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 بعدبسم هللا والحمد  والصالة والسالم على خاتم األنبیاء محمد صلى هللا علیھ وسلم، 

، الذي رزقني ھذه شيء كل وقبل أوالً  تعالى  والثناء بالشكر أتقدم المتواضع العمل ھذا إنجاز
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 لیث الدكتور الرسالة على الفاضل ومشرفي مرشديومن ثم أتقدم بالشكر والعرفان إلى  
رشادي لمساعدتي جهد من وسعه في ما كل قدیمت فيعلى توجیھي  الربیعي ٕ  األفضل نحو وا

 ،الرسالة مناقشة بقبول  المناقشة لجنة ألعضاء واالمتنان الشكرب أتقدم كما وقت، كل في ومتابعتي
  .األعمال كلیة في األفاضل وأساتذتي العلیا للدراسات األوسط الشرق لجامعة بالشكر وأتقدم
 بالغفران، علیھا وأنعم بالجنان، هللا جزاھا ةالحبیب العزیزة الدتيو إلى بالشكر أتقدم ثم ومن  

 المتواضع العمل ھذا بخروج ساھم من كل إلى والعرفان بالشكر أتقدم كما الرحمن، جنة وبدخول

  :للحصر ال المثال سبیل على أذكر للنور،

  

 لي المستمر وتشجیعھم دعمھم على أخواتي. 
 )ة الفاضل، ابتسام العنزي، مھا البخاري نادیة، وھناء، وفاطموابتسام، ( 
 أخي على دعمھ وتشجیعھ لي. 
 )نواف الفاضل ( 
 العمل ھذا یتم حتى بكثیر أو بقلیل ساھم من كل  .  
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  التسویقي في األداء على التسویقیة والمعرفة التسویقي اإلبداع أثر

   :األردنیة االتصاالت شركات 

  دراسة تحلیلیة آلراء عینة من المدراء

  إعــداد

 فاضلال فاضل ھنادي

  إشـــــراف

  الربیعي لیث/ الدكتور

  

  الملخص
  

 في التسویقي األداء على التسویقیة والمعرفة التسویقي اإلبداع أثر قیاس إلى الدراسة هدفت  

 العاملین األقسام ورؤساء المدراء مجموعة من الدراسة عینة وشملت األردنیة، االتصاالت شركات

 وتم، استبانة )180( توزیع تم حیث ،)هأمنی ، رانجأو  ، زین( األردنیة االتصاالت شركات في

 تقریباً  %)76( بلغت وبنسبة اإلحصائي للتحلیل صالحة استبانة )137( منها استبانة، )142( استعادة

  .الموزعة االستبانات مجموع من

 في التسویقي واألداء التسویقیة والمعرفة التسویقي اإلبداع مستوى ارتفاع الدراسة بینت وقد

 الطرق من بالعدید االستعانة خالل من الدراسة فرضیات اختبار وتم ،األردنیة االتصاالت اتشرك

 اإلحصائیة الحزم برنامج   استخدام المسار وتحلیل والمتعدد البسیط االنحدار كتحلیل اإلحصائیة

 . (AMOS 7) وبرنامج) SPSS( االجتماعیة للعلوم

 معنوي مباشر أثر التسویقي لإلبداع أن الدراسة إلیها توصلت التي مهمةال نتائجال بین ومن

 أثر التسویقیة وللمعرفة التسویقي، األداء على معنوي مباشر أثر وكذلك التسویقیة المعرفة على



ل  

 إحصائیة داللة ذو مباشر غیر أثر التسویقي لإلبداع وأخیراً  التسویقي، األداء على معنوي مباشر

  .وسیط كمتغیر التسویقیة ةالمعرف خالل من التسویقي األداء على

بكـل  الشـركات إدارةاهتمـام  ضـرورةیأتي فـي مقـدمتها، الدراسة إلى مجموعة من التوصیات  وتوصلت

مـن اإلبـداع التسـویقي والمعرفـة التســویقیة إلبقـاء حالـة التمیـز أو التفــوق علـى المنافسـین، إضـافة إلــى 

بـداع التســویقي فــي العملیـات وذلــك لمواجهــة ضـرورة ایــالء الشـركات المزیــد مــن االهتمـام والعنایــة باإل

 .   التقلبات السوقیة والنشاطات الترویجیة والتوزیعیة
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   Abstract   

 

This study aimed to measure the impact of marketing innovation and marketing 
knowledge on marketing performance of Jordanian telecommunications companies. The 
study sample included all directors and heads of department who working  in (Zain, 
Orange, Umniah) companies, the total number of population study equal (180) persons, 
so that (180) questionnaires were distributed. Only (142) questionnaires were returned 
and (137) questionnaires were suitable for statistical analysis with a rate (76%). 

The study hypotheses were tested through using several statistical methods such 
as the simple and multiple regression analysis, path analysis, the Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS), and (AMOS 7) program. 

Some of the important results which reached by the study showed that marketing  
innovation has a significant direct effect on marketing knowledge and marketing 
performance, and the marketing  knowledge has a significant direct effect on marketing 
performance. At the same time,  the marketing innovation has significant indirect effect 
on marketing performance through marketing knowledge as a mediator variable. 

The study found a set of recommendations writing in the introduction, the 
companies managers should heed the marketing innovation and marketing knowledge to 
keep the state of excellence or superiority over competitors, in addition to that, 
companies need to pay more attention and care to marketing innovation in all 
companies processes in order to face market fluctuations, promotional and distributive 
activities. 
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   تمهید )1 – 1(

 التـي التحـدیات مـن العدیـد خاللهـا مـن أفـرزت شـاملة بتغیـرات والعشـرون الحـادي القـرن اتسم

 وتكنولوجیــا االتصــاالت وثــورة والتنافســیة العولمــة مجــاالت فــي خصوصــاً  المختلفــة المنظمــات تواجــه

 تلــك اســتثمار نحـو الحثیــث الســعي إطـار فــي كبیــرة آثـار مــن رافقــه ومـا. الــخ...نترنیــتواال المعلومـات

 علـى والخـاص العـام الصـعید علـى المنظمـات مـن للعدیـد األداء وفعالیـة كفـاءة تحسـین فـي التطورات

 األثــر وبـروز التســویقیة للمعرفـة الكبیــرة األهمیـة بــروز إلـى والتنفیــذ التطـویر هــذا أسـهم لقــد. سـواء حـد

 وتحســین تحقیــق فــي هادفــة وســیلة باعتمادهــا الشــروع وضــرورة القــرارات اتخــاذ فاعلیــة علــى لواضــحا

 أنشــطة دعــم فــي وحیویــاً  هامــاً  دوراً  التســویقیة المعرفــة تلعــبو  .خــاص بشــكل وفاعلیتــه األداء كفــاءة

 تنظـر فـالیوم. أربـاح لتحقیـق تهدف ال أو الربح لتحقیق تهدف المنظمات هذه كانت سواء المنظمات،

 .والتطـــور واالبتكــار اإلبـــداع لعملیــات فـــاعالً  أساســاً  تعـــد أنهــا علـــى المعرفــة إلـــى الحدیثــة المنظمــات

 ومــن ،المتمیــز األداء وتحقیــق والفاعلیــة الكفــاءة بلـوغ إلــى مســتمرة بصــورة الحدیثــة المنظمــات وتسـعى

 ورغبـات حاجـات عتشـب التـي ومنتجاتها أهدافها تطویر على مستمر وبشكل المنظمات تقوم ذلك أجل

 المتجــــددة المعرفـــة كســــب مـــن للمنظمــــات البـــد لـــذلك وتحقیقــــاً  المســـتهدفة األســــواق فـــي المســـتهلكین

 ظــل فــي وفاعلــة كبیــرة تنافســیة میــزة المنظمــات یمــنح والــذي عالیــة قیمــة ذا فكــري مــال رأس وتكــوین

  .)6، ص2004 فارة، أبو( .المعرفة اقتصاد

ـــــــــــث   ـــــــــــر حی ـــــــــــداع یعتب ـــــــــــاتیحم احـــــــــــد التســـــــــــویقي اإلب ـــــــــــي للمنظمـــــــــــات النجـــــــــــاح ف    بیئـــــــــــة ف

   والخدمــــــــات الجدیــــــدة المنتجـــــات وفــــــي للمنظمـــــة االســــــتراتیجي التخطــــــیط فـــــي خصوصــــــاً  األعمـــــال،

)Jim, Clemmer 2004,p7.( 
   التنافســــــــــــــیة المیــــــــــــــزة مصــــــــــــــادر عصــــــــــــــب الجدیــــــــــــــدة المنتجــــــــــــــات وتطــــــــــــــویر اإلبــــــــــــــداع ویعتبــــــــــــــر

)Michael & Anderson, 2002,P3.( 
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 وعـدم بالتعقیـد تتمیـز األسـواق أن إلـى Kotler, & Armstrong, (2001, P11). ویـرى

 وقـــــدرتها وتطلعاتهــــا ورغباتهـــــا احتیاجاتهــــا فـــــي تختلــــف اجتماعیـــــة شــــرائح تتضـــــمن كونهــــا التجــــانس

 سـوف مـن خـالل بحـوث التسـویق واالسـتخبارات التسـویقیة السـوق وتحلیل دراسة فإن وبذلك الشرائیة،

 الســوق، فــي الســائدة المنافســة وطبیعــة والرغبــات اجــاتالح هــذه تحدیــد مــن األعمــال منظمــات یمكــن

 میـــزة تحقیـــق مـــن المنظمـــة تمكـــن فیـــه المـــؤثرة العوامـــل وتحدیـــد الســـوق إدراك علـــى القـــدرة أن حیـــث

  .السوق مستوى على تنافسیة

 تسـعى هادفـة اجتماعیـة وحـدة عـن عبـارة االتصـاالت شـركة أن االعتبـار عـین في أخذنا فإذا

 فـي بهـا تقـوم التـي الخدمیة األنشطة في واالستمرار االستقرارالربح و  لتحقیق أدائها تحسین خالل من

 یقودهـــا أن شـــأنه مـــن الحدیثـــة واألســـالیب األطــر اســـتخدام نحـــو ســـعیها وأن المتعـــددة المتغیـــرات ظــل

 یقودنــا ذلــك فــان االتصــاالت، قطــاع فــي المختلفــة المنظمــات بــین المحتدمــة المنافســة ظــل فــي للبقــاء

عناصـــر الجـــودة  اســـتثمار نحـــو واضـــحة برؤیـــة تســـعى ال التـــي االتصـــاالت شـــركات أنبـــ القـــول إلـــى

 الكبیـرة المنافسـة أمـام الـزوال أو االضمحالل إلى تتعرض سوف المستمر بالتطویر والتحسین الشاملة

  ).332ص ،2008 وجونز، هل،( .االتصاالت عالم في

فـــي  التســـویقي األداء علـــى التســـویقیة المعرفـــةو  التســـویقي اإلبـــداع أثـــر قیـــاس الدراســـة هـــذه وتحـــاول

 .األردنیة االتصاالت شركات
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  مشكلة الدراسة )1 – 2(

 فهــي العالمیـة المؤسسـات وعـن العـالم عــن بمعـزل األردن فـي  االتصـاالت شـركات تعـیش ال

 المعرفـــة مـــن االســـتفادةو  اإلســـراع إلـــى مـــدعوة فهـــي وبالتـــالي متغیـــرات، مـــن حولهـــا بمـــا وتتـــأثر تـــؤثر

 مــن عــالي مســتوى وتحقیــق وتحدیاتــه العصــر تطــورات مــع یــتالءم بمــا  علیهــا تحصــل التــي یقیةالتسـو 

 والتـي الدراسـة مشـكلة جاءت هنا ومن ،التسویقي أدائها مستوى رفع في یساهم وبما التسویقي اإلبداع

فـي  التسـویقي األداء علـى التسویقیة المعرفةو  التسویقي اإلبداع أثر مـا: التالي السؤال في تتلخص

   ؟األردنیة االتصاالت شركات

 :الدراسة التتساؤ 

  :التالیة التساؤالت لما ذكر انفَا تأتي هذه الدراسة لإلجابة عن اً استناد

 ؟األردنیة االتصاالت شركاتفي  التسویقي األداء على اإلبداع التسویقي أثر وه ما -

 ؟األردنیة االتاالتص شركاتفي  التسویقي األداء على لمعرفة التسویقیةا أثر هو ما -

 ؟األردنیة االتصاالت شركاتفي  أثر اإلبداع التسویقي على المعرفة التسویقیة هو ما -

بوجـود المعرفـة التسـویقیة كمتغیـر وسـیط فـي  التسـویقي األداء علـى هـو أثـر اإلبـداع التسـویقي ما -

 ؟شركات االتصاالت األردنیة
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  فرضیات الدراسة )1 – 3(
  :  األولى الرئیسیة الفرضیة

H1  :"االتصـاالت شـركاتفـي  التسـویقي األداء علـى التسـویقي لإلبداع حصائیةإ داللة ذو أثر یوجد 

  ."األردنیة

  :  الثانیة الرئیسیة الفرضیة

H2 " :االتصـاالت شـركاتفـي  التسـویقي األداء علـى التسـویقیة للمعرفة إحصائیة اللةد ذو أثر یوجد 

  ".األردنیة

  : الثالثة الرئیسیة الفرضیة

H3 : "ــــة ذو أثــــر یوجــــد ــــداع إحصــــائیة دالل ــــى التســــویقي لإلب  شــــركات فــــي التســــویقیة المعرفــــة عل

  ."األردنیة االتصاالت

  : لرابعةا الرئیسیة الفرضیة

H4   :"بوجــود التســویقي األداء علــى التســویقي لإلبــداع إحصــائیة داللــة ذو مباشــر غیــر أثــر یوجــد 

  ".األردنیة االتاالتص شركات في وسیط كمتغیر التسویقیة المعرفة

  ف الدراسةاهدأ )1 – 4(

 : یلي ما إلى الدراسة هذه تهدف

 .األردنیة االتصاالت شركاتفي  التسویقي األداء على اإلبداع التسویقي أثر قیاس   -

 األردنیة االتصاالت شركاتفي  التسویقي األداء على المعرفة التسویقیة أثر قیاس -

 .ة التسویقیة في شركات االتصاالت األردنیةالمعرفاإلبداع التسویقي على  أثر قیاس -

أثــر اإلبــداع التســویقي علــى األداء التســویقي بوجــود المعرفــة التســویقیة كمتغیــر وســیط فــي  قیــاس -

 .شركات االتصاالت األردنیة
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  أهمیة الدراسة )1 – 5(

أنهــا عملــت علــى تحقیــق أغنــاء فكــري للنظریــات التــي تناولــت متغیــرات : فــي الجانــب النظــري

اســة  وبصــفة خاصــة اإلبــداع التســویقي والمعرفــة التســویقیة ولتأشــیر حالــة االلتقــاء والتمیــز مــابین الدر 

  .هذین المتغیرین،  إضافًة إلى تأشیر األسبقیة في التأثیر لكل منهما

قدمت هـذه الدراسـة نتـائج وتوصـیات إلدارات شـركات االتصـاالت یمكـن : في الجانب العملي

ة التمیــز لكــل منهــا إذ شـهدت هــذه الشــركات حـاالت نمــو متســارعة مرتبطــة االسـتفادة منهــا إلبقــاء حالـ

بمستوى التطور التكنولوجي المتسارع والتي حاولت فیها كل هذه الشركات االستفادة مـن هـذا المتغیـر 

بقــاء حالــة التمیــز علــى المنافســین وذلــك نــابع مــن النتــائج التــي قــدمتها الدراســة والتــي أشــ ٕ إلــى رت اوا

  .     اإلبداع التسویقي والمعرفة التسویقیة واألداء التسویقي في الشركات الثالثة ارتفاع كل من

  اإلجرائیة المصطلحات )1 – 6(

  :الدراسة لمتغیرات اإلجرائیة التعریفات

تغییـر  إلـىالتسـویقیة تـؤدي  واألنشـطةكل فكرة جدیدة فـي الممارسـات  هو :التسویقي اإلبداع -

اآلخـرین فـي المجـال متفوقـة علـى شـكل الـذي یجعـل المنظمـة ایجابي ویـتم تطبیقهـا بنجـاح بال

  .(Michael, Porter 1990, P71) .التسویقي

ُحتـاج والتـي بالسـوق المتعلقـة المعرفـة بهـا یقصـد :التسـویقیة المعرفة -  جمـع خـالل مـن إلیهـا ی

 ,Hanvanich, etal, 2003(. المنظمــة ذاكـرة فــي خزنهــا و وتفسـیرها المعلومــات نشـرو 

P125(.  
 .التســویقیةانجــاز األعمــال حتــى تصــل المنظمــة إلــى أهــدافها  عملیــة هــو :التســویقي ألداءا -

Morgan, et al, 2002, P364)(.  
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  حدود الدراسة )1 – 7(

 ، Orangeاورانـج ،Zainزیـن ( . وفروعهـا األردنیـة االتصـاالت شـركات :المكانیـة الحـدود -

  .، في مدینة عمان)Umniah أمنیة

إلــى أبریــل  2010مــن أكتــوبر المیدانیــة  الدراســة اســتغرقتها التــي دةالمــ :الزمنیــة الحــدود -

2011 . 

ومـدیري وع بمجوعـة مـن المـدراء وهـم مـدراء الشـركات ومـدراء الفـر  یتمثـل :البشـریة الحـدود -

التســـویق والبحـــث والتطـــویر والمـــوارد البشـــریة، ورؤســـاء األقســـام ورؤســـاء فـــرق التســـویق فـــي 

 .دینة عمان، في ماألردنیة االتصاالت شركات

ـــة الحـــدود - فـــي قیـــاس  المســـتخدمة التالیـــة المصـــادر مـــن كـــل علـــى الدراســـة ســـتعتمد: العلمی

 :كما یليو متغیرات الدراسة 

 .)(Lee & Sukoco, 2007, P571 التسویقي اإلبداع -

 .) (Gold, et al, 2001, P186التسویقیة المعرفة -

 .) (O`Sullivan, et al, 2009, P861 يالتسویق األداء -

  محددات الدراسة )1 - 8(

 :یلي ما على الدراسة محددات تشمل

 .عدم رغبة بعض أطراف أفراد العینة لإلجابة على متغیرات الدراسة .1

 .قلة عدد االستبانات المستردة .2

، إذ رفضـــت ســـتباناتعـــدم تعـــاون بعـــض الشـــركات وفـــي مقـــدمتها شـــركة زیـــن فـــي انجـــاز اال .3

 إلــىسـخ فقـط، وتــم إعـادة النسـخ المتبقیـة ن) 10(دخـول الباحثـة إلـى المؤسسـة واســتلمت فقـط 



 8

لتضــــمنها  ناتالباحثـــة وبعــــد انتظــــار طویــــل بینـــت الشــــركة عــــدم رغبتهــــا فـــي انجــــاز االســــتبا

، األمـــر الـــذي حـــدى بالباحثـــة خـــالل فتـــرة االنتظـــار إلـــى أن تصـــرح بهـــامعلومـــات ال ترغـــب 

مـن  انات االسـتب ءالتحرك بشكل مباشـر علـى فـروع ومكاتـب الشـركات فـي مدینـة عمـان لمـل

     .خالل اللقاء المباشر مع مدراء الفروع والمكاتب
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 أنموذج الدراسة (1 - 9)

  
  

ذج المقترح العالقة االفتراضیة بین متغیرات الدراسة اإلبداع التسویقي، یوضح النمو 

ة وجود أثر لإلبداع التسویقي على األداء افترضت الدراس إذوالمعرفة التسویقیة، واألداء التسویقي، 

التسویقي والذي عبرت عنه الفرضیة األولى، كما افترضت الدراسة وجود أثر للمعرفة التسویقیة 

الدراسة وجود أثر لإلبداع  أیضاً على األداء التسویقي والمتمثل بالفرضیة الثانیة، كما افترضت 

هذه العالقات  إلىعنه الفرضیة الثالثة، إضافًة على المعرفة التسویقیة والذي عبرت التسویقي 

، وجود أثر غیر مباشر لإلبداع أعالهالثالثة المباشرة فقد افترضت الدراسة والمتمثلة بالنموذج 

التسویقي على األداء التسویقي من خالل المعرفة التسویقیة كمتغیر وسیط والذي عبرت عنه 

  . الفرضیة الرابعة

 اإلبداع
 التسویقي

 
 

 التسویقیة المعرفة
 
 

 التسویقي األداء
 
 

H4 

H2 
H3  

H1 
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 الفصل الثاني

  نظري والدراسات السابقةاإلطار ال

  

  المقدمة )2 - 1(

  المعرفة التسویقیة )2 - 2(

  اإلبداع التسویقي) 2 - 3(

  األداء التسویقي) 2 - 4(

  الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة) 2 - 5(

  ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة )2 - 6(

  

  

  

  

  

  



 11

  اإلطار النظري: أوالً 

  المقدمة )2 - 1(

 التي المفاهیم مجموعة تعكس محددة إداریة فلسفة لها یكون وان بد ال التسویق رةإدا نإ  

 التسویق إدارة إن یعني مما التسویقي، األداء توجیه في تستعملها وبالتالي بها وتؤمن فیها تعتقد

 قامت التي والمعلومات البیانات تحلیل خاللها من تستطیع التي اإلداریة العملیات كافة تمارس

 جالب،. (التسویقي لنشاطها والبرامج الخطط وضع أجل من وذلك واألسواق الزبائن عن عهابجم

  ). 87ص ،2010 والعبادي،

 منظمات في الثروة إلیجاد والموارد األصول أهم الحاضر الوقت في المعرفة تمثل  

 من تصاداالق انتقال عصر في تقلیدها یمكن ال مستدامة تنافسیة میزات المعرفة وتعطي األعمال،

 الیوم معنیة األعمال منظمات جمیع أصبحت حیث معرفي، اقتصاد إلى معلوماتي صناعي اقتصاد

 التي بالمنتجات ومكثفة متجسدة نجدها فالمعرفة المادیة، بالسلع تتعامل التي تلك وحتى بالمعرفة

 فإن لذلك النقد، لیدوتو  القیمة بإیجاد المعنیة الموارد بین من األهم أصبحت أنها كما استهالكها، یتم

 في المعرفة هذه استخدام ثم ومن المعرفة على الحصول لغرض وتتنافس تتبارى األعمال منظمات

دریس، الغالبي،. (التنافس ٕ   ).544ص ،2009 وا

 المتوفرة المعرفة مخزون حسنی بدوره والذي التعلم، یحدث المعرفة، تستخدم فعندما

  . المعرفة إدارة نحو الموجه المؤسسي الروتین هي عالةالف المعرفة  إدارة فممارسات. بالشركة

 وغیر الملموسة الموارد من االستفادة من الشركة تمكن أیضاً  الفعالة المعرفة إدارة أن كما

 ,Lorenzon, etal(. كاختراع عادتاً  تشاهد  أفكار على تحتوي ذاتها بحد المعرفة نفإ الملموسة،

2005, P3.(  
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 من العدید تعرف ذلك، على وعالوة. المعرفة على مبنیة صبحت المؤسسات فإن وعلیه،

 من الرغم فعلى ذلك، ومع. لتنافسیةا للمیزة الرئیسي المصدر أنها على المعرفة الحدیثة المقاالت

 التسویقیة المعرفة إدارة في البحث فإن للشركات، تنافسیة میزة تخلق المعرفة أن لفكرة النظریة القوة

، یعد دارة العملیات، إدارة خصوصاً ( لألنظمة بالنسبة المعرفة إدارة أبحاث مع رضویتعا نادرًا ٕ  وا

 السوق توجهات على اإلستراتیجیة واإلدارة العام التسویق أكادیمیو ركز ذلك، من وبدالً ). المعلومات

  .)(Tsai &Shih, 2004, P525. المؤسسي والتعلم

  المعرفة التسویقیة )2 - 2(

  Knowledge:  المعرفة: أوالً 

  :بالمعرفة المقصود

 األشیاء عمل كیفیة مع والتأقلم والتجربة الدراسة خالل من المكتسب الفهم تعني المعرفة إن  

 المعرفي واإلرث والقواعد واإلجراءات الحقائق تراكم من تتولد وهي وسریع سهل بشكل

  ).Awad & Ghazisi, 2004, P33(.كتسبمال

 ویشارك بسالسة، داخلها المعلومات تتدفق منظمیه بیئة تولید نهاأ على المعرفة إدارة تعریف تم كما

. المنظمیه المعرفة لتولید ومعرفة خبرات من یمتلكون فیها البعض بعضهم فیها المستخدمون

