ان متغري املستقل االول ادارة واخري توصلنا ايضا اىل 

معرفة الزبون مت ازاحته لعدم معنويته يف حني يكتسي املتغري املستقل الثاين ادارة العالقة مع الزبون امهية بالغة جدا 
  .والية االغواط للميزة التنافسيةيف حتقيق البنوك اجلزائرية ب

  



 

أ  
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  :نتائج الدراسة : أوال 
ق بتكنولوجيا املعلومات ونظم املعلومات  ترتبط إدارة املعرفة بأبعاد متعددة وجماالت وأوجه خمتلفة منها ما يتعّل
الشبكية وأخرى ترتبط بأصول املعرفة ورأس املال الفكري، باإلضافة إىل سرعة التغري النوعي  يف بيئة األعمال 

هذه خاصة يف القطاع اخلدمي  ، كما ترتبط ايضا بإدارة العالقة مع الزبونبيك والتعاضد واالجتاه املستمر حنو التش
االت املتنوعة واملتعددة جعلت من إدارة املعرفة حقالً معرفيًا متخصصًا يتجاوز حدود االرتباط برافد  األبعاد وا

جلوهري يف جممل ولوجيا وتصاعد تأثريها امعريف وتطبيقي منفرد لتكنولوجيا املعلومات مهما تعاظم تأثري هذه التكن
ن العضوي الالمتناهي للمعرفة الصريورة واملعرفة كو املعرفة ببساطة تستند على امل ذلك ألن إدارة، النشاط اإلنساين

يف جمال االسرتاتيجيات  الكينونة اليت تستند على احلاجة امللحة لتنظيم واستثمار الثروة العقلية والفكرية وتوظيفها
  .املؤكدة التنافسيةاكتساب امليزة  و من اجل التفوق التنافسي تسويقيةال

  :من خالل حتليل إجابات االستبيانات واختبار الفرضيات متكنا من التوصل إىل النتائج التالية

  :لمدراء البنوك  انالموجه اناالستبيان- 1

 نتائج مقياس آرثر أندرسن:  
املعرفة يتضح ان كل البنوك بوالية االغواط حققت معدالت جيدة يف  آرثر أندرسن لتقييم ادارةبالنسبة ملقياس 

  :كما هو موضح فيما يليالسلم  
البنك الوطين اجلزائري، البنك اخلارجي اجلزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية، الصندوق الوطين للتوفري 

ال من   .املنظمة تسري يف املقدمة 30- 20واالحتياط، بنك الربكة اجلزائري، بنك اخلليج، معدالت ضمن ا
ال    .املنظمة رائدة يف ميدان املعرفة  40-31القرض الشعيب اجلزائري، بنك التنمية احمللية، ضمن ا

 مقياس الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير: 

رفة يتضح ان كل بالنسبة ملقياس اجلمعية األمريكية للتدريب والتطوير لقياس وحتديد استعداد املنظمة إلدارة املع
      اجيابية باستثناء  الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط الذي حقق معدال ضمن الفئة تالبنوك حققت معدال

راجع األفكار املطروحة يف جمال إدارة املعرفة يف حني يس يف مراحل االستعداد وينبغي أن لي:ومبالحظة  19 - 10
  : حققت بقيت البنوك ما يلي 

اجلزائري، البنك اخلارجي اجلزائري، بنك الربكة اجلزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية معدالت  القرض الشعيب
هي على مقربة، ويف الطريق وحتتاج إىل النظر إىل بعض القضايا املؤسسية : ومبالحظة   24-20ضمن الفئة 

  .لتأمني التنفيذ الناجح
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على استعداد : ومبالحظة   24-20احمللية، ضمن الفئة  البنك الوطين اجلزائري، بنك اخلليج، بنك التنمية
  .ووضعها جيد للمبادرة النامجة إلدارة املعرفة

  :االستبيان الموجه للموظفين  -2
  يشري التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة بداللة الوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل االختالف اىل

 :مبني يف االيت كما هوجيابية يف املتغريات الثالث  ا

وهو ضمن فئة بدرجة عالية أي ان البنوك  3.39وهو يفوق املعدل  3.72بلغ متوسط ادارة معرفة الزبون -
  .اجلزائرية بوالية االغواط تستخدم ادارة معرفة الزبون بدرجة عالية

ية أي ان وهو ضمن فئة بدرجة عال 3.39وهو يفوق املعدل  3.76 ادارة العالقة مع الزبونبلغ متوسط  -
  .الزبون بدرجة عالية العالقة معالبنوك اجلزائرية بوالية االغواط تستخدم ادارة 

وهو ضمن فئة بدرجة عالية أي ان البنوك اجلزائرية  3.39وهو يفوق املعدل  3.63 امليزة التنافسيةبلغ متوسط  -
  .لديها ميزة تنافسية بدرجة عاليةبوالية االغواط 

 باط اىل يشري حتليل معامل االرت: 

 حيث بلغ معامل االرتباط بينهما بني  ادارة معرفة الزبون وامليزة التنافسية، متوسطة طرديةوجود عالقة  -
0.433.  

وامليزة التنافسية، حيث بلغ معامل االرتباط بينهما  العالقة مع الزبونبني  ادارة  قويةوجود عالقة طردية  -
0.639.  

  من خالل اختبارT-test انه ال توجد فروقات معنوية بني متوسطات اجابات الذكور و توصلنا اىل 
 .متوسطات اجابات االناث

  اىل وجود  بعض الفروق املعنوية يف متوسطات اجابات افراد  توصلنا :من خالل التحليل احادي التباين
تغري املستقل االول العينة تعزى اىل  بعض متغريات البيانات الشخصية، العمر و احلالة االجتماعية بالنسبة للم

ادارة معرفة الزبون، املستوى التعليمي والبنك املستخدم بالنسبة للمتغري املستقل الثاين ادارة العالقة مع الزبون، 
اما بالنسبة للمتغري التابع امليزة التنافسية فأثبتت النتائج عدم وجود فروق معنوية يف متوسطات اجابات افراد 

 .البيانات الشخصية العينة تعزى اىل متغريات 

  منوذج االحندار اخلطي البسيط: 

           يوجد إلدارة املعرفة التسويقية يف جانبها املتعلق مبعرفة الزبون اثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية    -
α  ≤ 0.05 يف حتقيق ميزة تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط.  
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يف حتقيق ميزة تنافسية  α  ≤ 0.05 ةية عند مستوى معنويالزبون اثر ذو داللة احصائ عإلدارة العالقة ميوجد  -
  .لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط

يوجد إلدارة املعرفة التسويقية يف جانبها املتعلق مبعرفة الزبون وادارة العالقة مع الزبون جمتمعة  اثر ذو داللة  -
  .يف حتقيق ميزة تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط  α ≤ 0.05احصائية عند مستوى معنوية 

  منوذج االحندار املتعدد: 
 :بالنسبة للمتغري املستقل االول ادارة معرفة الزبون -
إلدارة املعرفة حول الزبون يف حتقيق ميزة  α ≤ 0.05ال يوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية *

  .اجلزائرية بوالية االغواطتنافسية لدى البنوك 
إلدارة املعرفة للزبون يف حتقيق ميزة تنافسية لدى  α ≤ 0.05يوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية  *

  .البنوك اجلزائرية بوالية االغواط
افسية إلدارة املعرفة من الزبون يف حتقيق ميزة تن α ≤ 0.05يوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية  *

  .لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط
  :الزبون العالقة معادارة  الثاينبالنسبة للمتغري املستقل  -
ملكونات إلدارة العالقة مع الزبون يف حتقيق ميزة  α ≤ 0.05يوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية  *

  .تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط
لوظائف إلدارة العالقة مع الزبون يف حتقيق ميزة  α ≤ 0.05يوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية  *

  .تنافسية لدى البنوك اجلزائرية بوالية االغواط
  :بالنسبة للمتغريين املستقلني ادارة معرفة الزبون وادارة العالقة مع الزبون-
البنوك قة مع الزبون من حيث األمهية والتأثري يف حتقيق امليزة التنافسية لدى تتباين ادارة معرفة الزبون وادارة العال *

، حيث مت ازاحة املتغري االول ادارة معرفة الزبون لعدم معنويته، وقبول املتغري الثاين ادارة اجلزائرية بوالية االغواط
  .العالقة مع الزبون

 :ثانيا االقتراحات والتوصيات
والية األغواط و من خالل النتائج اليت مت التوصل جمموعة من البنوك اجلزائرية  بانية على من خالل الدراسة امليد

  :إليها يقرتح الباحث اآليت 

 إىل  حتقيقها بطريقة عشوائية بل  املؤسسات تسعى ال وضع مدخل إدارة املعرفة حيز التنفيذ  عملية طارئة جيب أن
مع االسرتاتيجيات الشاملة للمؤسسة  رتبط بشكل وثيقبعد إعداد حمكم م جيب أن تتبع خطوات مدروسة

لتمكينها من حتقيق أهدافها،و من هنا جيب أن نفهم أن إدارة املعرفة ليست هي احلل الشامل الذي من شأنه أن 
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أن  ملواجهة التحديات املستقبلية للمؤسسة و جتعلها قادرة على ةولكن ميكن أن تعترب كوسيلفر حلول سريعة يو 
 .وتساعدها يف حتقيق امليزة التنافسية تغريات احلاصلة بالبيئة جتاري ال

 و أرشفتها من أجل تسهيل  املعارف و ختزينها  ذاكرة تنظيمية لضمان استدامة للبنوك العمل من أجل أن يكون
 .الوصول إىل املعارف و توظيفها 

  الرتويج لثقافة التبادل و املشاركة يف املعرفة. 

 التكاليف عن طريق التخلص من اإلجراءات املطولة  غري الضرورية  تبسيط العمليات و خفض.  
  ة و يف توليد الثرو  الذي تلعب فيه املعرفة  الدور احلاسم ) اقتصاد املعرفة(االستعداد لالندماج يف االقتصاد العاملي

 .إعطاء قيمة مضافة 

  ساء مصاحل و موظفني يف دورات متخصصة إشراك عدد كبري من األفراد بكافة املستويات اإلدارية من مدراء و رؤ
دف التوعية و التدريب على ممارسات  و نضم  و برامج إدارة املعرفة   .من إدارة املعرفة 

 و تبادل املعارف تعزيز تقاسمالبنك لبناء و تطوير املعارف، جهود و أنشطة األفراد يف  لتقويةثقافة تنظيمية  دعم.  

  ا ص البنيةبكل جديد فيما خي البنوكجتهيز النابض الذي من  القلب حتتية لتكنولوجيا اإلعالم و االتصال أل
 .بسهولة  البنك خالله ميكن أن تتدفق املعرفة إىل مجيع األقسام و اإلدارات يف

 ا أن تقوي الرصيد املعريف لدى األفراد إنشاء مكتبة إ  .لكرتونية من شأ

 ألنه مفتاح املعرفةدى احلياة ضرورة إقناع األفراد بأمهية التعلم املستمر م  . 

  تتوقـف علـى السـعر  اليوم، فـإن مصـادر التفـوق التنافسـي مل تعـد البنكينظرا للمنافسة الشديدة اليت تشوب العمل
غالبيـة البنـوك، بـل إن األمـر أصـبح  واجلودة بشكل كامل، خاصة بعد أن وصلت هذه امليزات إىل درجـة عاليـة عنـد

يف توصـــيل وتســـليم اخلدمـــة املصـــرفية، ونوعيـــة  كنولوجيـــا احلديثـــة والتقنيـــة املســـتخدمةيعتمــد وبشـــكل كبـــري علـــى الت
 .العالقة اليت تربط البنوك بعمالئها احلاليني واملرتقبني

 وذلك من خالل  بالكامل، تتبىن املفاهيم واالسرتاتيجيات التسويقية املوجه حنو الزبونان  حاليااجلزائرية  على البنوك
االكتفاء بتحقيق رضاه فقط، وإمنا االستمرار  الزبون، واالستماع إليه ومعاجلة شكاويه، بل وعدم إدارة معرفة هذا

 .ناجحة ودائمة ومرحبة يف آن واحدعميل -عالقات بنك حىت الوصول إىل الوالء التام هلا، ومن مث الوصول إىل

 غرار ما تستخدمه البنوك  ، علىالبنوك التوجه حنو التقنية وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة املستخدمة يف
، والبىن التحتية االلكرتونية املتقدمة لدى البنوك التجارية جيعل من ةؤ الكفالعاملية، فتوفر قواعد البيانات العمالقة 
  . عالقات العمالء عملية سهلة وتطورا طبيعيا وحتميا عملية تبنيها ملفاهيم واسرتاتيجيات إدارة
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 هلم جتماعات الدورية الكافية مع الزبائن من اجل حتديد اخلدمات املستقبليةاال املزيد من تنظيم. 

  مبقرتحات الزبائن حول اخلدمات اجلديدة وطريقة تقدميها جبدية االخذجيب على البنوك حمل الدراسة  . 

 سهيل احلصول على البنوك حمل الدراسة تطوير انظمة املعلومات لديها خاصة نظام املعلومات التسويقية من اجل ت
 .على املعلومات من املنافسني واهليئات احلكومية

  مكافأة املوظفني املبدعني وتشجيع اصحاب االفكار اجلديدةعلى البنوك حمل الدراسة. 

  ا ال  يف جمال إدارة املعرفة لديه يراجع األفكار املطروحةبصفة خاصة على البنك الوطين للتوفري واالحتياط ان أل
  .املطلوب ترقى للمستوى 

  أفاق البحث: ثالثا 
دور ادارة املعرفة التسويقية باعتماد اسرتاتيجية على التعرف على  ةبعد االنتهاء من معاجلة إشكالية حبثنا املركز 
، ومن خالل مسار التحليل النظري والتطبيقي الذي ركز عليه حبثنا العالقة مع الزبون يف حتقيق امليزة التنافسية

  : من اجلوانب واإلشكاالت اجلديرة مبواصلة البحث فيها ألمهيتها النظرية والتطبيقية ومنها ظهرت لنا العديد

 .يف حتقيق امليزة التنافسية تطوير املنتجات ادارة دور ادارة املعرفة التسويقية باعتماد اسرتاتيجية .1

 .امليزة التنافسية يف حتقيق سلسلة التوريد ادارةدور ادارة املعرفة التسويقية باعتماد اسرتاتيجية   .2

 .االداء املتميزدور ادارة املعرفة التسويقية باعتماد اسرتاتيجية العالقة مع الزبون يف حتقيق  .3
  

 

 

 

 

 

هذا اجتهاد بشري، وجهد إنساني يالزمه النقص، ويحتاج إلى  : قولأأخيرا وفي نهاية هذا البحث  
.نفسي، وحسبي أنني اجتهدت  التصويب واإلحسان، فـإن أصبت فمن اهللا وحده، وإن أخطأت فمن  
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 .2008 مصر،

 ،ملعرفة بناء لبنات النجاح، الدار اهلندسية، مصر، إدارة ا برويسيت جيلبريت و آخرون، ترمجة صبحي حازم حسن
2004. 

  دار 1بشري عباس العالق، محيد عبد النيب الطائي، تسويق اخلدمات مدخل إسرتاتيجي وظيفي تطبيقي، ط ،
 .1999زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

 1996ردن، برهان حممد، أنظمة املعلومات اإلدارية، جامعة القدس املفتوحة، عمان، األ. 
  مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر-اجلودة  -الوقت  -جاسم جميد، اإلدارة احلديثة يف التسويق ، ،

2004. 
  ،19:، ص2000بريوت، لبنان، األعمال مدخل وظيفي، الدار اجلامعية، إدارةمجيل أمحد توفيق. 
 1999ان االردن، مجيل سامل الزيدانني، اساسيات يف اجلهاز املايل، دار وائل، عم. 
 اليايف العبيكان، ترمجة شادن ويل املعلومات إىل معرفةحت ،، اإلنسان واملعرفة يف عصر املعلوماتثدفلن كي ،

 .2001الرياض، السعودية، 
 2008االقتصاد املعريف، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، االردن،  ،ييا الليثنا الشمري، هاشم. 
 ان، األردن، هاين الضمور، تسويق اخلدم  .2003ات، دار وائل للنشر، عمّ
 2012، األردن، دار الكنوز املعرفية للنشر و التوزيع، عمان، 1وصفي عبد الرمحان النعسة، التسويق املصريف، ط. 
 دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، االردن، 1مبادئ التسويق، ط، زياد حممد الشرمان، عبد الغفور عبد السامل ،

2009. 
  ء عزام، عبد الباسط حسونة، مصطفى الشيخ، مبادئ التسويق احلديث بني النظرية والتطبيق، دار السرية، كرياز

 .2008عمان، 
  2006، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، االردن، 1كي خليل املساعد، تسويق اخلدمات وتطبيقاته، طز. 
  2005عمان، األردن،  ،، دار اليازورياإلسرتاتيجيةكرياء مطلك، الدوري، اإلدارة ز. 
 2000، دار وائل للنشر، عمان، االردن، البنوك إدارة يف املعاصرة اهاتزياد رمضان، حمفوظ جودة، االجت. 
  ،2007، األردنمحيد عبد النيب الطائي، بشري العالق، تسويق اخلدمات ، دار زهران للنشر و التوزيع، عمان. 
 عمان،  ، األسس العلمية للتسويق احلديث ، دار اليازوري العلمية،محيد الطائي، حممد الصميدعي، بشري العالق

 .2007االردن، 
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  ،حسني عجالن حسن، إسرتاتيجيات اإلدارة املعرفية يف منظمات األعمال، الطبعة األوىل، إثراء للنشر و التوزيع
 .22:، ص2009، األردنعمان، 

  ،اء الدين لنشر اإلسرتاتيجية اإلدارةحسني رحيم  .2008والتوزيع، اجلزائر، ، دار 
 ،2005دار وائل، عمان، األردن،  مدخل اسرتاتيجي، ،اإلسرتاتيجيةنظم املعلومات  حسن علي الزعيب ،

 .137:ص
 ،2003األردن،  دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، إدارة املنظمات منظور كلي، حسني حرمي. 
  ك التجارية  املنهج والتطبيق بني البنوك العامليةحسني حممد على حسني، التسويق املعاصر والفعال يف البنو 

 .2002شبني الكوم، املنوفية، مصر،  واملصرية، مطابع الوالء احلديثة
  دار 2طمتكامل،  منظور منهجي اإلسرتاتيجية اإلدارة، إدريسطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي ،

 .2009، األردنوائل للنشر، عمان، 
  حورس الدولية للنشر والتوزيع، ، )التسويق الفندقي ،التسويق السياحي( الشريعي، التسويقطارق عبد الفتاح

 .2008مصر،  سكندرية،اال
  ،2007، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2، طاإلسرتاتيجية اإلدارةطاهر حمسن منصور الغايل.   
 2001يقي، مطبعة النيل، القاهرة، مصر، مدخل تطب طلعت أسعد عبد احلميد، وآخرون، التسويق املعاصر. 
  ،1998طلعت اسعد عبد احلميد، اإلدارة الفعالة خلدمات البنوك الشاملة، مكتبة الشقري، القاهرة، مصر. 
  يوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس العبادي، إدارة عالقات الزبون، الطبعة األوىل، الوراق للنشر و

 .2009التوزيع، عمان، االردن، 
  ،2005 ،األردن دار املناهج، عمان،ياسني، سعد غالب، حتليل وتصميم نظم املعلومات. 
 ،2002 مصر، يسري خضر إمساعيل، التسويق، دار النهضة العربية، القاهرة. 
  ،2004، األردنالعوملة واملنافسة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،   اإلسرتاتيجية اإلدارةكاظم نزار الركايب. 
 عمادة شؤون املكتبات، اململكة العربية  ، أصول عملية وحاالت عملية، اإلسرتاتيجيةامل السيد غراب، اإلدارة ك

 .1995السعودية، 
  ة للنشر يسر دار املة، حاالت تطبيقي -عمليات -يمهمفااإلسرتاتيجية، ماجد عبد الدهدي مساعدة، اإلدارة

 .2013،ناألرد عمان،والطباعة، والتوزيع
  الطبعة األوىل ،دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان،ةاجتاهات معاصرة يف إدارة املعرف اد الزيادات،حممد عو ، 
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  2008، مصر، اإلسكندريةالدار اجلامعية،  ،_ مدخل معاصر_ حممد عبد العظيم، إدارة التسويق. 
 القاهرة، مصر،  للنشر و التوزيع، ماتثيو شوارتز، ترمجة عبد احلكيم أمحد اخلزامى، إدارة املبيعات، دار الفجر

2008. 
  دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  االنرتنيتحممد فريد الصحن، طارق طه أمحد، إدارة التسويق يف بيئة العوملة و ،