ي،(   ).149ص ،2005 كرمالّل

  :المعرفة خصائص

 األفـراد عقـول فـي موجودة أنها في  المعرفة خصائص )Taylor, 2000,  P1-5( حدد وقد

 قابلــة العمــل، جماعــات ،المنظمــة( الجماعــة أفــراد بــین مشــتركة أنهــا الــتعلم، نتیجــة تتكــون  ،بالتجربــة

  .)الخ..... ،المنظمة تطویر و إدارة على كبیر تأثیر لها ،صریح أو ضمني بشكل للنقل
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 و عملیاتهــا و المنظمــة فــي المعرفــة أنــواع جمیــع تشــمل أنهــا الخصــائص هــذه مــن ویالحــظ

  .المختلفة التنظیمیة المستویات في المنظمة إدارة لىع تأثیراتها

  :للمعرفة التالیة الخصائص إلى (Housel & Bell, 2001, P4-11) أشار قد و

 یجعلهــا ممــا ذهنیــة خصــوبة لــدیها الشــركات بعــض أن یعنــي وهــذا :تولــد أن یمكــن المعرفــة -1

 یــتم الــذین الشــركة فــي ونالمبتكــر  األفــراد یمثلــه مــا وهــذا الجدیــدة، المعرفــة تولیــد علــى قــادرة

  . المعرفة وتولید االبتكار استدامة عملیة في علیهم التعویل

ـــن المعرفـــة -2  یـــتم المعـــارف مـــن جـــداً  القلیـــل أن إذ تمـــوت أن للمعرفـــة یمكـــن :تمـــوت أن یمك

 فــأن وعلیــه معرفتنــا مــن جــداً  القلیــل هــو والــدوریات الكتــب فــي منهــا یكتــب مــا وأن تســجیلها،

  . الشخص مع تموت المعارف من العظمى الغالبیة

 ثــروة زیــادة أجــل مــن القیمــة ذات بالمعــارف االحتفــاظ یــتم عــادة :تمتلــك أن یمكــن المعرفــة -3

 أو اختــراع بــراءات إلــى تمتلكهــا التــي المعرفــة تحویــل فــي كبیــراً  دوراً  تمــارس والتــي الشــركات

 . المادیة الملكیة شأن شأنها القانونیة بالحمایة تتمتع تجاریة أسرار

 تكـون أن بالضـرورة لیسـت الشـركة فـي المعرفـة أن بذلك ویقصد :األفراد في متجذرة عرفةالم -4

 وهــي ذهنیــة كإمكانــات بهــا االحتفــاظ یــتم التنظیمیــة المعرفــة مــن فــالكثیر ومنظــورة، صــریحة

 . ومنظورة صریحة معرفة إلى للتحول قابلة

 مــن الكثیــر تخــزین تــم ولقــد المعرفــة مــن المزیــد تخــزین یمكــن أي :تخــزن أن یمكــن المعرفــة -5

 األشـرطة واألفـالم، الـورق علـى التخـزین هـذا تـم وقـد الماضیة، سنة العشرین خالل المعارف

 .االلكترونیة الوسائل على التخزین یجرى وحالیا

 أخــرى أنــواع هنــاك والصــریحة الضــمنیة المعرفــة إلــى باإلضــافة :تصــنف أن یمكــن المعرفــة -6

 للشــــركة، قیمــــة ذات بطریقــــة األشــــیاء عمــــل یفیــــةك بمعرفــــة تتعلــــق للمعرفــــة التصــــنیفات مـــن
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 هـي الفئـة وهـذه العمـل فـي تسـتخدم التي والعالقات الحدس، بالرؤیة، المتعلقة األفراد ومعرفة

 .الشركة في األوسع

مكانیة المعرفة فهم على تساعد أنها الخصائص هذه من ویتضح ٕ دارتها تصنیفها وا ٕ    . أفضل بشكل وا

  المعرفة أنواع

دریس، الغالبي،( حسب نوعین من تتكون المعرفة إن ٕ   :هما) 545ص ،2009 وا

 أن یمكن التي والبیانات بالمعلومات المتمثلة:Explicit Knowledge الصریحة المعرفة .1

 وهذا مختلفة، بوسائل واسترجاعها ونقلها تقاسمها ویمكن مختلفة بطریقة وتعالج وتدمج تتراكم

جراء العمل وطرق التطبیقات في نجده ما ٕ  من النوع هذا عرف حیث. وغیرها الرسمیة اتهاوا

 والقابلة المنظمة بمعلومات المرتبطة المعارف جمیع بأنها )(Backman الباحث المعرفة

  .ومفهومة صریحة معلومات تمثل فهي. والمشاكل اإلشكاالت لحل والتداول الإلستخدام

 الترمیز حد إلى بعد تصل لم معرفة تكون ما وعادة: Tacit Knowledge الضمنیة المعرفة .2

)Codification(، ،انه ورغم الخاصة، وخبراتهم األفراد عقول في تكون فإنها وبذلك والرسملة 

  .اآلخرین إلى بالكامل ونقلها عنها التعبیر یصعب فانه منها، جوانب مشاركة یمكن

 موضوع حول بالمعرفة تتعلق الصریحة المعرفة أن إلى )Daft )2001, P259 أشارو 

  .)knowing how( كیف بمعرفة تتعلق الضمنیة المعرفة فیما ،)knowing about( معین

 الكتاب من العدید قدم) وصریحة ضمنیة(للمعرفة الرئیسي التصنیف إلى باإلضافةو 

م فقد للمعرفة، متعددة أخرى تصنیفات والباحثین  للمعرفة تصنیفاً ) 44- 43ص ،2008 نجم،( قدّ

 : وهي المعرفة، على القائمة لشركاتا في رئیسیة مستویات ثالثة من
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 المعرفـة مـن المطلـوب األدنـى النطـاق وتمثـل :)Core Knowledge( الجوهریـة المعرفـة  .1

 طویلــة تنافســیة قابلیــة للشــركة تضــمن ال المعرفــة وهــذه الصــناعة، فــي بــدورها الشــركة لتقــوم

 عــــن زهــــاوتمی الصــــناعة نفــــس فــــي األعضــــاء األخــــرى الشــــركات لــــدى متــــوفرة وهــــي األمــــد،

 .األعضاء غیر الشركات

 الشـــركة تجعـــل التـــي المعرفـــة وتمثـــل :)Advanced Knowledge( المتقدمـــة المعرفـــة  .2

 المعرفـة مـن والجـودة المسـتوى بـنفس عـام بشكل تتمتع الشركة أن فمع تنافسیة، بقابلیة تتمتع

 وكسـب رفتهـامع فـي التمیـز علـى قـدرتها فـي عـنهم تختلـف أنهـا إال المتنافسـون، یمتلكها التي

 .تنافسیة میزة

ــن التــي المعرفــة وتمثــل :)Innovation Knowledge( بتكاریــةاإل المعرفــة  .3  الشــركة تمكّ

 المعرفــة مــن النــوع وهــذا عــنهم، كبیــر بشــكل نفســها وتمیــز ومنافســیها صــناعتها تقــود أن مــن

ـن قدرتها، ومصادر المعرفة في جدید هو لما باالبتكار مرتبط  قواعـد یـرتغی مـن الشـركة ویمكّ

 .صناعتها مجال في اللعبة

 ماو  كامنة معرفة ووصفها بتكاریةاإل بالمعرفة االهتمام منظور من التصنیف لهذا النظر یمكن

 .المبتكرین الباحثین عقول في إال موجودة غیر زالت

  :المعرفة تولید عملیة

 كیف ینیب أنموذجاً ) 1995( عام) Takaeuchi(و (Nonaka) هما یابانیان خبیران قدم  

 بین التفاعل خالل من ونقلها المعرفة تولید یمكن انه إلى وأشارا. المعرفة تولد أن للمنظمات یمكن

ي،(كاآلتي المعرفة لتحویل أنماط أربعة تتولد التفاعل هذا مثل وفي األفراد،  ،2005 كرمالّل

  ):75-79ص
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 مجتمعیةال Socialization: من وتحدث فرد،ال من الضمنیة المعرفة انتزاع عملیة وهي 

 أغلب في الیابانیة الشركات وتعتمد. العمل أثناء والتدریب الخبرات في التشارك خالل

 تجاربهم العمال یتبادل بحیث العمل موقع خارج رسمیة غیر اجتماعات عقد على األحوال

 ذلك، على األمثلة ومن. بالعمل العالقة ذات والمشكالت المشروعات حول وخبراتهم

 العمل أثناء التدریب والحوارات، المحادثات رسمیة،ال غیر االجتماعات ي،الذهن العصف

 .الزبون مع والتفاعل

 التجسید Externalization: معلنة، معرفة إلى الضمنیة المعرفة تحویل عملیة وهي 

 المعرفة تتحول المرحلة هذه ففي الوظیفي، والتناظر االستعارات أشكال العملیة هذه وتتخذ

 التمهیدیة الرسوم ذلك، على األمثلة ومن). (Hypotheses وفرضیات نماذج إلى الضمنیة

 وتبادل العمل ورش بالعمل، القیام بعد ما مراجعات االتصال، أجل من اإلیجازیة و

 .األفضل الممارسات

 التركیب Combination: معلنة معرفة إلى المعلنة المعرفة تحویل على النمط هذا یعمل 

 األفراد ویناقش المعلنة، المعرفة من أجزاء أو مجموعات وتركیب توحید خالل من أخرى

 األمثلة ومن. والندوات واالجتماعات يااللكترون والبرید الهاتف بواسطة المعلنة معرفتهم

 .والمؤتمرات المنشورات االفتراضیة، المكتبة ذلك، على

 التذویت Internalization: وهنا ضمنیة، معرفة إلى المعلنة المعرفة تحویل عملیة 

 بالعمل التعلم خالل من النمط هذا احتذاء تم وقد وخبراتهم، تجاربهم األفراد یذوت

)Learning By Doing( .التغذیة مراجعة المعرفة، نطاق یشمل ذلك، على األمثلة ومن 

 .للمستهلك الراجعة
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لیات المعرفة الفعالة تتطلب أربعة عم لتولید أن )(Gold, et al, 2001, P192الحظ 

  :أساسیة

وتشمل األنشطة التجاریة الخاصة بالحصول ، جمع وخلق معرفة جدیدة: اكتساب المعرفة .1

 .على المعرفة

وهي تحویل المعرفة ، تخزینها في مستودع  وجعلها متاحة وسهلة الوصول: تحویل المعرفة .2

  .الحالیة إلى معرفة مفیدة

یتم تطبیق المعرفة بعد تحویلها ، حیث استغاللها وتطبیقها بشكل مفید: تطبیق المعرفة .3

  .كذلك االستخدام الفعلي للمعرفة، مباشرة

وهي تلك العملیات التي صممت لحمایة معرفة  ،منع استخدامها الخاطئ: حمایة المعرفة .4

  .قانوني وغیر الالئق والسرقةالالشركة من االستخدام غیر 

 في بأنواعها المعرفة إلدارة شمولیاً  میاً انظ مدخالً  ) (Marquardt, 2002:P26اقترح وقد

 بالتسلسل تسیر خطوات ست المستخدم إلى المعرفة نقل لعملیة المقترح األنموذج ویمثل. المنظمة

  :كالتالي

          Acquisition.  اإلقتناء -1

   Creation.  التولید -2

  Storage.  الخزن -3

  Analysis and Data Mining.  وتحلیلها المعلومات استخراج -4

  Transfer and Dissemination.   لنشروا النقل -5

  Application and Validation.  والمصادقة التطبیق -6
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 العملیات هذه نمو حال وكفایة بفاعلیة تتعلم المنظمات أن ،)2-1( رقم األنموذج ویوضح

في الحصول على المعرفة ومن ثم تولید  أمتسلسلة تبد عملیات فإنها وبالتالي،. وتفاعلها الست

ة وخزن تلك المعرفة واسترجاعها وقت الحاجة إلیها وتحلیلها، بعد ذلك نشر ونقل المعرفة المعرف

 منها قناة وكل ،حددةم قنوات خالل من توزع أن یجب فالمعلومات. وبعدها التطبیق لتلك المعرفة  

 .وتنقیح مراجعة لعملیات مستمر، وبشكل المعرفة، إدارة تخضع أن ویجب. مختلفة زمنیة اطر لها

 هذه من مرحلة كل خالل المعرفة تقود التي المتعلمة المنظمة بناء قلب في المعرفة إدارة تقع و

 .الست المراحل

  

 )(- :التالي Marquardt عند المعرفة إدارة أنموذج 1)-2( الشكل

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
                                                        
(  )  Marquardt, Michael J. (2002) Building the Learning Organization, U.S., A., Davis – Black 

publishing Company, p. 27   

 اإلقتناء
 

 التطبیق والمصادقة 

 النقل والنشر

 المعلوماتاستخراج 

 وتحلیلها

 

  الخزن 

 

 التولید

 

   المعرفة
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، تصبح فإنها ما منظمة في المعرفة تولید یتم وعندما  تولید على یعمل أن یمكن موردًا

 یصبح واإلبداع اإلبداع، مصدر فالمعرفة اتجاهین ذات عملیة واإلبداع والمعرفة. جدیدة تجاتمن

ي،. (الجدیدة المعرفة مصدر بدوره   :على اإلبداع یشتمل حیث) 141ص ،2005 كرمالّل

 المعلومات جمع. 

 معرفة إلى المعلومات تحویل. 

 ونقلها المعرفة في التشارك. 

 العملیات أو الخدمات أو جاتالمنت في المعرفة) دمج( تجسید. 

 اختراعاً  األمور هذه جعل. 

 االبتكار( العملي الصعید على االختراع هذا استخدام.(  

  :أهمیة المعرفة

 كان استخدامها ازداد وكلما الثمن، باهظة ،)Assets( الموجودات أحد المعرفة تعتبر  

 البنیة تتبنى أن المعاصرة ئةالبی في األعمال منظمات على ویجب. فاعلیة أكثر العملي تطبیقها

 مساعداً  عامالً  الموجودة التكنولوجیا وتعتبر المتفوق، األداء تحقیق أجل من اإلبداعي والتفكیر

 وتستخدمها، المعرفة تتعلم التي الشركات هي النجاح تحقق التي والشركات المجال، هذا في وممكناً 

 البیانات وبین المعرفة بین التمییز جبوی. األفضل الممارسة مجال في والمرشد القائد وتصبح

 بیانات قاعدة تمتلك وببساطة ألنها المعرفة على تقوم أنها تعتقد المنظمات من فالعدید والمعلومات،

 نقطة فإن وعلیه. والزبائن والمنافسین المنافسة عن المعلومات من هائالً  كما تمتلك أنها أو ضخمة

 المعرفة طبیعة فهم هي المعرفة وتحركها تقودها منظمة لتصبح المنظمة تحول عملیة في البدایة

دارة ٕ  وعلى المعرفة، على متزاید وبشكل المعاصر االقتصادي النظام یرتكز حیث المعرفة، وا

 أجل ومن بفاعلیة تنافس كي أدائها تحسین أجل من مستمر بشكل إبداعیة تكون أن المنظمات
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 األفراد لدى الموجودة والمهارات والموهبة لخبرةا تستغل أن المنظمات هذه على یجب ذلك، تحقیق

ي،. (المنظمیة المعرفة تشكل جمیعاً  فهي العاملین،   ).60-65ص ،2005 كرمالّل

 مشروعات تبني على تقوم واسعة حركة الحكومیة والمؤسسات األعمال منظمات شهدت

 ,Turban, etal( لفعالا واالبتكار التنافس استدامة تحقق التي هي المعرفة لتصبح المعرفة إدارة

2002, P479(، المعرفة على مرتكزة أصبحت التي التنافسیة للمیزة مصدر وهي )Waltz, 

2003, p8.(   
 حركة أوجد ما سرعان )Micro( الجزئي المستوى على المعرفة نحو المنظمات تحول أن

 وبهذا  ،)Macro( الكلي المستوى على المعرفة على القائم االقتصاد نحو التحول من واسعة

دارة المعرفة أصبحت ٕ  إلى أدى التحول هذا كما. المنظمات لكل األساسي المطلب هي المعرفة وا

 بوصفها والجامعات ،المعرفة كثیفة منظمات بوصفها والخدمیة الصناعیة المنظمات عن الحدیث

  . )Geiger, 2004, P7( المعرفة على قائمة مؤسسات

  :المعرفة حمایة

 من أي القانون بواسطة والرموز والعملیات، المنتجات، في الموجودة فةالمعر  حمایة یمكن  

 وحینما. المنافسین قبل من استعمالها إساءة عدم اجل من االختراع وبراءات التألیف حقوق خالل

 مشكلة فكریة ملكیة إلى المعرفة تتحول الرموز والعملیات، بالمنتجات، المعرفة دمج یتم

 خالل من حمایتها تتم صناعیة ملكیة الصناعیة والتصمیمات لتجاریة،ا والعالمات االختراعات،

ي،. (تسجیلها   ).139ص ،2005 كرمالّل
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  .Marketing Knowledge التسویقیة المعرفة: ثانیاً 

  :التسویقیة بالمعرفة المقصود

حتـــاج والتـــي بالســـوق المتعلقـــة المعرفـــة بهـــا یقصـــد ُ  ونشـــر عرفـــةالم جمـــع خـــالل مـــن إلیهـــا ی

  .)Hanvanich, etal , 2003, P125(. المنظمة ذاكرة في وخزنها وتفسیرها ماتالمعلو 

سـه شـيء كـل بأنهـا .Rossiter, (2001, P26) التسویقیة المعرفة تعریف تم كما ّ در ُ  مـدراء ی

  حیـــث. التســـویق خطـــط وضـــع عنـــد التســـویق مـــدراء علیـــه یعتمـــد ومـــا التســـویق، ومستشـــارو التســـویق

 فمهـــارات. التســـویق وتكنولوجیـــا بالتســـویق، التكنولوجیـــة المعرفـــة تســـویق،ال بمهـــارات تـــرتبط أن یمكـــن

 مثـــل متعـــددة أنشـــطة وتشـــمل المختصـــین، مواقـــف فـــي المســـتخدمة اإلمكانیـــات عـــن عبـــارة التســـویق

 التســویقیة باإلمكانیــات المهــارات تســاهم أن یمكــن كمــا. واالتصــال القــرارات اتخــاذ التحلیــل، التخطـیط،

 أن یمكـن التـي البیئـة بتغیـرات لالسـتجابة تسـویقیة مـواد واسـتخدام العمـالء، مـع دةالجیـ العالقـات لبناء

 تســـتكمل التـــي والطـــرق باألســـالیب فتهـــتم بالتســـویق التكنولوجیـــة المعرفـــة أمـــا. المؤسســـة عبـــر تســـود

 . التسویقیة الواجبات بواسطتها

 األشـــیاء، لعمـــل المنتظمـــة الفـــرق الفهـــم، األفكـــار، مجمـــوع التســـویق تكنولوجیـــا تشـــكل بینمـــا

 تحویـــل إلـــى یـــؤدي التســـویق لتكنولوجیـــا النـــاجح التطبیـــق إن. مفیـــدة بـــإجراءات األشـــیاء هـــذه وتكامـــل

 مثــــل( فعالــــة تســــویقیة أنشــــطة إلــــى اإلنســــانیة والجهــــود الوقــــت المــــال، مثــــل المــــوارد مــــن المــــدخالت

  .)Bennett, etal , 2008, P42() الخ الجذابة، الجدیدة المنتجات تطویر االتصاالت،

  فــــي وتتضــــمن األنشــــطة تنفــــذ عنــــدما المطلوبــــة المعرفــــة هــــي التســــویقیة، المعرفــــة أن كمــــا

 مصــــطلح یشــــمل كمــــا ، التســــویق معلومــــات أنظمــــة المنــــتج، تصــــمیم التــــرویج، التســــویقیة، األبحــــاث

 ,Gutierrez, etal , 2008( .التســویقیة المعرفــة وتخــزین توزیــع خلــق، علــى التســویقیة المعرفـة

P253(.  
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 وتخـزن وتـوزع تخلـق، التـي العملیـات مـن مجموعـة عـن عبارة التسویقیة المعرفة إدارة أن ماك

 ,Tsai & Shih(. واالتجاهـات التوزیـع قنـوات المنتجـات، المنافسـین، وتفضـیالتهم، العمـالء معرفـة

2004, P524(. التسـویقیة المعرفـة الشـركة مسوقو یطبق عندما التسویقیة الشركة إمكانیات وتتحسن 

 وتــربط الزبــائن مــع العالقــات بتحســین للشــركات المكثفــة المعرفــة تســمح حیــث التســویق، مشــاكل لحــل

  .لألسواق والخدمات السلع أفضل وتقدیم المتطرفة، اإلیرادات

) Glazer )1991 اعتبــر حیــث المؤسســیة، الكفــاءة جــوهر التســویقیة المعرفــة مهــارات وتعــد

 واحــدة التســویقیة المعرفــة فــإن وعلیــه  للمؤسســات، راتیجیةاإلســت األصــول هــي أنهــا التســویقیة المعرفــة

 تعظـیم ذلـك عـن ینـتج وبالتـالي التنافسـیة بمیزتهـا الشـركة تنفـرد أن ویمكـن بالشـركة األصول أثمن من

 ).Tsai & Shih, 2004, P525(. الشركة أداء

 اهتمـــام مـــدى عـــن تعبـــر انهـــا التســـویقیة المعرفـــة ,P109 (.Druker ,1985( عـــرف كمـــا

  .لمنتجاتها متمیز آداء لتضمن المطلوبة المعرفة بنوع لمنظمةا

  :التسویقیة المعرفة أنواع

 المعرفة تتضمن أن ینبغي التسویقیة المعرفة بأن .Carneiro, (2000, P89) ویرى

  .الجذب وعوامل السوق في وتفضیالتهم الزبائن، بحاجات الكاملة

 علــى یجــب التــي التســویقیة المعرفــة مــن أنــواع ســبعة .November, (2008, P434( أوضــح

 :وهي بها تهتم أن الشركات

   .بالمستهلك المعرفة -1

 .بالمنتجات المعرفة -2

 .بالمنافسین المعرفة -3

 .المقدمة التسویقیة بالخدمات المعرفة -4
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 .الشركة تتبعها التي األنظمةو  باإلجراءات المعرفة -5

 .حالیا الشركة بها تهتم التي بالمواضیع المعرفة -6

  .خارجهاو  داخلها الشركة معهم تتعامل الذین فرادباأل المعرفة -7

 :التسویقیة للمعرفة التالیة األنواع. Hanvanich, etal., (2003, P129)  اقترح وقد

  ).product data management( المنتج بیانات إدارةالمعرفة ب -

 ).Supply Chain management( التورید سلسة إدارةالمعرفة ب -

 .)Customer Relationship management( الزبون تعالقا إدارةالمعرفة ب -

 بشــــكل لهــــا والتطــــرق التســــویقیة للمعرفــــة األنــــواع هــــذه علــــى التركیــــز ســــیتم الدراســــة هــــذه وألغــــراض

  .تفصیلي

  .)product data management( المنتج بیانات إدارة

 المنظمـات یسـاعد انـه حیـث التسـویقیة المعلومـات نظـم اسـتخدام خـالل مـن المنـتج بیانـات إدارة یمكن

  .أهمیة من النظام هذا به یتمتع لما رشیدة بطریقة التسویقیة القرارات اتخاذ على

جـــالب، ( :بـــاآلتي توضــیحها یمكـــن .Kotler, (1997) حســب التســـویقي المعلومــات نظـــام وأهمیــة

  )265، ص2010والعبادي، 

 والنشـاطات اتالعملیـ إنجـاز وسـرعة دقـة مـن المنظمـات التسـویقیة المعلومات نظم تمكن 

 .التسویقیة

 حجـــم ومعرفـــة االقتصـــادیة الكمیـــة تحدیـــد مـــن والمخـــازن بالمشـــتریات المختصـــین تمكـــن 

 .الموردین وأوضاع الشراء ألوامر والتكالیف المخزون

 الجدیدة المنتجات تخطیط على تساعد. 
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 المبیعـات مـن البیـع قوى أداء ومعرفة سلعة كل من زبون كل نصیب معرفة على تساعد 

 .رباحواأل

 التنبؤ في والریاضیة الكمیة الطرق تطبیق من تمكن. 

 ).Supply Chain management( التورید إدارة

 بنوعیــات اإلنتاجیــة العملیــة إلدامــة الالزمــة المــواد علــى الحصــول فــي المنظمــة قــدرة أن حیــث

 وجـودة مناسـبة بأسـعار المـواد هـذه یعرضـون مـوردین وجـود مـدى علـى تتوقـف معقولـة وبأسـعار جیدة

 موثوقیـــة أو التجهیـــز باســـتمراریة ســواء الثقـــة علـــى مبنیــة المـــوردین هـــؤالء مــع عالقـــات وبنـــاء عالیــة،

 Certo &, Peter ).األعمـال بیئـة فـي التنافسـیة القـدرة زیـادة مـن المنظمـة یسـاعد سـوف التسـلیم،

1995, P35).  

 .)Customer Relationship management( الزبون عالقات إدارة

 & ,Kotler. (P825 ,2008) مــن كــل حســب ومكوناتهــا الزبــون عالقــات دارةإ تعریــف

Armstrong, مـــن علیهـــا والمحافظـــة الزبـــائن مـــع العالقـــات بنـــاء تتضـــمن شـــاملة عملیـــة أنهـــا علـــى 

  :اآلتي الزبون عالقات إدارة مكونات ومن. رضاه وتحقیق الزبون إلى متمیزة قیمة تقدیم خالل

 المشـــــترین، توقعــــات مـــــع للمنــــتج المـــــدرك األداء یتطــــابق الــــذي المـــــدى وهــــو :الزبـــــون رضــــا 

 زیـــادة أو األســـعار بأقـــل المنتجـــات تقـــدیم خـــالل مـــن زبائنهـــا رضـــا زیـــادة تســـتطیع والمنظمـــات

 .خدماتها

 بـــل فقـــط، الزبـــون رضـــا مجـــرد هـــو الزبـــائن عالقـــات إدارة مـــن الهـــدف یكـــون ال :الزبـــون والء 

 .أیضاً  الزبون على البهجة إدخال
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 للزبــون، ممتـازین ورضـا قیمـة، إنتـاج هـو دائمـة زبــون عالقـات لبنـاء الجـوهر إن :ونالزبـ قیمـة 

  . الوالء إلى یقود وهذا

 كفــــاءة المنظمــــة تحقــــق أن یتطلـــب مــــا كثیــــراً  األمــــر فـــإن للمســــتهلك متفوقــــة اســــتجابة لتحقیـــق

 المنظمـة تقـدم أن یتطلـب للمسـتهلك متفوقـة اسـتجابة ولتحقیـق. اً متفوقـ وتحدیثاً  متفوقة، وجودة متمیزة،

 كمـا التفكیـر علـى العـاملین وتـدرب العمیـل على تركز أن المنظمة وعلى یرید، وقتما یرغبه ما للعمیل

 مواءمـــة علـــى تعمـــل متمیـــزة، ســـوق بحـــوث طریـــق عـــن الشـــركة إلـــى العمـــالء وجـــذب العمـــالء، یفكـــر

 واالســــتجابة ن،المســــتهلكی مجموعــــات أو األفــــراد، للمســــتهلكین المتفــــردة العمیــــل حاجــــات مــــع المنــــتج

  ).331ص ،2008 ،وجونز ،هل. (العمالء لمطالب السریعة

  SCM ،الثالثــة التســویق  عملیــات فــي تخصــص هنالــك أن یعنــي لكــي ذلــك تفســیر یمكــن

د، و ة التوری تج PDM إدارة سلس ات المن ون،CRM  و ،إدارة بیان ات الزب  والمعرفــة إدارة عالق

 ذو التخصصـــات هـــذه تجمیـــع إن. الثالثـــة المجـــاالت عبـــر المعرفـــة تجمیـــع یتطلـــب كیـــان التســـویقیة

 ,Lorenzon, etal , 2005(. مسـتقل بشـكل منهـا كـل إدارة إلـى باإلضـافة للمـدراء، خاصـة: أهمیـة

P4(  

 للعمیـــل، جدیـــدة حلـــول تطـــویر خـــالل مـــن للعمیـــل قیمـــة) اإلدارات أو( العملیـــات هـــذه وتخلـــق

 العملیـات تشـكل. السـوق هیئـات مـع عالقـاتال وخلـق المخرجـات، وتمویـل المـدخالت  امتالك تحسین

 للتسـویق الرئیسـیة األهـداف وهـم( ،العمـالء وتـدریب الجتذاب المهمة الرئیسیة التسویقیة المهام الثالثة

 العملیــــة فهــــم مــــدى أنهــــا علــــى التســــویقیة المعرفــــة إدارة تعریــــف یمكــــن هنــــا ومــــن). المؤسســــات فــــي

  )CRM, SCM,PDM) .Lorenzon, etal , 2005, P2 ألـ في المتجسدة التسویقیة
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 أكثــــر وبدقــــة الحــــالیین للعمــــالء األفضــــل التعریــــف مــــن الشــــركة التســــویقیة المعرفــــة  وتمكــــن

، الموجـودین، غیـر العمـالء تستهدف  للشـركات السـوقیة المعرفـة تـوفر أن یجـب لـذلك، باإلضـافة مـثًال

  . الجدد لمحتملینا العمالء حاجات توقع من ستمكنها والتي الشركة، لبیئة أفضل مفهوماً 

 جــودة ذات وخــدمات الجــودة عالیــة منتجــات عــن الجــذري للبحــث الشــركات یشــجع بالتــالي هــذا

 إلـى باإلضـافة. الحـالیین العمـالء خسـارة خطـر مـن الـرغم علـى جـدد، عمـالء اجتذاب أجل من عالیة

 .تناســقب اإلمكانیــات لبنــاء المســاهمین الشــركاء تعــرف أن الشــركات المعرفــة نمكــت أن یجــب ذلــك،

)Hanvanich, etal , 2003, P 126(  

  :بالزبائن المعرفة

 الجهــود كافــة توجیــه المنظمــات علــى أن Walker, & et al, (1999, P212) یشــیر

 منتجـــات تقــدیم خــالل مــن إشــباعها علــى والعمـــل الزبــائن، ورغبــات حاجــات علــى للتعــرف التســویقیة

 التســــویقي النجـــاح إلـــى یــــؤدي وهـــذا منهـــا،ث دفـــع علــــى القـــدرة ولدیـــة ،الحاجــــة تلـــك إشـــباع تســـتهدف

 الســـلوكیة األنمـــاط تحلیـــل ذلـــك ویتطلـــب ومنتجاتهـــا المنظمـــة عـــن للزبـــون الذهنیـــة الصـــورة وتحســـین

  .إشباعها وطرق السلعیة تفضیالتهم في یختلفون كونهم للزبائن واالستهالكیة

ي،أشــار   عامــاً  نخمســی منــذ الكلمــات هــذه )Drucker( كتــب لقــد ).87ص ،2005( كرمــالّل

 لـذلك متمیـزة، خدمـة تقـدیم أجـل مـن تناضـل والصـغیرة منهـا الكبیـرة المنظمات بعض فإن والیوم تقریباً 

دامــة بفعالیــة المنافســة تریــد المنظمــات كانــت إذا ضــروري أمــر هــو بالزبــائن تتعلــق معرفــة بنــاء فــإن ٕ  وا

 بعـــین التالیـــة موربـــاأل األخـــذ یجـــب الزبـــون، یحركهـــا منظمـــة المنظمـــة تصـــبح أن أجـــل ومـــن. أدائهـــا

  :االعتبار

 الزبائن؟ إلى تقدم التي القیمة هي ما 
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 المنظمة؟ مع یتعاملون لماذا 

 منافســیها مــن أفضــل بشــكل المنظمــة تفعلــه أن یمكــن الــذي مــا أو المنظمــة، تفعلــه الــذي مــا 

 قیمه؟ ذو الزبون أن یدركون والذین

 ذلــك، جمیــع أم الزبــون، مــودة أم العملیــات، مجــال فــي التمیــز أم اإلنتــاجي، اإلبــداع إن هــل 

 األهم؟ األمر هو

 مــنهم االقتــراب علــى العمــل ولــیس لهــا شــركاء هــم الزبــائن تعتبــر أن أعمــال منظمــة كــل علــى ویجــب

  . فقط

 القیـام یـتم عمـل أو نشـاط أي أن أسـاس، علـى یقـوم أنـه الحدیث التسویقي المفهوم أركان من

 أصـــالً  بــه القیــام یــتم نشــاط أي أن كــون ســتهدفالم بالعمیـــل وینتهــي یبــدأ أن یجــب المنظمــة فــي بــه

  (Kotler, 2003, P152). العمیل لخدمة موجهه

 وافیــة دراســة إلــى دائمــاً  تحتــاج المنظمــات أن إلــى. Kotler, (2000, PP10-12) وأشــار

 فالزبـائن واتجاهـاتهم، سـلوكهم فـي والتعبیـر وأذواقهـم ورغباتهم، احتیاجاتهم، حیث من زبائنها، ألسواق

 المنظمـــة فعلــى المســتمر والتغییــر بالمنافســـة تتســم عمــل بیئــة فـــي للمنظمــة الــذهبي المفتــاح ونیشــكل

 خمســة إلــى ســواقاأل قســم حیــث. لهــا بحاجــة هــم التــي والخــدمات المنتجــات هــي ومــا الزبــائن معرفــة

  :كالتالي أنواع

 السـلع یشـترون الـذین المستهلكین أفرادًا ومنظمـات  من كل تضم والتي :المستهلكین أسواق .1

 .االستهالك بقصد والخدمات

 أجــل مــن والخــدمات الســلع بشــراء المشــترین الــذین یقومــون كــل وتضــم :الصــناعیة األســواق .2

 .اإلنتاجیة العملیات في كمدخالت استخدامها

 .الربح أجل من البیع إعادة بهدف والخدمات السلع بشراء یقوم من كل :البیع إعادة أسواق .3
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 بغـــرض والخـــدمات للســـلع بالشـــراء تقـــوم التـــي الدولـــة ســـاتمؤس كافـــة :الحكومیـــة األســـواق .4

 .للخدمات العام للناتج االستهالك

 سـواء والخـدمات السـلع بشـراء یقـوم مـن وكـل المنتجین البیع، وكاالت كافة :الدولیة األسواق .5

 .البائع أو المنتج البلد حدود خارج لكن التجاري أو الشخصي االستهالك بغرض

 تتنوع لكي الحاجة بأمس الیوم المنظمات بأن Hanvanach, &  Buell, (2002). ویرى

جالب، (  :التالیة التساؤالت طرح علیها ذلك من تتمكن ولكي، بالزبائن المعرفة من واسع وبشكل

  )662، ص2010والعبادي، 

 زبائنها؟ هم من 

 جدد؟ زبائن كسب في المعرفة تساعد كیف 

 ودعمهم؟ نبالزبائ االحتفاظ اجل من المعرفة نستعمل كیف 

 مستمر؟ بشكل خدماتنا أو منتجاتنا نیلتحس الزبون معرفة نستعمل كیف 

 ؟أفضل بشكل أسواقنا لفهم الزبون معرفة نستعمل كیف 

 جدیدة؟ وخدمات سلع البتكار الزبون معرفة نستعمل كیف 

  :بالمنتجات المعرفة

 مستهلكینال نحو بالكامل موجه یكون ال جدید أو حالي سواء كان مهما منتج أي أن  

ضاعة المنظمة موارد هدر إلى سیؤدي ورغباتهم حاجاتهم إلشباع ٕ  الممكن من كانت بدیلة فرص وا

 الكثیر أن حیث ،المنظمة لقدرات وفقاً  واستغاللها استثمارها تم لو فیما عوائد وتحقق تستثمرها أن

 الواجب لفوائدوا المنافع تحدید على قدرتها لعدم نظراً  أعمالها مجال في فشلت المنظمات من

 یشترون المستهلكین أن تدرك أن المنظمة وعلى. للمستهلكین تقدمها التي المنتجات من تحدیدها
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 ما لوالها والتي المنتج ذلك من المتوقعة والفوائد المنافع على الحصول أجل من والخدمات السلع

  .(Kotler, 2003, P155). بالشراء قاموا

 المیزة لتحقیق الهامة المصادر أحد أن. Cravens, & Piercy, (2003, P73) وأوضح  

 في مشبعهال غیر والرغبات الحاجات تحدید على قدرتها هو الحدیثة، المنظمات في التنافسیة

 هذه استثمار وبالتالي المنافسین، من أفضل بدقة إشباعها فرص وتحدید معینة سوقیة قطاعات

  .معاً  والمستهلك المنظمة أهداف حقیقت على قادرة جدیدة منتجات تطویر خالل من الفرصة

 ثالثة وفق المنتج مع التعامل أهمیة إلى.  Kotler, & Armstrong, (2008, P539)أشار

  :هي مستویات

 ویتعلق الشراء، بعملیة للقیام المستهلك تدفع لمشكلة الحل یمثل وهو :المنتج جوهر مستوى .1

؟ المستهلك ريیشت ماذا: التالي السؤال على باإلجابة المستوى هذا  الحقیقیة المنفعة أي حقًا

 .الشراء بعملیة القیام وراء من علیها الحصول المستهلك یسعى التي

 یتصف التي الملموسة الخصائص بمجموعة المستوى هذا یتمثل :الفعلي المنتج مستوى .2

، المنتج بها  .التجاریة والعالمة التغلیف التصمیم، الجودة، الخواص، مثل فعًال

 یحصل التي المجانیة اإلضافیة بالخدمات المستوى هذا یتمثل :المدعم منتجال مستوى .3

 .المنتج شراء بعد المستهلك علیها

  :بالمنافسین المعرفة 

 واإلستراتیجیات المنافسین بمعرفة ترتبط التي النشاطات كافة بالمنافسین المعرفة تتضمن  

 المنظمة یمكن السوق في السائدة نافسةالم تحلیل أي وضعفهم، قوتهم نقاط وتحدید یتبعونها التي

  .(Cohen, 1991, P83) .المناسبة اإلستراتیجیة اختیار من
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 لكل المعرفة تقتضي التنافسیة المعرفة أن إلى. Carneiro, (2000, PP90-93) أشار  

  :التالیة المصادر من

 واستیعاب لیدتق مدى هو ما المنافس؟ یعتمدها التي التكنولوجیا مستوى هو ما :التكنولوجیا 

 الجدیدة؟ للتكنولوجیا المنافس

 المنافس قابلیة مدى المنافسة، المنظمة في الحاسمة النجاح عوامل تشخیص :القوى نقاط 

 .المستهدف للسوق جدیدة بدائل تقدیم على

 معها والتعامل المنافس ضعف مكامن تشخیص :الضعف نقاط. 

 المنظمة لدفاع المعرفة على المبنیة سیةالتناف األسالیب استعمال :اإلستراتیجیة التحركات 

  .نافسیهامل العدائیة التحركات ضد نفسها عن

   :بالخدمات المعرفة

 الخدمات بها تتمیز عدیدة خصائص هناك أن .Kotler, (2000, PP415-417) أشار

 مام التسویقیة السیاسات وصیاغة التسویقیة البرامج تصمیم في التأثیر خاللها من ویمكن التسویقیة

  :باآلتي تحدیدها یمكن والتي السلع عن ممیزة یجعلها

 یستطیع ال المستهلك أن یعني وهذا السلعة عن الخدمة تمیز الخاصیة وهذه :ملموسة غیر 

 .یراها أو یلمسها أن

 حیث واستهالكها، الخدمة إنتاج بین الفصل یمكن ال أي االنفصال، عدم وتعني :التالزم 

 .بیعها ثم أوالً  جهاإنتا یتم الملموسة السلع أن

 استعمال أما تعني حالة وهي الخدمة خزن تستطیع ال المنظمة أن وتعني :الزوال سریعة 

 وذلك المشكالت هذه یتجنبوا أن المسوقین من یتطلب مما عنها، التخلي أو الخدمة

 .انخفاضه حال في الطلب زیادة على یشجع تسویقي مزیج باستخدام
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 الخدمة تقدیم اءأد في االختالف أي :التباین. 

 ملكیتها بحق التمتع یمكنه وال بالخدمة فقط یتمتع المستهلك أن أي: الخدمة تملك عدم. 

 للقیاس الخدمات خضوع عدم. 

  :التسویقیة المعرفة أهمیة

  :باآلتي التسویقیة المعرفة أهمیة .Hargadon, (1998, PP219-222)یوضح

 حاجات وتلبیة المناسبة، التسویقیة القرارات ذاتخا من المنظمة إدارة التسویقیة المعرفة تمكن 

 .المنظمة أهداف تحقیق إلى یؤدي مما وتطویرها الجدیدة والخدمات السلع من المستهلكین

 طریق عن علیها والمحافظة التنافسیة، المیزة البتكار أساساً  التسویقیة المعرفة تمثل 

 .مالئمة معرفة إدارة بعملیة شروعها

 لألداء الحقیقي للتطویر األولى الفرصة التسویقیة المعرفة إدارة تعد. 

 المنظمة قدرات تحدید طریق عن المنظمة في للمعرفة شاملة ثقافة خلق إلى تؤدي 

  . المستقبلیة وحاجاتها

  اإلبداع التسویقي) 2 - 3(

  :Innovation اإلبداع أوالً 

  .:باإلبداع المقصود

 االنسجام وعدم والثغرات الضعف بمواطن والوعي للمشكالت تحسین عملیة اإلبداع  

 الفرضیات واختبار جدیدة، فرضیات وصیاغة والتنبؤ، حلول عن والبحث المعلومات، في والنقص

عادة ٕ  المعطیات باستخدام جدیدة وارتباطات حلول إلى التوصل أجل من تعدیلها أو صیاغتها وا

  .(Torrance, 1993, P70). لآلخرین النتائج توصیل أو ونقل المتوافرة،
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 قبل من ارتقائه أو وجوده یسبق لم فرید شيء أو فرید مفهوم إیجاد خاصیة هو اإلبداع  

 إنتاج یمكن بحیث ویوسعها ویخلطها، الماضیة، الخبرات المبدع الفرد ویدمج. طبیعیة بصورة

  ).1050ص ،1999 ومانتل، میریدیث،. (جدیدة معرفة

 شكل في تنفیذها ثم المنظمة، في لقرارا صانعي جانب من باألصالة تتسم ذكیة فكرة تبني  

 ).19ص ،2006 وعبوي، جلدة،. (اإلجراءات أو الممارسات أو المنتجات، في جوهري تغییر

هذا ویمكن التمییز بین اإلبداع التنظیمي والتغییر التنظیمي وفقًا لمعیار الجده، حیث یعتبر التغییر 

، وفي حین أن اإلبداع عبارة عن تبني فكرة أو تبنیًا لفكرة جدیدة أو سلوك جدید بالنسبة للمنظمة

  )389،ص2005العمیان، (و سوق المنظمة أو بیئتها العامةسلوك جدید على قطاع العمل أ

یجادتشخیص المشكالت، "فعرفته بـ  Amabil, (1998:P127(أما  ٕ حلول مناسبة  وا

  ".المتاحة في صیغة جدیدة األفكارجدید، عبر ترتیب  بأسلوبلتجاوزها 

  :اإلبداع واعأن

  :هي مستویات خمسة إلى اإلبداعیة األعمال. Taylor, (1993, PP99-121) تایلر صنف

 جودتها، أو نوعیتها عن النظر بغض فریدة نواتج أو فكرة تطویر ویعني :التعبیري اإلبداع .1

 .لألطفال العفویة الرسومات ومثال

 األول الطراز من نواتج إلى صلالتوا في البراعة إلى ویشیر :التقني أو اإلنتاجي اإلبداع .2

 .موسیقیة آلة تطویر ومثال. النواتج هذه عن المعبرة العفویة على قوبة شواهد دونما

 لها جدیدة استعماالت لتطویر المواد استخدام في البراعة إلى ویشیر :اإلبتكاري اإلبداع .3

 .جدیدة أساسیة معارف أو أفكار تقدیم في جوهریا إسهاما ذلك یمیل أن دون

 فكریة مدارس أو جدیدة ومبادئ قوانین اختراق على القدرة إلى ویشیر: التجدیدي اإلبداع .4

 .جدیدة وأفكار منطلقات وتقدیم ثابتة
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 أو مبدأ الى الوصول فیه ویتحقق وأندرها اإلبداع من مستوى أعلى وهو :التخیلي اإلبداع .5

 .كلیاً  جدید افتراض أو نظریة

  :التالیة األنواع یشمل انه اإلبداع إلى  Trott, (2002, PP7-11). أشارة كما

 ویتعلق بتطویر منتجات جدیدة ألول مرة أو تحسین أو تطویر  :المنتج في اإلبداع

 .المنتجات الحالیة

 ویتعلق بتطویر عملیات جدیدة لتصنیع منتجات معینة أو تطویر  :العملیة في اإلبداع

 .العملیات التي یتم من خاللها تسلیم خدمات جدیدة

 وهو اإلبداع الذي یتعلق باستحداث شيء جدید على مستوى المنظمة  :المنظمة في اإلبداع

 .مثل خلق وحدة جدیدة أو تطویر نظام اتصاالت داخلي جدید

 ویتعلق بتطویر نظم أو فلسفات إداریة حدیثة ومتطورة مثل إدارة الجودة  :اإلدارة في اإلبداع

 .الشاملة

 طویر أنظمة ووسائل وتقنیات اإلنتاج الحدیثة مثل حلقات ویتعلق بت :اإلنتاج في اإلبداع

الجودة ونظام التصنیع في الوقت المالئم وتقدیم نظام تخطیط العملیات اإلنتاجیة مثل 

اإلبداع في نظام تخطیط االحتیاجات من المواد أو تقدیم أنظمة فحص ورقابة جودة 

 .اإلنتاج

 ة في تسویق المنتجات مثل التسویق عبر ویتعلق بتطویر طرق جدید :التسویق في اإلبداع

اإلنترنت أو تقدیم تسهیالت مالیة بالدفع أو طرق جدیدة في المبیعات مثل التسویق 

 .المباشر

 ویتعلق بوجود اإلبداع في أیة نشاط أو عملیة تتعلق بالخدمة سواء من  :الخدمة في اإلبداع

یتم ملیات واألنشطة التي حیث إعداد وتسلیم الخدمات المقدمة أو من حیث تطویر الع
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فیها أداء الخدمات، وقد یشمل ذلك الخدمات المقدمة مع السلع المادیة الملموسة مثل 

  .الخدمات المرافقة للكمبیوتر والسیارات

لقــد ركــزت المنظمــات علــى اإلبــداع الفنــي أكثــر مــن اإلبــداع اإلداري، ونشــأ عــن ذلــك فجــوة 

یـة والتنظیمیـة متخلفـة كثیـرًا عـن الجوانـب الفنیـة، وقـد اهـتم ثقافیة، وأصبحت الـنظم والممارسـات اإلدار 

الكتاب والباحثون بدراسة العالقة بـین اإلبـداعات الفنیـة واإلبـداعات اإلداریـة فـي المنظمـات المختلفـة، 

ومــــدى تــــأثیر التفــــاوت فــــي مــــدى وســــرعة اإلبــــداع فــــي كــــال النــــوعین علــــى أداء المنظمــــة، وكشــــفت 

میــة ناتجــة عــن التفــاوت الكبیــر بــین اإلبــداع الفنــي واإلبــداع اإلداري، الدراســات عــن وجــود فجــوة تنظی

فالمنظمـــات تمیـــل إلـــى االهتمـــام والتركیـــز علـــى اإلبـــداع الفنـــي أكثـــر مـــن اإلبـــداع اإلداري، وكشـــفت 

الفنیــة أكبــر بكثیــر مــن اإلبــداعات اإلداریــة، ونــتج عــن ذلــك فجــوة بــین  اإلبــداعاتالدراســات أن نســبة 

 ) .306-305، ص 2003حریم، . (ة سلبیة على أداء المنظمةالنوعین أثرت بصور 

  :اإلبداع مراحل

 أن (Kreitner & Knicki) من كل قترحأنه ا ،)41، ص2006( وعبوي جلدةأشار 

  : التالیة الخمس المراحل تتضمن اإلبداع عملیة

یب تتضمن المدة التي یقضیها الفرد في التعلم والقراءة والتدر  : Preparation اإلعداد .1

في العمل، وحضور المؤتمرات والندوات وغیرها، وذلك لیتمكن الفرد من اإلحاطة بكافة 

 . أبعاد المشكلة واإلحساس بها

وجهوده وتفكیره على  اهتمامهوفي هذه المرحلة یركز الفرد   : Concentration التركیز .2

 . المشكلة
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بینما یجول ذهنه في  وهنا ینخرط الفرد في أعماله الیومیة :  Incubation االحتضان .3

البحث عن المعلومات، أي هي مرحلة تفاعل المعلومات والبیانات في العقل الباطني 

 . للمبدع

حیث بینما یبحث الفرد عن المعلومات فأنه یعمل  : Illumination الشروق/ اإللهام .4

یجاد العالقات فیما بین األشیاء، حیث یظهر الفكر الجدید على ش ٕ كل أیضًا على ربطها وا

 .بعد إتمام عملیة اإلیحاء اكتشافإنارة ذات لمعان تنبه الفرد المبدع مما یجعله في حالة 