 .2007مصر، 
  2007، دار وائل للنشر، عمان، األردن، )األخضر والبيئة( االجتماعيم عبيدات، التسويق اهيحممد إبر. 
 تمع العريب، عمان، االردن، مفلح عقل   .2006، وجهة نظر مصرفية، اجلزء األول، مكتب ا
 2006لتنافسية، اإلسكندرية، مصر، مصطفى حممود البكري، املوارد البشرية مدخل لتحقيق امليزة ا. 
 دار 1التسويق املصريف مدخل اسرتاتيجي كمي حتليلي، ط ردينة، ، عثمان يوسفالصميدعي حممد جاسم  ،

 .2005، اهج للنشر والتوزيع، عمان، االردناملن
  ،2005، دار وائل، عمان، األردن، اإلدارية املدخل اىل نظم املعلوماتحممد عبد حسني آل فرج،  الطائي. 
 األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ،4، ط اسرتاتيجيمدخل  حممد إبراهيم عبيدات، سلوك املستهلك 

2004. 
 االردن،  دار املناهج ، عمان، ،سلوك املستهلك، الطبعة األوىل ردينه عثمان يوسف، جاسم الصمدعي، حممود

2002. 
  ،2002موسى اللوزي، التنظيم وإجراءات العمل، دار وائل ، عمان ، األردن. 
 الطبعة األوىل، دار صفاء النشر والتوزيع، عمان، األردن، ، مبادئ التسويق احلديث، وآخرون ،حممد باشا

2000. 
 1999ايرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  ، 1ط  أمحد اخلضريي، التسويق املصريف، حسن. 
  حممود جاسم الصميدعي، يوسف ردينة عثمان، سلوك املستهلك مدخل كمي و حتليلي، الطبعة الثانية، دار

 .1998املناهج للنشر والتوزيع، عمان، االردن، 
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  ،1992حممد عبد الفتاح، إدارة التسويق، الدار اجلامعية ، بريوت، لبنان. 
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  ،1981مصطفى رشدي شيحة، االقتصاد نقدي املصريف، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت. 
  ،2007جنم عبود جنم، إدارة املعرفة، مؤسسة الوراق، عمان، األردن. 
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 نظم املعلومات اإلدارية، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان ، سلوى أمني السامرائي، عبد الرمحن العبيد

 .2005، األردن،
 ،2003مطبوعات اإلسراء، القاهرة، مصر،  سامي عفيفي حامت، اقتصاديات التجارة الدولية. 
 1999، دار اليازوري، عمان، االردن، 1سعد غالب ياسني، اإلدارة الدولية، ط. 
  ،1998األردن،  عمان، دار اليازوري العلمية، ، اإلسرتاتيجيةإلدارة اسعد غالب ياسني. 
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  ،2007دار الكنوز املعرفة العلمية، عمان، ألردن، ، إدارة املعرفة و املعلوماتعبد الطيف حممود مطر. 
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 .2002مصر، 
  ،2002عبد السالم أبو قحف، أساسيات التسويق، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  مصر. 
 2002ديدة، اإلسكندرية، مصر، عبد السالم أبو قحف، التسويق مدخل تطبيقي، دار اجلامعة اجل. 
 ،مصر، عبد الفتاح املغريب، نظم إدارة املعلومات اإلدارية، املكتبة العصرية للطباعة والتوزيع، جامعة املنصورة 
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  علي السلمي، إدارة التميز،  مناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر املعرفة، مكتبة اإلدارة احلديثة، دار غريب للنشر
 .2002اهرة، مصر، والتوزيع، الق

  2001 مصر، ، اإلسكندرية،للنشرعبد املطلب عبد اهللا، العوملة واقتصاديات البنوك، الدار اجلامعية. 
  ،2001، عمان، األردن، دار وائل للنشرعبد الرزاق، الساملي، رياض حامد، الدباغ، تقنيات املعلومات اإلدارية. 
  2001، دار الغريب للنشر، القاهرة، مصر، جيةاإلسرتاتيعلي السلمي، إدارة املوارد البشرية. 
  ،2000ية للنشر، اإلسكندرية، مصر، اجلامع الدار ا،وإدار ا بنوك الشاملة عملياالعبد املطلب عبد احلميد. 
  ،اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر، األعمالوبيئة  اإلدارة أساسياتعبد الغفار حنفي، رمسية قرياقص ،  

  .2000مصر، 
 2000امعة عني مشس، القاهرة، مصر،عبيد عنان، وآخرون، التسويق، ج. 
  ،1999، مصر، اإلسكندريةعبد السالم أبو قحف، التسويق وجهة نظر معاصرة، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية. 
 1999، دار البيان، القاهرة، مصر، 1عوض بدير احلداد، تسويق اخلدمات املصرفية، ط. 
 1998، األردن، دار املناهج، عمان، 1لساملي، نظم املعلومات والذكاء االصطناعي، طعالء عبد الرزاق،  ا. 
  لد ، العدد 38عقيل إميل يؤيل، تصميم انظمة  املعلومات كأداة تنافسية يف املصارف، جملة االدارة العامة، ا

 .1998، الرياض، السعودية، 02
  ،غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  ، دار9000يل لاليزو الشاملة ومتطلبات التأه إدارة اجلودةعلي السلمي

 .1995القاهرة، مصر، 
  ،2007فليح حسن خلف، اقتصاد املعرفة، جدار الكتاب العاملي، عمان، األردن. 
 ،2005مصر ، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، صالح الدين الكبيسي، إدارة املعرفة. 
 1997، مصر، اإلسكندرية، اإلشعاع، مكتبة أساسيةمفاهيم  اإلداريةت صونيا، البكري، نظم املعلوما. 
  ،1991ريية، ليبيا، اهالنقود واملصارف، مطبعة الدار اجلم اقتصادياتصاحل األمني األرباح. 
  ،راتشمان دافيد، وآخرون، اإلدارة املعاصرة، ترمجة رفاعي حممد رفاعي، عبد املتعال حممد سيد، دار املريخ للنشر

 .2001رياض،ال
  دار الفكر للطباعة للنشر ، 1ط، )مدخل حتليلي كمي معاصر(رضا صاحب أبو محد آعلي، إدارة املصارف

 .2002األردن، عمان، والتوزيع، 
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  ،ريتشارد ويتلي، ديان هيمان، ترمجة عبد الرمحن توفيق، اإلدارة بالعمالء، مركز اخلربات املهنية القاهرة، مصر
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 مدخل  اإلسرتاتيجية اإلدارةجونز، ترمجة حممد رفاعي الرفاعي، حممد امحد سيد عبد املتعال،  شارلز هل، جاريث
 .2007املريخ، الرياض، السعودية،  متكامل، دار

  ،1992، اجلزائر، 2طشاكر القزويين، حماضرات يف اقتصاد البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية. 
 2005،عمان، األردن،  32امد للنشر والتوزيع، ط تيسري العجارمة، التسويق املصريف، دار احل. 
  توماس أ ستوارت، ثروة املعرفة رأس املال الفكري ومؤسسة القرن احلادي والعشرين، ترمجة عبد أمحد إصالح، الدار

 . 2004الدولية لالستثمارات الدولية ، مصر ، 
 اإلسكندرية، مصر،  ، الدار اجلامعية،عاصرةامل ثابت عبد الرمحان إدريس،  نظم املعلومات اإلدارية يف املنظمات

2005. 
 الدار اجلامعية للنشر و التوزيع، ، ثابت عبد الرمحن إدريس، مجال الدين حممد املرسي، التسويق املعاصر

 .2005االسكندرية، مصر، 
 ،2006االردن،  عمان، التخطيط أسس ومبادئ عامة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، غنيم عثمان. 

 ثالثا :الرسائل واألطاريح الجامعية باللغة العربية:
  ، االستخدام املشرتك لتكنولوجيا املعلومات و إدارة املعرفة قيمة عالية ألعمالالعمري ، غسان عيسى إبراهيم 

 .2004األردن ، عمان، ، جامعة عمان  للدراسات العليا،ة، أطروحة دكتوراه  منشور البنوك التجارية األمريكية
 من شركات دراسة استطالعية ،مقارنة لعينة  ،إدارة املعرفة و أثرها يف اإلبداع التنظيمي، ح الدينالكبيسي صال

 .2002جامعة املستنصرية، العراق، ، أطروحة دكتوراه منشورة ،القطاع الصناعي املختلط
  ،ختصص ، طروحة دكتوراه، أتها اخلارجيةيئوب اخلاصة دهابني موار  االقتصاديةللمؤسسة  التنافسية امليزةباليل أمحد

 .2007وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،  االقتصاديةإدارة أعمال، كلية العلوم 
  األعمالالتحليل االسرتاتيجي للقدرات التنافسية لزيادة فاعلية وحدات قطاع  يمي،مهوائل إبراهيم عبد الرحيم 

 .2001، ، جامعة قناة السويس، مصراألعمال العام، أطروحة دكتوراه يف إدارة
  ،جامعة اهدكتور  اطروحةحممد محد عبد اهلادي الرويس، منوذج مقرتح لقياس جودة اخلدمات املصرفية بدول قطر ،

 .2002عني مشس، القاهرة، مصر، 
  نرمني أمحد عبد املنعم السعدين، أثر تطبيق إدارة عالقات العمالء على أداء البنوك التجارية املصرية، اطروحة

 .2012لقاهرة، القاهرة، مصر، دكتوراه، جامعة ا
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  مساليل حيضيه، أثر التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية و تنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة
وحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، ، أطر االقتصادية

2005. 
 بريش، التحرير املصريف ومتطلبات تطوير اخلدمات املصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك، اطروحة  عبد القادر

 .2006دكتوراه، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
  دراسة  تطبيقية يف شركات األداءتوفبق سريع علي، باسردة، تكامل ادارة املعرفة واجلودة الشاملة واثره على ،

 .2006مشق، سوريا، د ، جامعة دمشق،اهدكتور  وحةأطر الغذائية اليمنية، 
 دراسة مقارنة يف عينة من املصارف  -أثر إدارة معرفة الزبون يف حتقيق التفوق التنافسي ،نايباجل أمرية هاتف

 .2006 العراق،، جامعة الكوفةماجستري،  رسالة ،العراقية
  ن من خالل املزيج التسويقي، رسالة ماجستري، كلية اخلنساء سعادى، التسويق االلكرتوين و تفعيل التوجه حنو الزبو

 .2006العلوم االقتصادية وعلوم التسيري اجلزائر، 
 مقاربة املوارد الداخلية والكفاءات كمدخل للميزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية دراسة بوازيد وسيلة ،

، جامعة اإلسرتاتيجيةة ماجستري، ختصص االدارة تطبيقية على بعض املؤسسات االقتصادية بوالية سطيف، رسال
 .2012، 1سطيف 

 ،رسالة ماجستري غري منشورة،جامعة إدارة املعرفة و دورها يف حتقيق امليزة التنافسيةوهيبة حسني داسي،
 .2007دمشق،سوريا،

 حتياط بشلغوم العيد، زقاد هجرية، إدارة عالقات الزبون يف اجلال البنكي دراسة حالة الصندوق الوطين للتوفري واال
 .2013، 2رسالة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة قسنطينة 

 ،رسالة ماجستري يف العلوم الرتبوية والتخطيط غري ، إدارة املعرفةزكية بنت حممد قاري عبد اهللا طاشكندي
 .2007منشورة،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى، مكة املكرمة،

 رسالة  ماجستري، جامعة باتنة، ، على والء الزبون يف املؤسسات اخلدميةاملزيج التسويقي أثر ، اح خلفجن
2010. 

 ،رسالة ماجستري، جامعة الكوفة ، و أثره يف حتقيق التفوق التنافسياإلبداع باملزيج التسويقي  ناجحة حممد طاهر ،
 .2006العراق ، 

 راء اإللكرتوين وأثرها يف بناء القيمة سوزي صالح مطلب الشبيل، تطبيقات إدارة عالقات الزبائن يف مراحل الش
 .2012للزبون، رسالة ماجستري، جامعة الشرق االوسط، عمان، االردن، 

  سلوى حممد الشرفا، دور إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات يف حتقيق املزايا التنافسية يف املصارف العاملة يف قطاع
 . 2008التجارة ، قسم إدارة األعمال ،غزة، غزة ، رسالة ماجستري ، اجلامعة اإلسالمية ،كلية
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  سلمان عبد اهللا عيدان، سياسة تسويق خدمات البنوك التجارية دراسة تطبيقية على مصرف الرافدين، رسالة
 .1989بغداد، العراق،  ماجستري، جامعة املستنصرية،

 ماجيستري،  رسالة ،ؤسسة اقتصاديةفطيمة بزعي، دور اسرتاتيجية املؤسسة يف حتديد املزيج التسويقي دراسة حالة م
 .2009جامعة باتنة، 

 التسويق املصريف يف حتسني العالقة مع الزبون، دراسة ميدانية بنك الفالحة والتنمية الريفية  صورية لعذور، امهية
 2008باملسيلة، رسالة ماجستري، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، اجلزائر، 

 ر إدارة العالقة مع الزبائن على والء مستخدمي شركة االتصاالت اخللوية ، أثشريين عبد احلليم شاور التميمي
  .2010جوال يف الضفة الغربية، رسالة ماجستري، جامعة اخلليل، اخلليل، فلسطني،  –الفلسطينية 

 رابعا : الدوريات والمجالت والجرائد والبحوث العلمية باللغة العربية : 
 

  ،ورقة عمل مقدمة إىل امللتقى لول إدارة املعرفة يف تنمية املوارد البشريةتطبيقات وحأمحد بن حمسن الغساين ،
 .2007الثاين لتنمية املوارد البشرية، غرفة التجارة والصناعة، عمان، االردن، 

 ، ورقة مقدمة إىل املؤمتر الرابع حول  نظم إدارة املعرفة ودورها يف تفعيل عملية البحث والتطويرأكرم ناصر،
 .2006العلمي والتطوير التكنولوجي يف الوطن العريب ،مركز الدراسات والبحوث  العملية ،دمشق ، آفاق البحث

  ،إدارة املعرفة واألداء ،ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر العلمي  العالقة بني استخدام مدخلأبوفارة  يوسف أمحد
نيسان ،جامعة الزيتونة ،عمان، األردن  28-26السنوي الدويل الرابع حول إدارة املعرفة  يف العامل العريب   

2004. 
  يف قطاعات مركزية يف دول  ةمقاربة جتريبي: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ،منهجية إدارة املعرفة

 .2004اإلسكوا  األمم املتحدة ،نيويورك ،
 التنافسية، ورقة مقدمة إىل املؤمتر تسيري الفعال ملوارد وكفاءات املنظمة يف حتقيقي امليزة  الشيخ الداوي، دور

العلمي الدويل حول التنمية البشرية وفرص اإلندماج يف إقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية، جامعة ورقلة، ورقلة، 
 .10/03/2004  - 09اجلزائر، 

 لد الثروة احلقيقية ملنظمات األعمال،جملة العلوم االقتصادية واالدار :العنزي سعد، راس املال الفكري ية ،ا
 .2001، 25الثامن،العدد

 ندوة القدرة األردني إمساعيل زغلول، حممد اهلزامية، سياسات وخطط تطوير القدرة التنافسية لالقتصاد ،
 .1999 معهد السياسات االقتصادية لصندوق النقد العريب، العدد اخلامس،، التنافسية لالقتصاديات العربية

  ، حبث مقدم ضمن مؤمتر الدويل السنوي الرابع  املعرفة يف العامل العريبإدارة بشرى هاشم حممد العزاوي ،
  .2004أفريل  28- 26املنعقد يف الفرتة 
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  وفاء التميمي ،أثر تراكم املعريف يف إجناح وتطوير املنتجات اجلديدة ،حبث ميداين عن شركات صناعة األجهزة
 .21االقتصادية ،بغداد ،العراق، العدد  مبغداد للعلو  ة،حبث مقدم إىل جملة كليالكهربائية واملنزلية يف األردن 

 لة األردنية يف إدارة ا دراسة تطبيقية يف القطاع املصريف األردين، الثقافة التنظيمية، ساعد رشاد، ،حرمي  حسن
 .2006 األردن، عمان، ،2العدد ،األعمال

  ،قدمة إىل مؤمتر العريب الثاين يف اإلدارة، املنظمة العربية ، ورقة مإدارة املعرفة املفهوم واملداخل النظريةحسن العلواين
 .2001للتنمية، القاهرة،

 رؤيا إسرتاتيجية عربية دورية مستقبل العرب، جمموعة  ،دراسة بعنوان املعلوماتية وإدارة املعرفة ،ياسني سعد غالب
 .2000 ،260، العدد14

 قتصادية اإلصالحات اال امللتقى الوطين حول، املتوسطة ، اسرتاتيجية التوزيع يف املؤسسات الصغرية وكمال حوش
 .2004ابريل 20-21شار، باملركز اجلماعي،  يف اجلزائر و املمارسة التسويقية،

 ،أثر إدارة معرفة الزبون وتطوير اخلدمات اجلديدة يف األداء التسويقي، دراسات، واخرون، ليث سلمان الربيعي 
د  ّل   .2014، 2عدد ، ال 41العلوم اإلدارية، ا

 لة اجلزائرية للتنمية  ،د زرقون، احلاج عرابة، أثر إدارة املعرفة على األداء يف املؤسسة االقتصاديةمحم  – االقتصاديةا
 .131:، ص2014،ديسمرب  01/ عدد 

 حة و حممد زيدان، أمهية العنصر البشري ضمن مكونات املزيج التسويقي املوسع يف البنوك بالتطبيق على بنك الفال
 .2008، أكتوبر 15اإلنسانية، جامعة بسكرة، العدد  التنمية الريفية، جملة العلوم

  حممد العريب طاري، التسويق املصريف يف اجلزائر بني النظرية و التطبيق، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و
لد   .2007، العدد االول، 23القانونية، ا

  ،حبث مقدم ضمن مؤمتر العلمي الرابع حول الريادة    ة املعرفة التنظيميةإدار حممد قاسم أمحد القريويت،
 .2005واإلبداع،الكويت ،

  مؤيد سعيد السامل، حممد املري،  مدى تطبيق ركائز إدارة اجلودة الشاملة يف الشركات الصناعية الصغرية يف دولة
لة العربية لإلدارة العدد األول، القاهرة، مصر،   .2005قطر، ا

  مها مهدي قاسم، تغيري الثقافة التنظيمية كأحد مداخل إدارة املعرفة، جامعة الزيتونة، كلية االقتصاد والعلوم
 .2004/2005 اإلدارية،

 توظيف تكنولوجيا املعلومات لتطوير التعليم يف مصر، املؤمتر العاملي الثاين لنظم املعلومات  حممد اهلادي، حنو حممد
 .، القاهرة، مصر1994ديسمرب  - 15- 13وتكنولوجيا احلاسبات، 

 ا وأثرها على متيز األداء ،دراسة تطبيقية  املؤسسي سوزان صاحل دروزة، العالقة بني متطلبات إدارة املعرفة وعمليا
 .2008يف وزارة التعليم األردنية ،
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 ية و املالية، العدد سليمان ناصر، النظام املصريف اجلزائري وحتديات العوملة ، مقال مبجلة الدراسات االقتصاد
 . 2008االول، مجعة محى خلضرن الوادي، 

 جملة يف ظل إدارة التغيري التسويقي اجتاهات العالقة بني املعرفة وإدارة عالقات الزبون، درمان سليمان صادق ،
 .2006، 60االدارة واالقتصاد، العدد 

 ،2004،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،عرفةإدارة املسعد زناد دروش احملياوي،صالح الدين عواد كرمي الكبيسي.  
،دراسة حالة مدينة القاهرة ،جامعة القاهرة  تطبيق إدارة املعرفة يف املدن العربيةمتطلبات مسري عبد الوهاب ،

  .2005،مجهورية مصر العربية،
  عمل مقدمة اىل  فة، ورقةسناء، عبد الكرمي اخلناق، دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عمليات ادارة املعر

 . 2005 سكرة ، اجلزائر،امللتقى الدويل الثالث حول تسيري املؤسسات، جامعة بسكرة، ب
  سليمان ناصر، العمل املصريف يف اجلزائر الواقع واألفاق، ورقة حبث مقدمة إىل ملتقى النظام املصريف اجلزائري واقع

 .2001وأفاق، جامعة قاملة، اجلزائر،
 ريب، تقييم جتربة اخلدمات املالية اإلسالمية يف السوق اجلزائرية وآفاقها املستقبلية، حبث مقدم لندوة عبد احلليم غ

وإدا رة املخاطر يف املصارف اإلسالمية، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر،  علمية حول اخلدمات املالية
2010 . 