وتعني إعادة العملیة بكاملها من أجل إثبات الفكرة  :  Verification )التحقق( اإلثبات .5

فكر، سلوك، ( أو تعدیلها أو تجربتها، أي أن الشيء اإلبداعي المقدم من الفرد والمتضمن 

بهدف التأكد من صحته ومصداقیته وصالحیته للتطبیق كفكر  لالختباریخضع ) ةاستجاب

 .جدید

  : اإلبداع مستویات

 وعبوي، جلدة،( منها انواع ثةثة نتاول یتم وسوف المستویات من العدید اإلبداع یظهر

  ).45-50ص ،2006

 الفرد مستوى على اإلبداع Individual Innovation : لتوصل وهو اإلبداع الذي یتم ا

 .إلیه من قبل أحد األفراد الذین یمتلكون قدرات وسمات إبداعیة

 الجماعة مستوى على اإلبداعGroup Innovation  :  إبداع الجماعة یفوق كثیرًا

مجموع اإلبداعات الفردیة لألعضاء وذلك نتیجة للتفاعل فیما بینهم وتبادل الرأي والخبرة 

التي تواجهها المنظمات المعاصرة تتطلب  ومساعدة بعضهم البعض وغیرها، والتحدیات

 .تطویر جماعات المبدعة
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 المنظمة مستوى على اإلبداع  Organizational Innovation :  ویمكن تحقیق

 :اإلبداع بتوافر الشروط األساسیة التالیة

 .ضرورة إدراك أن اإلبداع والریادة تحتاج إلى أشخاص ذوي تفكیر عمیق  .أ 

 .درات اإلبداعیة في إیجاد المشكالت وتعزیزهاضرورة تنمیة المهارات والق  .ب 

  .ضرورة تنمیة المهارات اإلبداعیة في صنع المشكالت أو بناء المشكالت  .ج 

  :اإلبداع مبادئ

 یجب ممارسات أو أعمال عن عبارة وهي التنظیمي لإلبداع مبادئ بوضع دراكر بیتر قام

 الممارسات من المجموعة هذه على وأطلق بها، القیام اإلبداع إلى تسعى التي المنظمات على

(The Do's)، علیها وأطلق تجنبها المنظمة على یجب الممارسات من مجموعة أیضا حدد كما 

(The Dont's) .2005 العمیان،: (هي بها القیام المنظمات على یجب التي واألشیاء، 

  ).398- 397ص

 الفـــــرص مصـــــادرب بـــــالتفكیر یبـــــدأ فهـــــو الفـــــرص، بتحلیـــــل یبـــــدأ المـــــنظم الهـــــدف اإلبــــداع إن -1

 مـن تختلـف المصـادر هـذه مـن مصـدر كـل أهمیـة أن من الرغم وعلى. الذكر آنفة اإلبداعیة

 بشـــكل المصـــادر هـــذه جمیـــع وتحلیـــل دراســـة یجـــب أنـــه إال آلخـــر وقـــت ومـــن آلخـــر مجـــال

  .نظامي

نمــــا المشــــكلة، فـــي بــــالتفكیر االكتفــــاء عــــدم یجـــب -2 ٕ  مــــنهم واالستفســــار النــــاس مقابلـــة أیضــــا وا

 یجـدون فالمبـدعون. حسـي إدراكـي وآخـر مفاهیمي جانب: جانبان فلإلبداع. یهمإل واالستماع

 بمقابلــة یقومــون ثــم فرصــة، مــن لالســتفادة اإلبــداع علیــه یكــون أن یجــب مــا تحلیلیــة بطریقــة

 .لدیهم الموجودة والحاجات والقیم توقعاتهم على للتعرف المستخدمین أو العمالء
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 .محددة حاجة نحو ومركزاً  بسیطاً  نیكو  أن یجب فعاالً  اإلبداع یكون لكي -3

  .المصادر من وغیرها واألفراد األموال من الكثیر یتطلب ال بحیث یبدأ عادة الفعال اإلبداع -4

  :تجنبها یجب التي األعمال أما

ظهــار التفكیــر فــي المغــاالة -1 ٕ  األشــخاص علــى یصــعب إبــداع إلــى الوصــول ومحاولــة الــذكاء وا

  .معه التعامل العادیین

 .الوقت نفس في أشیاء عدة عمل اولةومح التنویع -2

 .الحاضر ولیس البعید للمستقبل اإلبداع محاولة -3

  :التسویقي اإلبداع :ثانیاً 

  :Marketing Innovation التسویقي باإلبداع المقصود

 في الفعلي التطبیق موضع التقلیدیة غیر أو الجدیدة األفكار وضع التسویقي باإلبداع یقصد  

 عنصر على أو خدمة، أو سلعة كان سواء المنتج عنصر على ینصب وقد التسویقیة، الممارسات

 واحد، آن في العناصر هذه كل على أو التوزیع، عنصر على أو الترویج، عنصر على أو السعر،

 .معاً  مجتمعة  التسویقي المزیج عناصر إلى یوجه واإلبداع االبتكار من النوع هذا فأن آخر وبمعنى

ن ٕ  أن یمكن ألنه یتزاید علیه الطلب وان تنافسیة، میزة یحقق أصبح اإلبداع نأ هو فیه شك ال مما وا

 اقتراب إن بل ، فحسب والشركة البلد مستوى على میزة یمثل ال  وأنه والنمو، للبقاء الضمانة یشكل

  .(Michael , Porter 1990, p73). تنافسیة میزة یمثل ابتكاریه شركة من شركة أي
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 قدرة مدى أنه على التسویقي اإلبداع) Hanvanich, etal , 2003, P129( عرف وقد

 استخدام و ، الحالیین الزبائن فقدان وعدم جدد زبائن وجذب ، لها عالیة قیمة تحقیق على الشركة

  . القدرات لبناء اإلبداعیة الفكرة

 مدى أنه على )Hanvanich , etal, 2002, P126( التسویقي اإلبداع تعریف یمكن كما

 (SCM) العرض سلسلة إدارة ،(PDM) للمنتج، التطویر إدارة استخدام خالل من ركة،الش قیام

دارة ٕ  :یلي بما ،(CRM) العمل عالقات وا

  .للشركة عالیة لقیمة السعي -1

 .حالیین عمالء فقدان من الرغم على جدد عمالء اجتذاب -2

 . اإلمكانیات لبناء اإلبداع فكرة استخدام - 3

 :وأهمیته التسویقي اإلبداع أنواع

 بخـالف األسـس من عدد باستخدام وذلك أنواع، عدة إلى تقسیمه یمكن التسویقي اإلبداع أن

ــــداع موضــــع التســــویقیة الوظیفــــة أو التســــویقي، المجــــال  المنتجــــات مجــــال فــــي ذلــــك كــــان ســــواء اإلب

 أو األســعار، مجــال فــي أو والخــدمات، المنتجــات مجــال فــي ذلــك كــان أو اإلبــداع موضــع التســویقیة

 المنظمـة ونـوع المنتجـات، ألنـواع تبعاً  التصنیف األسس هذه ومن الترویج، في أو لتوزیع،ا مجال في

 ألنـواع عـرض یلـي وفیمـا اإلبـداع، مـن المسـتهدفین والزبـائن ،اإلبـداع مـن والهدف وتبدع، تبتكر التي

 :األسس هذه من لكل التسویقي اإلبداع

  :المنتجات لنوع طبقاً  التصنیف -أ

 فــي أو Goods ســلعه كانــت ســواء المنتجــات لنــوع طبقــاً  التســویقي اعاإلبــد یكــون أن یمكــن

ــــــي أو Organizations المنظمــــــات مجــــــال أو Services الخــــــدمات مجــــــال  األشــــــخاص مجــــــال ف

personals األفكــار مجــال أو Ideas منظمـــة أو خدمـــة أو ســلعة یكــون أن یمكــن المنــتج أن حیــث 
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ـــق موســعال للمفهـــوم طبقـــاً  وذلــك ، فكـــرة أو شخـــص أو  الهــدف أن والشــك )kotler, 2001( للتسویــ

 بنــــوع كبیـــرة بدرجـــة یتـــأثر ان یمكـــن یتخـــذة الـــذي والشـــكل التســـویقي واإلبـــداع االبتكـــار مـــن األساســـي

  ).6ص ،2003 نعیم، أبوجمعه،( علیـه ینصـب الــذي المنـتج

 : المنظمة لنوع طبقاً  التصنیف  -ب

 قـد وحتـى تتبعهـا، التـي التقلیدیـة طرقهـا لتغیـر لمنظمةا على ضغوطاً  التكنولوجي التقدم یمثل  

 مجــاالتال فــي الحدیثــة التقنیــات تفصــیل تتطلــب كمــا ،اإلبداعیــة األفكــار تطبیــق أمــام الفــرص تتــیح ال

 & Krajewski( المنظمـة وعملیـات منتجـات تحسـین إلـى تهـدف وبما االبتكار إلى والمنتج العلمیة

Rihtzman, 2002, P211.(  
 وباســتخدام وتبــدع، تبتكــر التــي المنظمــة نــوع حســب التســویقي اإلبــداع تقســیم تمیــ أن یمكــن

 فـــي التســـویقي اإلبـــداع یكـــون فقـــد للمنظمـــة، األساســـي الهـــدف بحســـب التقســـیم یمكـــن ،األســـاس ذلـــك

 األساســي النشــاط حســب التقســیم ویمكــن، الــربح إلــى تهــدف ال منظمــة أو الــربح إلــى تهــدف منظمــة

 مــن ذلــك غیــر أو خــدمات منظمــة أو تجاریــة، منظمــة أو صــناعیة، ظمــةمن تكــون أن مثــل للمنظمــة

 صـناعیة لمنظمـة یصـلح الـذي اإلبـداع یكـون وقـد المنظمات تقسیم في استخدامها یمكن التي األسس

،   .خدماتیة منظمة مثل أخرى نوعیة من لمنظمة یصلح ال مثًال

 بلغــــة المـــوارد نـــاتج فــــي تغیـــر أنـــه علــــى المنظمـــة مســـتوى علــــى واإلبـــداع االبتكـــار ویعـــرف

 ویأخـــذ المســـتهلك، قبـــل مـــن المســـتخدمة المـــوارد عـــن النـــاتج والرضـــا القیمـــة، فـــي وتغییـــر االقتصـــاد،

 ال فهــو والمالیــة، واألفــراد، والتســویق، اإلنتــاج، وظــائف خــالل مــن مختلفــة أشــكاالً  واإلبــداع االبتكــار

 االقتصــــادي، المجـــال إلـــى یمتـــد ولكنـــه أهمیتـــه، مـــن الـــرغم علـــى التكنولـــوجي المجـــال فـــي ینحصـــر

، والخــــدمات الســــلع، توزیــــع فــــي فاإلبــــداع واالجتمــــاعي،  المــــوارد علــــى الحصــــول طــــرق فــــي أو مــــثًال
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 الســـلع أو الخـــدمات، تقـــدیم فـــي واإلبـــداع االبتكـــار عـــن یقـــل ال تنظیمهـــا فـــي أو البشـــریة، أو المادیــة،

 .)247، ص2005 سرحان،ال( . الجدیدة

 : للهدف طبقاً  التصنیف -ج

 ابتكــار إلــى تقســیمه یمكـن ، التســویقي واإلبــداع االبتكــار وراء مـن للهــدف طبقــاً  لتصـنیفا إن

بـــداع ٕ  غیــــر )(phenomenon ظــــاهرة مواجهـــة أو ،المنشــــآت تواجههـــا معینــــة مشــــكلة حـــل بهــــدف وا

 بهـدف واإلبـداع االبتكـار یكـون وقد ، المبیعات حجم تدهور مثل المنشآت منها تعاني ، فیها مرغوب

 بینمـا )reactive( فعـل رد یكـون األولـى الحالـة فـي اإلبداع فإن وبالتالي به، واالرتقاء ءاألدا تحسین

 التسـویقي اإلبـداع مـن النوعین بین المنشآت تجمع وقد  )proactive( مبادأة الثانیة الحالة في یكون

 فیـه تواجـه بعضـها نشـاط مـن بـأكثر تقـوم أو سـوق مـن أكثـر أو منـتج مـن أكثـر فـي تتعامـل كانـت إذا

 فـــي األداء فـــي (continuous improvement) المســـتمر التحســـین فـــي ترغـــب بینهمـــا مشـــاكل،

  .)6ص ،2003 جمعه، أبو( األخر البعض

  : للعمیل طبقاً  التصنیف-د

 حیـث النهـائیین والمسـتهلكین المسـتهدف للعمیـل طبقـاً  التسویقي اإلبداع تقسیم یتسم أن یمكن

 الـدوافع إثـارة علـى أعمـادة مـن أكثـر الرشـیدة، غیـر العاطفیـة لـدوافعا إثارة على كبیرة بدرجة هنا یعتمد

  .الصناعیین للمستثمرین یوجه الذي التسویقي لإلبداع بالنسبة صحیح والعكس الرشیدة العقالنیة

 بالنسـبة ذلـك كـان سـواء أهمیتـه حـول یـذكر خـالف یوجـد ال فانـه التسویقي اإلبداع أهمیة أما

، المجتمع أو منه، یستفیدون الذین العمالء أو تستخدمه، التي للمنظمات  للمنظمـات انـه حیـث عمومًا

 Competitive( تنافســـــیة میـــــزة لهــــا یحقـــــق أن یمكـــــن فانـــــه التســــویقي، اإلبـــــداع تســـــتخدم التــــي

Advantage( لهـــا الذهنیـــة والصـــورة المنافســـین، عـــن تمیزهـــا خـــالل مـــن )image(، مـــن وســـمعتها 
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 هــذه مثــل تحقیــق فــي تســاعد التـي العوامــل مــن ذلــك هشــاب ومـا المنظمــة، عــن االیجابیــة الكلمــة خـالل

  .)M.Mc Donald,1990, P11( المیزة

 علـــى المحافظــة فــي تتمثــل والتــي للمنظمــة ایجابیــة نتــائج التنافســیة المیــزة هــذه تحقــق حیــث

مكانیـة وأرباحهـا، مبیعاتهـا وزیـادة السـوق، فـي الحصـة هـذه زیـادة أو السـوقیة حصتها ٕ  إلـى تصـل أن وا

 العمـــالء علـــى والمحافظـــة جـــدد، عمـــالء وكســـب ) (market leaderالســـوق فـــي القیـــادة كـــزمر 

  .الحالیین

 علیهــا والمحافظــة تنافســیة میــزة یجــادإ مــن التســویقي اإلبــداع تمكــن كلمــا الطبیعــي مــن وانــه

 أمــا .أطــول لفتــرة التســویقي النــوع هــذا مــن المرجــوة الفوائــد جنــي مــن الــتمكن یــتم ممكنــه، وقــت أطــول

 مـن الكثیـر لهـم یحقـق أن یمكـن التسـویقي اإلبـداع فـإن أفـراداً  أو منظمـات كانوا سواء للعمالء نسبةبال

 حالیــة حاجــات إشــباع أو ملبــاه، أو مشــبعه تكــن لــم حاجــات إشــباع مــن شــكالً  تأخــذ قــد التــي الفوائــد

 ،2005ســـرحان،ال( .إشـــباعها علـــى والعمـــل للعمـــالء، المســـتقبلیة بالحاجـــات والتنبـــؤ أفضـــل، بشــكل

 )249ص

 التســـویقیة المعرفـــة أن كیـــف )Hanvanich, etal, 2003, PP129-130( بـــین وقـــد

 :من كل توفیر  على یعتمد وهذا التسویقي، اإلبداعو  االبتكار على الشركة قدرة من تعزز المتراكمة

 .التنسیق -

 .التعاون -

 .المعرفة تبادل -

 .التفاعل -

 .االدارات بین األكفاء الموظفین تبادل -

 .األطراف مختلف بین الثقة -
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  .الضمنیة المعرفة توافر -

  )87-84، ص2003عة، أبوجم: (المبدع في التسویقمهارات الشخص المبتكر و 

القدرة على التوصل إلى أفكـار تتصـف باألصـالة، سـواء ارتبطـت بـالموقف التسـویقي موضـع  - 1

  .االبتكار بشكل مباشر أو بشكل غیر مباشر

لتوصـل إلـى أكبـر عـدد ممكـن مـن األفكـار، وبصـرف الطالقة في التفكیر، أي القـدرة علـى ا  - 2

 .النظر عن إمكانیة األخذ بها من عدمها

اإلحساس بالمشكلة التسویقیة وتحدیـد أبعادهـا والتعمـق فـي التفكیـر فیهـا ومـا یـرتبط بهـا مـن   - 3

 .عناصر ومتغیرات

، أي قــدرة الشــخص علــى النظــر إلــى الشــيء موضــع االعتبــار مــن أكثــر مــن زاویــة المرونــة - 4

التفكیـر فـي إطــار حـدود معینـة أو أطــر ثابتـة بحیـث یـتمكن الشــخص مـن التوصـل إلــى  وعـد

 .أفكار جدیدة وغیر تقلیدیة

حب االستطالع و الرغبة فـي المعرفـة و الـتعلم باسـتمرار وال یتوقـف عنـد حـد معـین فـي هـذا  - 5

 .المجال

 .المثابرة وقبول التحدي وتخطي أیة عقبات أو معوقات تقف في طریق ذلك - 6

احــد و التعبیـر عــن ة علـى االتصــال الفعـال مــع اآلخـرین خاصــة عنـد العمـل فــي فریـق و القـدر  - 7

 .التوقیت المناسبختیار الوسیلة المناسبة لنقلها و اأفكاره بوضوح و 
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  األداء التسویقي )2 - 4( 

  :Performance األداء: أوال

  :باألداء المقصود

وضع المنظمة من مختلف جوانبها،  هو دالة لكافة أنشطة المنظمة، وهو المرآة التي تعكس  

أن األداء هو نتیجة لدالة مختلف  حیث .وهو الفعل الذي تسعى كافة األطراف في المنظمة لتعزیزه

دریس، ( .أنشطة وأفعال المنظمة التي تمارسها ضمن عوامل ومحددات مختلفة ٕ ، 2009الغالبي، وا

  )478-477ص 

  :األداء قیاس

 خـالل مـن األداء قیـاس یمكـن انـه )Aldas-Manzano, etal, 2005, P444( أوضـح كمـا 

 :التالیة المقاییس

  .المستثمر المال رأس مقابل الربحیة -1

 .مباعة وحدة لكل المتحقق الهامش -2

 .الماضیة الثالثة السنوات خالل المبیعات نمو معدل -3

 .األهداف مجموعة تحقیق -4

  :Marketing Performance التسویقي األداء :ثانیاُ 

   :التسویقي داءباأل المقصود

ألهدافها الموضوعة في  مستوى تحقیق الشركة"ویمكن تعریف األداء التسویقي على أنه 

  (O`Sullivan, et al , 2009, P843)". الخطة التسویقیة
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  :التسویقي األداءقیاس 

 بینمـــا الشــركات، وأداء التســویقیة األنشـــطة بــین للعالقــة تقییمـــاً  التســویقي األداء قیــاس یعتبــر

 إظهــار األســهم، حملــة ثــروة بزیــادة یســاهم التســویقیة باألنشــطة االســتثمارات أن بتقــدیر الــدلیل ریســتم

 التسـویق مـدراء یواجـه لـذلك، ونتیجـة .وهمي تحدي یشكل استمر معینة شركات حالة في الرابطة هذه

 لكــي قینالمســو  ذلــك قــاد وقــد ، الخاصــة التســویقیة الســتثماراتهم أكبــر مصــداقیة إلظهــار نشــیطاً  طلبــاً 

 ,O'sullivan) .األخـرى األدوات وبیانــات التسـویق مصـفوفات علــى إشـباعها یمكــن شـهیة یظهـروا

etal, 2009, P843) 

أن لتقیـیم أداء الشـركة یتوجـب علیهـا أن تقـارن O'sullivan, etal, (2009, P861) أشـار 

  :نفسها مع أداء الشركات المنافسة لها من حیث

 نمو البیعات. 

 الحصة السوقیة. 

 الربحیة.  

 تهــــدف التــــي والتطــــویر البحــــث فــــي االســــتثمارات الجدیــــدة المنتجــــات أداء مؤشــــرات تشــــمل

 صــورة تطــویر علــى المقــدرة المختلفــة،و العمــالء فئــات بــین وســمعة جدیــدة، مخترعــات إلــى للوصــول

 ســنوات الثالثــة مــدى علــى بــاإلیرادات جدیــد ونمــو جدیــدة خدمــة/ منــتج التطــویر مــن المزیــد تنافســیة

ـــــرة،األ ـــــربح، صـــــافي خی ـــــد ال ـــــى والعائ ـــــربح نســـــبة االســـــتثمار، عل ـــــرادات ال ـــــدفق لإلی  مـــــن النقـــــدي والت

 )Lonial ,etal,2008, P800(.العملیات

  :مستویات األداء التسویقي

 التســـویقي األداء فـــي مســـتویات ثالثـــة بـــین نفـــرق أن یجـــب انـــه إلـــى .Kotler, (2000)یشـــیر 

  )56، ص2010جالب، والعبادي، (  :وهي
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یعـرف التسـویق بأنـه عملیـة اكتشـاف  : Responsive Marketing االسـتجابي سویقالت .1

االحتیاجـــات وتلبیتهـــا، عنــــدما تكـــون هنــــاك حاجـــة حقیقیــــة واضـــحة وعنــــدما تحـــددها بعــــض 

، إن  حاجــة النســاء إلــى اســتغراق وقــت قلیــل فــي الطــبخ  فاكتشــاالمنظمـات وتعــدُ حــًال معقــوًال

الیـــوم  نشـــافة وغاســلة الصــحون وفــرن المیكرویــفة، والالغســالة الحدیثــ اختــراعوالغســیل إلــى 

یســتطیع الكثیــرون مــن الــذین یریــدون اإلقــالع عــن التــدخین أن یجــدوا عــدة معالجــات لــذلك، 

 .وأن معظم التسویق الیوم هو تسویق إستجابي

خـــر أن تعـــرف اأنـــه عمـــل فـــذ  : Anticipative Marketing أالســـتباقي التســـویق .2

خفیة، عندما تدهورت جودة المیاه في العدید مـن األمـاكن، اسـتبق  احتیاجات ناشئة حدیثًا أو

معرفــــة تنــــامي ســــوق میــــاه الشــــرب المعبــــأة فــــي قــــارورات،  Perrierوبیریــــر  Evianإیفــــان 

وعنـدما تعرفـت شـركات الصـیدلة علـى تنـامي التـوتر والقلـق فـي مجتمـع المـدن العصـري، بــدأ 

تر، التســویق االســتباقي تشــویه مخــاطر العدیــد منهــا إجــراء بحــوث لصــنع أدویــة مضــادة للتــو 

أكثـــر مـــن التســـویق اإلســـتجابي ألن المنظمـــات قـــد تـــدخل الســـوق مبكـــرًا أو مـــؤخرًا أكثـــر مـــن 

 . الالزم أو أن تكون مخطئة في اعتقادها في نمو مثل هذه األسواق

: Need- Shaping Marketin االحتیــاج تشــكیل إعــادة إلــى یحتــاج الــذي التســویق .3

للتسـویق عنـدما تقــوم منظمـة بعــرض منـتج أو خدمـة لــم یطلبهـا أو حتــى  أجـرأ مســتوى یحـدث

فكر فیها أحد، فعلى سبیل المثـال لـم یطلـب أحـد فـي الخمسـینات مسـجل سـوني المحمـول أو 

بوصــــة، لكــــن ســــوني رغــــم ذلــــك وبقیــــادة  3.5أو قــــرص ســــوني  سبیتــــا مــــاكمســــجل ســــوني 

ت ومنتجـــات أخــرى كثیـــرة التـــي صــاحبها ورئیســـها العمـــالق آكیــو موریتـــا قـــدمت تلــك المنتجـــا

    .أصبحت منذ ذلك الوقت سلعًا مطلوبة باستمرار
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 :التسویقي واألداء التسویقیة المعرفة التسویقي، اإلبداع بین العالقة

مسـتوى فجـوة بـین  (Gap)إن أهم الحاجة على اإلبداع في المنظمات هـو االسـتجابة لوجـود 

والمسـتوى المرغـوب فیـه مـن  (The Actual Level of Performance)األداء الحقیقـي للمنظمـة 

وحقیقـة األمـر كلمـا زادت هـذه الفجـوة بـین . (The Desired Level of Performance)األداء 

المدیرون إلى محاولـة مـلء هـذه الفجـوة عـن مستوى األداء الحقیقي ومستوى األداء المرغوب فیه لجأ 

ممـا یظهـر الحاجـة الماسـة إلـى اإلبـداع مـن أجـل طریق خلق أو تولید أفكار ومفـاهیم منتجـات جدیـدة 

 ,McDonald, 2002). تضـــییق هـــذه الفجـــوة فـــي األداء وتحقیـــق أهـــداف النمـــو فـــي المنظمـــة

PP74-75). 

، إن المنظمات الناجحة التي استطاعت )35، ص 2004(كما أشارة عكروش، وعكروش، 

برات متراكمة عبر عقود من الزمن إدارة أنشطة عملیة  اإلبداع بشكل ناجح لدیها قواعد معرفة وخ

فالمنظمات المبدعة لدیها معرفة وخبرة . مكنتها من إدارة اإلبداع وتحقیق نجاحات ممیزة في السوق

ومهارات وقدرات ممیزة، وخاصة المتواجدة لدى العنصر البشري، إذ تصبح مصدرًا رئیسیًا إلدارة 

    .یق میزة تنافسیة للمنظمة في السوقأنشطة اإلبداع، وبالتالي فإنها تصبح أهم مصدر لتحق

ي،  أنه عندما یتم تولید المعرفة في منظمة ما فإنها  ،)141ص ، 2005(وأوضح كرمالّل

تصبح موردًا یمكن أن یعمل على تولید منتجات جدیدة أو عملیات جدیدة، فالمعرفة واإلبداع عملیة 

مصدر المعرفة الجدیدة، ویشتمل  ذات اتجاهین، فالمعرفة مصدر اإلبداع واإلبداع یصبح بدوره

  :اإلبداع على

 جمع المعلومات. 

 تحویل المعلومات إلى معرفة. 
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 التشارك في المعرفة ونقلها. 

  المعرفة في المنتجات أو الخدمات أو العملیات) دمج ( تجسید. 

  اختراعًا ( جعل هذه األمور.( 

  االبتكار ( استخدام هذا االختراع على الصعید العملي.( 
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  .الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة) 5-2(

  : العربیة الدراسات

  ."واألداء المعرفة أدارة مدخل استخدام بین العالقة": بعنوان ).2004(أبو فارة،  دراسة .1

 كفــاءة وتعظــیم تحقیقــه فــي المعرفــة إلدارة المتزایــد الــدور إبــراز إلــى الدراســة هــذه هــدفت حیــث

 المــدخالت بــین والعالقــات التــأثیرات آللیــة متناســق متكامــل نمــوذج وبنــاء الحدیثــة، المنظمــة وفعالیــة

   :الدراسة هذه ألیه توصلت ما أهم ومن). األداء( المعرفیة والمخرجات المعرفیة والعملیات المعرفیة

 وقــدرات جدیـدة إمكانیــات لهـا یــوفر المعرفـة إدارة مـدخل تطبیــق نحـو الحدیثــة المنظمـة توجیـه -

 دقیقـاً  نظامـاً  لهـا تـوفر المعلومات اتكنولوجی من واسعة قدرات إلى افةباإلض ، متمیزة تنافسیة

 .المختلفة الوظیفیة العملیات ورقابة وتنفیذ لتخطیط وفاعالً 

 المعرفیـة العملیـات وتنفیـذ المعرفیـة المـدخالت اختیـار فـي الحدیثـة المنظمة نجاح إلى إضافة -

 وتحقیـــق متمیــزة معرفیـــة رجــاتمخ صـــورة فــي متمیــز أداء إلـــى ســیؤدي ةؤ وكفـــ فاعلــة بصــورة

 المســـتمر التحســـین تحقیـــق فـــي وجوهریـــاً  أساســـیاً  دوراً  العكســـیة التغذیـــة ،وتلعـــب عالیـــة قیمـــة

 أشـــكال فـــي األداء علـــى تلقائیـــة بصـــورة یـــنعكس وهـــذا المعرفیـــة، للمـــدخالت الـــدائم والتطـــویر

 . المتمیزة المعرفیة المخرجات من مختلفة

: واإلبـداع التسـویقي فـي صـناعة األدویـة االبتكـار": بعنـوان). 2004(دراسة حداد، والغدیر،  .2

 ."دراسة میدانیة على شركات األدویة األردنیة

 وكبـــار األردنیـــة، األدویـــة شـــركات مـــدیري إدراك مـــدى علـــى التعـــرف إلـــى الدراســـة هـــذه هـــدفت

 ركاتالشـــ هـــذه نجـــاح علـــى وأثــره األدویـــة صـــناعة فـــي التســویقي واإلبـــداع االبتكـــار ألهمیـــة موظفیهــا
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 الشــدیدة المنافســة لمتطلبــات اســتجابةً  الحالیــة منتجاتهــا وتطــویر جدیــدة، منتجــات تقــدیم علــى وقــدرتها

 . الصناعة هذه في

 دوراً  تلعـب التـي األساسـیة العناصـر إحـدى التسـویقي واإلبـداع االبتكـار الباحثان اعتبر حیث

 ركـزت وقـد المتقدمـة الصـناعیة الـدول فـي واضـح باهتمـام یحظـى والذي المنظمات، نجاح في أساسیاً 

ــــى الدراســــة ــــة عل ــــداع االبتكــــار وواقــــع أهمی ــــة األدویــــة لشــــركات التســــویقي واإلب  هــــذه وموقــــف األردنی

 التسـویقي، واإلبـداع االبتكـار لتشـجیع تسـتخدمها التي واألسالیب الموضوع هذا إلى ونظرتها الشركات

  :حیث من األردن في األدویة تاجإن شركات مدیري إدراك مدى على التعرف على الدراسة وركزت

  .التسویقي واإلبداع اإلبتكار أهمیة -

 .واإلبداع لالبتكار التسویقي البعد -

 .األردنیة األدویة شركات لدى واإلبداع االبتكار وآفاق واقع -

 .األردنیة األدویة شركات بین العالقات تعزیز في التسویقي االبتكار دور -

 تبنــي أجــل مــن األردنیــة األدویــة شــركات إدارات دةمســاع شــأنها مــن معلومــات قاعــدة تــوفیر -

 .التسویقي واإلبداع االبتكار مفهوم

 :عدت نتائج منها إلى الدراسة توصلت وقد

 بتقــــدیم یتعلــــق فیمــــا وخاصــــة والتطــــویر للبحــــث مناســــبة أهمیــــة األردنیــــة األدویــــة شــــركات تــــولى

 التــي األفكــار مــن لالســتفادة اقــل اً اهتمامــ تعطــي ولكنهــا الحالیــة المنتجــات وتطــویر الجدیــدة المنتجـات

 مــن األدویــة ســوق فــي یحــدث لمــا األردنیــة األدویــة شــركات متابعــة، و األولــى للوهلــة غریبــة تبــدوا قــد

، األدویـة بموضـوع یتعلـق فیمـا والصـیادلة األطبـاء بمقترحـات واالهتمام وتطورات وابتكارات اختراعات

إضـافة إلـى تأكیـدها  والتطـویر البحـث أسـالیبو  داعياإلبـ التفكیـر بـین عالقـة وجـود الدراسـة بینتكما 

 .واإلبداع االبتكار لعناصر واستخدامها الشركة حجم بین عالقةوجود 



 50

 التنافسـیة المیزة تحقیق في التسویقي واإلبداع االبتكار دور" بعنوان) 2005( سرحانال دراسة .3

  "األردنیة التجاریة البنوك في

 فـي التنافسـیة المیـزة تحقیـق فـي التسویقي واإلبداع البتكارا دور على الضوء الدراسة هذه تلقي

 البنــوك ومــوظفین ومــدراء العمــالء، مــن لكــل الدراســة، عینــة أفــرادوكانــت  ،األردنیــة التجاریــة البنــوك

  .األردنیة التجاریة

  :عدد من النتائج جاء في مقدمتها إلى الدراسة خلصتوقد 

 والمنتجـــــات الخـــــدمات فـــــي واإلبـــــداع االبتكـــــار دور بـــــین إحصـــــائیة داللـــــة  ذات  عالقـــــةتؤكـــــد وجود

 الدارسـة هـذه خـالل مـن تبـین، كمـا األردنیـة التجاریـة للبنـوك التنافسـیة المیزة تحقیق وبین  المصرفیة،

 المصـرفیة، األسـعار فـي التسـویقي واإلبـداع االبتكـار دور بـین إحصـائیة داللـة ذات عالقـة هنـاك بأن

 .األردنیة التجاریة لبنوكل التنافسیة المیزة تحقیق ویبین

ـــوان ،)2005( ،الســـكارنة دراســـة .4 ـــادة إســـتراتیجیات"  :بعن ـــي ودورهـــا الری  المیـــزة تحقیـــق ف

  )"2005-2004( األردن في االتصاالت لشركات األداء وتحسین التنافسیة

 وتحسین التنافسیة، المیزة تحقیق في تساهم الریادة استراتیجیات لتطویر الدراسة هذه جاءت

 اختبار أجل من نموذج تطویر تم فقد ذلك من وللتأكد األردن، في االتصاالت لشركات األداء

 استراتیجیات من المستقلة المتغیرات وتكونت والتابعة، المستقلة الدراسة متغیرات بین العالقات

 ابعانالت المتغیران وتكون) المبادأة المخاطرة، أخذ التفرد، االبتكار، اإلبداع،( من المكونة الریادة

 من المكون واألداء) التحالفات ،اإلبداع التكلفة، قیادة التمایز،( من المكونة التنافسیة المیزة: من

  ).واإلنتاجیة النمو للعمالء، الخدمة مستوى تحسین العاملین، اتجاهات تنمیة العملیات، تحسین(
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 في المتمثل اسةالدر  مجتمع خالل من المیدانیة بالدراسة المتعلقة البیانات جمع تم وقد  

 تعمل ،)زین، اورانج، امنیة، اكسبرس (  شركات أربع عددها والبالغ األردن في االتصاالت شركات

  :عدت نتائج منها إلى الدراسة خلصتوقد  االتصاالت، مجال في

 لشركات التنافسیة المیزة وتحقیق الریادة استراتیجیات تطبیق بین إحصائیة داللة ذات عالقةوجود 

 الریادة استراتیجیات عناصر تطبیق بین إحصائیة داللة ذات، إضافة إلى وجود عالقة تاالتصاال

 .االتصاالت لشركات التنافسیة المیزة وتحقیق) المبادأة المخاطرة، أخذ التفرد، االبتكار، اإلبداع،(

 فـــي والبقـــاء والنمـــو للمنافســـة كـــاداه المعرفـــة إدارة دور": بعنـــوان ،)2005( یوســـف، دراســـة .5

  ".األعمال اتشرك

 لخــص  فقــد األعمــال شــركات فــي والبقــاء والنمــو للمنافســة كــأداة المعرفــة إدارة بــدور یتعلــق فیمــا  

 ةالمعرفیـــ والشــركات المســـتمر والنجــاح والتوســـع النمــو قرینــة هـــي المعرفیــة الفاعلیـــة أن إلــى الباحــث

 فـان وبالتـالي  لتالشـيوا الضمور إلى یؤدي وجودها عدم حین في  بینما ،علىاأل نحو بسرعة تسیر

  :منها فوائد إلى تؤدي الباحث استنتاجات على بناء المعرفة إدارة نظام تطبیق

 عالمیـــاً  األعمـــال لمنظمــات التنافســـي المركــز لتحدیـــد مهـــم معیــار یعـــد وتنوعهــا المعرفـــة امــتالك 

  .ةالمعرفی وتطبیقاتها المعرفي ألدائها طبقا األعمال منظمات مراكز وتتغیر

 رأس مـن تمتلكـه مـا بفضـل العالمیـة الشـركات كبریـات قائمـه تتصـدر المعرفیـة عمالاأل منظمات 

  .المنظمة أصول من المعرفة إدارة أصبحت وبالتالي  المعرفي المال

 المیـــــزات علــــى بتأثیرهـــــا تتفــــوق األعمـــــال لمنظمــــات تنافســـــیه میــــزه أصـــــبحت المعرفیــــة الملكیــــة 

  .التجهیز وسرعة والسعر كالجودة األخرى التنافسیة

 البیئـــة فـــي تحـــدث التـــي التغیـــرات صـــدمات امتصـــاص لضـــمان العالمیـــة المرونـــة المعرفـــة تـــوفر 

  .واحتوائها الخارجیة
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 التفــوق تحقیــق فــي وأثــره التســویقي بــالمزیج اإلبــداع":بعنــوان ،)2006( ،طــاهر دراســة  .6

 ."ربالءك/دودةالمح الغذائیة والمواد األلبان لمنتجات الوسام ةكشر  في حالة دراسة: التسویقي

 للمنظمــة، التســویقي التفــوق تحقیــق فــي وأثــره التسـویقي اإلبــداع تحلیــل إلــى الدراســة هــذه هـدفت

 وقــــد كـــربالء،/  المحـــدودة الغذائیـــة المـــواد و األلبـــان لمنتجــــات الوســـام شـــركة علـــى بـــالتطبیق ذلـــكو 

  بنسـب ولكـن ویقيالتسـ المـزیج عناصـر فـي مبدعـة تعتبر المبحوثة الشركة أن أهمها الدراسة توصلت

 علـــى والحصـــول الحـــالیین زبائنهـــا مـــع األمـــد طویلــة عالقـــات بنـــاء إلـــى الشـــركة تســـعى كمـــا متفاوتــة،

 . ورغباتهم حاجاتهم تلبیة خالل من زبائنها رضا وتحقیق جدد زبائن

إدارة المعرفـة وأثرهـا فـي األداء التنظیمـي دراسـة میدانیـة " :بعنوان ،)2007(الجشالي، دراسة  .7

 ".ت الصناعیة األردنیةفي شركا

ـهدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى مــدى تـأثیر إدارة المعرفـة فـي األداء التنظیمـي للشـركات الصــناعیة 

وقــد تــم اعتمــاد ثالثــة عناصــر لقیــاس متغیــر إدارة المعرفــة والــذي یمثــل المتغیــر المســتقل، . األردنیــة

مـــا تـــم قیـــاس األداء التنظیمـــي الـــذي فی. امـــتالك المعرفـــة، نشـــر المعرفـــة، واالســـتجابة للمعرفـــة: وهــي

وأهـم النتـائج التـي . األداء المقـارن واألداء الـداخلي: یمثل المتغیر التابع عن طریق عن طـریقین همـا

  :هي توصلت إلیها الدراسة

  امــتالك المعرفــة، ( وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائیة بــین العناصــر المكونــة إلدارة المعرفــة

 ).لمعرفة نشر المعرفة، واالستجابة ل

 وجود تأثیر معنوي لعناصر إدارة المعرفة في الداء المقارن. 

  وجــود تــأثیر معنــوي لالســتجابة للمعرفــة فــي األداء المقــارن، فیمــا لــم یكــن لعنصــري امــتالك

 .المعرفة ونشرها تأثیر معنوي في الداء الداخلي
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 ."المؤسسة أداء تحسین على وأثره التسویقي االبتكار":بعنوان ،)2007( ،سلیماني دراسة .8

 علـى المنتجـات مجـال فـي التسـویقي االبتكـار تـأثیر مـدى عـن البحـث إلـى الدراسـة هـدفت حیث

 كانـت التـيو  الجزائـر فـي الحضـنة ملبنـة مؤسسـة في ضرورته تحدید تحاول كما المؤسسة، أداء تحسین

  .المیدانیة الدراسة محل

 تـوفیر خـالل مـن تحقیقـه یمكـن ویقيالتسـ االبتكـار إن :التالیـة النتـائج إلـى التوصـل تـم وقـد

  .ذلك دتاأر  إذا المتطلبات هذه توفر أن مؤسسة ألي ویمكن المتطلبات، من مجموعة

 األفكـار یتطلـب مـا بقـدر لتحقیقـه جدیـدة تكنولوجیـا یتطلـب ال الغالـب فـي التسـویقي االبتكـار إن

 فـي وبـالطبع للمؤسسـة سـیةتناف میـزة التسـویقي االبتكـار یحقـق كمـا .مألوفـة غیـر أو جدیـدة تسـویقیة

، االبتكـار كثافـة درجـة بحسـب یبقـى ذلـك فـإن مؤقتـة أو مسـتدامة بكونهـا یتعلـق وفیمـا التسـویق مجـال

التغیـر،  دائمـة بیئـة فـي البقـاء أجـل مـن المؤسسة ید في وسیلة أهم أصبح التسویقي االبتكار أن كماو 

نمـا العمیـل خلـق كیفیـة فـي تكمـن ال المشـكلة حیـث ٕ الظـروف  ظـل فـي علیـه المحافظـة كیفیـة فـي وا

 عـن البحـث خـالل مـن المشـكلة هـذه حـل فـي مهـم دور التسـویقي االبتكـار یلعـب حیـث المتغیـر،

یجـاد كامنـة لحاجـات واكتشـافه  جدیـدة، فـرص إلى التهدیدات الفرص وتحویل ٕ  جدیـدة  اسـتخدامات وا

  .شيء فیكل أن دون من الحاجات یخلق أن یمكن ذلك من أكثر بل  لمنتج الحالي،

 التــي والمعوقــات المعرفــة مشــاركة متطلبــات" :بعنــوان ،)2009( ،الطــاهر، ومنصــور دراســة .9

 ."األردنیة االتصاالت شركات في تطبیقها تواجه

 كأداة المعرفة مشاركة متطلبات توافر تأثیر مدى على التعرف  إلي الدراسة  هذه تهدف

 المفهوم هذا ممارسة على تطبیقها تعترض التي والعقبات األعمال منظمات أهداف تحقیق في هامة

 مشاركة عناصر أو متطلبات توافر أن الدراسة نتائج أظهرت كما ،األردنیة االتصاالت شركات في

  لعوامل كان حیث.  الدراسة عینة الشركات في المعرفة مشاركة على متفاوت تأثیر له كان المعرفة
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 في المعرفة مشاركة على معنوي تأثیر لتطبیقا معوقات إلى إضافة العمل وفرق العاملین تدریب

 انالباحث ویوصي تأثیر، أي التعاونیة البیئة المعرفة، تخزین كأماكن األخرى العوامل تظهر لم حین

 المعرفة ویوحد یعزز ذلك الن المعرفة ومخازن التعاونیة، البیئة تدعم وأدوات وسائل توفیر بضرورة

 لألفكار األفراد مشاركة ویدعم المنظمات،  عمل فعالیة ویطور المنظمات في الموجودة

   .واإلبداع االبتكار یزید مما والمالحظات

بعنـــوان المعرفـــة اإلبداعیـــة ودورهـــا فـــي الرفـــع مـــن أداء ). 2011كلثـــوم، وحنـــان، ( دراســـة  .10

 .المنظمات المعاصرة

 تبـــدع التــي فالمنظمــات اإلبــداع، یتطلـــب هــذا یومنــا فــي باألعمـــال الفــوز نأ إلــىأشــارة الدراســة   

 أساســي مصـدر اإلبــداع فیكـون االســتهالكي، التنافسـي بالفعـل القــائم األول المتحـرك مزایــا كـل تجنـي

 علـــى المنظمــة قــدرة أن كمــا للمنظمــة، الجــدي لـــألداء ومؤشــر الحالیــة، التنافســیة البیئــة فــي للنجــاح

 یثیــر التنظیمــي الــتعلم وممفهــ أن كمــا التنافســیة، للمیــزة آخــر اً مصــدر  یمثــل التقلیــد مــن إبــداعها حمایــة

 واألســـرع األهـــم الطریـــق إلـــى یرشـــدها إذ التمیـــز إدارة تحقیـــق إلـــى الســـاعیة للمنظمـــات كبـــرى أهمیـــة

 بهـا، البشـریة للمـوارد الذهنیـة والطاقـة الفكـر ثـروة وهـي اإلطـالق، علـى ثرواتهـا أهم وتفعیل الستثمار

 وغیرهــا المســتمر، والتحــدیث التجدیــد ،راالبتكــا الــتعلم، عناصــر علــى تركــز المختلفــة التمیــز فنمــاذج

  .الفكریة وقدراتهم البشر، عقول على األساس في تعتمد عملیات من
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   : األجنبیة الدراسات

ـــوان ,Gold, et al) 2001( دراســـة .1  Knowledge management: An: بعن

organizational capabilities perspective. 

. قي على األداء الفعلي للشركات في القطاعات األوروبیةألداء التسویا رأث تهدف الدراسة قیاس
بین القدرة  وتأثیر العالقة كذلك قیاس ما إذا كانت التقاریر عن األداء وحجم میزانیة التسویق و 

  .واألداء
على أداء  ومن أهم النتائج التي توصلت الیها الدراسة، أن قیاس األداء التسویقي یؤثر ایجابیاً 

ریر تؤثر على هذه العالقة، وأثبتت الدراسة تثبت وجود صلة بین قیاس األداء الشركة وأن التقا

كما أنه یوفر نظرة ثاقبة في سلسلة اآلثار التي تربط . التسویقي وأداء الشركات في السوق األوروبیة

 .قیاس األداء بأداء الشركات

 Re:بعنـــوان ،) ,2003Hanvanich, & Droge and Calantone( دراســـة .2

conceptualizing   the meaning and domain of marketing Knowledge. 

 تحدیـــداُ  التســـویقیة المعرفـــة فـــان وبالتـــالي االقتصـــادي للتطـــور أساســـیاً  مصـــدراً  المعرفـــة تعتبـــر

 فـــي رئیســـیه عملیـــات ثالثـــة مـــن تنبـــع التســـویقیة المعرفـــة إن الباحـــث حـــدد وبالتـــالي للمســـوقین مهمـــة

 العمـالء إدارة ،Product development management منتجـاتال وتطـویر إدارة وهـي التسـویق

دارة و  CRM بالعالقـات ٕ  دراسـة تـم حیـث   Supply Chain management والمخـزون التزویـد وا

  . التسویقي باإلبداع وعالقتها الثالثة العوامل هذه

 Acquisition Of Marketing :بعنوان Hathaivaseawong etal, (2004( دراسة .3

Knowledge In Thai International: Joint Venture Firms. 

 خـــالل مـــن جمعهـــا تـــم بیانـــات بیـــنهم مـــن شـــركة 110 علـــى أولیـــاً  تحلـــیالً  الدراســـة هـــذه قـــدمت

 تسـویقیة معرفـة اكتسـبوا أنهـم المعتقـد و التایالنـدیین المحلیـین الشركاء  على توزیعه تم البرید استبیان
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 المعرفــة أبعــاد ســبعة اكتســاب مــن عالیــة نســبة هنــاك أن تظهــر النتــائج إن. المشــتركة المشــاریع مــن

سـتراتیجیة العمـالء، توجـه وهـي ٕ  وأنشــطة اللوجسـتیة، واألنشـطة والسـعر، المنتجـات وابتكــار التسـویق وا

  .الخارجیة العالقات و الترویج،

 The impact of marketing knowledge:بعنـوان  Tsai & Shih, (2004( دراسـة .4

among managers on marketing capabilities and business 

performance. 

 التسـویقیة القـدرة علـى المـدیرین لـدى التسـویقیة المعرفـة أثـر علـى التعـرف إلـى الدراسة هذه هدفت

 التایوانیـــة الخـــدمات شـــركات فــي التســـویق مـــدیري علـــى الدراســة إجـــراء تـــم حیـــث المنظمــة، وأداء

 القـــدرات یعـــزز التســـویقیة المعرفـــة تولیـــد أن الدراســـات بینـــت وقـــد االســـتهالكیة، الســـلع ومنتجـــي

 كمــا. والتســعیر والتــرویج المنتجــات، وتطــویر التســویقیة البحــوث التوزیــع، مجــاالت فــي التســویقیة

 الدراسـة أثبتـت لكـن للمنظمـة، ممتـازاً  اً أداء تحقـق المتمیزة التسویقیة القدرات أن الدراسة هذه بینت

 التسـویقیة المعرفـة أن بمعنـى المنظمـة، أداء علـى مباشـرة غیـر بصورة تؤثر التسویقیة المعرفة أن

 .متمیز أداء لتحقیق تسویقیة بقدرات معززة تكون أن بجب

 Knowledge Management, Innovation :بعنوان  Darroch, (2005( دراسة .5

and firm performance. 