 جملة  ، حبث تطبيقي يف مستشفى بغداد التعليمي،  ةعلي حسون الطائي، ادارة معرفة الزبون وابعاد اخلدمة الصحي
 .2008، 17بغداد، العراق، العدد  كلية العلوم االقتصادية،

 حبث ميداين يف بعض ، علي حمسن عبد الرضا، علي حسون الطائي، ادارة عالقات الزبون توجه تنظيمي جديد
 .2005/2006، بغداد، العراق،جامعة بغداد، املصارف احلكومية

 مركز حبوث ودراسات  بيد، االقتصاد املصري يف مواجهة حتديات اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة،عاطف ع
 .1999التنمية التكنولوجية، جامعة حلوان، مصر، 

  عزيزة عبدالرمحان العتييب، اثر استخدام تكنولوجيا املعلومات على اداء املوارد البشرية، دراسة ميدانية على االكادميية
 .االكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايلاالسرتالية،  الدولية

   واالتصال يف املؤسسة االقتصادية، جملة  لإلعالمفارس بوباكور، سعاد بومايلة، اثر التكنولوجيات احلديثة
 .2004، مارس 3االقتصاد، العدد 

 تنافسية يف قطاع األدوية األردنية، جملة فؤاد جنيب الشيخ، فادي حممد بدر، العالقة بني نظم املعلومات وامليزة ال
لد الرابع واألربعون، العدد الثالث، اململكة   . 2004العربية السعودية، سبتمرباإلدارة العامة، ا

 دراسة  تشخيص مدى توافر ابعاد املعرفة التسويقية الشاملة يف املنظمات اخلدمية، فارس حممد فؤاد النقشبندي
 .، من دون سنةالتجارية يف مدينة دهوك مديري املصارف عينة من استطالعية آلراء
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 إمكانية تبين وتطبيق املعرفة التسويقية احلديثة وأثرها على األداء يف القطاع الصناعي ، صاحل بن عبد اهللا امللحم
 .2004، السعودية، الرياض، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،السعودي

 ،دراسة تطبيقية يف اجلامعات األردنية  دارة املعرفة يف حتقيق ضمان جودة التعليم،دور إ رنا حزا مجيل احملاميد
 .2008، اخلاصة

 املؤمتر العلمي مقال مقدم ضمن العالقة مع الزبون،  إسرتاتيجيةإدارة املعرفة التسويقية باعتماد  البكري، ثامر ياسر
  .2004 نيسان، 28-26تصاد والعلوم اإلدارية للفرتة كلية االق  - الَدوري السنوي الرابع، جامعة الزيتونة األردنية
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           يقرتح البنك عدة بدائل لتقدمي نفس اخلدمة  70
           طريقة تقدمي اخلدمات ترقى اىل مستوى تطلعات الزبائن  71
           خيصص البنك مصلحة خاصة تعىن بشؤون الزبائن  72
           يدرس البنك اقرتاحات الزبائن بشك جدي  73
           يستجيب البنك ملقرتحات الزبائن املمكنة التطبيق  74
           جييب البنك عن كل تساؤالت الزبائن والزوار  75
           يهتم البنك جبودة خدمات ما بغد تقدمي اخلدمة  76
ميتأكد البنك من رضا الزبائن عن اخلدمات قبل   77            مغادر
ال يتأخر البنك يف معاجلة املشاكل  اليت يتعرض هلا  الزبائن  داخل   78

 البنك
          

           يويل البنك امهية كبرية لتقدمي اخلدمات بشكل امن وهادئ  79
يوفر البنك عدة قنوات اتصال خمتلفة لإلجابة عن اسئلة   80

 واستفسارات الزبائن
          

تقدمي خدماته خارج اوقات العمل عند الضرورة يستمر البنك يف   81
 او عند احلاالت الطارئة

          

يقوم البنك بالرد عن اسئلة واستفسارات الزبائن دون تأخري   82
 وبشكل يرضي الزبائن

          

           ةاملنافسالبنوك  خدمات ما بعد البيع اليت يؤديها البنك افضل من  83
  

  

  



  الميزة التنافسية:ثالثا 

بدرجة   فيالخانةالمناسبة)√(يرجىالتفضلبوضعإشارة الرقم
عالية 
  جدا

بدرجة 
  عالية  

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
ضعيفة   

بدرجة 
ضعيفة 

  جدا 
باقلتكلفة  84             حيرصالبنكعلىشراءحاجيا
            اسعار اخلدمات اليت يقدمها البنك منخفضة نسبيا   85
            يستخدم البنك الطرق االقل تكلفة عند تقدمي اخلدمات لزبائنه  86
            يراعي البنك قدرة الزبائن واسعار املنافسني عند تسعري اخلدمات  87
           يستخدم البنك موارده بشكل امثل 88
يدعم البنك انشطة البحث والتطوير املتخصصة يف تقليل  89

 التكاليف 
          

يسعى البنك اىل تقدمي خدماته اىل شريح واسعة من الزبائن من  90
  اجل االستفادة من وفورات احلجم 

          

            يسعى البنك اىل التحسني املستمر خلدماته   91
يشارك البنك يف امللتقيات واملؤمترات الوطنية او الدولية املتعلقة  92

  بتطوير جودة اخلدمات املصرفية   
          

            ئل من اجل االرتقاء جبودة اخلدماتيستخدم البنك احدث الوسا 93

            يليب البنك حاجيات زبائنه كما هو متوقع من الزبائن  94
            يلتزم البنك املواعيد عند تقدميه خلدماته  95
            على التقليل من الوقت الضائع عند تقدمي خدماته  حيرصالبنك 96
            يقدم البنك تشكيلة واسعة من اخلدمات ملقابلة احتياجات الزبائن  97
            للبنك القدرة على تلبية حاجات ورغبات الزبائن املتغرية باستمرار   98
            جيتهد البنك يف التقليل  من االجراءات الالزمة لتقدمي خدماته  99
            يستقطب البنك االفراد ذوي الكفاءة واملهارة  100
           يكافئ البنك املوظفني املبدعني 101
من يدعم البنك موظفه يف احلصول واكتساب معارف جديدة 102

 خالل تكريس ثقافة التعلم مدى احلياة 
          

اصحاب  االفكار  ختصص ادارة البنك جوائز تشجيعية للموظفني  103
  اجلديدة 
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FREQUENCIES VARIABLES=sex age leveleducation yearsofservice bank socialstatus 

  /STATISTICS=MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,007

00 00:00:00,016

FREQUENCIES VARIABLES=sex 
age leveleducation yearsofservice 
bank socialstatus
  /STATISTICS=MEAN
  /ORDER=ANALYSIS.

Statistics are based on all cases with 
valid data.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 14:55:41

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

socialstatusbankyearsofserviceleveleducationagesex

Valid

Missing

Mean

N

1,793,952,483,502,521,40

000000

114114114114114114

Statistics

Frequency Table

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

male

female

Total

Valid

100,0100,0114

100,040,440,446

59,659,659,668

sex

Page 1



Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

less25

25_35

36_45

46_55

more55

Total

Valid

100,0100,0114

100,02,62,63

97,412,312,314

85,124,624,628

60,555,355,363

5,35,35,36

age

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

secondary

bac

technical sami

license

master or graduate 
studies

another level

Total

Valid

100,0100,0114

100,01,81,82

98,215,815,818

82,543,043,049

39,519,319,322

20,210,510,512

9,69,69,611

leveleducation

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

less5

5_10

11_15

16_20

21_25

more25

Total

Valid

100,0100,0114

100,09,69,611

90,44,44,45

86,07,97,99

78,119,319,322

58,820,220,223

38,638,638,644

yearsofservice

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

BNA

CPA

BEA

BDL

BADR

CNEP

BARAKA

AGB

Total

Valid

100,0100,0114

100,04,44,45

95,67,07,08

88,614,014,016

74,614,914,917

59,613,213,215

46,516,716,719

29,819,319,322

10,510,510,512

bank
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

married

unmarried

another status

Total

Valid

100,0100,0114

100,01,81,82

98,275,475,486

22,822,822,826

socialstatus

RELIABILITY 

  /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA.

Reliability

Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Matrix Input

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,004

00 00:00:00,000

RELIABILITY
  /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 
X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 
X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 
X23
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA.

Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 14:56:33

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

Scale: ALL VARIABLES
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%N

Valid

Excluded
a

Total

Cases

100,0114

,00

100,0114

Case Processing Summary

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.

N of Items
Cronbach's 

Alpha

23,899

Reliability Statistics

RELIABILITY 

  /VARIABLES=X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 X49 X50 X51 X52 X53 X54 X55 X56 X57 X58 X59 X60 X61 X62 X63 X64 X65 X66 X67 X68 X69 X70 X71 X72 X73 X74 X75 X76 X77 X78 X79 X80 X81 X82 X83 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA.

Reliability

Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Matrix Input

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,010

00 00:00:00,000

RELIABILITY
  /VARIABLES=X24 X25 X26 X27 
X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 
X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 
X44 X45 X46 X47 X48 X49 X50 X51 
X52 X53 X54 X55 X56 X57 X58 X59 
X60 X61 X62 X63 X64 X65 X66 X67 
X68 X69 X70 X71 X72 X73 X74 X75 
X76 X77 X78 X79 X80 X81 X82 X83
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA.

Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 14:57:16

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

Page 4



Scale: ALL VARIABLES

%N

Valid

Excluded
a

Total

Cases

100,0114

,00

100,0114

Case Processing Summary

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.

N of Items
Cronbach's 

Alpha

60,929

Reliability Statistics

RELIABILITY 

  /VARIABLES=X84 X85 X86 X87 X88 X89 X90 X91 X92 X93 X94 X95 X96 X97 X98 X99 X100 X101 X102 X103 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA.

Reliability

Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Matrix Input

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,007

00 00:00:00,016

RELIABILITY
  /VARIABLES=X84 X85 X86 X87 
X88 X89 X90 X91 X92 X93 X94 X95 
X96 X97 X98 X99 X100 X101 X102 
X103
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA.

Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 14:57:53

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav
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Scale: ALL VARIABLES

%N

Valid

Excluded
a

Total

Cases

100,0114

,00

100,0114

Case Processing Summary

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.

N of Items
Cronbach's 

Alpha

20,890

Reliability Statistics

RELIABILITY 

  /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 X49 X50 X51 X52 X53 X54 X55 X56 X57 X58 X59 X60 X61 X62 X63 

X64 X65 X66 X67 X68 X69 X70 X71 X72 X73 X74 X75 X76 X77 X78 X79 X80 X81 X82 X83 X84 X85 X86 X87 X88 X89 X90 X91 X92 X93 X94 X95 X96 X97 X98 X99 X100 X101 X102 X103 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA.

Reliability
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Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Matrix Input

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,008

00 00:00:00,015

RELIABILITY
  /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 
X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 
X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 
X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 
X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 
X39 X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 
X47 X48 X49 X50 X51 X52 X53 X54 
X55 X56 X57 X58 X59 X60 X61 X62 
X63
X64 X65 X66 X67 X68 X69 X70 X71 
X72 X73 X74 X75 X76 X77 X78 X79 
X80 X81 X82 X83 X84 X85 X86 X87 
X88 X89 X90 X91 X92 X93 X94 X95 
X96 X97 X98 X99 X100 X101 X102 
X103
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA.

Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 14:59:15

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

Scale: ALL VARIABLES

%N

Valid

Excluded
a

Total

Cases

100,0114

,00

100,0114

Case Processing Summary

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.

N of Items
Cronbach's 

Alpha

103,954

Reliability Statistics

NPAR TESTS 
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  /K-S(NORMAL)=ckm crm ca H 

  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Number of Cases 
Allowed

a

Input

Missing Value Handling

Resources

112347

00 00:00:00,004

00 00:00:00,000

NPAR TESTS
  /K-S(NORMAL)=ckm crm ca H
  /MISSING ANALYSIS.

Statistics for each test are based on 
all cases with valid data for the 
variable(s) used in that test.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:00:32

Notes

a. Based on availability of workspace memory.

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

Hcacrmckm

N

Mean

Std. Deviation

Absolute

Positive

Negative

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Normal Parameters
a ,b

Most Extreme Differences

,081,192,268,161

1,2671,0831,0021,122

-,119-,101-,094-,105

,057,058,075,068

,119,101,094,105

,41459,56617,43873,52779

3,73753,63113,77473,7330

114114114114

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

DESCRIPTIVES VARIABLES=ckm crm ca H 

  /STATISTICS=MEAN KURTOSIS SKEWNESS.

Descriptives
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Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,007

00 00:00:00,000

DESCRIPTIVES VARIABLES=ckm 
crm ca H
  /STATISTICS=MEAN KURTOSIS 
SKEWNESS.

All non-missing data are used.

User defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:01:38

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

Statistic Statistic Std. ErrorStatistic Std. ErrorStatistic

KurtosisSkewnessMeanN

ckm

crm

ca

H

Valid N (listwise) 114

,449-,399,226-,2503,7375114

,4492,071,226-,8643,6311114

,449-,164,226-,1103,7747114

,449,700,226-,7103,7330114

Descriptive Statistics

DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 X49 X50 X51 X52 X53 X54 X55 X56 X57 X58 X59 X60 

X61 X62 X63 X64 X65 X66 X67 X68 X69 X70 X71 X72 X73 X74 X75 X76 X77 X78 X79 X80 X81 X82 X83 X84 X85 X86 X87 X88 X89 X90 X91 X92 X93 X94 X95 X96 X97 X98 X99 X100 X101 X102 X103 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV.

Descriptives
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Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,011

00 00:00:00,015

DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 
X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 
X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 
X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 
X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 
X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 X44 
X45 X46 X47 X48 X49 X50 X51 X52 
X53 X54 X55 X56 X57 X58 X59 X60
X61 X62 X63 X64 X65 X66 X67 X68 
X69 X70 X71 X72 X73 X74 X75 X76 
X77 X78 X79 X80 X81 X82 X83 X84 
X85 X86 X87 X88 X89 X90 X91 X92 
X93 X94 X95 X96 X97 X98 X99 
X100 X101 X102 X103
  /STATISTICS=MEAN STDDEV.

All non-missing data are used.

User defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:02:49

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav
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Std. DeviationMeanN

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X19

X20

X21

X22

X23

X24

X25

X26

X27

X28

X29

X30

X31

X32

X33

X34

X35

X36

X37

X38

X39 1,1113,89114

1,1144,12114

1,1954,07114

1,1173,99114

1,0584,27114

1,0764,04114

1,1723,91114

1,0133,56114

1,0183,09114

1,1653,29114

1,0873,25114

,8843,69114

,8323,92114

,9433,63114

,8844,12114

,9404,19114

1,1693,53114

1,0623,33114

1,0693,18114

,9783,77114

,7884,26114

,8033,96114

,8973,68114

,7854,05114

1,1383,46114

1,1133,70114

1,1213,74114

,9793,92114

,8533,69114

,9423,80114

1,0993,46114

,8643,80114

,8883,72114

,8113,88114

,8533,64114

,8203,77114

,9923,61114

,7684,06114

,8013,85114

Descriptive Statistics
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Std. DeviationMeanN

X40

X41

X42

X43

X44

X45

X46

X47

X48

X49

X50

X51

X52

X53

X54

X55

X56

X57

X58

X59

X60

X61

X62

X63

X64

X65

X66

X67

X68

X69

X70

X71

X72

X73

X74

X75

X76

X77

X78 ,9923,82114

,9383,78114

,9483,71114

,8883,84114

,9423,55114

,8923,65114

,8173,78114

,8383,71114

,8733,74114

,9173,75114

1,1183,39114

1,1293,44114

,8363,99114

,9513,69114

1,0653,44114

,8543,80114

1,0913,50114

,8683,82114

1,1013,87114

1,0723,81114

1,0513,89114

1,0383,81114

,9643,87114

,9543,96114

,9933,71114

,9083,82114

,9953,83114

,9803,52114

,8683,84114

1,0403,69114

1,0473,65114

,9243,82114

,9864,14114

,9753,67114

,9903,96114

1,0773,87114

,9614,15114

1,0473,98114

1,1083,68114

Descriptive Statistics
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Std. DeviationMeanN

X79

X80

X81

X82

X83

X84

X85

X86

X87

X88

X89

X90

X91

X92

X93

X94

X95

X96

X97

X98

X99

X100

X101

X102

X103

Valid N (listwise) 114

1,4103,04114

1,1613,55114

1,2613,25114

,9793,69114

,8813,58114

,9003,59114

,9023,57114

,9273,61114

,9023,70114

,8093,57114

,9233,69114

,9343,63114

,8584,09114

,9763,75114

,9273,72114

,8803,93114

,8963,68114

1,0443,75114

,9963,55114

1,1433,66114

,9713,63114

1,0153,82114

1,1153,50114

1,0613,61114

1,0373,93114

Descriptive Statistics

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=ckm ca 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE.

Correlations
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Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,007

00 00:00:00,047

CORRELATIONS
  /VARIABLES=ckm ca
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

Statistics for each pair of variables 
are based on all the cases with valid 
data for that pair.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:03:47

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

cackm

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

ckm

ca

114114

,000

1,433
**

114114

,000

,433
**

1

Correlations

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed).

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=ca y1 y2 y3 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE.

Correlations
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Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,010

00 00:00:00,031

CORRELATIONS
  /VARIABLES=ca y1 y2 y3
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

Statistics for each pair of variables 
are based on all the cases with valid 
data for that pair.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:04:09

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

y3y2y1ca

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

ca

y1

y2

y3

114114114114

,000,000,000

1,573
**

,596
**

,368
**

114114114114

,000,000,000

,573
**

1,608
**

,380
**

114114114114

,000,000,000

,596
**

,608
**

1,365
**

114114114114

,000,000,000

,368
**

,380
**

,365
**

1

Correlations

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=ca crm 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE.

Correlations
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Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,015

00 00:00:00,016

CORRELATIONS
  /VARIABLES=ca crm
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

Statistics for each pair of variables 
are based on all the cases with valid 
data for that pair.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:04:30

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

crmca

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

ca

crm

114114

,000

1,639
**

114114

,000

,639
**

1

Correlations

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed).

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=ca y4 y5 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE.

Correlations

Page 16



Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,010

00 00:00:00,016

CORRELATIONS
  /VARIABLES=ca y4 y5
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

Statistics for each pair of variables 
are based on all the cases with valid 
data for that pair.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:04:50

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

y5y4ca

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

ca

y4

y5

114114114

,000,000

1,557
**

,582
**

114114114

,000,000

,557
**

1,554
**

114114114

,000,000

,582
**

,554
**

1

Correlations

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=ckm crm 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE.

Correlations
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Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,014

00 00:00:00,016

CORRELATIONS
  /VARIABLES=ckm crm
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

Statistics for each pair of variables 
are based on all the cases with valid 
data for that pair.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:05:20

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

crmckm

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

ckm

crm

114114

,000

1,556
**

114114

,000

,556
**

1

Correlations

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed).

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE.

Correlations
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Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,010

00 00:00:00,015

CORRELATIONS
  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

Statistics for each pair of variables 
are based on all the cases with valid 
data for that pair.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:05:47

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

y5y4y3y2y1

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

y1

y2

y3

y4

y5

114114114114114

,000,000,000,001

1,557
**

,395
**

,346
**

,319
**

114114114114114

,000,000,000,000

,557
**

1,465
**

,524
**

,494
**

114114114114114

,000,000,000,000

,395
**

,465
**

1,573
**

,596
**

114114114114114

,000,000,000,000

,346
**

,524
**

,573
**

1,608
**

114114114114114

,001,000,000,000

,319
**

,494
**

,596
**

,608
**

1

Correlations

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
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  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT ca 

  /METHOD=ENTER ckm.

Regression

Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Memory Required

Additional Memory 
Required for Residual 
Plots

Input

Missing Value Handling

Resources

0 bytes

3700 bytes

00 00:00:00,014

00 00:00:00,016

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT ca
  /METHOD=ENTER ckm.

Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:06:17

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

Method
Variables 
Removed

Variables 
Entered

1 Enter.ckm
a

ModelModel

Variables Entered/Removed
b

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: ca

Std. Error of 
the Estimate

Adjusted R 
SquareR SquareR

1 ,51264,180,187,433
a

ModelModel

Model Summary

a. Predictors: (Constant), ckm
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Sig.FMean Squaredf
Sum of 
Squares

Regression

Residual

Total

1

11336,222

,26311229,434

,000
a

25,8286,78816,788

ModelModel

ANOVA
b

a. Predictors: (Constant), ckm
b. Dependent Variable: ca

Std. ErrorB Beta Sig.t

Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients

(Constant)

ckm

1

,0005,082,433,091,464

,0005,509,3441,898

ModelModel

Coefficients
a

a. Dependent Variable: ca

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT ca 

  /METHOD=ENTER y1 y2 y3.

Regression
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Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Memory Required

Additional Memory 
Required for Residual 
Plots

Input

Missing Value Handling

Resources

0 bytes

4252 bytes

00 00:00:00,017

00 00:00:00,032

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT ca
  /METHOD=ENTER y1 y2 y3.

Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:06:41

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

Method
Variables 
Removed

Variables 
Entered

1 Enter.y3, y2, y1
a

ModelModel

Variables Entered/Removed
b

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: ca

Std. Error of 
the Estimate

Adjusted R 
SquareR SquareR

1 ,51666,167,189,435
a

ModelModel

Model Summary

a. Predictors: (Constant), y3, y2, y1
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Sig.FMean Squaredf
Sum of 
Squares

Regression

Residual

Total

1

11336,222

,26711029,363

,000
a

8,5652,28636,859

ModelModel

ANOVA
b

a. Predictors: (Constant), y3, y2, y1
b. Dependent Variable: ca

Std. ErrorB Beta Sig.t

Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients

(Constant)

y1

y2

y3

1

,1381,495,169,095,142

,0921,700,195,101,172

,2161,245,146,117,146

,0005,483,3491,916

ModelModel

Coefficients
a

a. Dependent Variable: ca

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT ca 

  /METHOD=STEPWISE y1 y2 y3.

Regression
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Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Memory Required

Additional Memory 
Required for Residual 
Plots

Input

Missing Value Handling

Resources

0 bytes

4428 bytes

00 00:00:00,015

00 00:00:00,015

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT ca
  /METHOD=STEPWISE y1 y2 y3.

Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:06:51

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

Method
Variables 
Removed

Variables 
Entered

1

2 Stepwise 
(Criteria: 
Probability-of-
F-to-enter <= ,
050, 
Probability-of-
F-to-remove 
>= ,100).

.y3

Stepwise 
(Criteria: 
Probability-of-
F-to-enter <= ,
050, 
Probability-of-
F-to-remove 
>= ,100).

.y2

ModelModel

Variables Entered/Removed
a

a. Dependent Variable: ca
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Std. Error of 
the Estimate

Adjusted R 
SquareR SquareR

1

2 ,51794,163,178,422
b

,52601,137,144,380
a

ModelModel

Model Summary

a. Predictors: (Constant), y2
b. Predictors: (Constant), y2, y3

Sig.FMean Squaredf
Sum of 
Squares

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

1

2

11336,222

,26811129,777

,000
b

12,0123,22226,445

11336,222

,27711230,989

,000
a

18,9125,23315,233

ModelModel

ANOVA
c

a. Predictors: (Constant), y2
b. Predictors: (Constant), y2, y3
c. Dependent Variable: ca

Std. ErrorB Beta Sig.t

Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients

(Constant)

y2

(Constant)

y2

y3

1

2

,0362,126,223,088,187

,0182,402,252,093,223

,0006,680,3152,106

,0004,349,380,077,337

,0008,051,2942,369

ModelModel

Coefficients
a

a. Dependent Variable: ca
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Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Memory Required

Additional Memory 
Required for Residual 
Plots

Input

Missing Value Handling

Resources

0 bytes

3756 bytes

00 00:00:00,015

00 00:00:00,016

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT ca
  /METHOD=STEPWISE crm.

Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:07:17

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav
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Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Memory Required

Additional Memory 
Required for Residual 
Plots

Input

Missing Value Handling

Resources

0 bytes

4076 bytes

00 00:00:00,043

00 00:00:00,031

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT ca
  /METHOD=STEPWISE y4 y5.

Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:07:39

Notes
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Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Memory Required

Additional Memory 
Required for Residual 
Plots

Input

Missing Value Handling

Resources

0 bytes

3956 bytes

00 00:00:00,013

00 00:00:00,000

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT ca
  /METHOD=ENTER y4 y5.

Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:08:24

Notes

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT ca 

  /METHOD=ENTER crm.

Regression
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Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Memory Required

Additional Memory 
Required for Residual 
Plots

Input

Missing Value Handling

Resources

0 bytes

3700 bytes

00 00:00:00,013

00 00:00:00,016

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT ca
  /METHOD=ENTER crm.

Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:12:08

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

Method
Variables 
Removed

Variables 
Entered

1 Enter.crm
a

ModelModel

Variables Entered/Removed
b

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: ca

Std. Error of 
the Estimate

Adjusted R 
SquareR SquareR

1 ,43767,402,408,639
a

ModelModel

Model Summary

a. Predictors: (Constant), crm
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Sig.FMean Squaredf
Sum of 
Squares

Regression

Residual

Total

1

11336,222

,19211221,454

,000
a

77,09414,768114,768

ModelModel

ANOVA
b

a. Predictors: (Constant), crm
b. Dependent Variable: ca

Std. ErrorB Beta Sig.t

Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients

(Constant)

crm

1

,0008,780,639,094,824

,1471,461,357,521

ModelModel

Coefficients
a

a. Dependent Variable: ca

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT ca 

  /METHOD=ENTER y4 y5.

Regression
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Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Memory Required

Additional Memory 
Required for Residual 
Plots

Input

Missing Value Handling

Resources

0 bytes

3956 bytes

00 00:00:00,014

00 00:00:00,016

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT ca
  /METHOD=ENTER y4 y5.

Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:12:32

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

Method
Variables 
Removed

Variables 
Entered

1 Enter.y5, y4
a

ModelModel

Variables Entered/Removed
b

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: ca

Std. Error of 
the Estimate

Adjusted R 
SquareR SquareR

1 ,43682,405,415,644
a

ModelModel

Model Summary

a. Predictors: (Constant), y5, y4
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Sig.FMean Squaredf
Sum of 
Squares

Regression

Residual

Total

1

11336,222

,19111121,180

,000
a

39,4167,521215,042

ModelModel

ANOVA
b

a. Predictors: (Constant), y5, y4
b. Dependent Variable: ca

Std. ErrorB Beta Sig.t

Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients

(Constant)

y4

y5

1

,0004,539,397,098,447

,0003,811,333,101,384

,1631,406,356,501

ModelModel

Coefficients
a

a. Dependent Variable: ca

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT ca 

  /METHOD=ENTER Z.

Regression
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Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Memory Required

Additional Memory 
Required for Residual 
Plots

Input

Missing Value Handling

Resources

0 bytes

3700 bytes

00 00:00:00,010

00 00:00:00,016

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT ca
  /METHOD=ENTER Z.

Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:13:08

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

Method
Variables 
Removed

Variables 
Entered

1 Enter.Z
a

ModelModel

Variables Entered/Removed
b

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: ca

Std. Error of 
the Estimate

Adjusted R 
SquareR SquareR

1 ,43788,402,407,638
a

ModelModel

Model Summary

a. Predictors: (Constant), Z
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Sig.FMean Squaredf
Sum of 
Squares

Regression

Residual

Total

1

11336,222

,19211221,475

,000
a

76,91114,747114,747

ModelModel

ANOVA
b

a. Predictors: (Constant), Z
b. Dependent Variable: ca

Std. ErrorB Beta Sig.t

Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients

(Constant)

Z

1

,0008,770,638,099,867

,328,983,374,368

ModelModel

Coefficients
a

a. Dependent Variable: ca

T-TEST GROUPS=sex(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=ckm crm ca 

  /CRITERIA=CI(.95).

T-Test

Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,008

00 00:00:00,000

T-TEST GROUPS=sex(1 2)
  /MISSING=ANALYSIS
  /VARIABLES=ckm crm ca
  /CRITERIA=CI(.95).

Statistics for each analysis are 
based on the cases with no missing 
or out-of-range data for any variable 
in the analysis.

User defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:13:52

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav
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Std. Error 
MeanStd. DeviationMeanN

male

female

male

female

male

female

ckm

crm

ca

,08376,568083,646746

,06898,568863,620668

,06370,432063,787046

,05411,446193,766468

,07076,479953,805346

,06742,555963,684168

sexsex

Group Statistics

Sig.F

Levene's Test for Equality of 
Variances

Equal variances assumed

Equal variances not 
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not 
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not 
assumed

ckm

crm

ca ,657,198

,2921,123

,429,630

Independent Samples Test

Mean 
DifferenceSig. (2-tailed)dft

t-test for Equality of Means

Equal variances assumed

Equal variances not 
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not 
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not 
assumed

ckm

crm

ca

-,02615,81096,831-,241

-,02615,810112-,241

-,02053,80698,809-,246

-,02053,808112-,244

-,12115,218105,428-1,240

-,12115,231112-1,205

Independent Samples Test
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Std. Error 
Difference UpperLower

95% Confidence Interval of the 
Difference

t-test for Equality of Means

Equal variances assumed

Equal variances not 
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not 
assumed

Equal variances assumed

Equal variances not 
assumed

ckm

crm

ca

,18921-,24152,10851

,18890-,24121,10854

,14531-,18638,08358

,14611-,18718,08411

,07264-,31494,09774

,07809-,32039,10056

Independent Samples Test

ONEWAY ckm crm ca BY age 

  /MISSING ANALYSIS.

Oneway

Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,007

00 00:00:00,000

ONEWAY ckm crm ca BY age
  /MISSING ANALYSIS.

Statistics for each analysis are 
based on cases with no missing data 
for any variable in the analysis.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:14:19

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav
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Sig.FMean Squaredf
Sum of 

Squares

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

ckm

crm

ca

11336,222

,32210935,108

,488,864,27841,114

11321,751

,19510921,232

,617,666,1304,519

11331,478

,24410926,631

,0014,9591,21244,847

ANOVA

ONEWAY ckm crm ca BY leveleducation 

  /MISSING ANALYSIS.

Oneway

Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,008

00 00:00:00,000

ONEWAY ckm crm ca BY 
leveleducation
  /MISSING ANALYSIS.

Statistics for each analysis are 
based on cases with no missing data 
for any variable in the analysis.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:14:33

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav
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Sig.FMean Squaredf
Sum of 

Squares

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

ckm

crm

ca

11336,222

,28810831,146

,0053,5201,01555,076

11321,751

,15910817,200

,0005,715,91054,551

11331,478

,26710828,799

,0832,009,53652,678

ANOVA

ONEWAY ckm crm ca BY yearsofservice 

  /MISSING ANALYSIS.

Oneway

Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,010

00 00:00:00,016

ONEWAY ckm crm ca BY 
yearsofservice
  /MISSING ANALYSIS.

Statistics for each analysis are 
based on cases with no missing data 
for any variable in the analysis.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:14:47

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav
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Sig.FMean Squaredf
Sum of 

Squares

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

ckm

crm

ca

11336,222

,30310832,757

,0512,285,69353,465

11321,751

,18310819,783

,0652,149,39451,968

11331,478

,26810828,900

,0961,927,51652,578

ANOVA

ONEWAY ckm crm ca BY bank 

  /MISSING ANALYSIS.

Oneway

Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,011

00 00:00:00,015

ONEWAY ckm crm ca BY bank
  /MISSING ANALYSIS.

Statistics for each analysis are 
based on cases with no missing data 
for any variable in the analysis.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:15:00

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

Page 39



Sig.FMean Squaredf
Sum of 
Squares

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

ckm

crm

ca

11336,222

,32410634,385

,582,809,26271,837

11321,751

,17410618,475

,0132,685,46873,276

11331,478

,26810628,414

,1341,633,43873,064

ANOVA

ONEWAY ckm crm ca BY socialstatus 

  /MISSING ANALYSIS.

Oneway

Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,010

00 00:00:00,000

ONEWAY ckm crm ca BY 
socialstatus
  /MISSING ANALYSIS.

Statistics for each analysis are 
based on cases with no missing data 
for any variable in the analysis.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:15:16

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav
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Sig.FMean Squaredf
Sum of 
Squares

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

ckm

crm

ca

11336,222

,31311134,737

,0982,373,74321,485

11321,751

,18811120,850

,0962,397,4502,901

11331,478

,26011128,873

,0085,0071,30222,605

ANOVA

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT ca 

  /METHOD=STEPWISE ckm crm.

Regression
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Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Memory Required

Additional Memory 
Required for Residual 
Plots

Input

Missing Value Handling

Resources

0 bytes

4076 bytes

00 00:00:00,013

00 00:00:00,032

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT ca
  /METHOD=STEPWISE ckm crm.

Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:15:51

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

Method
Variables 
Removed

Variables 
Entered

1 Stepwise 
(Criteria: 
Probability-of-
F-to-enter <= ,
050, 
Probability-of-
F-to-remove 
>= ,100).

.crm

ModelModel

Variables Entered/Removed
a

a. Dependent Variable: ca

Std. Error of 
the Estimate

Adjusted R 
SquareR SquareR

1 ,43767,402,408,639
a

ModelModel

Model Summary

a. Predictors: (Constant), crm

Page 42



Sig.FMean Squaredf
Sum of 
Squares

Regression

Residual

Total

1

11336,222

,19211221,454

,000
a

77,09414,768114,768

ModelModel

ANOVA
b

a. Predictors: (Constant), crm
b. Dependent Variable: ca

Std. ErrorB Beta Sig.t

Standardized 
CoefficientsUnstandardized Coefficients

(Constant)

crm

1

,0008,780,639,094,824

,1471,461,357,521

ModelModel

Coefficients
a

a. Dependent Variable: ca

Partial 
CorrelationSig.tBeta In Tolerance

Collinearity 
Statistics

ckm1 ,691,122,1991,292,113
a

ModelModel

Excluded Variables
b

a. Predictors in the Model: (Constant), crm
b. Dependent Variable: ca
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CORRELATIONS 

  /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 ckm 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE.

Correlations

Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,048

00 00:00:00,062

CORRELATIONS
  /VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 
X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 
X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 
X23 ckm
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

Statistics for each pair of variables 
are based on all the cases with valid 
data for that pair.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:17:19

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav
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X6X5X4X3X2X1

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

114114114114114114

,006,034,035,010,000,060

,255
**

,199
*

,198
*

,241
**

,372
**

,177

114114114114114114

,045,011,080,024,059,704

,188
*

,236
*

,165,211
*

,178,036

114114114114114114

,012,001,000,012,000,052

,234
*

,316
**

,363
**

,236
*

,348
**

,183

114114114114114114

,030,008,000,002,007,000

,204
*

,246
**

,413
**

,292
**

,249
**

,432
**

114114114114114114

,000,008,000,001,078,034

,331
**

,249
**

,321
**

,309
**

,166,199
*

114114114114114114

,000,000,007,012,027,043

,616
**

,345
**

,252
**

,235
*

,207
*

,190
*

114114114114114114

,000,001,116,073,006

1,537
**

,317
**

,148,169,258
**

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,537
**

1,666
**

,395
**

,399
**

,555
**

114114114114114114

,001,000,000,000,000

,317
**

,666
**

1,552
**

,528
**

,540
**

114114114114114114

,116,000,000,000,000

,148,395
**

,552
**

1,520
**

,449
**

114114114114114114

,073,000,000,000,000

,169,399
**

,528
**

,520
**

1,433
**

114114114114114114

,006,000,000,000,000

,258
**

,555
**

,540
**

,449
**

,433
**

1

Correlations
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X12X11X10X9X8X7

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

114114114114114114

,000,000,251,259,003

1,501
**

,366
**

,108,107,280
**

114114114114114114

,000,000,153,000,044

,501
**

1,704
**

,135,335
**

,189
*

114114114114114114

,000,000,000,001,011

,366
**

,704
**

1,365
**

,297
**

,239
*

114114114114114114

,251,153,000,000,000

,108,135,365
**

1,445
**

,344
**

114114114114114114

,259,000,001,000,000

,107,335
**

,297
**

,445
**

1,526
**

114114114114114114

,003,044,011,000,000

,280
**

,189
*

,239
*

,344
**

,526
**

1

114114114114114114

,006,045,012,030,000,000

,255
**

,188
*

,234
*

,204
*

,331
**

,616
**

114114114114114114

,034,011,001,008,008,000

,199
*

,236
*

,316
**

,246
**

,249
**

,345
**

114114114114114114

,035,080,000,000,000,007

,198
*

,165,363
**

,413
**

,321
**

,252
**

114114114114114114

,010,024,012,002,001,012

,241
**

,211
*

,236
*

,292
**

,309
**

,235
*

114114114114114114

,000,059,000,007,078,027

,372
**

,178,348
**

,249
**

,166,207
*

114114114114114114

,060,704,052,000,034,043

,177,036,183,432
**

,199
*

,190
*

Correlations

Page 3



X18X17X16X15X14X13

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

114114114114114114

,166,023,076,006,002,000

,131,212
*

,167,255
**

,287
**

,465
**

114114114114114114

,003,491,129,633,082,064

,277
**

,065,143,045,164,174

114114114114114114

,001,404,014,205,086,001

,316
**

,079,230
*

,120,162,301
**

114114114114114114

,190,082,896,006,000,080

,124,163,012,254
**

,440
**

,165

114114114114114114

,001,033,007,031,000,768

,306
**

,200
*

,251
**

,202
*

,388
**

-,028

114114114114114114

,096,020,011,001,000,737

,156,218
*

,237
*

,321
**

,434
**

,032

114114114114114114

,007,008,000,000,000,058

,250
**

,249
**

,413
**

,493
**

,381
**

,178

114114114114114114

,025,015,010,000,000,000

,209
*

,228
*

,240
*

,444
**

,352
**

,353
**

114114114114114114

,160,109,172,000,000,003

,133,151,129,359
**

,419
**

,280
**

114114114114114114

,098,001,376,001,000,088

,156,302
**

,084,294
**

,373
**

,160

114114114114114114

,266,005,133,010,004,006

,105,260
**

,141,241
**

,270
**

,255
**

114114114114114114

,000,000,185,000,000,000

,348
**

,388
**

,125,376
**

,367
**

,350
**

Correlations
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ckmX23X22X21X20X19

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

114114114114114114

,000,000,001,002,030,003

,538
**

,423
**

,315
**

,293
**

,203
*

,280
**

114114114114114114

,000,000,000,011,000,000

,510
**

,412
**

,456
**

,237
*

,340
**

,437
**

114114114114114114

,000,000,001,037,002,000

,571
**

,378
**

,316
**

,195
*

,286
**

,430
**

114114114114114114

,000,001,000,000,006,513

,533
**

,297
**

,336
**

,333
**

,256
**

,062

114114114114114114

,000,024,000,254,008,003

,514
**

,211
*

,325
**

,108,249
**

,274
**

114114114114114114

,000,005,023,029,002,071

,533
**

,263
**

,213
*

,204
*

,282
**

,170

114114114114114114

,000,020,001,000,102,005

,572
**

,218
*

,295
**

,363
**

,154,259
**

114114114114114114

,000,025,000,000,001,012

,655
**

,209
*

,417
**

,423
**

,314
**

,234
*

114114114114114114

,000,008,000,000,000,030

,647
**

,246
**

,434
**

,361
**

,376
**

,203
*

114114114114114114

,000,130,000,000,002,056

,571
**

,143,412
**

,395
**

,289
**

,179

114114114114114114

,000,134,003,071,050,011

,518
**

,141,279
**

,169,184,237
*

114114114114114114

,000,012,002,000,015,159

,597
**

,236
*

,288
**

,456
**

,227
*

,133

Correlations
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X6X5X4X3X2X1

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X19

X20

X21

X22

X23

ckm

114114114114114114

,000,000,000,000,000,000

,572
**

,655
**

,647
**

,571
**

,518
**

,597
**

114114114114114114

,020,025,008,130,134,012

,218
*

,209
*

,246
**

,143,141,236
*

114114114114114114

,001,000,000,000,003,002

,295
**

,417
**

,434
**

,412
**

,279
**

,288
**

114114114114114114

,000,000,000,000,071,000

,363
**

,423
**

,361
**

,395
**

,169,456
**

114114114114114114

,102,001,000,002,050,015

,154,314
**

,376
**

,289
**

,184,227
*

114114114114114114

,005,012,030,056,011,159

,259
**

,234
*

,203
*

,179,237
*

,133

114114114114114114

,007,025,160,098,266,000

,250
**

,209
*

,133,156,105,348
**

114114114114114114

,008,015,109,001,005,000

,249
**

,228
*

,151,302
**

,260
**

,388
**

114114114114114114

,000,010,172,376,133,185

,413
**

,240
*

,129,084,141,125

114114114114114114

,000,000,000,001,010,000

,493
**

,444
**

,359
**

,294
**

,241
**

,376
**

114114114114114114

,000,000,000,000,004,000

,381
**

,352
**

,419
**

,373
**

,270
**

,367
**

114114114114114114

,058,000,003,088,006,000

,178,353
**

,280
**

,160,255
**

,350
**

Correlations
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X12X11X10X9X8X7

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X19

X20

X21

X22

X23

ckm

114114114114114114

,000,000,000,000,000,000

,538
**

,510
**

,571
**

,533
**

,514
**

,533
**

114114114114114114

,000,000,000,001,024,005

,423
**

,412
**

,378
**

,297
**

,211
*

,263
**

114114114114114114

,001,000,001,000,000,023

,315
**

,456
**

,316
**

,336
**

,325
**

,213
*

114114114114114114

,002,011,037,000,254,029

,293
**

,237
*

,195
*

,333
**

,108,204
*

114114114114114114

,030,000,002,006,008,002

,203
*

,340
**

,286
**

,256
**

,249
**

,282
**

114114114114114114

,003,000,000,513,003,071

,280
**

,437
**

,430
**

,062,274
**

,170

114114114114114114

,166,003,001,190,001,096

,131,277
**

,316
**

,124,306
**

,156

114114114114114114

,023,491,404,082,033,020

,212
*

,065,079,163,200
*

,218
*

114114114114114114

,076,129,014,896,007,011

,167,143,230
*

,012,251
**

,237
*

114114114114114114

,006,633,205,006,031,001

,255
**

,045,120,254
**

,202
*

,321
**

114114114114114114

,002,082,086,000,000,000

,287
**

,164,162,440
**

,388
**

,434
**

114114114114114114

,000,064,001,080,768,737

,465
**

,174,301
**

,165-,028,032

Correlations
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X18X17X16X15X14X13