 توزیـع تـم وقـد موظـف، 50 عـن هـاموظفی حجـم یزیـد نیوزیلندیـة شـركات علـى الدراسة تطبیق تم حیث

 اســـتبانة 443 دادر اســـت تـــم وقـــد شـــخص، 1743 مـــن عینـــة علـــى البریـــد خـــالل مـــن الدراســـة اســـتبانة

 تسـتخدم سـوف المعرفـة إدارة علـى القـدرة لـدیها التـي الشـركة أن إلـى التوصل تم وقد للتحلیل، صالحة

  .وراً تط أكثر أدائها و أكثر مبدعة تكون سوف و أكبر بكفاءة مواردها
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 Subsidiary Marketing :بعنوان ,Holm & Sharma) 2006 (دراسة .6

knowledge and strategic development of the multinational 

corporation.  
 العالمیـــة الشـــركات أداء دعـــم فـــي یســـاهم رئیســـیاً  مصـــدراً  المتمیـــزة التســـویقیة المعرفـــة تعتبـــر

 علـــى  التســـویقیة المعرفـــة الســـتخدام المباشـــر التـــأثیر دراســـة األول تحلیلهمـــا، تـــم مختلفـــین بمـــدخلین

 فــي التســویقیة المعرفــة الســتخدام مباشــر الغیــر التــأثیر هــو والثــاني العالمیــة للشــركات المــدرك األداء

 الدراســة شـملت حیــث السـوق فــي والتوسـع التكنولوجیــا فـي اإلمكانیــات تطـویر علــى العالمیـة الشـركات

 تطـویر علـى التسـویقیة للمعرفـة قویـه تأثیریـة عالقـة وجـود إلـى ثانالباح وتوصل سویدیه، شركه 237

  .العالمیة الشركات أداء ایجابیاُ  تثر أ بدورها والتي السوق في والتوسع  التكنولوجیة اإلمكانات

 .Marketing Knowledge Myopia :بعنوان  ,November, Peter )2008( دراسة .7

  محاولــة وتمثــل. وتوضــیحها التســویقیة المعرفـة  حــول یــةمفاهم بحــث  ورقـة الدراســة هــذه تمثـل

 التسـویق طلبـة هـل بقـوه الباحـث یطرحـه الـذي والسـؤال كادیمیـةاأل التسویقیة المحاضرات اتجاه لتغییر

 مــن ویحــاول ؟فعــال بشــكل تســویق ممارســي ایكونــو  لكــي یحتاجونهــا التــي التســویقیة بالمعرفــة مــزودون

  .العملي للمجال التسویق طلبة وتحضیر ذلك لتغییر زمةالال  األسالیب اقتراح البحث هذا خالل

 المعرفـــــة وبـــــین العملیــــة الممارســـــة مـــــن المتأتیــــة التســـــویقیة المعرفـــــة بــــین الباحـــــث میـــــز ولقــــد

  :یلي بما تتمثل التسویق ممارسة على المرتكزة  المعرفة أن بین حیث ،كادیمیةاأل

  .الزبون معرفة -

 .المنتجات معرفة -

 الدعایـــة وشـــركات كـــالموزعین التســـویقیین الوســـطاء خـــالل مـــن یقیةالتســـو  بالخـــدمات  معرفـــة -

 .السوقیة واألبحاث واإلعالن
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 . العمل وأنظمة باإلجراءات المعرفة -

 .الحالي بالوضع المعرفة -

 اإلنســــاني العنصـــر علـــى مبنیـــة الشـــركة داخـــل عالقــــات شـــبكة خـــالل مـــن بالنـــاس المعرفـــة -

 . المحلي والمجتمع

 بــالخبرة اكتســابها یمكــن بــل االكادیمیــه الدراســة خــالل مــن لیهــاع الحصــول  الصــعب مــن والتــي

  .العملیة والممارسة

 The relationship between  :بعنوان,Koskal & Ozgul  )2007( دراسة .8

 marketing strategies and performance in economic crises.   

 الشــــركات علـــى ادیةاالقتصـــ األزمـــات تـــأثیر كیفیـــه علــــى التعـــرف إلـــى الدراســـة هـــذه هـــدفت

 وتحدیــد الصــعبة االقتصــادیة األوضــاع فــي المؤسســة أداء علــى التســویق اســتراتیجیات تــأثیر وتحدیــداً 

 التغیـرات مـن بــالرغم نـاجح أداء علـى المحافظـة فـي الشــركات تسـاعد أن یمكـن التـي العوامـل ماهیـة

  :نهانتائج م ةعد إلىوقد توصلت الدراسة  الخارجیة، البیئة في الدینامیكیة

  وقـت فـي األداء تحسـن وأ تحـافظ أن تسـتطیع جیـد بشـكل اسـتراتجیاتها تعدل التي الشركات 

 .زمهألا

 انخفـاض نتیجـة المسـتهلكین اهتمـام وانخفـاض مهـم الركود أوقات في المستهلك مع االتصال -

 الشــركات وتســتطیع الترویجیــة، النشــاطات خــالل مــن اســتعادته یــتم أن یمكــن المتــاح الــدخل

 تفضـــیالتهم لتغییــر مرونــة أكثـــر المســتهلكین أن حیــث إلــى متـــرددین زبــائن تكســب أن بــذلك

 .تسویقیة كفرصة استغاللها ویمكن أخر وقت أي من أكثر الركود أوقات في الماركات نحو



 59

 یـــتم التـــي الســـلع عـــدد زیـــادة االقتصـــادیة األزمـــات أوقـــات فـــي یـــتم أن المهمـــة النتـــائج ومـــن 

 ســـعر عنـــد النوعیـــة نفـــس أو الســـعر، نفـــس عنـــد الســـلعة مـــن عالیـــه نوعیـــه وتـــوفیر تقـــدیمها،

 .الشركة أداء على یؤثر النوعیة تخفیض إن حیث منخفض

 Customer Relationship :بعنوان Gutierrez, etal, (2008( دراسة .9

Management (CRM) and products development process as 

Marketing Knowledge in the Jewelry Industry. 

 مختلفــة ظـروف عبـر المشـاهدة العالقــات یصـف التسـویقیة المعرفـة مبــدأ أن الباحـث بـین قـدف

 أفضـل، بشـكل عمالئهـا تفهـم لكـي للشـركة مفیـدة التسـویقیة المعرفـة تكـون أن ویجـب. بالمبـادئ تجسد

 تطبیـق تـم حیـث. تتمیـز وهكـذا الناجحـة إجـراءات واتخـاذ الحكیمـة، القـرارات اتخـاذ مـن الشركة وتمكن

 التسـویق، معلومـات نظـام بتحلیـل المكسـیك / الجـارا غوادا في المجوهرات، صناعة على الدراسة ههذ

دارة وعملیــات العمــالء عالقــات إدارة ٕ  للمعرفــة كمصــادر جمیعــاً  أهمیتهــا بــین والتــي المنــتج، تطــویر وا

 .التسویقیة

 The effect of:بعنوان Akroush & Al-Mohammad, (2010(دراسة  .10

marketing knowledge management on organizational performance: 

An empirical investigation of the telecommunications organizations 

in Jordan. 

 فـــي واألداء) MKM( قیةالتســـوی المعرفـــة إدارة بـــین العالقـــة دراســـة  إلـــى الدراســـة هـــذه تهـــدف

  .)JTOs( األردنیة والالسلكیة السلكیة االتصاالت منظمات

  :وأشارت نتائج الدراسة

. أبعادهـــا بكـــل ، JTOsلـــل العـــام األداء علـــى إیجـــابي أثـــر لهـــا والقـــدرات MKM األصـــول أن إلـــى

 أظهـرت الـداخلي التسـویق وقـدرات السـوق، أداء علـى تـأثیر أقوى أصول التسویق معرض في المدمج
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 األداء علـــى تــأثیر أقــوى الخـــارجي التســویق قــدرات تظهـــر حــین فــي العمـــالء، أداء علــى تــأثیر أقــوى

 فــــإن ، المالیـــة الســــوق أداء علـــى تــــأثیراً  األقـــل  كونهـــا مــــن الـــرغم وعلــــى أخـــرى ناحیــــة مـــن. المـــالي

  . JTOs األداء أبعاد جمیع مع إیجابیة عالقة على حافظ التسویق أصول في االستثمار

  .ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة )2 - 6( 

أنهـا عملـت علـى تنـاول ثالثـة متغیـرات متمثلـة فـي اإلبــداع  مـن یتهـاأهم الدراسـة هـذه تكتسـب

التســـویقي والمعرفـــة التســــویقیة واألداء التســـویقي بـــآن واحــــد، إضـــافًة إلـــى تناولهــــا قیـــاس األثـــر غیــــر 

المباشـر لإلبـداع التسـویقي علــى األداء التسـویقي مـن خـالل وجــود المعرفـة التسـویقیة كمتغیـر وســیط، 

ة علـى تـأثیر المعرفـة التســویقیة كمتغیـر وسـیط فـي عالقـة أثـر اإلبـداع التســویقي كـد هـذه الدراسـؤ أي ت

هذه العالقة بین اإلبداع التسویقي والمعرفة التسـویقیة غیـر مكتملـة  ت، حیث بقیعلى األداء التسویقي

أســــبقیة المعرفــــة التســــویقیة علــــى اإلبــــداع  إلــــى الوضــــوح فــــي الدراســــات الســــابقة، والتــــي أشــــرت فیهــــا

   .أسبقیة اإلبداع التسویقي على المعرفة التسویقیة إلى رت دراسات أخرىاقي في حین أشالتسوی
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  الفصل الثالث

  )الطریقة واإلجراءات(منهجیة الدراسة 

  منهج الدراسة )3 - 1(

  مجتمع الدراسة )3 - 2(

  عینة الدراسة )3 - 3(

  أدوات الدراسة )3 - 4(

  متغیرات الدراسة) 3 - 5(

  جراءات الدراسةإ )3 - 6(

  التحلیل اإلحصائي المستخدم في الدراسة )3 - 7(
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  منهج الدراسة) 1-3(

 األداء علـــى التســـویقیة والمعرفـــة التســـویقي اإلبـــداع أثـــر معرفـــة إلـــى الحالیـــة الدراســـة هـــدفت  

 تسـعى التـي الهـدف والسـتكمال ،عمـان فـي األردنیـة االتصـاالت شـركات علـى ذلـك وتطبیق التسویقي

 كمــا الظــاهرة دراسـة علــى یعتمـد الــذي التحلیلـي الوصــفي المــنهج الباحثـة اتبعــت فقـد ،لتحقیقــه سـةالدرا

 مــن الرئیســیة مصــادرها مـن البیانــات علــى للحصـول المیــداني المســح علــى والمرتكـزة الواقــع فــي توجـد

 ةومعالجـــ الشـــأن بهـــذا المعتمـــدة العلمیـــة للخطـــوات وفـــق تصـــمیمها تـــم اســـتبانة علـــى االعتمـــاد خـــالل

 الواقـــع تحســـین فـــي تســـهم اســـتنتاجات إلـــى للوصـــول الفرضـــیات الختیـــار إحصـــائیاً  وتحلیلهـــا البیانـــات

  .وتطویره

  مجتمع الدراسة) 2-3(

 )اورانــــج، زیـــن، أمنیــــة(شـــركات االتصــــاالت األردنیـــة  كافـــة مــــن الدراســـة مجتمــــع تـــألف لقـــد  

  .في مدینة عمان الرئیسیة وفروعها

  عینة الدراسة) 3-3(

مجموعــة مــن المــدراء وهــم مــدراء الشــركات ومــدراء األفــرع والتســـویق،  الدراســة عینــة شــملت  

 شــركات فــي العــاملین ، ورؤســاء فــرق التســویقاألقســام ورؤســاءوالبحــث والتطــویر، والمــوارد البشــریة 

) 142( المســـتردة االســـتبیانات عـــدد بلـــغ وقـــد ،اســـتبانة) 180( توزیـــع تـــم حیـــث األردنیـــة االتصــاالت

 وبـــذلك ،اإلحصـــائي للتحلیــل كفاءتهـــا لعــدم اســـتبانات) 5( اســـتبعاد وتــم ،%)78.88( بنســـبة اســتبانة

 بنســـــبة اســـــتبانة) 137( اإلحصـــــائي للتحلیـــــل خضـــــعت والتـــــي الصـــــالحة االســـــتبیانات عـــــدد أصـــــبح

 ،اإلحصــائي التحلیــل إلجـراء مقبولــة تعــد نسـبة وهــي ،الموزعــة االسـتمارات مجمــوع مـن، %)76.11(

  :یلي كما) 3-1( بالجدول موزعة



 63

  )3-1( جدول
  الدراسة عینة على االستبانات توزیع یوضح

 المئویة النسبة المستردة االستبیانات عدد الشركة

 %48.90 67 اورانج

 %33.57 46 زین

 %17.51 24  أمنیة

  
  .أدوات الدراسة) 4-3(

 البیانات على للحصول التالیة األدوات على الدراسة اعتمدت فقد ،الدراسة هدف لتحقیق  

  :والمعلومات

  ،والدراسات ،البحوث من النظري بالجانب المتعلقة المعلومات :الثانویة البیانات  -1

 بموضوع المتخصصة واألجنبیة العربیة العلمیة والكتب ،الجامعیة والرسائل ،والمقاالت

 .الدراسة

 صممت فقد بالدراسة المتعلقة البیانات توفیر لغرض ):االستبانة( األولیة البیانات  -2

 موضوع مجال في والكتاب الباحثین من مجموعة بآراء األخذ بعد جرى تحكیمهاو  الستبانةا

 للدراسة التطبیقي الجانب الستكمال األولیة البیانات على الحصول استهدفت والتي ،الدراسة

 رئیسیین قسمین االستبانة وتضمنت ،فرضیاتها واختبار الدراسة ألسئلة معالجتها حیث من

 :هما

) 5( خالل من الدراسة لعینة غرافیةو الدیم خصائصبال الخاص الجزء وهو :ولاأل  القسم

  ).الخبرة سنوات عدد ،المركز أو الوظیفة ،العلمي المؤهل ،العمر ،الجنس( هي خصائص
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 واألداء التسویقیة والمعرفة التسویقي اإلبداع حیث من الدراسة متغیرات یتضمن :الثاني القسم

  :التالي النحو وعلى األبعاد من بعدد توزیعها تم فقرة) 31( خالل من، التسویقي

 :هي فقرة) 16( تشمل فرعیة أبعاد) 4( تتضمن التسویقیة المعرفة  -  أ

 .فقرات) 4( وتتضمن المعرفة اكتساب -1

 .فقرات) 5( وتتضمن المعرفة معالجة -2

 .فقرات) 4( وتتضمن المعرفة تطبیق -3

 .فقرات) 3( وتتضمن المعرفة حمایة -4

 :هي فقرة) 12( وتشمل فرعیین بعدین تتضمن يالتسویق اإلبداع   - ب

 .فقرات) 6( وتتضمن المنتجات في التسویقي اإلبداع -1

 .فقرات) 6( وتتضمن العملیات في التسویقي اإلبداع -2

  .فقرات) 3( وتتضمن التسویقي األداء . ج 

 على المستند القیاس أسلوب أتبعت الحالیة الدراسة فإن، القیاس أسالیب تنوع من وبالرغم  

) 1-7( من فقرة لكل اإلجابة بدائل مدى حیث المختلفة األبعاد ولفقرات السباعي لیكرت مقیاس

  :یلي لما وفقا

 أتفق كلیا أتفق
 بعض أتفق

 الشيء
 محاید

 أتفق ال
 الشيء بعض

 أتفق ال
 أتفق ال

 إطالقا

  
7 6 5 4 3 2 1 

  
) 1-7( من فقرة لكل إلجابةا بدائل مدى حیث بالمنافسین قیاساً  التسویقي األداء لفقرات أما  

  :یلي لما وفقا
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 أكثر بكثیر أكثر
 بعض أكثر

 الشيء
 مشابه

 بعض أقل
 الشيء

 بكثیر أقل أقل

  
7 6 5 4 3 2 1 

  
  مؤشرات الصدق والثبات) 1-4-3(

 .الدراسة ألداة الظاهري الصدق -1

 الهیئة أعضاء من المحكمین من بنخبة باالستعانة الدراسة ألداة الظاهري الصدق اختبار تم

 من واإلفادة آرائهم ألخذ ،واإلحصاء والتسویق األعمال إدارة مجاالت في والمتخصصین التدریسیة

 تعدیل في مالحظاتهم من واالستفادة اختصاصاتهم مجال في المتراكمة وخبرتهم المعرفي مخزونهم

 رقم الدراسة ملحق يف المحكمین السادة وقائمة الحالیة النهائیة صورتها على بها والخروج االستبانة

)2(.  

 .الدراسة أداة ثبات -2

 )Cronbach Alpha( ألفا كرونباخ معامل حساب جرى الدراسة أداة ثبات من للتحقق

 وذلك، صدقها من والتثبت قیاسها المراد العوامل تقیس االستبانة لكون القیاس أداة ثبات من للتأكد

 قوة یعني وهذا ،القیاس لفقرات الداخلي لالتساق قیاسه في ألفا كرونباخ معامل لطبیعة عائد

 جید بتقدیر یعطى )Alpha( معامل فإن ذلك إلى إضافة ،القیاس فقرات بین والتماسك االرتباط

 أفراد درجات على ألفا كرونباخ معادلة طبقت، الطریقة بهذه الدراسة أداة ثبات من وللتحقق. للثبات

 من لكن، ألفا المناسبة القیم بخصوص یاسیةق قواعد وجود عدم من الرغم وعلى. الثبات عینة

 بالعلوم المتعلقة البحوث في مقبولة) 0.60( یساوي أو أكبر) Alpha( یعد التطبیقیة الناحیة

  ).3-2( بالجدول موضح هو وكما). Sekaran, 2003. (واإلنسانیة اإلداریة
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  )3-2( جدول
  )  ألفا رونباخك مقیاس(  االستبانة ألبعاد الداخلي االتساق ثبات معامل

 ألفا قیمة الفقرات عدد البعد الرقم

 0.858 6 المنتجات في اإلبداع 1

 0.667 6 العملیات في اإلبداع 2

 0.852 12 التسویقي اإلبداع أبعاد كافة 3

 0.689 4 المعرفة اكتساب 4

 0.764 5 المعرفة معالجة 5

 0.739 4  المعرفة تطبیق 6

 0.702 3 المعرفة حمایة 7

 0.893 16 التسویقیة المعرفة أبعاد كافة 8

 0.827 3 التسویقي األداء 9

 0.929 31  األبعاد كافة 10

    

،) 93%( االستبانه أبعاد لكافة ثبات معامل أن الجدول من یتضح  مستوى وعلى تقریبًا

 لألداء باً تقری) %83( خیراً أو  التسویقي لإلبداع%) 85( التسویقیة، للمعرفة%) 89( الرئیسیة األبعاد

  . التسویقي

 لإلبداع تقریباً ) 67%( ثبات معامل أقل فأن الفرعیة األبعاد مستوى على أخرى ناحیة ومن

 بین عالي وترابط اتساق عالقة وجود إلى تشیر كرونباخ ألفا قیم أن یعني مما العملیات، في

 إذ ككل، الدراسة أداة ألبعاد وكذلك الرئیسیة األبعاد وفقرات الواحد الفرعي البعد مقیاس فقرات
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 على یدل وهذا). (Sekaran حسب%) 60( والبالغة إحصائیا المقبولة النسبة عن تزید النسب

  .االستبانه تطبیق عند تترتب أن یمكن التي النتائج ثبات إمكانیة

  .غرافیة ألفراد عینة الدراسةو الدیم الخصائص) 5-3(

 العمر، الجنس،: من كالً  هي متغیرات)   5( للدراسة غرافیةو الدیم المتغیرات تتضمن  

  :ذلك یبین) 3 - 3( والجدول. الخبرة سنوات عدد وأخیراً  المركز أو الوظیفة العلمي، المؤهل
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  )3-3( جدول
 غرافیةو الدیم المتغیرات حسب الدراسة عینة أفراد توزیع یوضح

 ویةالمئ النسبة العینة أفراد عدد الفئة المتغیر الرقم

 الجنس 1
 %60.6 83 ذكر

 %39.4 54 أنثى

 %100 137 المجموع

 العمر 2

 %51.1 70 دون فما سنة 30

 %32.1 44 سنة40-31 

 %12.4 17 سنة 50-41

 %4.4 6 سنة 60-51

 %100 137  المجموع

 العلمي المؤهل 3

 %8.8 12 مجتمع كلیة/ دبلوم

 %61.3 84 بكالوریوس

 %29.2 40 ماجستیر

 %0.7 1 دكتوراه

 %100 137 المجموع

 أو الوظیفة 4
 المركز

 %1.5 2 الشركة مدیر

 %1.5 2 إدارة مجلس عضو

 %67.2 92 فرع مدیر أو قسم رئیس

 %2.2 3 والتطویر البحث مدیر

 %27.7 38 مركز أو/ أخرى وظیفة

 %100 137 المجموع

 سنوات عدد 5
 الخبرة

 %35.8 49 فأقل سنوات 5

 %32.8 45 سنوات 10-6

 %21.9 30 سنة 15-11

 %9.5 13 فأكثر سنة 16

 %100 137  المجموع

 

 عددهم بلغ حیث الدراسة عینة أفراد بین الذكور نسبة ارتفاع أعاله الجدول نتائج تشیر  

 العدد شكلت) دون فما سنة 30( العمریة الفئة فإن أخرى ناحیة ومن ،%)60.6( وبنسبة) 83(

 العمریة الفئة یلیهم ،%)51.1( وبنسبة) 70( عددهم بلغ حیث الدراسة عینة أفراد من األكبر
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 الدراسة عینة في األقل العمریة الفئة بینما ،%)32.1( وبنسبة) 44( بعدد) سنة 31-40( األصغر

 حملة فإن العلمي المؤهل ناحیة ومن ،%)4.4( نسبة شكلوا حیث) 6( وبعدد) سنة 51-60( هي

، العینة أفراد عدد من %)61.3( وبنسبة) 84( بعدد العظمى الغالبیة یشكلون البكالوریوس دةشها

 فإن المركز أو الوظیفة ناحیة ومن ،%)29.2( وبنسبة) 40( بعدد الماجستیر شهادة حملة یلیهم

 وبنسبة) 92( عددهم بلغ حیث الفروع مدراء أو األقسام مدراء هم العینة أفراد من الغالبیة

 والبالغ التسویق مجموعات أو فرق ورؤساء البشریة الموارد كمدراء أخرى وظائف یلیها، %)67.2(

 فإن الخبرة سنوات عدد حسب العینة أفراد توزیع حیث ومن ،%)27.7( وبنسبة) 38( عددهم

 عدد یلیهم، %)35.8( وبنسبة) 49( عددهم والبالغ) فأقل 5( سنوات عدد لدیهم ممن الغالبیة

  %).32.8( وبنسبة) 45( عددهم والبالغ) 6-10( من سنوات

  إجراءات الدراسة) 6-3(

 .الدراسة تطبیق في الباحثة هاتاعتمد التي اإلجراءات

 بكتب والمتمثلة العلیا للدراسات األوسط الشرق جامعة من الالزمة الموافقات اخذ تم لقد

 وذلك، لالتصاالت زین ةوشرك لالتصاالت اورانج وشركة لالتصاالت أمنیه شركة من لكل رسمیة

 تحدید تم كما، البیانات لجمع الدراسة استبانات توزیع خالل من المیدانیة بالدراسة القیام لتسهیل

 بآراء باالستعانة الدراسة أداة وبناء الدراسة أدبیات على اإلطالع وتم، الدراسة وعینة مجتمع

 اإلحصاءو  والتسویق األعمال ارةبإد المتخصصین التدریس هیئة أعضاء من المحكمین من مجموعة

، المحددة الدراسة عینة على الدراسة أداة تطبیق وتم، العلیا للدراسات األوسط الشرق جامعة في

 تحلیلها وتم خاصة جداول في النتائج ورصد معلومات إلى وتحویلها البیانات جمع تم حیث

  .التوصیات وكتابة ومناقشتها النتائج عرض وتم ،)Spss( اإلحصائي التحلیل باستخدام إحصائیا
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  .البیانات جمع ظروف

 وتوزیع وفروعها) زین ،اورانج ،أمنیه( الثالثة للشركات میدانیة بزیارات الباحثة قامت

  .الدراسة عینة من شخصیاً  واستالمها االستبانات

 .الباحثة واجهتها التي المشكالت

 قد الرئیسي مقرها في زین لشركة العلیا اإلدارة أن الباحثة لها تعرضت التي الصعوبات من

 ترغب ال سریة بیانات على تحتوي بأنها موضحة، إلیها المقدمة االستبانات ءمل عن اعتذرت

 فیها الفروع ومدراء األقسام رؤساء بعض إلى للوصول الباحثة عملت ولهذا عنها، باإلفصاح

  .زین شركة عن الالزمة البیانات على للحصول

  ي المستخدم في الدراسةالتحلیل اإلحصائ )7-3(

 اختبار خالل من وذلك ،الدراسة أهداف تدعم التي معتمدة مؤشرات إلى للتوصل  

 اإلحصائیة المعالجات من العدید الباحثة استخدمت فقد ،بها الخاص األنموذج وبناء الفرضیات

 ومنها ةالهیكلی النماذج تحلیل وبرنامج ،) SPSS 15( برنامج استخدام خالل من أدناه الموضحة

، الدراسة استبانة خالل من تجمیعها تم التي البیانات تحلیل بهدف). Amos 7( المسار تحلیل

  :یلي ما ومنها

 المئویة والنسب التكراریة التوزیعات. 

 ومعرفة الدراسة تساؤالت على اإلجابة أجل من المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات 

 .النسبیة األهمیة

 المستخدمة للمقاییس الثبات درجة من للتأكد ألفا كرونباخ معامل. 
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 على أكثر أو واحد مستقل متغیر أثر المتعدد االنحدار وتحلیل البسیط االنحدار تحلیل 

 .واحد تابع متغیر

 الدراسة ألنموذج المباشر غیر األثر لدراسة المسار تحلیل. 

 التالي للمقیاس طبقاً  تحدیدها تم والتي النسبیة األهمیة: 

  

  = النسبیة همیةاأل
  للبدیل األدنى الحد – للبدیل األعلى الحد

  المستویات عدد
  
  

  = النسبیة األهمیة
1 - 7  

 =2 3  
  

                         
  .السباعي لیكرت لمقیاس اإلجابة مستویات یبین )3 - 4( والجدول

                                   
  

  الخماسي لیكرت لمقیاس اإلجابة مستویات) 3 - 4( جدول
 الحسابي الوسط المستوى

 3 – 1 منخفض

 5ولغایة  3أكثر من   متوسط

 5أكثر من  مرتفع
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  الفصل الرابع

   )تواختبار الفرضیا اإلحصائي التحلیل( الدراسة نتائج

  
  المقدمة )1 – 4(

  الوصفة األولیة إلجابات عینة الدراسة اإلحصائیةالمؤشرات  )2 – 4(

  اختبار فرضیات الدراسة )3 – 4(

  تحلیل المسار )4 – 4(
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  المقدمة )1 – 4( 

 كالوسـط األولیـة الوصـفیة اإلحصـائیة للمقـاییس اإلحصـائي التحلیـل نتـائج الفصل هذا یتناول    

 ألبعــاد الواحــد البعــد ضــمن الدراســة لمتغیــرات النســبیة واألهمیــة والرتبــة المعیــاري واالنحــراف الحسـابي

 فرضـیات اختبـار لنتـائج إضـافة االسـتبانه، أسـئلة فـي وصـیاغتها تصـمیمها تم التي الرئیسیة المقاییس

 كتحلیــل اإلحصــائیة الطــرق باســتخدام منهــا بكــل الخاصــة اإلحصــائیة واالســتدالالت األربعــة، الدراســة

 علــى المقتــرح األنمــوذج فــي المســتقلة للمتغیــرات المباشــر التــأثیر لحســاب والمتعــدد البســیط االنحــدار

 المســار تحلیــل  نتــائج  الفصــل نهایــة وفــي الفرضــیات، مــن فرضــیة كــل حســب لــه التابعــة المتغیــرات

 فـي التسلسـل ولغـرض.  المقتـرح األنموذج لمتغیرات الكلي واألثر المباشر وغیر المباشر األثر لقیاس

  :هي محاور ثالث إلى الفصل قسم ، الباحثة إلیها توصلت التي النتائج عرض

  الدراسة متغیرات صفو )2 – 4(
  اعتمــدت التـي المتغیـرات توضـیح فــي هـو ،األولیـة اإلحصـائیة المؤشــرات عـرض مـن الهـدف

 لشـــركات  التســـویقي األداء علـــى التســـویقیة والمعرفـــة التســـویقي اإلبـــداع أثـــر لقیـــاس نمـــوذج بنـــاء فـــي

 حـــده علـــى بعـــد لكـــل المعیاریـــة واالنحرافـــات الحســـابیة األوســـاط حســـاب تـــم إذ .األردنیـــة االتصـــاالت

 وكمـا. الواحـد البعـد ضـمن لهـا النسـبیة واألهمیة الفقرة ورتبة فیه المتغیرات جمیع بعد كل شمل بحیث

  :یلي

  :التسویقي اإلبداع: أوالً 

 القیــاس وفقــرات التســویقي اإلبــداع مســتوى وتقیــیم وصــف مقــاییس یظهــر )4 - 1( الجــدول  
 فــي التســویقي واإلبــداع فقــرات،)  6(  ب اسیــمقوال الخــدمات فــي التســویقي اإلبــداع ببعدیــه الخاصــة
 للوصـــف المعیـــاري واالنحـــراف الحســـابي الوســـط ومنهـــا فقـــرات،)  6(  ب أیضـــاً  اسیـــوالمق العملیـــات

  .للتقییم النسبیة واألهمیة والرتبة
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  )4 - 1( جدول

   التسویقي اإلبداع مستوى وتقییم وصف
  مستوى
 األهمیة

 الرتبة
 االنحراف
 المعیاري

  المتوسط
 الحسابي

 ت الفقرة

 1 باستمرار جدیدة خدمات الشركة تقدم 6.1241 0.79006 1 مرتفع

 2 مبتكرة فكرة أي عن دائما الشركة تبحث 5.9781 0.97368 2 مرتفع

 3 الشركة إدارة قبل من القبول الدوام على اإلبداع یلقى 5.7226 0.97566 4 مرتفع

 5.6496 0.98213 6 مرتفع
 أدائها لتطویر حدیثة إداریة وسائل بتبني الشركة تقوم

 التشغیلي
4 

 5.7372 1.05907 3 مرتفع
 تقني تقدم مستوى ذات ریادیة تسویقیة خدمات تقدیم یتم

 مرتفع
5 

 6 الشركة خدمات في إبداعي تنوع یوجد 5.6569 0.96587 5 مرتفع

 5.8114 0.73537  مرتفع
 اإلبـداع سلمقیا العام المعیاري واالنحراف الحسابي المتوسط

 المنتجات في

 7  مرتفعاً  للشركة اإلبداعي اإلنجاز مستوى یعد 5.5693 0.96859 4 مرتفع

 8 الشركة خدمات تقدیم خطوط في متكررة تعدیالت تحدث 5.6569 0.91103 3 مرتفع

 4.6131 1.72886 5 متوسط
 تم التي الخدمات تقدیم خطوط من قلیل عدد الشركة لدى

 السابقة الخمس تالسنوا خالل تسویقها
9 

 5.6569 1.00322 3 مرتفع
 في تساهم التي بالمرونة الخدمات تقدیم خطوط تتمیز

 السوقیة التقلبات مواجهة
10 

 11 الشركة في مبتكرة ترویجیة حمالت تصمیم یتم - 5.7299 1.08128 1 مرتفع

 12 الشركة خدمات لتوزیع حدیثة توزیعیة قنوات استخدام یتم 5.6861 1.17418 2 مرتفع

 5.4854 0.72069  مرتفع
 اإلبـداع لمقیاس العام المعیاري واالنحراف الحسابي المتوسط

 العملیات في

 5.6484 0.66311  مرتفع
 اإلبـداع لمقیاس العام المعیاري واالنحراف الحسابي المتوسط
 التسویقي

  

 المتوسـط بلـغ حیـث مرتفـع التسـویقي اإلبـداع مقیـاس مسـتوى أن) 4 - 1( جـدول نتـائج تشـیر

  .)0.66311( معیاري بانحراف) 5.6484( العام
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 كـذلك فهمـا العملیـات، فـي واإلبـداع المنتجات في اإلبداع الفرعیین، بعدیه مقیاس حیث ومن

 معیـــاري بـــانحراف )5.8114( المنتجـــات فـــي اإلبـــداع لمقیـــاس الحســـابي الوســـط بلـــغ حیـــث مرتفعـــان،

 معیـــاري بـــانحراف )5.4854( العملیـــات فـــي اإلبـــداع لمقیـــاس الحســـابي الوســـط بینمـــا ،)0.73537(

)0.72069.(   
 بـــأن یالحـــظ إذ المنتجـــات، فـــي اإلبـــداع مقیـــاس فقـــرات وترتیـــب النســـبیة األهمیـــة حیـــث ومـــن

 جدیـدة خـدمات الشـركة تقـدم"  فقـرة وجـاءت مرتفعـة، نسـبیة أهمیـة لهـا الفرعـي البعـد هذا فقرات جمیع

 المرتبــة فــي تلیهـا) 0.79006( معیــاري وانحـراف )6.1241( طبمتوســ األولــى المرتبـة فــي"  باسـتمرار

 بلـغ حسـابي وبمتوسـط مرتفعـة نسـبیة بأهمیـة"  مبتكـرة فكـرة أي عـن دائمـا الشـركة تبحـث"  فقـرة الثانیـة

 إداریــة وســائل بتبنــي الشــركة تقــوم"  فقــرة جــاءت بینمــا ،)0.97368( معیــاري وانحــراف )5.9781(

 معیـــاري وانحـــراف )5.6496( حســـابي بمتوســـط األخیـــرة بالمرتبـــة"  التشـــغیلي أدائهـــا لتطـــویر حدیثـــة

)0.98213( . 

 نســبیة بأهمیــة منهــا فقــرات خمســة جــاءت فقــد العملیــات فــي اإلبــداع مقیــاس فقــرات فــي بینمــا

 فـي مبتكـرة ترویجیـة حمـالت تصـمیم یـتم " الفقـرة واحتلـت متوسـطة، نسـبیة بأهمیة فقط وواحدة مرتفعة

"  الفقــرة تلیهــا ،)1.08128( معیــاري وانحــراف )5.7299( حســابي بمتوســط ولــىاأل المرتبــة"  الشــركة

 حســـابي بمتوســـط الثانیــة المرتبـــة فــي"  الشـــركة خــدمات لتوزیـــع حدیثــة توزیعیـــة قنــوات اســـتخدام یــتم

 متوســطة نســبیة بأهمیــة جــاءت التــي الوحیــدة الفقــرة بینمــا )1.17418( معیــاري وانحــراف )5.6861(

 الخمــس الســنوات خــالل تســویقها تــم التــي الخــدمات تقــدیم خطــوط مــن قلیــل ددعــ الشــركة لــدى"  هــي

   .)1.72886( معیاري وانحراف )4.6131( حسابي بمتوسط األخیرة المرتبة في وجاءت"  السابقة
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  :التسویقیة المعرفة: ثانیاً 

 ) 16(  ال وفقراتـــه  التســـویقیة المعرفـــة الثـــاني الرئیســـي البعـــد تقیـــیم ومســـتوى وصـــف نتـــائج

 :التالي) 2 – 4( جدول في مبینة النتائج فأن ، فرعیة أبعاد ) 4(  على الموزعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 77

  التسویقیة المعرفة مستوى وتقییم وصف )4 - 2( جدول
  مستوى
 األهمیة

 الرتبة
 االنحراف
 المعیاري

  المتوسط
 الحسابي

  الفقرة
 

 ت

 1 الحالیة المعرفة من الجدیدة المعرفة تولید على ةالقدر  الشركة لدى 5.9270 0.87140 3 مرتفع

 2 عمالئها مع المعرفة تبادل على القدرة الشركة لدى 5.7445 0.88309 4 مرتفع

 6.1533 0.78488 1 مرتفع
 الجدیـــدة بالمنتجـــات المعرفـــة علـــى للحصـــول القـــدرة الشـــركة لـــدى

 فیه تعمل الذي القطاع ضمن
3 

 5.9781 0.86149 2 مرتفع
 ضــمن المنافســین عــن المعرفــة علــى للحصــول القــدرة الشــركة لــدى

 فیه تعمل الذي القطاع
4 

 المعرفة أكتساب لمقیاس العام المعیاري واالنحراف الحسابي المتوسط 5.9507 0.61225  مرتفع

 5.8321 0.92011 1 مرتفع
 خــــاص تصــــمیم إلــــى المعرفــــة تحویــــل علــــى القــــدرة الشــــركة لـــدى

 الجدیدة بالمنتجات
5 

 5.7591 0.98910 2 تفعمر 
 إلـــى بالمنافســـین المتعلقـــة المعلومـــات تحویـــل علـــى الشـــركة تعمــل
 6  للتنفیذ خطط

 7 المنظمة داخل األفراد إلى المنظمة معرفة نقل على الشركة تعمل 5.7372 1.03803 3 مرتفع

 5.5182 1.02972 5 مرتفع
 هــاونقل المنظمــة خــارج مـن األفــراد مــن المعرفـة بجمــع الشــركة تقـوم
 المنظمة إلى

8 

 5.7299 0.87029 4 مرتفع
 بعضــها مــع للمعرفــة المختلفــة المصــادر دمــج علــى القــدرة للشــركة
 عملها إطار ضمن البعض

9 

 المعرفة معالجة لمقیاس العام المعیاري واالنحراف الحسابي المتوسط 5.7153 0.69694  مرتفع

 5.6934 0.97439 4 مرتفع
 والخبرات األخطاء خالل من المكتسبة المعرفة بتطبیق الشركة تقوم

 السابقة
10 

 11 الجدیدة المنتجات تطویر في المعرفة باستخدام الشركة تقوم 5.8394 0.88479 2 مرتفع

 12 كفاءتها لتحسین المعرفة الشركة تستخدم 5.9343 0.87619 1 مرتفع

 13 المنافسة یاجاتواحت مشاكل مواجهة في المعرفة الشركة تطبق 5.7299 0.99634 3 مرتفع

 المعرفة تطبیق لمقیاس العام المعیاري واالنحراف الحسابي المتوسط 5.7543 0.73683  مرتفع

 5.7153 1.16284 3 مرتفع
 مـــن لـــدیها المكتســـبة المعرفـــة لحمایـــة الشـــركة لـــدى وســـائل توجـــد

 موظفیها قبل من مالئمة الغیر االستخدامات
14 

 5.7737 0.99257 2 مرتفع
 مـــن لـــدیها المكتســـبة المعرفـــة لحمایـــة الشـــركة لـــدى ائلوســـ توجـــد

 المنظمة خارج مالئمة الغیر االستخدامات
15 

 16 لدیها المعرفة مصادر إلى الدخول تمنع حمایة وسائل للشركة 5.8832 0.97064 1 مرتفع

 المعرفة حمایة لمقیاس العام المعیاري واالنحراف الحسابي المتوسط 5.7908 0.82744  مرتفع

 التسویقیة المعرفة لمقیاس العام المعیاري واالنحراف الحسابي المتوسط 5.8093 0.58788  مرتفع
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 مرتفـع، النسـبیة األهمیـة حیـث مـن التسـویقیة المعرفـة مقیـاس إن )4 - 2( جـدول نتـائج تبـین

 األربعــة أبعــاده جمیــع وان ،)0.58788(  معیــاري بــانحراف )5.8093( لــه الحســابي الوســط بلــغ فقــد

 مــن مرتفعــة األربعــة بأبعــاده قیاســه فقــرات جمیــع وأن بــل ، مرتفعــة النســبیة األهمیــة حیــث مــن أیضــاً 

  .النسبیة األهمیة حیث

 المعیـاري وانحرافـه )5.9507( الحسـابي وسـطه بلـغ الـذي المعرفـة اكتسـاب الفرعـي البعـد في

 ضــمن الجدیــدة نتجــاتبالم المعرفــة علــى للحصــول القــدرة الشــركة لــدى " الفقــرة جــاءت ،)0.61225(

) 0.7848( معیــاري وانحــراف )6.1533( حســابي بمتوســط األولــى بالمرتبــة" فیــه تعمــل الــذي القطــاع

 بــین مـن  األخیـرة بالمرتبـة"  شـركائها مـع المعرفـة تبـادل علـى القـدرة الشـركة لـدى"  الفقـرة جـاءت فیمـا

 )5.7445( الحســـابي طهامتوســـ بلـــغ حیـــث مرتفعـــة، نســـبیة وبأهمیـــة المعرفـــة اكتســـاب مقیـــاس فقـــرات

 .)0.88309( معیاري وبانحراف

 وانحرافــه )5.7153( الحســابي وســطه بلــغ الــذي المعرفــة معالجــة الفرعــي بالبعــد یتعلــق وفیمـا

 خــاص تصــمیم إلــى المعرفـة تحویــل علـى القــدرة الشــركة لـدى " الفقــرة جــاءت ،)0.69694( المعیـاري

) 0.92011( معیـــاري وانحـــراف )5.8321( حســـابي بمتوســـط األولـــى بالمرتبـــة"  الجدیـــدة بالمنتجـــات

"  المنظمـة إلـى ونقلهـا المنظمـة خـارج مـن األفـراد مـن المعرفـة بجمـع الشـركة تقـوم"  الفقـرة جـاءت فیما

 متوسـطها بلـغ حیـث ، مرتفعـة نسبیة وبأهمیة المعرفة معالجة مقیاس فقرات بین من  األخیرة بالمرتبة

 .)1.02972( معیاري وبانحراف )5.5182( الحسابي

 بــــانحراف )5.7543( الحســـابي وســــطه بلـــغ فقـــد المعرفــــة تطبیـــق الثالـــث الفرعــــي البعـــد أمـــا

 األولــى بالمرتبــة"  كفاءتهــا لتحســین المعرفــة الشــركة تســتخدم " الفقــرة واحتلــت ،)0.73683( معیــاري

 الشـــــركة تقـــــوم"  الفقـــــرة جـــــاءت فیمـــــا )0.87619( معیـــــاري وانحـــــراف )5.9343( حســـــابي بمتوســـــط

 فقــرات بــین مــن  األخیــرة بالمرتبــة"  الســابقة والخبــرات األخطــاء خــالل مــن المكتســبة المعرفــة طبیــقبت
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 وبـانحراف )5.6934( الحسـابي متوسـطها بلـغ حیـث ، مرتفعـة نسـبیة وبأهمیـة المعرفـة تطبیق مقیاس

  ).0.97439( معیاري

 المعرفــة حمایــة وهـو ةالتســویقی المعرفـة الرئیســي الفـرع أبعــاد مـن األخیــر الفرعـي البعــد ویبقـى

ــــانحراف )5.7908( الحســــابي وســــطه بلــــغ الــــذي ــــت ،)0.82744( معیــــاري ب  للشــــركة " الفقــــرة واحتل

 )5.8832( حسـابي بمتوسـط األولـى بالمرتبـة"  لدیها المعرفة مصادر إلى الدخول تمنع حمایة وسائل

 المعرفــــة مایـــةلح الشــــركة لـــدى وســــائل توجــــد"  الفقـــرة جــــاءت فیمـــا )0.97064( معیــــاري وانحـــراف

 فقـرات بـین مـن  األخیـرة بالمرتبـة"  موظفیهـا قبـل مـن مالئمـةال غیـر االستخدامات من لدیها المكتسبة

 وبــانحراف )1535.7( الحســابي متوســطها بلــغ حیــث مرتفعــة، نســبیة وبأهمیــة المعرفــة حمایــة مقیــاس

 .)1.16284( معیاري

  :التسویقي األداء: ثالثاً 

 نمــو معــدل مــن كــل خــالل ومــن التســویقي األداء هــو قیاســه تــم ذيالــ الثالــث الرئیســي البعــد  

 وصـــف تظهـــر )3 – 4( جـــدول فــي المبینـــة والنتـــائج ، الربحیـــة وأخیــراً  الســـوقیة، والحصـــة المبیعــات،

   .البعد هذا قیاس ومستوى

  التسویقي األداء مستوى وتقییم وصف :)4 - 3( جدول

  مستوى

 األهمیة
 الرتبة

 االنحراف

 المعیاري

  وسطالمت

 الحسابي

  الفقرة

 
 ت

 1 المبیعات نمو معدل 5.8467 0.89845 2 مرتفع

 2 السوقیة الحصةمعدل نمو   5.6642 0.93366 3 مرتفع

 3 الربحیةمعدل نمو  5.8613 0.92500 1 مرتفع

 التسویقي األداء لمقیاس العام المعیاري واالنحراف الحسابي المتوسط 5.7908 0.79213  مرتفع
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 شـــركاتفــي  التســویقي األداء لمقیـــاس الحســابي الوســط بـــأن )4 - 3( جــدول ائجنتــ تظهــر

، فعـةتمر  وبأهمیـة )0.79213( معیاري وبانحراف )5.7908( بلغ األردنیة االتصاالت  كـل وان نسـبیًا

 وقــد النســبیة األهمیــة حیــث مــن مرتفعــة كــذلك والربحیــة الســوقیة، والحصــة المبیعــات، نمــو معــدل مــن

 والوســــط ،)0.89845( معیــــاري بــــانحراف )5.8467( المبیعــــات نمــــو لمعــــدل بيالحســــا الوســــط بلــــغ

 للربحیــة الحســابي الوســط بینمــا ،)0.93366( معیـاري بــانحراف) 5.6642( الســوقیة للحصــة الحسـابي

 .)0.92500( معیاري وانحراف )5.8613(

 

   الدراسة فرضیات اختبار )3 – 4(
 رفــــض أو قبــــول علـــى تتركــــز حیــــث الرئیســـة، الدراســــة فرضــــیات اختبـــار الفقــــرة هــــذه تتنـــاول

 وباالسـتناد المتعـدد، االنحـدار وتحلیـل البسـیط، االنحدار تحلیل استخدام خالل من الدراسة، فرضیات

 األثـر لفرضـیات المسـار وتحلیـل المباشـر األثـر لفرضـیات ،مـابه المقترنة اإلحصائیة االختبارات على

  :یلي كما وذلك المباشر، غیر

  : األولى سیةالرئی الفرضیة

H1  " :شــــركاتفــــي  التســــویقي األداء علــــى التســــویقي لإلبــــداع إحصــــائیة داللــــة ذو أثــــر یوجــــد 

  ." األردنیة االتصاالت

 المباشـر األثـر لقیـاس البسـیط، الخطـي االنحـدار تحلیـل اسـتخدام تـم الفرضـیة، هـذه الختبار

 االتصـــاالت شـــركاتفـــي  تســـویقيال األداء التـــابع المتغیـــر علـــى التســـویقي اإلبـــداع المســـتقل للمتغیـــر

  .)4 - 4( جدول في موضحة والنتائج ، األردنیة
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  *)4 - 4( رقم جدول
  التسویقي األداء على التسویقي اإلبداع أثر اختبار نتائج

 المتغیر
 التابع

R2   
 معامل
 التحدید

F   
 المحسوبة

DF 
 درجات
 الحریة

Sig** 
  مستوى
 الداللة

  االنحدار معامل

 المتغیر
 الخطأ Β ستقلالم

 المعیاري
T 

 المحسوبة

Sig** 
  مستوى
 الداللة

 األداء
 61.059 0.311 التسویقي

1  

 اإلبداع 0.000
 135 0.000 7.814 0.085 0.558 التسویقي

136 

    (α ≤ 0.05 ) مستوى عند إحصائیة داللة ذو التأثیر یكون *
    
 ،(0.05) إحصـائیة بداللـة معنـوي البسـیط نحـداراال أنمـوذج نأ )4 - 4( جـدول نتـائج تظهر  

 متغیـر أن أي ،)0.311( بلـغ قـد التحدیـد معامـل وأن ،)61.059( تسـاوي المحسـوبة  F  قیمـة حیـث

 لشـــــركات التســـــویقي األداء فـــــي التغیـــــرات مـــــن تقریبـــــاً  )%31( نســـــبته مـــــا یفســـــر التســـــویقي اإلبـــــداع

 یمثــل وهـو ،)0.558( بلغـت قـد التسـویقي بـداعاإل درجـة فـأن ذلـك إلـى إضـافة  ،األردنیـة االتصـاالت

 داللــة وذو األردنیــة االتصــاالت شــركات فــي التســویقي األداء علــى التســویقي لإلبــداع المباشــر األثــر

 إحصــــائیة داللــــة بمســــتوى مقارنتهــــا عنــــد معنویــــة) 7.814( لــــه المحســــوبة T قیمــــة حیــــث إحصــــائیة

 االتصـــاالت لشـــركات التســـویقي األداء علـــى يالتســـویق لإلبـــداع مباشـــر أثـــر هنالـــك وعلیـــه، ،(0.05)

  :على تنص التي األولى الرئیسیة الفرضیة تقبل أي األردنیة،

ـــة ذو أثـــر یوجـــد"   االتصـــاالت شـــركاتفـــي  التســـویقي األداء علـــى التســـویقي لإلبـــداع إحصـــائیة دالل

 ." األردنیة
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  : الثانیة الرئیسیة الفرضیة

H2 " :االتصـاالت شـركات فـي التسویقي األداء على التسویقیة فةللمعر  إحصائیة داللة ذو أثر یوجد 