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X19

X20

X21

X22

X23

ckm

114114114114114114

,000,000,000,000,000,000

,503
**

,508
**

,404
**

,649
**

,669
**

,495
**

114114114114114114

,447,450,255,059,003,018

,072,071-,108,177,271
**

,221
*

114114114114114114

,084,359,432,002,006,011

,163,087,074,283
**

,257
**

,238
*

114114114114114114

,192,210,921,000,000,000

,123,118,009,418
**

,344
**

,329
**

114114114114114114

,008,035,493,022,000,024

,246
**

,197
*

-,065,214
*

,352
**

,211
*

114114114114114114

,000,003,001,018,032,019

,536
**

,272
**

,321
**

,220
*

,201
*

,219
*

114114114114114114

,000,000,000,000,005

1,607
**

,495
**

,342
**

,382
**

,262
**

114114114114114114

,000,000,000,000,013

,607
**

1,527
**

,580
**

,478
**

,231
*

114114114114114114

,000,000,000,002,011

,495
**

,527
**

1,547
**

,292
**

,237
*

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,342
**

,580
**

,547
**

1,675
**

,386
**

114114114114114114

,000,000,002,000,041

,382
**

,478
**

,292
**

,675
**

1,192
*

114114114114114114

,005,013,011,000,041

,262
**

,231
*

,237
*

,386
**

,192
*

1

Correlations
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ckmX23X22X21X20X19

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X19

X20

X21

X22

X23

ckm

114114114114114114

,000,000,000,000,000

1,542
**

,651
**

,625
**

,550
**

,503
**

114114114114114114

,000,000,000,000,038

,542
**

1,513
**

,538
**

,493
**

,194
*

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,651
**

,513
**

1,756
**

,398
**

,328
**

114114114114114114

,000,000,000,000,065

,625
**

,538
**

,756
**

1,371
**

,173

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,550
**

,493
**

,398
**

,371
**

1,366
**

114114114114114114

,000,038,000,065,000

,503
**

,194
*

,328
**

,173,366
**

1

114114114114114114

,000,447,084,192,008,000

,503
**

,072,163,123,246
**

,536
**

114114114114114114

,000,450,359,210,035,003

,508
**

,071,087,118,197
*

,272
**

114114114114114114

,000,255,432,921,493,001

,404
**

-,108,074,009-,065,321
**

114114114114114114

,000,059,002,000,022,018

,649
**

,177,283
**

,418
**

,214
*

,220
*

114114114114114114

,000,003,006,000,000,032

,669
**

,271
**

,257
**

,344
**

,352
**

,201
*

114114114114114114

,000,018,011,000,024,019

,495
**

,221
*

,238
*

,329
**

,211
*

,219
*

Correlations

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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CORRELATIONS 

  /VARIABLES=X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 X49 X50 X51 X52 X53 X54 X55 X56 X57 X58 X59 X60 X61 X62 X63 X64 X65 X66 X67 X68 X69 X70 X71 X72 X73 X74 X75 X76 X77 X78 X79 X80 X81 X82 X83 crm 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE.

Correlations

Output Created

Comments

Data

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working 
Data File

Definition of Missing

Cases Used

Syntax

Processor Time

Elapsed Time

Input

Missing Value Handling

Resources

00 00:00:00,358

00 00:00:00,374

CORRELATIONS
  /VARIABLES=X24 X25 X26 X27 
X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 
X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 
X44 X45 X46 X47 X48 X49 X50 X51 
X52 X53 X54 X55 X56 X57 X58 X59 
X60 X61 X62 X63 X64 X65 X66 X67 
X68 X69 X70 X71 X72 X73 X74 X75 
X76 X77 X78 X79 X80 X81 X82 X83 
crm
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

Statistics for each pair of variables 
are based on all the cases with valid 
data for that pair.

User-defined missing values are 
treated as missing.

114

<none>

<none>

<none>

DataSet1

C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav

 

09-mars-2017 15:18:00

Notes

[DataSet1] C:\Users\malkinfo\Desktop\77.sav
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X29X28X27X26X25X24

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X24

X25

X26

X27

X28

X29

X30

X31

X32

X33

X34

X35

114114114114114114

,928,062,000,969,025,037

,009,175,326
**

,004,210
*

,196
*

114114114114114114

,856,053,053,590,187,577

-,017,182,182,051,125,053

114114114114114114

,285,369,064,194,802,937

,101,085,174,123-,024,007

114114114114114114

,017,000,000,000,000,000

,223
*

,352
**

,452
**

,394
**

,337
**

,489
**

114114114114114114

,000,008,157,001,481,114

,347
**

,247
**

,134,301
**

,067,149

114114114114114114

,000,000,071,000,470,180

,612
**

,362
**

,170,396
**

,068,126

114114114114114114

,000,451,029,966,487

1,423
**

,071,204
*

,004-,066

114114114114114114

,000,000,004,007,005

,423
**

1,592
**

,267
**

,253
**

,264
**

114114114114114114

,451,000,003,000,000

,071,592
**

1,278
**

,434
**

,495
**

114114114114114114

,029,004,003,000,000

,204
*

,267
**

,278
**

1,363
**

,450
**

114114114114114114

,966,007,000,000,000

,004,253
**

,434
**

,363
**

1,728
**

114114114114114114

,487,005,000,000,000

-,066,264
**

,495
**

,450
**

,728
**

1

Correlations
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X35X34X33X32X31X30

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X24

X25

X26

X27

X28

X29

X30

X31

X32

X33

X34

X35

114114114114114114

,000,000,004,233,881

1,790
**

,490
**

,269
**

-,113-,014

114114114114114114

,000,000,000,962,734

,790
**

1,621
**

,351
**

,005,032

114114114114114114

,000,000,000,005,003

,490
**

,621
**

1,392
**

,259
**

,278
**

114114114114114114

,004,000,000,000,000

,269
**

,351
**

,392
**

1,535
**

,483
**

114114114114114114

,233,962,005,000,000

-,113,005,259
**

,535
**

1,627
**

114114114114114114

,881,734,003,000,000

-,014,032,278
**

,483
**

,627
**

1

114114114114114114

,928,856,285,017,000,000

,009-,017,101,223
*

,347
**

,612
**

114114114114114114

,062,053,369,000,008,000

,175,182,085,352
**

,247
**

,362
**

114114114114114114

,000,053,064,000,157,071

,326
**

,182,174,452
**

,134,170

114114114114114114

,969,590,194,000,001,000

,004,051,123,394
**

,301
**

,396
**

114114114114114114

,025,187,802,000,481,470

,210
*

,125-,024,337
**

,067,068

114114114114114114

,037,577,937,000,114,180

,196
*

,053,007,489
**

,149,126

Correlations
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X41X40X39X38X37X36

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X24

X25

X26

X27

X28

X29

X30

X31

X32

X33

X34

X35

114114114114114114

,007,987,000,000,000,000

,252
**

-,002,388
**

,512
**

,440
**

,451
**

114114114114114114

,011,606,000,000,000,000

,236
*

,049,323
**

,468
**

,445
**

,442
**

114114114114114114

,771,197,435,127,000,000

,028,122,074,144,371
**

,419
**

114114114114114114

,025,726,980,687,131,776

,209
*

,033,002-,038-,142-,027

114114114114114114

,182,023,415,005,226,940

,126,213
*

-,077-,259
**

-,114-,007

114114114114114114

,974,038,437,128,234,040

-,003,195
*

,074-,143,112,192
*

114114114114114114

,435,007,981,129,941,923

,074,251
**

,002-,143-,007,009

114114114114114114

,210,336,850,754,688,228

,118-,091-,018,030-,038,114

114114114114114114

,110,229,615,358,681,425

,151-,114,048,087-,039,075

114114114114114114

,687,009,579,092,363,053

,038,243
**

,052-,159,086,182

114114114114114114

,000,004,008,616,792,991

,471
**

,266
**

,249
**

,047-,025,001

114114114114114114

,002,282,346,768,970,644

,282
**

,102,089,028,004,044

Correlations
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X47X46X45X44X43X42

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X24

X25

X26

X27

X28

X29

X30

X31

X32

X33

X34

X35

114114114114114114

,018,000,033,000,010,000

,221
*

,532
**

,200
*

,358
**

,241
**

,377
**

114114114114114114

,048,000,882,049,024,000

,186
*

,428
**

,014,185
*

,211
*

,344
**

114114114114114114

,476,020,913,115,225,145

,067,218
*

-,010-,148-,114,137

114114114114114114

,000,008,000,654,043,010

,371
**

,248
**

,361
**

,042,190
*

,240
*

114114114114114114

,000,287,000,614,023,887

,336
**

-,101,324
**

,048,212
*

-,013

114114114114114114

,000,386,007,540,980,681

,327
**

-,082,249
**

-,058,002-,039

114114114114114114

,000,667,013,711,205,550

,388
**

,041,231
*

,035,120,057

114114114114114114

,004,068,179,060,069,177

,269
**

,172,127,177,171,127

114114114114114114

,017,062,082,186,258,226

,223
*

,175,164,125,107,114

114114114114114114

,546,539,359,908,816,896

,057-,058,087,011-,022,012

114114114114114114

,278,665,246,004,000,000

,102,041,110,269
**

,417
**

,384
**

114114114114114114

,902,680,005,026,004,007

-,012-,039,264
**

,209
*

,270
**

,252
**

Correlations
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X53X52X51X50X49X48

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X24

X25

X26

X27

X28

X29

X30

X31

X32

X33

X34

X35

114114114114114114

,945,468,721,007,018,063

,007,069,034,249
**

,221
*

,175

114114114114114114

,638,300,101,046,025,002

,045,098,155,188
*

,210
*

,281
**

114114114114114114

,781,728,013,008,000,001

,026,033,233
*

,247
**

,363
**

,314
**

114114114114114114

,272,099,000,001,027,005

,104,155,427
**

,313
**

,207
*

,262
**

114114114114114114

,370,601,000,149,002,000

,085,050,362
**

,136,285
**

,386
**

114114114114114114

,334,025,008,221,001,000

-,091-,210
*

,247
**

,116,308
**

,381
**

114114114114114114

,613,334,292,177,098,001

,048-,091,100,127,156,304
**

114114114114114114

,688,105,189,032,038,057

-,038,153,124,202
*

,195
*

,179

114114114114114114

,508,026,091,004,185,290

,063,208
*

,159,264
**

,125,100

114114114114114114

,722,842,004,339,012,003

,034-,019,266
**

,090,235
*

,280
**

114114114114114114

,000,000,009,062,118,485

,392
**

,446
**

,243
**

,175,147,066

114114114114114114

,000,000,000,018,130,654

,333
**

,394
**

,342
**

,222
*

,143,042

Correlations
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X59X58X57X56X55X54

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X24

X25

X26

X27

X28

X29

X30

X31

X32

X33

X34

X35

114114114114114114

,002,000,002,001,000,592

,289
**

,336
**

,282
**

,296
**

,371
**

-,051

114114114114114114

,104,073,028,031,001,892

,153,169,206
*

,202
*

,304
**

-,013

114114114114114114

,294,171,043,001,000,256

,099,129,190
*

,311
**

,353
**

,107

114114114114114114

,034,010,001,030,042,148

,198
*

,239
*

,297
**

,203
*

,190
*

,137

114114114114114114

,300,544,429,464,190,167

-,098-,057,075-,069-,124,130

114114114114114114

,212,515,338,977,640,242

-,118-,062,090,003-,044-,110

114114114114114114

,403,626,654,668,230,904

-,079-,046-,042,041,113,011

114114114114114114

,675,895,899,947,953,105

,040,013,012-,006-,006-,153

114114114114114114

,133,052,121,063,083,875

,142,183,146,174,163,015

114114114114114114

,039,098,932,278,415,539

-,194
*

-,156,008-,102-,077-,058

114114114114114114

,145,077,069,595,878,067

,137,167,171,050-,015,172

114114114114114114

,390,099,019,543,679,080

,081,155,220
*

,058,039,165

Correlations
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X65X64X63X62X61X60

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X24

X25

X26

X27

X28

X29

X30

X31

X32

X33

X34

X35

114114114114114114

,608,778,000,239,000,000

,048,027,326
**

,111,383
**

,395
**

114114114114114114

,752,360,003,187,001,011

-,030-,086,280
**

,124,303
**

,236
*

114114114114114114

,446,730,060,027,011,072

-,072-,033,177,208
*

,236
*

,169

114114114114114114

,043,000,039,000,001,010

,190
*

,336
**

,193
*

,344
**

,300
**

,241
**

114114114114114114

,079,000,280,000,297,372

,165,348
**

,102,367
**

,099-,084

114114114114114114

,040,010,471,000,135,437

,193
*

,239
*

,068,463
**

,141-,074

114114114114114114

,324,432,774,192,973,426

,093-,074,027,123,003-,075

114114114114114114

,000,002,006,001,005,477

,361
**

,285
**

,257
**

,298
**

,260
**

,067

114114114114114114

,000,000,005,055,016,105

,383
**

,429
**

,264
**

,180,225
*

,153

114114114114114114

,342,007,321,000,289,026

,090,250
**

,094,421
**

,100-,209
*

114114114114114114

,012,000,006,097,001,085

,235
*

,384
**

,256
**

,156,295
**

,162

114114114114114114

,097,000,090,016,010,149

,156,384
**

,159,224
*

,239
*

,136

Correlations
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X71X70X69X68X67X66

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X24

X25

X26

X27

X28

X29

X30

X31

X32

X33

X34

X35

114114114114114114

,831,602,306,019,008,442

-,020,049,097-,219
*

-,249
**

,073

114114114114114114

,572,667,689,001,000,914

,053,041,038-,294
**

-,344
**

,010

114114114114114114

,054,378,516,002,003,709

,181-,083-,061-,284
**

-,272
**

,035

114114114114114114

,030,173,027,523,748,411

,203
*

,128,207
*

,060,030-,078

114114114114114114

,011,150,294,012,035,154

,237
*

,136,099,234
*

,197
*

-,134

114114114114114114

,958,904,478,351,748,870

,005-,011,067,088,030-,016

114114114114114114

,195,893,991,973,152,626

-,122-,013,001-,003-,135-,046

114114114114114114

,788,735,001,938,877,106

-,025,032,299
**

,007-,015,152

114114114114114114

,321,735,000,448,554,060

,094,032,357
**

,072,056,177

114114114114114114

,737,423,772,830,959,020

,032-,076,027-,020-,005-,217
*

114114114114114114

,309,934,228,040,406,716

,096,008,114,192
*

,079-,034

114114114114114114

,265,552,044,101,071,352

,105-,056,189
*

,154,170-,088

Correlations

Page 18



X77X76X75X74X73X72

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X24

X25

X26

X27

X28

X29

X30

X31

X32

X33

X34

X35

114114114114114114

,000,000,000,014,201,341

,372
**

,362
**

,470
**

,230
*

,121,090

114114114114114114

,003,014,000,000,101,132

,273
**

,230
*

,341
**

,334
**

,154,142

114114114114114114

,128,202,079,080,303,051

,143,120,165,165,097,183

114114114114114114

,022,000,045,001,001,068

,214
*

,364
**

,188
*

,312
**

,318
**

,171

114114114114114114

,098,491,010,106,001,008

-,156-,065-,239
*

,152,307
**

,247
**

114114114114114114

,205,963,481,128,188,607

-,119,004-,067,143,124,049

114114114114114114

,377,291,741,713,910,946

-,084-,100-,031-,035,011-,006

114114114114114114

,064,025,083,005,202,109

,174,210
*

,163,259
**

,120,151

114114114114114114

,011,000,002,041,032,037

,238
*

,363
**

,282
**

,192
*

,201
*

,195
*

114114114114114114

,041,821,027,032,303,610

-,192
*

-,021-,207
*

,201
*

,097-,048

114114114114114114

,306,055,390,084,032,239

,097,180,081,162,201
*

,111

114114114114114114

,141,003,402,011,010,052

,139,272
**

,079,238
*

,240
*

,182

Correlations
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X82X81X80X79X78

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X24

X25

X26

X27

X28

X29

X30

X31

X32

X33

X34

X35

114114114114114

,032,087,000,000,000

,201
*

,161,341
**

,493
**

,470
**

114114114114114

,059,037,004,000,000

,177,195
*

,271
**

,415
**

,356
**

114114114114114

,335,006,004,034,073

,091,257
**

,271
**

,199
*

,169

114114114114114

,265,246,013,035,468

,105,110,233
*

,198
*

,069

114114114114114

,769,215,141,639,001

-,028,117,139-,044-,299
**

114114114114114

,466,000,047,919,295

-,069,344
**

,186
*

,010-,099

114114114114114

,548,001,156,738,402

,057,317
**

,134,032-,079

114114114114114

,613,887,042,383,785

,048,013,190
*

,083,026

114114114114114

,875,060,430,490,344

,015-,176,075,065,089

114114114114114

,005,477,012,012,002

-,262
**

,067-,235
*

-,235
*

-,291
**

114114114114114

,275,924,652,219,964

,103,009,043-,116-,004

114114114114114

,484,015,828,474,692

-,066-,228
*

-,021-,068-,037

Correlations

Page 20



crmX83

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X24

X25

X26

X27

X28

X29

X30

X31

X32

X33

X34

X35

114114

,000,886

,532
**

-,014

114114

,000,940

,459
**

,007

114114

,000,238

,366
**

,111

114114

,000,362

,525
**

,086

114114

,002,004

,289
**

,266
**

114114

,002,945

,283
**

-,007

114114

,057,409

,179-,078

114114

,000,521

,346
**

-,061

114114

,000,231

,400
**

-,113

114114

,113,333

,149-,092

114114

,000,502

,404
**

,063

114114

,000,616

,368
**

-,047

Correlations
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X29X28X27X26X25X24

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X36

X37

X38

X39

X40

X41

X42

X43

X44

X45

X46

X47

114114114114114114

,000,004,017,546,278,902

,388
**

,269
**

,223
*

,057,102-,012

114114114114114114

,667,068,062,539,665,680

,041,172,175-,058,041-,039

114114114114114114

,013,179,082,359,246,005

,231
*

,127,164,087,110,264
**

114114114114114114

,711,060,186,908,004,026

,035,177,125,011,269
**

,209
*

114114114114114114

,205,069,258,816,000,004

,120,171,107-,022,417
**

,270
**

114114114114114114

,550,177,226,896,000,007

,057,127,114,012,384
**

,252
**

114114114114114114

,435,210,110,687,000,002

,074,118,151,038,471
**

,282
**

114114114114114114

,007,336,229,009,004,282

,251
**

-,091-,114,243
**

,266
**

,102

114114114114114114

,981,850,615,579,008,346

,002-,018,048,052,249
**

,089

114114114114114114

,129,754,358,092,616,768

-,143,030,087-,159,047,028

114114114114114114

,941,688,681,363,792,970

-,007-,038-,039,086-,025,004

114114114114114114

,923,228,425,053,991,644

,009,114,075,182,001,044

Correlations
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X35X34X33X32X31X30

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X36

X37

X38

X39

X40

X41

X42

X43

X44

X45

X46

X47

114114114114114114

,018,048,476,000,000,000

,221
*

,186
*

,067,371
**

,336
**

,327
**

114114114114114114

,000,000,020,008,287,386

,532
**

,428
**

,218
*

,248
**

-,101-,082

114114114114114114

,033,882,913,000,000,007

,200
*

,014-,010,361
**

,324
**

,249
**

114114114114114114

,000,049,115,654,614,540

,358
**

,185
*

-,148,042,048-,058

114114114114114114

,010,024,225,043,023,980

,241
**

,211
*

-,114,190
*

,212
*

,002

114114114114114114

,000,000,145,010,887,681

,377
**

,344
**

,137,240
*

-,013-,039

114114114114114114

,007,011,771,025,182,974

,252
**

,236
*

,028,209
*

,126-,003

114114114114114114

,987,606,197,726,023,038

-,002,049,122,033,213
*

,195
*

114114114114114114

,000,000,435,980,415,437

,388
**

,323
**

,074,002-,077,074

114114114114114114

,000,000,127,687,005,128

,512
**

,468
**

,144-,038-,259
**

-,143

114114114114114114

,000,000,000,131,226,234

,440
**

,445
**

,371
**

-,142-,114,112

114114114114114114

,000,000,000,776,940,040

,451
**

,442
**

,419
**

-,027-,007,192
*

Correlations
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X41X40X39X38X37X36

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X36

X37

X38

X39

X40

X41

X42

X43

X44

X45

X46

X47

114114114114114114

,106,104,029,824,697,244

,152,153,204
*

,021-,037,110

114114114114114114

,009,928,001,000,016,000

,242
**

,009,314
**

,452
**

,224
*

,331
**

114114114114114114

,000,006,004,049,155,040

,324
**

,254
**

,267
**

,185
*

,134,192
*

114114114114114114

,000,001,000,000,106,176

,622
**

,318
**

,382
**

,342
**

,152,128

114114114114114114

,000,000,001,028,945,885

,735
**

,536
**

,313
**

,205
*

-,007,014

114114114114114114

,000,000,000,000,197,077

,679
**

,394
**

,347
**

,346
**

,122,166

114114114114114114

,000,000,034,449,631

1,666
**

,348
**

,199
*

,072-,046

114114114114114114

,000,001,566,042,464

,666
**

1,294
**

-,054,191
*

,069

114114114114114114

,000,001,000,000,000

,348
**

,294
**

1,755
**

,632
**

,555
**

114114114114114114

,034,566,000,000,000

,199
*

-,054,755
**

1,685
**

,648
**

114114114114114114

,449,042,000,000,000

,072,191
*

,632
**

,685
**

1,875
**

114114114114114114

,631,464,000,000,000

-,046,069,555
**

,648
**

,875
**

1

Correlations
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X47X46X45X44X43X42

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X36

X37

X38

X39

X40

X41

X42

X43

X44

X45

X46

X47

114114114114114114

,000,000,002,000,003

1,523
**

,524
**

,291
**

,350
**

,279
**

114114114114114114

,000,000,000,001,000

,523
**

1,464
**

,451
**

,318
**

,501
**

114114114114114114

,000,000,000,000,001

,524
**

,464
**

1,517
**

,455
**

,318
**

114114114114114114

,002,000,000,000,000

,291
**

,451
**

,517
**

1,700
**

,546
**

114114114114114114

,000,001,000,000,000

,350
**

,318
**

,455
**

,700
**

1,677
**

114114114114114114

,003,000,001,000,000

,279
**

,501
**

,318
**

,546
**

,677
**

1

114114114114114114

,106,009,000,000,000,000

,152,242
**

,324
**

,622
**

,735
**

,679
**

114114114114114114

,104,928,006,001,000,000

,153,009,254
**

,318
**

,536
**

,394
**

114114114114114114

,029,001,004,000,001,000

,204
*

,314
**

,267
**

,382
**

,313
**

,347
**

114114114114114114

,824,000,049,000,028,000

,021,452
**

,185
*

,342
**

,205
*

,346
**

114114114114114114

,697,016,155,106,945,197

-,037,224
*

,134,152-,007,122

114114114114114114

,244,000,040,176,885,077

,110,331
**

,192
*

,128,014,166

Correlations
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X53X52X51X50X49X48

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X36

X37

X38

X39

X40

X41

X42

X43

X44

X45

X46

X47

114114114114114114

,030,234,001,000,000,000

,204
*

,112,316
**

,473
**

,450
**

,521
**

114114114114114114

,534,975,126,000,007,000

,059-,003,144,430
**

,250
**

,340
**

114114114114114114

,071,106,000,003,004,001

,170,152,340
**

,272
**

,265
**

,318
**

114114114114114114

,008,016,004,014,005,002

,247
**

,226
*

,270
**

,229
*

,262
**

,284
**

114114114114114114

,000,000,000,243,026,025

,437
**

,450
**

,417
**

,110,209
*

,210
*

114114114114114114

,000,000,004,007,007,227

,346
**

,369
**

,265
**

,251
**

,250
**

,114

114114114114114114

,001,000,000,492,022,222

,313
**

,490
**

,397
**

,065,214
*

,115

114114114114114114

,001,001,000,720,000,005

,320
**

,297
**

,405
**

-,034,345
**

,262
**

114114114114114114

,054,010,313,032,009,117

,181,239
*

,095,201
*

,245
**

,148

114114114114114114

,812,297,653,049,282,300

,023,098-,043,185
*

,102,098

114114114114114114

,519,401,927,403,001,001

,061-,079-,009,079,309
**

,296
**

114114114114114114

,940,267,830,151,001,001

,007-,105,020,135,318
**

,315
**

Correlations
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X59X58X57X56X55X54

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X36

X37

X38

X39

X40

X41

X42

X43

X44

X45

X46

X47

114114114114114114

,016,033,075,130,516,177

,225
*

,200
*

,167,143,061,127

114114114114114114

,000,000,001,001,000,821

,411
**

,382
**

,304
**

,308
**

,346
**

-,021

114114114114114114

,002,001,001,016,039,287

,294
**

,311
**

,321
**

,226
*

,194
*

,101

114114114114114114

,000,000,000,035,142,114

,417
**

,412
**

,371
**

,198
*

,139,149

114114114114114114

,001,002,001,278,627,006

,315
**

,293
**

,310
**

,103,046,254
**

114114114114114114

,001,000,003,080,272,096

,303
**

,340
**

,277
**

,165,104,157

114114114114114114

,058,041,004,202,191,096

,178,191
*

,265
**

,120,123,157

114114114114114114

,697,949,164,843,959,214

-,037-,006,131,019-,005,117

114114114114114114

,001,000,000,000,000,085

,316
**

,353
**

,357
**

,325
**

,338
**

,162

114114114114114114

,001,000,001,001,000,862

,317
**

,329
**

,304
**

,304
**

,372
**

,016

114114114114114114

,287,159,030,008,000,445

,100,133,204
*

,246
**

,337
**

-,072

114114114114114114

,316,204,091,045,006,168

,095,120,159,188
*

,257
**

-,130

Correlations
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X65X64X63X62X61X60

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X36

X37

X38

X39

X40

X41

X42

X43

X44

X45

X46

X47

114114114114114114

,001,520,012,307,002,030

,321
**

,061,235
*

,097,290
**

,203
*

114114114114114114

,057,720,004,862,004,000

,179-,034,265
**

-,016,268
**

,417
**

114114114114114114

,003,019,050,000,010,000

,280
**

,219
*

,184
*

,325
**

,241
**

,330
**

114114114114114114

,215,105,000,061,020,000

,117,153,377
**

,176,217
*

,376
**

114114114114114114

,091,053,000,101,004,001

,159,182,356
**

,154,267
**

,306
**

114114114114114114

,095,291,000,504,000,001

,157,100,350
**

,063,415
**

,295
**

114114114114114114

,751,009,081,189,032,035

,030,245
**

,164,124,201
*

,197
*

114114114114114114

,246,392,505,051,536,503

-,110,081,063,183,059-,063

114114114114114114

,020,956,054,908,027,000

,218
*

,005,181,011,207
*

,356
**

114114114114114114

,009,471,078,644,035,000

,245
**

-,068,166-,044,197
*

,381
**

114114114114114114

,267,172,430,172,260,044

,105-,129,075,129,106,189
*

114114114114114114

,014,363,079,040,054,032

,231
*

-,086,165,192
*

,181,200
*

Correlations
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X71X70X69X68X67X66

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X36

X37

X38

X39

X40

X41

X42

X43

X44

X45

X46

X47

114114114114114114

,139,000,265,242,131,733

,139,381
**

,105,110,142,032

114114114114114114

,151,000,012,165,500,107

,135,352
**

,234
*

-,131-,064,152

114114114114114114

,002,000,000,005,000,444

,292
**

,416
**

,373
**

,260
**

,375
**

,072

114114114114114114

,395,002,000,272,393,215

,081,294
**

,358
**

,104,081,117

114114114114114114

,188,015,146,003,230,542

,124,226
*

,137,271
**

,113,058

114114114114114114

,063,405,131,842,766,098

,175,079,142,019-,028,156

114114114114114114

,037,332,002,038,945,595

,196
*

,092,281
**

,195
*

,007,050

114114114114114114

,445,531,318,250,287,038

,072-,059-,094,109-,101-,194
*

114114114114114114

,183,158,145,540,923,132

,126,133,137,058-,009,142

114114114114114114

,480,107,011,213,328,011

,067,152,238
*

-,117-,092,239
*

114114114114114114

,687,992,611,013,015,108

,038,001,048-,233
*

-,226
*

,151

114114114114114114

,441,402,479,053,167,108

,073,079,067-,181-,130,152

Correlations
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X77X76X75X74X73X72

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X36

X37

X38

X39

X40

X41

X42

X43

X44

X45

X46

X47

114114114114114114

,352,191,313,523,908,413

,088,123,095-,060-,011,077

114114114114114114

,000,000,000,152,359,269

,349
**

,357
**

,359
**

,135,087,104

114114114114114114

,132,008,330,359,043,036

,142,249
**

,092,087,190
*

,196
*

114114114114114114

,004,000,009,003,002,001

,266
**

,345
**

,244
**

,273
**

,283
**

,316
**

114114114114114114

,066,056,181,006,002,000

,173,179,126,256
**

,292
**

,379
**

114114114114114114

,064,013,022,130,015,003

,174,232
*

,214
*

,143,227
*

,278
**

114114114114114114

,532,205,330,103,000,005

,059,120,092,153,325
**

,264
**

114114114114114114

,072,168,161,865,041,094

-,169-,130-,132,016,191
*

,157

114114114114114114

,003,005,005,037,544,462

,273
**

,263
**

,260
**

,196
*

,057,070

114114114114114114

,000,000,000,000,304,214

,415
**

,378
**

,413
**

,331
**

,097,117

114114114114114114

,068,308,106,085,806,792

,172,096,152,162,023,025

114114114114114114

,218,390,160,027,899,776

,116,081,132,207
*

-,012,027

Correlations
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X82X81X80X79X78

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X36

X37

X38

X39

X40

X41

X42

X43

X44

X45

X46

X47

114114114114114

,455,003,033,003,142

,071,275
**

,200
*

,273
**

,138

114114114114114

,025,087,001,000,000

,211
*

,161,307
**

,503
**

,498
**

114114114114114

,801,796,036,037,207

-,024,024,197
*

,196
*

,119

114114114114114

,002,373,475,037,054

,292
**

-,084,068,195
*

,181

114114114114114

,000,726,010,064,211

,343
**

,033,241
**

,174,118

114114114114114

,012,238,045,007,037

,236
*

,111,188
*

,250
**

,196
*

114114114114114

,006,873,199,676,883

,255
**

,015,121,040,014

114114114114114

,578,047,589,093,042

,053,186
*

,051-,158-,190
*

114114114114114

,420,020,000,003,002

,076,218
*

,382
**

,277
**

,286
**

114114114114114

,106,407,001,000,000

,152,078,318
**

,368
**

,413
**

114114114114114

,459,007,003,010,009

-,070,252
**

,273
**

,240
*

,242
**

114114114114114

,276,007,007,014,043

-,103,252
**

,251
**

,229
*

,190
*

Correlations
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crmX83

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X36

X37

X38

X39

X40

X41

X42

X43

X44

X45

X46

X47

114114

,000,426

,474
**

,075

114114

,000,333

,539
**

,092

114114

,000,693

,550
**

-,037

114114

,000,003

,564
**

,278
**

114114

,000,007

,572
**

,249
**

114114

,000,041

,553
**

,192
*

114114

,000,061

,493
**

,176

114114

,004,397

,271
**

,080

114114

,000,848

,525
**

,018

114114

,000,348

,456
**

-,089

114114

,000,123

,340
**

-,145

114114

,000,133

,377
**

-,142

Correlations
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X29X28X27X26X25X24

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X48

X49

X50

X51

X52

X53

X54

X55

X56

X57

X58

X59

114114114114114114

,403,675,133,039,145,390

-,079,040,142-,194
*

,137,081

114114114114114114

,626,895,052,098,077,099

-,046,013,183-,156,167,155

114114114114114114

,654,899,121,932,069,019

-,042,012,146,008,171,220
*

114114114114114114

,668,947,063,278,595,543

,041-,006,174-,102,050,058

114114114114114114

,230,953,083,415,878,679

,113-,006,163-,077-,015,039

114114114114114114

,904,105,875,539,067,080

,011-,153,015-,058,172,165

114114114114114114

,613,688,508,722,000,000

,048-,038,063,034,392
**

,333
**

114114114114114114

,334,105,026,842,000,000

-,091,153,208
*

-,019,446
**

,394
**

114114114114114114

,292,189,091,004,009,000

,100,124,159,266
**

,243
**

,342
**

114114114114114114

,177,032,004,339,062,018

,127,202
*

,264
**

,090,175,222
*

114114114114114114

,098,038,185,012,118,130

,156,195
*

,125,235
*

,147,143

114114114114114114

,001,057,290,003,485,654

,304
**

,179,100,280
**

,066,042

Correlations
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X35X34X33X32X31X30

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X48

X49

X50

X51

X52

X53

X54

X55

X56

X57

X58

X59

114114114114114114

,002,104,294,034,300,212

,289
**

,153,099,198
*

-,098-,118

114114114114114114

,000,073,171,010,544,515

,336
**

,169,129,239
*

-,057-,062

114114114114114114

,002,028,043,001,429,338

,282
**

,206
*

,190
*

,297
**

,075,090

114114114114114114

,001,031,001,030,464,977

,296
**

,202
*

,311
**

,203
*

-,069,003

114114114114114114

,000,001,000,042,190,640

,371
**

,304
**

,353
**

,190
*

-,124-,044

114114114114114114

,592,892,256,148,167,242

-,051-,013,107,137,130-,110

114114114114114114

,945,638,781,272,370,334

,007,045,026,104,085-,091

114114114114114114

,468,300,728,099,601,025

,069,098,033,155,050-,210
*

114114114114114114

,721,101,013,000,000,008

,034,155,233
*

,427
**

,362
**

,247
**

114114114114114114

,007,046,008,001,149,221

,249
**

,188
*

,247
**

,313
**

,136,116

114114114114114114

,018,025,000,027,002,001

,221
*

,210
*

,363
**

,207
*

,285
**

,308
**

114114114114114114

,063,002,001,005,000,000

,175,281
**

,314
**

,262
**

,386
**

,381
**

Correlations

Page 34



X41X40X39X38X37X36

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X48

X49

X50

X51

X52

X53

X54

X55

X56

X57

X58

X59

114114114114114114

,058,697,001,001,287,316

,178-,037,316
**

,317
**

,100,095

114114114114114114

,041,949,000,000,159,204

,191
*

-,006,353
**

,329
**

,133,120

114114114114114114

,004,164,000,001,030,091

,265
**

,131,357
**

,304
**

,204
*

,159

114114114114114114

,202,843,000,001,008,045

,120,019,325
**

,304
**

,246
**

,188
*

114114114114114114

,191,959,000,000,000,006

,123-,005,338
**

,372
**

,337
**

,257
**

114114114114114114

,096,214,085,862,445,168

,157,117,162,016-,072-,130

114114114114114114

,001,001,054,812,519,940

,313
**

,320
**

,181,023,061,007

114114114114114114

,000,001,010,297,401,267

,490
**

,297
**

,239
*

,098-,079-,105

114114114114114114

,000,000,313,653,927,830

,397
**

,405
**

,095-,043-,009,020

114114114114114114

,492,720,032,049,403,151

,065-,034,201
*

,185
*

,079,135

114114114114114114

,022,000,009,282,001,001

,214
*

,345
**

,245
**

,102,309
**

,318
**

114114114114114114

,222,005,117,300,001,001

,115,262
**

,148,098,296
**

,315
**

Correlations
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X47X46X45X44X43X42

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X48

X49

X50

X51

X52

X53

X54

X55

X56

X57

X58

X59

114114114114114114

,016,000,002,000,001,001

,225
*

,411
**

,294
**

,417
**

,315
**

,303
**

114114114114114114

,033,000,001,000,002,000

,200
*

,382
**

,311
**

,412
**

,293
**

,340
**

114114114114114114

,075,001,001,000,001,003

,167,304
**

,321
**

,371
**

,310
**

,277
**

114114114114114114

,130,001,016,035,278,080

,143,308
**

,226
*

,198
*

,103,165

114114114114114114

,516,000,039,142,627,272

,061,346
**

,194
*

,139,046,104

114114114114114114

,177,821,287,114,006,096

,127-,021,101,149,254
**

,157

114114114114114114

,030,534,071,008,000,000

,204
*

,059,170,247
**

,437
**

,346
**

114114114114114114

,234,975,106,016,000,000

,112-,003,152,226
*

,450
**

,369
**

114114114114114114

,001,126,000,004,000,004

,316
**

,144,340
**

,270
**

,417
**

,265
**

114114114114114114

,000,000,003,014,243,007

,473
**

,430
**

,272
**

,229
*

,110,251
**

114114114114114114

,000,007,004,005,026,007

,450
**

,250
**

,265
**

,262
**

,209
*

,250
**

114114114114114114

,000,000,001,002,025,227

,521
**

,340
**

,318
**

,284
**

,210
*

,114

Correlations
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X53X52X51X50X49X48

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X48

X49

X50

X51

X52

X53

X54

X55

X56

X57

X58

X59

114114114114114114

,000,000,082,022,105,439

,409
**

,351
**

,163,214
*

,153,073

114114114114114114

,000,000,079,007,054,564

,416
**

,373
**

,165,253
**

,181,055

114114114114114114

,000,000,000,001,000,022

,366
**

,354
**

,369
**

,300
**

,338
**

,214
*

114114114114114114

,000,000,003,004,007,099

,387
**

,328
**

,279
**

,271
**

,251
**

,155

114114114114114114

,000,001,013,005,033,070

,348
**

,309
**

,233
*

,259
**

,200
*

,171

114114114114114114

,000,000,000,030,046,164

,637
**

,497
**

,410
**

,203
*

,187
*

,131

114114114114114114

,000,000,003,001,008

1,661
**

,476
**

,277
**

,296
**

,248
**

114114114114114114

,000,000,001,004,976

,661
**

1,443
**

,307
**

,267
**

,003

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,476
**

,443
**

1,524
**

,539
**

,575
**

114114114114114114

,003,001,000,000,000

,277
**

,307
**

,524
**

1,661
**

,571
**

114114114114114114

,001,004,000,000,000

,296
**

,267
**

,539
**

,661
**

1,704
**

114114114114114114

,008,976,000,000,000

,248
**

,003,575
**

,571
**

,704
**

1

Correlations
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X59X58X57X56X55X54

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X48

X49

X50

X51

X52

X53

X54

X55

X56

X57

X58

X59

114114114114114114

,000,000,000,000,000

1,949
**

,770
**

,763
**

,641
**

,504
**

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,949
**

1,809
**

,799
**

,658
**

,513
**

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,770
**

,809
**

1,797
**

,608
**

,486
**

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,763
**

,799
**

,797
**

1,821
**

,588
**

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,641
**

,658
**

,608
**

,821
**

1,538
**

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,504
**

,513
**

,486
**

,588
**

,538
**

1

114114114114114114

,000,000,000,000,000,000

,409
**

,416
**

,366
**

,387
**

,348
**

,637
**

114114114114114114

,000,000,000,000,001,000

,351
**

,373
**

,354
**

,328
**

,309
**

,497
**

114114114114114114

,082,079,000,003,013,000

,163,165,369
**

,279
**

,233
*

,410
**

114114114114114114

,022,007,001,004,005,030

,214
*

,253
**

,300
**

,271
**

,259
**

,203
*

114114114114114114

,105,054,000,007,033,046

,153,181,338
**

,251
**

,200
*

,187
*

114114114114114114

,439,564,022,099,070,164

,073,055,214
*

,155,171,131

Correlations
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X65X64X63X62X61X60

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X48

X49

X50

X51

X52

X53

X54

X55

X56

X57

X58

X59

114114114114114114

,005,784,001,423,131,000

,263
**

-,026,296
**

-,076,142,863
**

114114114114114114

,021,885,007,414,128,000

,215
*

-,014,252
**

-,077,144,868
**

114114114114114114

,012,976,221,741,471,000

,235
*

-,003,115,031,068,744
**

114114114114114114

,093,111,912,118,718,000

,158-,150,010-,147,034,750
**

114114114114114114

,505,021,422,162,814,000

,063-,216
*

,076-,132,022,635
**

114114114114114114

,561,099,418,006,993,000

,055-,155,077-,257
**

-,001,458
**

114114114114114114

,300,863,003,539,054,000

,098-,016,271
**

-,058,181,409
**

114114114114114114

,044,086,001,575,001,000

,189
*

,162,314
**

,053,302
**

,392
**

114114114114114114

,084,123,007,030,036,102

,163,145,253
**

,203
*

,196
*

,154

114114114114114114

,035,368,000,374,000,015

,198
*

,085,375
**

,084,325
**

,228
*

114114114114114114

,034,119,001,003,001,208

,199
*

,147,298
**

,277
**

,309
**

,119

114114114114114114

,019,473,015,013,068,762

,220
*

,068,227
*

,232
*

,172,029

Correlations
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X71X70X69X68X67X66

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X48

X49

X50

X51

X52

X53

X54

X55

X56

X57

X58

X59

114114114114114114

,001,000,002,075,127,016

,302
**

,399
**

,293
**

,168,144,225
*

114114114114114114

,001,000,003,114,333,018

,317
**

,336
**

,276
**

,149,091,221
*

114114114114114114

,000,000,000,012,047,041

,383
**

,344
**

,321
**

,234
*

,186
*

,192
*

114114114114114114

,000,007,002,099,319,005

,325
**

,253
**

,283
**

,155,094,262
**

114114114114114114

,000,001,002,663,554,059

,327
**

,305
**

,291
**

,041-,056,177

114114114114114114

,000,046,361,017,071,520

,355
**

,187
*

,086,223
*

,169,061

114114114114114114

,019,086,836,109,164,982

,220
*

,162,020,151,131-,002

114114114114114114

,000,104,114,007,027,182

,387
**

,153,149,251
**

,207
*

,126

114114114114114114

,000,013,013,001,026,866

,335
**

,233
*

,231
*

,297
**

,209
*

-,016

114114114114114114

,099,058,512,391,641,161

,155,178,062-,081,044,132

114114114114114114

,166,422,799,510,542,472

,131,076-,024-,062-,058,068

114114114114114114

,151,001,093,644,971,568

,135,314
**

,158,044-,003-,054

Correlations
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X77X76X75X74X73X72

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X48

X49

X50

X51

X52

X53

X54

X55

X56

X57

X58

X59

114114114114114114

,000,000,000,091,418,009

,574
**

,581
**

,488
**

,159,077,244
**

114114114114114114

,000,000,000,165,281,014

,587
**

,591
**

,513
**

,131,102,230
*

114114114114114114

,000,000,000,006,007,003

,438
**

,492
**

,370
**

,255
**

,251
**

,273
**

114114114114114114

,000,000,000,113,464,009

,535
**

,510
**

,503
**

,149,069,244
**

114114114114114114

,000,000,000,150,259,008

,513
**

,436
**

,441
**

,136,107,249
**

114114114114114114

,016,024,351,860,567,001

,226
*

,211
*

,088-,017,054,314
**

114114114114114114

,024,159,111,614,318,004

,212
*

,133,150,048,094,267
**

114114114114114114

,001,010,018,342,231,000

,321
**

,239
*

,220
*

,090,113,357
**

114114114114114114

,018,000,078,000,000,000

,221
*

,325
**

,166,388
**

,392
**

,452
**

114114114114114114

,000,000,000,254,097,007

,457
**

,407
**

,335
**

,108,156,250
**

114114114114114114

,077,157,391,589,379,013

,166,134,081-,051,083,232
*

114114114114114114

,285,099,711,034,008,014

,101,155,035,198
*

,246
**

,230
*

Correlations
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X82X81X80X79X78

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X48

X49

X50

X51

X52

X53

X54

X55

X56

X57

X58

X59

114114114114114

,001,696,001,000,000

,302
**

-,037,298
**

,338
**

,483
**

114114114114114

,002,873,000,000,000

,281
**

-,015,335
**

,359
**

,491
**

114114114114114

,048,686,002,007,000

,186
*

,038,292
**

,250
**

,404
**

114114114114114

,024,360,000,008,000

,211
*

,086,329
**

,247
**

,446
**

114114114114114

,204,826,004,004,000

,120,021,271
**

,265
**

,394
**

114114114114114

,014,473,479,950,346

,230
*

-,068,067,006,089

114114114114114

,012,817,579,962,745

,233
*

-,022,052-,004,031

114114114114114

,422,030,068,833,740

,076-,203
*

,172-,020,031

114114114114114

,067,831,700,937,691

,172,020,037-,007-,038

114114114114114

,468,245,042,012,023

,069,110,191
*

,233
*

,213
*

114114114114114

,471,003,025,458,552

-,068,278
**

,210
*

,070,056

114114114114114

,931,007,661,850,955

,008,250
**

,041,018,005

Correlations
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crmX83

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X48

X49

X50

X51

X52

X53

X54

X55

X56

X57

X58

X59

114114

,000,000

,616
**

,331
**

114114

,000,001

,640
**

,317
**

114114

,000,063

,663
**

,175

114114

,000,177

,584
**

,127

114114

,000,534

,526
**

,059

114114

,000,000

,366
**

,329
**

114114

,000,009

,443
**

,244
**

114114

,000,098

,465
**

,156

114114

,000,040

,567
**

,193
*

114114

,000,249

,518
**

,109

114114

,000,636

,507
**

,045

114114

,000,764

,478
**

,028

Correlations
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X29X28X27X26X25X24

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X60

X61

X62

X63

X64

X65

X66

X67

X68

X69

X70

X71

114114114114114114

,195,788,321,737,309,265

-,122-,025,094,032,096,105

114114114114114114

,893,735,735,423,934,552

-,013,032,032-,076,008-,056

114114114114114114

,991,001,000,772,228,044

,001,299
**

,357
**

,027,114,189
*

114114114114114114

,973,938,448,830,040,101

-,003,007,072-,020,192
*

,154

114114114114114114

,152,877,554,959,406,071

-,135-,015,056-,005,079,170

114114114114114114

,626,106,060,020,716,352

-,046,152,177-,217
*

-,034-,088

114114114114114114

,324,000,000,342,012,097

,093,361
**

,383
**

,090,235
*

,156

114114114114114114

,432,002,000,007,000,000

-,074,285
**

,429
**

,250
**

,384
**

,384
**

114114114114114114

,774,006,005,321,006,090

,027,257
**

,264
**

,094,256
**

,159

114114114114114114

,192,001,055,000,097,016

,123,298
**

,180,421
**

,156,224
*

114114114114114114

,973,005,016,289,001,010

,003,260
**

,225
*

,100,295
**

,239
*

114114114114114114

,426,477,105,026,085,149

-,075,067,153-,209
*

,162,136

Correlations
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X35X34X33X32X31X30

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X60

X61

X62

X63

X64

X65

X66

X67

X68

X69

X70

X71

114114114114114114

,831,572,054,030,011,958

-,020,053,181,203
*

,237
*

,005

114114114114114114

,602,667,378,173,150,904

,049,041-,083,128,136-,011

114114114114114114

,306,689,516,027,294,478

,097,038-,061,207
*

,099,067

114114114114114114

,019,001,002,523,012,351

-,219
*

-,294
**

-,284
**

,060,234
*

,088

114114114114114114

,008,000,003,748,035,748

-,249
**

-,344
**

-,272
**

,030,197
*

,030

114114114114114114

,442,914,709,411,154,870

,073,010,035-,078-,134-,016

114114114114114114

,608,752,446,043,079,040

,048-,030-,072,190
*

,165,193
*

114114114114114114

,778,360,730,000,000,010

,027-,086-,033,336
**

,348
**

,239
*

114114114114114114

,000,003,060,039,280,471

,326
**

,280
**

,177,193
*

,102,068

114114114114114114

,239,187,027,000,000,000

,111,124,208
*

,344
**

,367
**

,463
**

114114114114114114

,000,001,011,001,297,135

,383
**

,303
**

,236
*

,300
**

,099,141

114114114114114114

,000,011,072,010,372,437

,395
**

,236
*

,169,241
**

-,084-,074

Correlations
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X41X40X39X38X37X36

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X60

X61

X62

X63

X64

X65

X66

X67

X68

X69

X70

X71

114114114114114114

,037,445,183,480,687,441

,196
*

,072,126,067,038,073

114114114114114114

,332,531,158,107,992,402

,092-,059,133,152,001,079

114114114114114114

,002,318,145,011,611,479

,281
**

-,094,137,238
*

,048,067

114114114114114114

,038,250,540,213,013,053

,195
*

,109,058-,117-,233
*

-,181

114114114114114114

,945,287,923,328,015,167

,007-,101-,009-,092-,226
*

-,130

114114114114114114

,595,038,132,011,108,108

,050-,194
*

,142,239
*

,151,152

114114114114114114

,751,246,020,009,267,014

,030-,110,218
*

,245
**

,105,231
*

114114114114114114

,009,392,956,471,172,363

,245
**

,081,005-,068-,129-,086

114114114114114114

,081,505,054,078,430,079

,164,063,181,166,075,165

114114114114114114

,189,051,908,644,172,040

,124,183,011-,044,129,192
*

114114114114114114

,032,536,027,035,260,054

,201
*

,059,207
*

,197
*

,106,181

114114114114114114

,035,503,000,000,044,032

,197
*

-,063,356
**

,381
**

,189
*

,200
*

Correlations
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X47X46X45X44X43X42

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X60

X61

X62

X63

X64

X65

X66

X67

X68

X69

X70

X71

114114114114114114

,139,151,002,395,188,063

,139,135,292
**

,081,124,175

114114114114114114

,000,000,000,002,015,405

,381
**

,352
**

,416
**

,294
**

,226
*

,079

114114114114114114

,265,012,000,000,146,131

,105,234
*

,373
**

,358
**

,137,142

114114114114114114

,242,165,005,272,003,842

,110-,131,260
**

,104,271
**

,019

114114114114114114

,131,500,000,393,230,766

,142-,064,375
**

,081,113-,028

114114114114114114

,733,107,444,215,542,098

,032,152,072,117,058,156

114114114114114114

,001,057,003,215,091,095

,321
**

,179,280
**

,117,159,157

114114114114114114

,520,720,019,105,053,291

,061-,034,219
*

,153,182,100

114114114114114114

,012,004,050,000,000,000

,235
*

,265
**

,184
*

,377
**

,356
**

,350
**

114114114114114114

,307,862,000,061,101,504

,097-,016,325
**

,176,154,063

114114114114114114

,002,004,010,020,004,000

,290
**

,268
**

,241
**

,217
*

,267
**

,415
**

114114114114114114

,030,000,000,000,001,001

,203
*

,417
**

,330
**

,376
**

,306
**

,295
**

Correlations
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X53X52X51X50X49X48

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X60

X61

X62

X63

X64

X65

X66

X67

X68

X69

X70

X71

114114114114114114

,019,000,000,099,166,151

,220
*

,387
**

,335
**

,155,131,135

114114114114114114

,086,104,013,058,422,001

,162,153,233
*

,178,076,314
**

114114114114114114

,836,114,013,512,799,093

,020,149,231
*

,062-,024,158

114114114114114114

,109,007,001,391,510,644

,151,251
**

,297
**

-,081-,062,044

114114114114114114

,164,027,026,641,542,971

,131,207
*

,209
*

,044-,058-,003

114114114114114114

,982,182,866,161,472,568

-,002,126-,016,132,068-,054

114114114114114114

,300,044,084,035,034,019

,098,189
*

,163,198
*

,199
*

,220
*

114114114114114114

,863,086,123,368,119,473

-,016,162,145,085,147,068

114114114114114114

,003,001,007,000,001,015

,271
**

,314
**

,253
**

,375
**

,298
**

,227
*

114114114114114114

,539,575,030,374,003,013

-,058,053,203
*

,084,277
**

,232
*

114114114114114114

,054,001,036,000,001,068

,181,302
**

,196
*

,325
**

,309
**

,172

114114114114114114

,000,000,102,015,208,762

,409
**

,392
**

,154,228
*

,119,029

Correlations
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X59X58X57X56X55X54

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X60

X61

X62

X63

X64

X65

X66

X67

X68

X69

X70

X71

114114114114114114

,001,001,000,000,000,000

,302
**

,317
**

,383
**

,325
**

,327
**

,355
**

114114114114114114

,000,000,000,007,001,046

,399
**

,336
**

,344
**

,253
**

,305
**

,187
*

114114114114114114

,002,003,000,002,002,361

,293
**

,276
**

,321
**

,283
**

,291
**

,086

114114114114114114

,075,114,012,099,663,017

,168,149,234
*

,155,041,223
*

114114114114114114

,127,333,047,319,554,071

,144,091,186
*

,094-,056,169

114114114114114114

,016,018,041,005,059,520

,225
*

,221
*

,192
*

,262
**

,177,061

114114114114114114

,005,021,012,093,505,561

,263
**

,215
*

,235
*

,158,063,055

114114114114114114

,784,885,976,111,021,099

-,026-,014-,003-,150-,216
*

-,155

114114114114114114

,001,007,221,912,422,418

,296
**

,252
**

,115,010,076,077

114114114114114114

,423,414,741,118,162,006

-,076-,077,031-,147-,132-,257
**

114114114114114114

,131,128,471,718,814,993

,142,144,068,034,022-,001

114114114114114114

,000,000,000,000,000,000

,863
**

,868
**

,744
**

,750
**

,635
**

,458
**

Correlations
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X65X64X63X62X61X60

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X60

X61

X62

X63

X64

X65

X66

X67

X68

X69

X70

X71

114114114114114114

,000,272,059,166,124,001

,465
**

,104,177,131,145,313
**

114114114114114114

,000,933,023,279,155,000

,477
**

-,008,213
*

,102,134,369
**

114114114114114114

,000,019,263,190,652,001

,562
**

,220
*

,106,124,043,318
**

114114114114114114

,000,020,928,515,457,149

,473
**

,218
*

-,009-,062-,070,136

114114114114114114

,000,018,327,494,619,103

,580
**

,221
*

,093,065,047,154

114114114114114114

,000,039,002,237,040,001

,520
**

,193
*

,283
**

,112,193
*

,306
**

114114114114114114

,000,000,016,001,022

1,353
**

,370
**

,226
*

,295
**

,215
*

114114114114114114

,000,000,000,000,973

,353
**

1,439
**

,625
**

,414
**

-,003

114114114114114114

,000,000,000,000,001

,370
**

,439
**

1,575
**

,702
**

,301
**

114114114114114114

,016,000,000,000,846

,226
*

,625
**

,575
**

1,593
**

,018

114114114114114114

,001,000,000,000,005

,295
**

,414
**

,702
**

,593
**

1,261
**

114114114114114114

,022,973,001,846,005

,215
*

-,003,301
**

,018,261
**

1

Correlations
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X71X70X69X68X67X66

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X60

X61

X62

X63

X64

X65

X66

X67

X68

X69

X70

X71

114114114114114114

,000,000,000,000,000

1,693
**

,585
**

,501
**

,528
**

,413
**

114114114114114114

,000,000,000,000,001

,693
**

1,626
**

,497
**

,540
**

,300
**

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,585
**

,626
**

1,561
**

,566
**

,470
**

114114114114114114

,000,000,000,000,005

,501
**

,497
**

,561
**

1,808
**

,259
**

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,528
**

,540
**

,566
**

,808
**

1,370
**

114114114114114114

,000,001,000,005,000

,413
**

,300
**

,470
**

,259
**

,370
**

1

114114114114114114

,000,000,000,000,000,000

,465
**

,477
**

,562
**

,473
**

,580
**

,520
**

114114114114114114

,272,933,019,020,018,039

,104-,008,220
*

,218
*

,221
*

,193
*

114114114114114114

,059,023,263,928,327,002

,177,213
*

,106-,009,093,283
**

114114114114114114

,166,279,190,515,494,237

,131,102,124-,062,065,112

114114114114114114

,124,155,652,457,619,040

,145,134,043-,070,047,193
*

114114114114114114

,001,000,001,149,103,001

,313
**

,369
**

,318
**

,136,154,306
**

Correlations
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X77X76X75X74X73X72

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X60

X61

X62

X63

X64

X65

X66

X67

X68

X69

X70

X71

114114114114114114

,077,007,548,015,001,000

,166,250
**

,057,227
*

,313
**

,526
**

114114114114114114

,005,000,084,001,006,000

,264
**

,324
**

,163,308
**

,255
**

,365
**

114114114114114114

,029,000,042,000,002,002

,204
*

,406
**

,191
*

,384
**

,294
**

,282
**

114114114114114114

,938,183,579,126,039,066

,007,126-,053,144,193
*

,173

114114114114114114

,858,205,345,239,375,156

-,017,120-,089,111,084,134

114114114114114114

,001,002,008,168,935,004

,313
**

,287
**

,248
**

,130,008,269
**

114114114114114114

,041,001,134,007,195,048

,192
*

,313
**

,141,250
**

,122,186
*

114114114114114114

,350,022,327,028,001,084

,088,215
*

,093,206
*

,303
**

,162

114114114114114114

,000,000,000,001,036,001

,397
**

,376
**

,343
**

,305
**

,197
*

,316
**

114114114114114114

,293,092,563,003,082,039

,099,158,055,271
**

,164,193
*

114114114114114114

,001,003,001,183,965,056

,319
**

,279
**

,306
**

,126-,004,180

114114114114114114

,000,000,000,043,306,030

,563
**

,506
**

,521
**

,190
*

,097,204
*

Correlations
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X82X81X80X79X78

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X60

X61

X62

X63

X64

X65

X66

X67

X68

X69

X70

X71

114114114114114

,392,249,248,408,116

-,081-,109,109,078,148

114114114114114

,978,387,750,414,025

-,003-,082,030,077,209
*

114114114114114

,834,053,928,553,082

,020-,182,009,056,164

114114114114114

,615,348,828,076,782

-,048-,089,021-,167,026

114114114114114

,046,052,571,246,789

-,187
*

-,183-,054-,110,025

114114114114114

,521,802,001,009,000

,061,024,315
**

,244
**

,372
**

114114114114114

,202,826,060,233,148

-,120-,021,177,113,137

114114114114114

,424,581,191,252,135

-,076-,052,123-,108-,141

114114114114114

,065,806,181,102,127

,173-,023,126,154,144

114114114114114

,353,465,600,282,075

-,088,069,050-,102-,168

114114114114114

,503,595,376,956,734

,063,050,084,005,032

114114114114114

,000,517,000,000,000

,327
**

,061,372
**

,356
**

,496
**

Correlations
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crmX83

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X60

X61

X62

X63

X64

X65

X66

X67

X68

X69

X70

X71

114114

,000,110

,463
**

,150

114114

,000,380

,448
**

,083

114114

,000,974

,463
**

-,003

114114

,008,278

,248
**

,103

114114

,033,836

,200
*

,020

114114

,000,851

,332
**

,018

114114

,000,316

,470
**

-,095

114114

,002,757

,287
**

,029

114114

,000,001

,532
**

,305
**

114114

,000,930

,330
**

-,008

114114

,000,303

,461
**

,097

114114

,000,002

,653
**

,294
**

Correlations
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X29X28X27X26X25X24

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X72

X73

X74

X75

X76

X77

X78

X79

X80

X81

X82

X83

crm

114114114114114114

,057,000,000,113,000,000

,179,346
**

,400
**

,149,404
**

,368
**

114114114114114114

,409,521,231,333,502,616

-,078-,061-,113-,092,063-,047

114114114114114114

,548,613,875,005,275,484

,057,048,015-,262
**

,103-,066

114114114114114114

,001,887,060,477,924,015

,317
**

,013-,176,067,009-,228
*

114114114114114114

,156,042,430,012,652,828

,134,190
*

,075-,235
*

,043-,021

114114114114114114

,738,383,490,012,219,474

,032,083,065-,235
*

-,116-,068

114114114114114114

,402,785,344,002,964,692

-,079,026,089-,291
**

-,004-,037

114114114114114114

,377,064,011,041,306,141

-,084,174,238
*

-,192
*

,097,139

114114114114114114

,291,025,000,821,055,003

-,100,210
*

,363
**

-,021,180,272
**

114114114114114114

,741,083,002,027,390,402

-,031,163,282
**

-,207
*

,081,079

114114114114114114

,713,005,041,032,084,011

-,035,259
**

,192
*

,201
*

,162,238
*

114114114114114114

,910,202,032,303,032,010

,011,120,201
*

,097,201
*

,240
*

114114114114114114

,946,109,037,610,239,052

-,006,151,195
*

-,048,111,182
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X35X34X33X32X31X30

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X72

X73

X74

X75

X76

X77

X78

X79

X80

X81

X82

X83

crm

114114114114114114

,000,000,000,000,002,002

,532
**

,459
**

,366
**

,525
**

,289
**

,283
**

114114114114114114

,886,940,238,362,004,945

-,014,007,111,086,266
**

-,007

114114114114114114

,032,059,335,265,769,466

,201
*

,177,091,105-,028-,069

114114114114114114

,087,037,006,246,215,000

,161,195
*

,257
**

,110,117,344
**

114114114114114114

,000,004,004,013,141,047

,341
**

,271
**

,271
**

,233
*

,139,186
*

114114114114114114

,000,000,034,035,639,919

,493
**

,415
**

,199
*

,198
*

-,044,010

114114114114114114

,000,000,073,468,001,295

,470
**

,356
**

,169,069-,299
**

-,099

114114114114114114

,000,003,128,022,098,205

,372
**

,273
**

,143,214
*

-,156-,119

114114114114114114

,000,014,202,000,491,963

,362
**

,230
*

,120,364
**

-,065,004

114114114114114114

,000,000,079,045,010,481

,470
**

,341
**

,165,188
*

-,239
*

-,067

114114114114114114

,014,000,080,001,106,128

,230
*

,334
**

,165,312
**

,152,143

114114114114114114

,201,101,303,001,001,188

,121,154,097,318
**

,307
**

,124

114114114114114114

,341,132,051,068,008,607

,090,142,183,171,247
**

,049
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X41X40X39X38X37X36

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X72

X73

X74

X75

X76

X77

X78

X79

X80

X81

X82

X83

crm

114114114114114114

,000,004,000,000,000,000

,493
**

,271
**

,525
**

,456
**

,340
**

,377
**

114114114114114114

,061,397,848,348,123,133

,176,080,018-,089-,145-,142

114114114114114114

,006,578,420,106,459,276

,255
**

,053,076,152-,070-,103

114114114114114114

,873,047,020,407,007,007

,015,186
*

,218
*

,078,252
**

,252
**

114114114114114114

,199,589,000,001,003,007

,121,051,382
**

,318
**

,273
**

,251
**

114114114114114114

,676,093,003,000,010,014

,040-,158,277
**

,368
**

,240
*

,229
*

114114114114114114

,883,042,002,000,009,043

,014-,190
*

,286
**

,413
**

,242
**

,190
*

114114114114114114

,532,072,003,000,068,218

,059-,169,273
**

,415
**

,172,116

114114114114114114

,205,168,005,000,308,390

,120-,130,263
**

,378
**

,096,081

114114114114114114

,330,161,005,000,106,160

,092-,132,260
**

,413
**

,152,132

114114114114114114

,103,865,037,000,085,027

,153,016,196
*

,331
**

,162,207
*

114114114114114114

,000,041,544,304,806,899

,325
**

,191
*

,057,097,023-,012

114114114114114114

,005,094,462,214,792,776

,264
**

,157,070,117,025,027
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X47X46X45X44X43X42

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X72

X73

X74

X75

X76

X77

X78

X79

X80

X81

X82

X83

crm

114114114114114114

,000,000,000,000,000,000

,474
**

,539
**

,550
**

,564
**

,572
**

,553
**

114114114114114114

,426,333,693,003,007,041

,075,092-,037,278
**

,249
**

,192
*

114114114114114114

,455,025,801,002,000,012

,071,211
*

-,024,292
**

,343
**

,236
*

114114114114114114

,003,087,796,373,726,238

,275
**

,161,024-,084,033,111

114114114114114114

,033,001,036,475,010,045

,200
*

,307
**

,197
*

,068,241
**

,188
*

114114114114114114

,003,000,037,037,064,007

,273
**

,503
**

,196
*

,195
*

,174,250
**

114114114114114114

,142,000,207,054,211,037

,138,498
**

,119,181,118,196
*

114114114114114114

,352,000,132,004,066,064

,088,349
**

,142,266
**

,173,174

114114114114114114

,191,000,008,000,056,013

,123,357
**

,249
**

,345
**

,179,232
*

114114114114114114

,313,000,330,009,181,022

,095,359
**

,092,244
**

,126,214
*

114114114114114114

,523,152,359,003,006,130

-,060,135,087,273
**

,256
**

,143

114114114114114114

,908,359,043,002,002,015

-,011,087,190
*

,283
**

,292
**

,227
*

114114114114114114

,413,269,036,001,000,003

,077,104,196
*

,316
**

,379
**

,278
**

Correlations

Page 58



X53X52X51X50X49X48

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X72

X73

X74

X75

X76

X77

X78

X79

X80

X81

X82

X83

crm

114114114114114114

,000,000,000,000,000,000

,443
**

,465
**

,567
**

,518
**

,507
**

,478
**

114114114114114114

,009,098,040,249,636,764

,244
**

,156,193
*

,109,045,028

114114114114114114

,012,422,067,468,471,931

,233
*

,076,172,069-,068,008

114114114114114114

,817,030,831,245,003,007

-,022-,203
*

,020,110,278
**

,250
**

114114114114114114

,579,068,700,042,025,661

,052,172,037,191
*

,210
*

,041

114114114114114114

,962,833,937,012,458,850

-,004-,020-,007,233
*

,070,018

114114114114114114

,745,740,691,023,552,955

,031,031-,038,213
*

,056,005

114114114114114114

,024,001,018,000,077,285

,212
*

,321
**

,221
*

,457
**

,166,101

114114114114114114

,159,010,000,000,157,099

,133,239
*

,325
**

,407
**

,134,155

114114114114114114

,111,018,078,000,391,711

,150,220
*

,166,335
**

,081,035

114114114114114114

,614,342,000,254,589,034

,048,090,388
**

,108-,051,198
*

114114114114114114

,318,231,000,097,379,008

,094,113,392
**

,156,083,246
**

114114114114114114

,004,000,000,007,013,014

,267
**

,357
**

,452
**

,250
**

,232
*

,230
*
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X59X58X57X56X55X54

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X72

X73

X74

X75

X76

X77

X78

X79

X80

X81

X82

X83

crm

114114114114114114

,000,000,000,000,000,000

,616
**

,640
**

,663
**

,584
**

,526
**

,366
**

114114114114114114

,000,001,063,177,534,000

,331
**

,317
**

,175,127,059,329
**

114114114114114114

,001,002,048,024,204,014

,302
**

,281
**

,186
*

,211
*

,120,230
*

114114114114114114

,696,873,686,360,826,473

-,037-,015,038,086,021-,068

114114114114114114

,001,000,002,000,004,479

,298
**

,335
**

,292
**

,329
**

,271
**

,067

114114114114114114

,000,000,007,008,004,950

,338
**

,359
**

,250
**

,247
**

,265
**

,006

114114114114114114

,000,000,000,000,000,346

,483
**

,491
**

,404
**

,446
**

,394
**

,089

114114114114114114

,000,000,000,000,000,016

,574
**

,587
**

,438
**

,535
**

,513
**

,226
*

114114114114114114

,000,000,000,000,000,024

,581
**

,591
**

,492
**

,510
**

,436
**

,211
*

114114114114114114

,000,000,000,000,000,351

,488
**

,513
**

,370
**

,503
**

,441
**

,088

114114114114114114

,091,165,006,113,150,860

,159,131,255
**

,149,136-,017

114114114114114114

,418,281,007,464,259,567

,077,102,251
**

,069,107,054

114114114114114114

,009,014,003,009,008,001

,244
**

,230
*

,273
**

,244
**

,249
**

,314
**
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X65X64X63X62X61X60

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X72

X73

X74

X75

X76

X77

X78

X79

X80

X81

X82

X83

crm

114114114114114114

,000,002,000,000,000,000

,470
**

,287
**

,532
**

,330
**

,461
**

,653
**

114114114114114114

,316,757,001,930,303,002

-,095,029,305
**

-,008,097,294
**

114114114114114114

,202,424,065,353,503,000

-,120-,076,173-,088,063,327
**

114114114114114114

,826,581,806,465,595,517

-,021-,052-,023,069,050,061

114114114114114114

,060,191,181,600,376,000

,177,123,126,050,084,372
**

114114114114114114

,233,252,102,282,956,000

,113-,108,154-,102,005,356
**

114114114114114114

,148,135,127,075,734,000

,137-,141,144-,168,032,496
**

114114114114114114

,041,350,000,293,001,000

,192
*

,088,397
**

,099,319
**

,563
**

114114114114114114

,001,022,000,092,003,000

,313
**

,215
*

,376
**

,158,279
**

,506
**

114114114114114114

,134,327,000,563,001,000

,141,093,343
**

,055,306
**

,521
**

114114114114114114

,007,028,001,003,183,043

,250
**

,206
*

,305
**

,271
**

,126,190
*

114114114114114114

,195,001,036,082,965,306

,122,303
**

,197
*

,164-,004,097

114114114114114114

,048,084,001,039,056,030

,186
*

,162,316
**

,193
*

,180,204
*
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X71X70X69X68X67X66

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X72

X73

X74

X75

X76

X77

X78

X79

X80

X81

X82

X83

crm

114114114114114114

,000,000,000,008,033,000

,463
**

,448
**

,463
**

,248
**

,200
*

,332
**

114114114114114114

,110,380,974,278,836,851

,150,083-,003,103,020,018

114114114114114114

,392,978,834,615,046,521

-,081-,003,020-,048-,187
*

,061

114114114114114114

,249,387,053,348,052,802

-,109-,082-,182-,089-,183,024

114114114114114114

,248,750,928,828,571,001

,109,030,009,021-,054,315
**

114114114114114114

,408,414,553,076,246,009

,078,077,056-,167-,110,244
**

114114114114114114

,116,025,082,782,789,000

,148,209
*

,164,026,025,372
**

114114114114114114

,077,005,029,938,858,001

,166,264
**

,204
*

,007-,017,313
**

114114114114114114

,007,000,000,183,205,002

,250
**

,324
**

,406
**

,126,120,287
**

114114114114114114

,548,084,042,579,345,008

,057,163,191
*

-,053-,089,248
**

114114114114114114

,015,001,000,126,239,168

,227
*

,308
**

,384
**

,144,111,130

114114114114114114

,001,006,002,039,375,935

,313
**

,255
**

,294
**

,193
*

,084,008

114114114114114114

,000,000,002,066,156,004

,526
**

,365
**

,282
**

,173,134,269
**
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X77X76X75X74X73X72

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X72

X73

X74

X75

X76

X77

X78

X79

X80

X81

X82

X83

crm

114114114114114114

,000,000,000,000,000,000

,573
**

,638
**

,519
**

,483
**

,407
**

,509
**

114114114114114114

,127,158,636,175,317,009

,144,133,045,128,095,243
**

114114114114114114

,004,010,002,010,353,059

,266
**

,241
**

,293
**

,241
**

,088,177

114114114114114114

,096,082,509,504,638,165

-,156-,163-,063-,063-,044-,131

114114114114114114

,000,002,001,193,678,028

,374
**

,290
**

,309
**

,123,039,205
*

114114114114114114

,000,000,000,049,407,042

,384
**

,385
**

,401
**

,185
*

,078,191
*

114114114114114114

,000,000,000,022,781,032

,546
**

,498
**

,529
**

,214
*

,026,201
*

114114114114114114

,000,000,000,004,000

1,873
**

,882
**

,459
**

,267
**

,387
**

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,873
**

1,828
**

,588
**

,413
**

,431
**

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,882
**

,828
**

1,507
**

,343
**

,330
**

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,459
**

,588
**

,507
**

1,675
**

,492
**

114114114114114114

,004,000,000,000,000

,267
**

,413
**

,343
**

,675
**

1,597
**

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,387
**

,431
**

,330
**

,492
**

,597
**

1
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X82X81X80X79X78

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X72

X73

X74

X75

X76

X77

X78

X79

X80

X81

X82

X83

crm

114114114114114

,001,033,000,000,000

,312
**

,199
*

,487
**

,422
**

,447
**

114114114114114

,000,002,062,039,233

,688
**

,286
**

,175,194
*

,113

114114114114114

,000,000,000,000

1,414
**

,370
**

,383
**

,346
**

114114114114114

,000,000,000,015

,414
**

1,452
**

,329
**

,228
*

114114114114114

,000,000,000,000

,370
**

,452
**

1,731
**

,662
**

114114114114114

,000,000,000,000

,383
**

,329
**

,731
**

1,805
**

114114114114114

,000,015,000,000

,346
**

,228
*

,662
**

,805
**

1

114114114114114

,004,096,000,000,000

,266
**

-,156,374
**

,384
**

,546
**

114114114114114

,010,082,002,000,000

,241
**

-,163,290
**

,385
**

,498
**

114114114114114

,002,509,001,000,000

,293
**

-,063,309
**

,401
**

,529
**

114114114114114

,010,504,193,049,022

,241
**

-,063,123,185
*

,214
*

114114114114114

,353,638,678,407,781

,088-,044,039,078,026

114114114114114

,059,165,028,042,032

,177-,131,205
*

,191
*

,201
*
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crmX83

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X72

X73

X74

X75

X76

X77

X78

X79

X80

X81

X82

X83

crm

114114

,004

1,271
**

114114

,004

,271
**

1

114114

,001,000

,312
**

,688
**

114114

,033,002

,199
*

,286
**

114114

,000,062

,487
**

,175

114114

,000,039

,422
**

,194
*

114114

,000,233

,447
**

,113

114114

,000,127

,573
**

,144

114114

,000,158

,638
**

,133

114114

,000,636

,519
**

,045

114114

,000,175

,483
**

,128

114114

,000,317

,407
**

,095

114114

,000,009

,509
**

,243
**
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

CORRELATIONS 
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X89X88X87X86X85X84

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X84

X85

X86

X87

X88

X89

X90

X91

X92

X93

X94

X95

114114114114114114

,000,000,000,000,001,001

,323
**

,342
**

,376
**

,345
**

,303
**

,312
**

114114114114114114

,007,009,000,000,000,000

,251
**

,243
**

,385
**

,345
**

,385
**

,404
**

114114114114114114

,265,042,004,003,000,005

,105,191
*

,267
**

,279
**

,379
**

,260
**

114114114114114114

,001,011,034,001,010,004

,309
**

,238
*

,198
*

,315
**

,240
*

,271
**

114114114114114114

,000,000,063,010,003,062

,376
**

,407
**

,175,242
**

,274
**

,175

114114114114114114

,000,000,005,000,000,000

,449
**

,464
**

,262
**

,399
**

,455
**

,437
**

114114114114114114

,000,000,000,006,040

1,746
**

,500
**

,404
**

,256
**

,193
*

114114114114114114

,000,000,000,002,029

,746
**

1,522
**

,453
**

,287
**

,205
*

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,500
**

,522
**

1,806
**

,723
**

,551
**

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,404
**

,453
**

,806
**

1,855
**

,634
**

114114114114114114

,006,002,000,000,000

,256
**

,287
**

,723
**

,855
**

1,680
**

114114114114114114

,040,029,000,000,000

,193
*

,205
*

,551
**

,634
**

,680
**

1
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X95X94X93X92X91X90

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X84

X85

X86

X87

X88

X89

X90

X91

X92

X93

X94

X95

114114114114114114

,000,000,000,000,000

1,490
**

,453
**

,362
**

,343
**

,356
**

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,490
**

1,734
**

,562
**

,489
**

,387
**

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,453
**

,734
**

1,566
**

,582
**

,394
**

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,362
**

,562
**

,566
**

1,593
**

,440
**

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,343
**

,489
**

,582
**

,593
**

1,714
**

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,356
**

,387
**

,394
**

,440
**

,714
**

1

114114114114114114

,000,007,265,001,000,000

,323
**

,251
**

,105,309
**

,376
**

,449
**

114114114114114114

,000,009,042,011,000,000

,342
**

,243
**

,191
*

,238
*

,407
**

,464
**

114114114114114114

,000,000,004,034,063,005

,376
**

,385
**

,267
**

,198
*

,175,262
**

114114114114114114

,000,000,003,001,010,000

,345
**

,345
**

,279
**

,315
**

,242
**

,399
**

114114114114114114

,001,000,000,010,003,000

,303
**

,385
**

,379
**

,240
*

,274
**

,455
**

114114114114114114

,001,000,005,004,062,000

,312
**

,404
**

,260
**

,271
**

,175,437
**
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X101X100X99X98X97X96

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X84

X85

X86

X87

X88

X89

X90

X91

X92

X93

X94

X95

114114114114114114

,169,002,005,000,000,000

,130,286
**

,264
**

,392
**

,570
**

,793
**

114114114114114114

,006,004,333,001,001,000

,256
**

,268
**

,091,301
**

,315
**

,462
**

114114114114114114

,023,001,342,001,000,000

,212
*

,306
**

,090,304
**

,403
**

,347
**

114114114114114114

,001,022,971,036,003,000

,313
**

,214
*

,003,197
*

,273
**

,376
**

114114114114114114

,062,018,442,027,004,000

,176,222
*

,073,208
*

,267
**

,366
**

114114114114114114

,008,618,460,053,047,000

,247
**

,047,070,182,186
*

,350
**

114114114114114114

,002,094,186,044,300,001

,281
**

,158,125,189
*

,098,316
**

114114114114114114

,033,032,017,001,001,000

,200
*

,201
*

,224
*

,298
**

,319
**

,433
**

114114114114114114

,240,396,033,003,000,000

,111,080,200
*

,276
**

,378
**

,417
**

114114114114114114

,472,898,528,010,000,000

,068,012,060,240
*

,338
**

,414
**

114114114114114114

,333,523,788,252,004,002

,091-,060,025,108,267
**

,281
**

114114114114114114

,244,404,434,417,307,016

,110-,079-,074,077,096,225
*
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caX103X102

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X84

X85

X86

X87

X88

X89

X90

X91

X92

X93

X94

X95

114114114

,000,532,544

,625
**

,059,057

114114114

,000,000,000

,683
**

,327
**

,321
**

114114114

,000,002,005

,629
**

,289
**

,259
**

114114114

,000,000,000

,619
**

,328
**

,386
**

114114114

,000,294,004

,588
**

,099,271
**

114114114

,000,010,001

,634
**

,240
*

,297
**

114114114

,000,079,171

,541
**

,165,129

114114114

,000,435,109

,585
**

,074,151

114114114

,000,351,210

,630
**

,088,118

114114114

,000,366,202

,633
**

,086,120

114114114

,000,156,119

,590
**

,134,147

114114114

,000,186,011

,514
**

,125,237
*
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X89X88X87X86X85X84

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X96

X97

X98

X99

X100

X101

X102

X103

ca

114114114114114114

,000,000,000,000,000,000

,541
**

,585
**

,630
**

,633
**

,590
**

,514
**

114114114114114114

,079,435,351,366,156,186

,165,074,088,086,134,125

114114114114114114

,171,109,210,202,119,011

,129,151,118,120,147,237
*

114114114114114114

,002,033,240,472,333,244

,281
**

,200
*

,111,068,091,110

114114114114114114

,094,032,396,898,523,404

,158,201
*

,080,012-,060-,079

114114114114114114

,186,017,033,528,788,434

,125,224
*

,200
*

,060,025-,074

114114114114114114

,044,001,003,010,252,417

,189
*

,298
**

,276
**

,240
*

,108,077

114114114114114114

,300,001,000,000,004,307

,098,319
**

,378
**

,338
**

,267
**

,096

114114114114114114

,001,000,000,000,002,016

,316
**

,433
**

,417
**

,414
**

,281
**

,225
*
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X95X94X93X92X91X90

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X96

X97

X98

X99

X100

X101

X102

X103

ca

114114114114114114

,000,000,000,000,000,000

,625
**

,683
**

,629
**

,619
**

,588
**

,634
**

114114114114114114

,532,000,002,000,294,010

,059,327
**

,289
**

,328
**

,099,240
*

114114114114114114

,544,000,005,000,004,001

,057,321
**

,259
**

,386
**

,271
**

,297
**

114114114114114114

,169,006,023,001,062,008

,130,256
**

,212
*

,313
**

,176,247
**

114114114114114114

,002,004,001,022,018,618

,286
**

,268
**

,306
**

,214
*

,222
*

,047

114114114114114114

,005,333,342,971,442,460

,264
**

,091,090,003,073,070

114114114114114114

,000,001,001,036,027,053

,392
**

,301
**

,304
**

,197
*

,208
*

,182

114114114114114114

,000,001,000,003,004,047

,570
**

,315
**

,403
**

,273
**

,267
**

,186
*

114114114114114114

,000,000,000,000,000,000

,793
**

,462
**

,347
**

,376
**

,366
**

,350
**
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X101X100X99X98X97X96

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X96

X97

X98

X99

X100

X101

X102

X103

ca

114114114114114114

,000,000,000,000,000,000

,559
**

,484
**

,406
**

,597
**

,584
**

,654
**

114114114114114114

,000,010,225,063,760,771

,770
**

,241
**

,115,175,029-,028

114114114114114114

,000,009,817,106,587,773

,762
**

,244
**

,022,152,051,027

114114114114114114

,000,032,000,436,223

1,430
**

,201
*

,335
**

,074,115

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,430
**

1,639
**

,648
**

,431
**

,376
**

114114114114114114

,032,000,000,000,000

,201
*

,639
**

1,761
**

,616
**

,417
**

114114114114114114

,000,000,000,000,000

,335
**

,648
**

,761
**

1,695
**

,571
**

114114114114114114

,436,000,000,000,000

,074,431
**

,616
**

,695
**

1,732
**

114114114114114114

,223,000,000,000,000

,115,376
**

,417
**

,571
**

,732
**

1

Correlations
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caX103X102

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X96

X97

X98

X99

X100
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X102

X103

ca

114114114

,000,000

1,493
**

,524
**

114114114

,000,000

,493
**

1,720
**

114114114

,000,000

,524
**

,720
**

1

114114114

,000,000,000

,559
**

,770
**

,762
**

114114114

,000,010,009

,484
**

,241
**

,244
**

114114114

,000,225,817

,406
**

,115,022

114114114

,000,063,106

,597
**

,175,152

114114114

,000,760,587

,584
**

,029,051

114114114

,000,771,773

,654
**

-,028,027

Correlations

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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