  ". األردنیة

  خـــالل ومـــن الثانیـــة الرئیســـیة الفرضـــیة الختبـــار البســـیط الخطـــي االنحـــدار تحلیـــل اســـتخدام

فـــي  التســـویقي األداء التـــابع المتغیــر علـــى التســـویقیة المعرفـــة المســتقل للمتغیـــر المباشـــر األثـــر قیــاس

  .)4 - 5( جدول في موضحة والنتائج ،یةاألردن االتصاالت شركات

  *)4 - 5( رقم جدول
  التسویقي األداء على التسویقیة المعرفة أثر اختبار نتائج

 المتغیر
 التابع

R2  
 معامل
 التحدید

F  
 المحسوبة

DF 
 درجات
 الحریة

Sig** 
  مستوى
 الداللة

  االنحدار معامل

 المتغیر
 الخطأ β المستقل

 المعیاري
T 

 المحسوبة

Sig** 
  مستوى
 الداللة

 األداء
 55.861 0.293 التسویقي

1  

 المعرفة 0.000
 135 0.000 7.474 0.098 0.541 التسویقیة

136 

    (α ≤ 0.05 ) مستوى عند إحصائیة داللة ذو التأثیر یكون *
    
 ،(0.05) إحصـائیة بداللـة معنـوي البسـیط االنحـدار أنمـوذج إن )4 - 5( جـدول نتـائج تظهر  

 متغیـر أن أي ،)0.293( بلـغ قـد التحدیـد معامـل وأن ،)55.861(  تسـاوي المحسـوبة  F  قیمة حیث

 لشـــــركات التســـــویقي األداء فـــــي التغیـــــرات مـــــن تقریبـــــاً  )29%( نســـــبته مـــــا یفســـــر التســـــویقیة المعرفــــة

 فـي زیـادة ىإلـ سـیؤدي التسـویقیة المعرفـة مـن درجـة زیـادة فـأن ذلك إلى إضافة  ،األردنیة االتصاالت

 األداء علـــــى التســـــویقیة للمعرفـــــة المباشـــــر األثـــــر یمثـــــل وهـــــو ،)0.541( بمقـــــدار التســـــویقي اإلبـــــداع

 )7.474( لـه المحسـوبة t قیمـة حیـث إحصـائیة داللـة وذو األردنیـة االتصاالت شركات في التسویقي
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 التســویقیة عرفــةللم مباشــر أثــر هنالــك وعلیــه، (0.05) إحصــائیة داللــة بمســتوى مقارنتهــا عنــد معنویــة

 تــنص التــي الثانیــة الرئیســیة الفرضــیة تقبــل أي األردنیــة، االتصــاالت لشــركات التســویقي األداء علــى

  :على

ـــة ذو أثـــر یوجـــد"   االتصـــاالت شـــركاتفـــي  التســـویقي األداء علـــى التســـویقیة للمعرفـــة إحصـــائیة دالل

 ." األردنیة

  : الثالثة الرئیسیة الفرضیة

H3 " :شـــــركات فـــــي التســـــویقیة للمعرفـــــة علـــــى التســـــویقي لإلبـــــداع إحصـــــائیة داللـــــة ذو أثـــــر یوجـــــد 

  ." األردنیة االتصاالت

  خــالل ومــن البســیط الخطــي االنحــدار تحلیــل اســتخدام تــم ،الثالثــة الرئیســیة الفرضــیة الختبــار

فــي  التســویقیة المعرفــة التــابع المتغیــر علــى التســویقي لإلبــداع المســتقل للمتغیــر المباشــر األثــر قیــاس

  .)4 - 6( جدول في موضحة والنتائج ،األردنیة االتصاالت كاتشر 

  *)4 - 6( رقم جدول
  التسویقیة المعرفة على اإلبداع التسویقي أثر اختبار نتائج

 المتغیر
 التابع

R2   
 معامل
 التحدید

F   
 المحسوبة

DF 
 درجات
 الحریة

Sig** 
  مستوى
 الداللة

   االنحدار معامل

 المتغیر
 الخطأ β المستقل

 المعیاري
T 

 المحسوبة

Sig** 
  مستوى
 الداللة

 المعرفة
 116.588 0.463 التسویقیة

1 

 اإلبداع 0.000
 135 0.000 10.798  0.056  0.681 التسویقي

136 

    (α ≤ 0.05 ) مستوى عند إحصائیة داللة ذو التأثیر یكون *
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 حیــث ،(0.05) إحصــائیة بداللـة معنــوي بســیطال االنحـدار أنمــوذج أن )4 - 6( جـدول نتــائج تظهـر

ـــغ قـــد التحدیـــد معامـــل وأن ،)116.588( تســـاوي المحســـوبة  F  قیمـــة  البعـــد نأ أي ،)0.463( بل

 المعرفـة الرئیسـي البعـد فـي التغیـرات مـن تقریبـاً  )%46.3( نسـبته مـا یفسـر التسویقي اإلبداع الرئیسي

 التسـویقي اإلبـداع مـن درجـة زیـادة فـأن ذلـك إلـى إضـافة  ،األردنیـة االتصـاالت شركاتفي  التسویقیة

 التسـویقي لإلبـداع المباشـر األثـر هـو وهذا ،)0.681( بمقدار التسویقیة المعرفة في زیادة إلى ستؤدي

 المحسـوبة t قیمـة حیـث إحصـائیة داللـة وذو األردنیـة االتصـاالت شركات في التسویقیة المعرفة على

 مباشـــر أثـــر هنالـــك وعلیـــه، ،(0.05) إحصـــائیة داللـــة بمســـتوى مقارنتهـــا عنـــد معنویـــة )10.798( لــه

 الرئیســیة الفرضــیة تقبــل أي األردنیــة، االتصــاالت لشــركات التســویقیة المعرفــة علــى التســویقي لإلبــداع

  :على تنص التي الثالثة

 االتصــاالت شــركاتفــي  التســویقیة المعرفــة علــى التســویقي لإلبــداع إحصــائیة داللــة ذو أثــر یوجــد" 

 " نیةاألرد

  :الرابعة الرئیسیة الفرضیة

H4 :بوجـــود التســـویقي األداء علـــى التســـویقي لإلبـــداع إحصـــائیة داللـــة ذو مباشـــر غیـــر أثـــر یوجـــد 

 .األردنیة االتصاالت شركات في وسیط كمتغیر التسویقیة المعرفة

 التحقـق بعـد المسـار، تحلیـل الباحثـة اسـتخدمت عـدمها، مـن الفرضـیة هـذه صحة من للتحقق

 وهـو المسـتقلة المتغیـرات بـین تـام أو عـالي ارتبـاط وجـود بعـدم والمتعلـق المسـار تحلیـل تراضاتاف من

 والمعرفــة  التســویقي اإلبــداع وهنــا  (Multicollinearity) الخطــي) االزدواج( التعــدد بمشــكلة یعــرف مــا

 ومــن التســویقي األداء التــابع المتغیــر علــى أثرهمـا دراســة عنــد رئیســیین مســتقلین كمتغیــرین  التسـویقیة

 قیـاس نتـائج یبـین  ،(4 – 7) والجـدول ،(Step wise Regression) التـدرجي االنحـدار طریقـة خـالل
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 األداء التـابع المتغیـر علـى  التسـویقیة والمعرفـة  التسـویقي اإلبداع المستقلین للمتغیرین المباشر األثر

  .األردنیة االتصاالت شركات في التسویقي

  *)(4 – 7  رقم جدول

   التسویقیة والمعرفة التسویقي اإلبداع أثر اختبار ائجنت
   األردنیة االتصاالت شركات في التسویقي األداء على

 المتغیر
 التابع

R 
 معامل

 االرتباط

R2   
 معامل
 التحدید

F   
 المحسوبة

DF 
 درجات
 الحریة

Sig** 
  مستوى
 الداللة

  االنحدار معامالت

 المتغیر المرحلة
 الخطأ β المستقل

 لمعیاريا
t 

 المحسوبة

Sig** 
  مستوى
 الداللة

 األداء
 اإلبداع األولى 0.000 (135.1) 60.059 0.311 0.558 التسویقي

 0.000 7.814 0.085 0.558 التسویقي

 األداء
 الثانیة  0.000 (135.2) 37.655 0.360 0.600 التسویقي

 اإلبداع
 0.000 3.748 0.113  0.354 التسویقي

 المعرفة
 0.002 3.182 0.127 0.300 ویقیةالتس

    (α ≤ 0.05 ) مستوى عند إحصائیة داللة ذو التأثیر یكون* 
 فـي أهمیـة األكثـر هـو التسـویقي اإلبـداع المسـتقل المتغیـر بـأن ،)(4 – 7 جـدول نتـائج تشـیر

 المعرفــة اآلخــر المســتقل المتغیــر مــن األردنیــة االتصــاالت شــركات فــي التســویقي األداء علــى التــأثیر

 المعرفــة وألهمیــة الثانیــة المرحلــة وفــي التــدریجي، االنحــدار طریقــة مــن األولــى المرحلــة فــي التســویقیة

 معـــاً  المتغیـــرین هـــاذین بحیـــث التســـویقي، اإلبـــداع المســـتقل المتغیـــر جانـــب إلـــى ظهـــر فقـــد التســـویقیة

 أنمـــوذج وأن التســـویقي، األداء التـــابع المتغیـــر قـــیم فـــي االختالفـــات مـــن )R2 %= 36(  یشـــرحان

 عنــــد إحصــــائیة داللــــة ذات وهــــي )37.655( المحســــوبة F قیمــــة حیــــث معنــــوي المتعــــدد االنحــــدار

 المباشـر األثـر معنویـة وعلـى ،) > sig = 0.000 0.05(   اإلحصـائیة الداللـة مسـتوى مـع المقارنـة

 )3.748( المحســــوبة t قیمـــة حیـــث التســـویقي، األداء علــــى )0.354( بلـــغ حیـــث التســـویقي لإلبـــداع

 المباشـر األثـر  معنویـة وكـذلك ،) > sig = 0.000 0.05(   اإلحصـائیة الداللـة مسـتوى مـع ارنـةمق

 مــــع مقارنـــة )3.748( المحســـوبة t قیمـــة حیـــث )0.300( التســـویقي األداء علـــى التســـویقیة للمعرفـــة

 فقـد الخطـي التعدد مشكلة وجود حیث ومن. ) > sig = 0.002 0.05(   اإلحصائیة الداللة مستوى
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ــــاین تضــــخم ونســــبة (Tolerance) التســــامح معــــاملي  الباحثــــة  تخرجتاســــ  فــــي المبینــــه) VIF( التب

  :)4 - 8( التالي الجدول

  )4 - 8( رقم جدول
  الخطي التعدد مشكلة وجود اختبار نتائج

  الشركات أداء على العدائي االستراتیجي والتوجه السوقي التوجه ألثر

 Tolerance VIF المستقل المتغیر التابع المتغیر

 التسویقي األداء

 1.864 0.537 التسویقي اإلبداع

 1.864  0.537 التسویقیة المعرفة

  
 المسـتقلة، المتغیـرات بـین الخطـي التعـدد مشـكلة وجـود عـدم إلـى )4 - 8( جـدول نتـائج تشـیر

  .بینهما تام أو عالي ارتباط وجود عدم یعني مما

 المعروضـة التالیـة النتـائج ظهـرت لرابعـةا الفرضـیة الختبـار ،( AMOS 7 ) اسـتخدام وعنـد

  .المباشر األثر إلى تشیر والتي )4 - 9( الجدول في

  )4 - 9( رقم جدول
 األردنیة االتصاالت شركات في التسویقي األداء على التسویقي لإلبداع المباشر األثر تقدیرات

   وسیط كمتغیر التسویقیة المعرفة خالل من

 رالمتغی إلى المتغیر من المسار
 أوزان

 االنحدار

 الخطأ

 المعیاري

 النسبة

 الحرجة

 مستوى

 الداللة

  0.000 10.837 0.056 0.681 التسویقیة المعرفة التسویقي اإلبداع 1

 0.000 3.773  0.122 0.354 التسویقي األداء التسویقي اإلبداع 2

 0.001 3.206 0.402 0.300 التسویقي األداء التسویقیة المعرفة 3
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 التســویقیة المعرفــة علــى التســویقي لإلبــداع المباشــر األثــر إلــى )4 - 9( جــدول نتــائج تشـیر

 لإلبـداع المباشـر األثـر بلـغ فیمـا، )10.837( معنویـة بداللـة )0.681( قیمتـه بلـغ والـذي )1 المسـار(

 علـــى التســـویقیة للمعرفـــة المباشـــر واألثـــر  ،)0.354( )2 المســـار( التســـویقي األداء علـــى التســـویقي

 التســویقي اإلبــداع مــن لكــل المباشــر األثــر معنویــة ویالحــظ ،)3 المســار( )0.300( لتســویقيا األداء

 هــي والتــي لهــا الحرجــة النســبة مقارنــة خــالل مــن وذلــك التســویقي،  األداء علــى التســویقیة والمعرفــة

 هــذه تفســره بمــا یتعلــق وفیمــا. لهــا المنــاظر الداللــة مســتوى مــع ،SPSS برنــامج فــي Tاختبــار تكــافئ

  .ذلك تبین، )4 - 10( جدول في النتائج فأن التابعة، المتغیرات في االختالفات من مساراتال

  
  )4 - 10( رقم جدول

  ) التحدید معامل(  المتعدد االرتباط مربع معامالت قیم 
 التحدید معامل المستقلة المتغیرات التابع المتغیر

 0.463 التسویقي اإلبداع التسویقیة المعرفة

 0.630 التسویقیة والمعرفة التسویقي اإلبداع سویقيالت األداء

    
 مـــن )%46(  مـــن یقـــارب مـــا یفســـر اإلبـــداع التســـویقي أن )4 - 10( جـــدول نتـــائج تبـــین  

المعرفــة  خــالل ومـن اإلبـداع التســویقي یفســر بینمــا ،) 1 المسـار(  المعرفـة التســویقیة فــي االختالفـات

  ) 3و 2 المسارین( بالمنافسین قیاساً  األداء مستوى في االختالفات من تقریباً ) %36( التسویقیة

  األولـى الفرعیـة الفرضـیة مسـارات لنتـائج )4 - 1( البیـاني الشـكل AMOS 7 برنـامج یعـرض  

  : اآلتي النحو وعلى ،)4 - 10(و )4 - 9( الجدولین نتائج خالصة وهو
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  ةالمباشر  التأثیرات حیث من الدراسة أنموذج مسارات یبین )4 - 1( شكل
    

  
  معامـل تمثـل المتغیـر اسـم نـص فـوق األرقام أما ، المباشرة المعیاریة التأثیرات تمثل المسارات على األرقام 

  .التحدید
  

 وفــــق المتغیــــرات علـــى المســــتقلة للمتغیــــرات المباشـــرة غیــــر التــــأثیرات باســـتخراج ةالباحثــــ قـــام

 وغیــر المباشــرة المعیاریــة راتالتــأثی یبــین )4 - 11( والجــدول )4 - 1( شــكل فــي المبــین األنمـوذج

  .الكلیة والتأثیرات المباشرة

  )4 - 11( الجدول
  الرابعة الفرضیة لمسار المباشرة وغیر والمباشرة الكلیة التأثیرات تقدیرات

 الكلیة التأثیرات المباشرة غیر التأثیرات المباشرة التأثیرات 

 من/    إلى
 اإلبداع

 التسویقي

 المعرفة
 التسویقیة

 عاإلبدا
 التسویقي

 المعرفة
 التسویقیة

 اإلبداع
 التسویقي

 المعرفة
 التسویقیة

 المعرفة
 التسویقیة

0.681 0.000 0.000 0.000 0.681 0.000 

 األداء
 التسویقي

0.354 0.300 0.204 0.000 0.558 0.300 
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 الفرضــیة مســارات فــي وحیــد المباشــر غیــر تــأثیر هنالــك أن )4 - 11( جــدول نتــائج تظهــر  

 التسـویقیة المعرفـة خـالل ومـن التسـویقي األداء علـى التسـویقي اإلبـداع بمسـار یتعلـق الرابعـة یةالرئیس

 شــركات فــي التســویقي األداء علــى التســویقي لإلبـداع الكلــي التــأثیر أن یعنــي وهــذا، )0.204( وقیمتـه

    .)0.681( هو األردنیة االتصاالت

  تحلیل المسار )4 - 4(
 الشـــكل فـــي والكلیـــة المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة التـــأثیرات اتتقـــدیر  وصـــحة ســـالمة مـــن وللتأكـــد

 فــي النتــائج ووضــعت بــذلك الخاصــة االختبـارات مــن مجموعــة ةالباحثــ تاســتخدم، )4 - 1( البیـاني

  .)4 - 12( جدول

  )4 - 12( رقم جدول

   الرابعة الرئیسیة الفرضیة مسار مطابقة حسن اختبارات یبین

 البیان
2 Chi 

Square 

 مستوى
 الداللة

RMSEA NFI CFI 

 الدراسة أنموذج
 المقترح

48.438 0.000 0.291 0.999 0.999 

  

   RMSEA :  Root mean square error of approximation  الجذر التربیعي لتقریب متوسط مربعات الخطأ

        NFI :  The Bentler-Bonett  normed fit index        بونیت للجودة المعیاریة –مؤشر بینتلر 

  CFI:The comparative fit index                               مؤشر الموائمة المقارن

  

 واالختبـارات المعالجـات حیـث مـن سـلیم البیـاني الشـكل أن إلـى )4 - 12( جـدول نتائج تشیر

=    )48.438( قیمــة أن حیــث اإلحصــائیة 2  مالئمــة مؤشــر إن كمــا یــة،معنو  داللــة ذات وهــي  

 علـى دل صـحیح للواحـد اقتـرب كلمـا إذ الواحـد، إلـى یقترب فهو (NFI = 0.999)  المعیاري الجودة

 الواحـــد مــن یقتـــرب فهــوCFI=0.999) ( المقــارن الموائمـــة مؤشــر وكــذلك ، الجـــودة مــةءمال حســن

   (RMSEA = 0.291) مؤشر حین في الصحیح،
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 التســویقي األداء علــى التســویقي لإلبــداع معنویــة داللــة ذو مباشــر غیــر أثــر یوجــد: " وعلیــه

  ". األردنیة االتصاالت الشركات في وسیط كمتغیر التسویقیة المعرفة بوجود
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  الفصل الخامس

  والتوصیات مناقشة النتائج
  

  مناقشة النتائج واالستنتاجات )1 –5 (

  التوصیات )2 – 5(
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 النتــائج مـن الباحثــة إلیـه توصــلت مـا أهــم بمناقشـة الدراســة هـذه مــن الخـامس الفصــل صیخـت

 النظریـة للجوانـب متهـاءومال الدراسة عینة أفراد الستجابة اإلحصائي التحلیل ضوء في واالستنتاجات

 العلمــي الــنهج مــن لتعمــق التوصــیات مــن مجموعــة تقتــرح علیهــا بنــاءاً  والتــي. الدراســة تضــمنتها التــي

  :هما فقرتین الخامس الفصل تضمن وبهذا دراسة،لل

  واالستنتاجات النتائج مناقشة)  1 – 5(  

 بــین واألثــر العالقــة بطبیعــة تتعلــق فرضــیات وصــیغت التســاؤالت، مــن العدیــد الدراســة أثــارت

 واختبـار تسـاؤالتها علـى واإلجابـة الدراسـة مشكلة حل في ساهمت نتائج عدة إلى وتوصلت متغیراتها،

  : االستنتاجات أهم إلى اإلشارة الفقرة هذه في الباحثة وتحاول تها،فرضیا

الثالثـــة  األردنیــة االتصــاالت شــركات فــي التســویقي بــداعاإل ارتفــاع مســتوى النتــائج أظهــرت .1

  .باإلبداع في العملیات قیاساً  المنتجات في اإلبداع وبصفة خاصة

الثالثــة،  األردنیــة االتصــاالت اتشــرك فــي التســویقیة المعرفــة ارتفــاع مســتوى النتــائج أظهــرت .2

ولكافــة أبعادهــا والمتمثلــة فــي اكتســاب المعرفــة، معالجــة المعرفــة، تطبیــق المعرفــة، وحمایــة 

  .المعرفة

إلـــى ارتفـــاع مســـتوى األداء التســـویقي فـــي الشـــركات الثالثـــة وبصـــفة خاصـــة  النتـــائج أشـــارت .3

فــاع نســبي فــي معــدل نمــو ارتإلــى رت الدراســة االربحیــة ومعــدل نمــو المبیعــات، فــي حــین أشــ

 .الحصة السوقیة

 التسـویقي لإلبـداع )(0.05 مسـتوى عنـد إحصـائیة داللـة ذو مباشـر أثـر وجـود أكدت الدراسة .4

 مــن، كــل دراســة مــع یتفــق وهــذا .األردنیــة االتصــاالت شــركات فــي التســویقیة المعرفــة علــى
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)2003 (Hanvanich,  Droge and Calantone,،  ودراسـة Hathaivaseawong  

etal, (2004) 2007(، ودراسة سلیماني )2009(، ودراسة الطاهر، ومنصور( . 

 التسـویقي بـداعلإل )(0.05 مسـتوى عنـد إحصائیة داللة ذو مباشر أثر بوجود النتائج أشارت .5

 دراســة مــن، كــل دراســة مــع تفــقی وهــذا. األردنیــة االتصــاالت لشــركات التســویقي األداء علــى

 .(2005) رنةالسكا ،)(2011 كلثوم، وحنان

 للمعرفة )(0.05 مستوى عند إحصائیة داللة ذو مباشر أثر بوجود الدراسة نتائج أظهرت .6

 كل دراسة مع ینطبق وهذا .األردنیة االتصاالت لشركات التسویقي األداء على التسویقیة

 ودراسة ،Tsai & Shih, (2004) ودراسة ،)2004( فارة أبو دراسة من،

)Darroch,(2005، (2006) ودراسة Holm & Sharma،  اسةدر و Akroush 

)(2010. 

ـــــر بوجـــــود الدراســـــة نتـــــائج بینـــــت  .7 ـــــة وذي مباشـــــر غیـــــر أث ـــــداعلإل )(0.05 إحصـــــائیة دالل  ب

 األداء علـى التسـویقیة المعرفـة الوسـیط المتغیـر خـالل ومـن  التسـویقي األداء علـى التسویقي

 . األردنیة االتصاالت لشركات التسویقي

 المعرفـــة تعزیـــز مـــن خـــالل التســـویقي األداء رفـــع فـــي یلعـــب دورًا هامـــاً  التســـویقي اإلبــداع إن .8

 .التسویقیة

 والمعرفـــــة التســـــویقي اإلبـــــداع قبـــــل مـــــن التســـــویقي األداء علـــــى المباشـــــر األثـــــر قـــــیم تقـــــارب .9

 .لإلبداع التسویقي عن المعرفة التسویقیة أكثر كان وأن التسویقیة،
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  التوصیات) 2 – 5(

ل من المعرفة التسویقیة واإلبداع التسویقي على األداء التسویقي، نظرّا للتأثیر الفعال لك .1

على شركات االتصاالت استمرار االهتمام بكل من هذین النشاطین إلبقاء حالة التمیز 

 .أو التفوق على المنافسین

ضرورة ایالء الشركات المزید من االهتمام والعنایة باإلبداع التسویقي لكل من  .2

رت الدراسة إلى امنها اإلبداع في العملیات، والتي أش المنتجات وبصفة خاصة

انخفاضها قیاسّا باإلبداع في المنتجات، ومنها مواجهة التقلبات السوقیة والنشاطات 

الترویجیة والتوزیعیة، وذلك لتأشیر الدراسة للدور الفاعل لإلبداع التسویقي في زیادة 

 .تحسین مستوى األداء

ك من خالل اكتساب المعرفة ات بالمعرفة التسویقیة وذلضرورة استمرار اهتمام الشرك .3

 .ها وحمایتهاوتطبیق ومعالجتها

 إلـى الوصـول بغیـة عملهـا فـي الحدیثة اإلداریة األسالیب تطور تراعي أن الشركات على .4

 .علیه هو مما أكثر إبداعي مستوى

 ســهیلوت المعلومــات نقـل عملیــة فــي الشـركات هــذه قبـل مــن المقدمــة الخـدمات نــوع لكـون .5

 الهائــل التطــور مــع لتتماشــى الخــدمات تقــدیم خطــوط مــن تزیــد أن البشــر بــین االتصــال

 .االتصال لوسائل والسریع

 العـالي الرضـا تحقیـق إلـى وصـوالً  عمالئهـا مـع المعرفـة بتبـادل الشركات تهتم أن ضرورة .6

 .خدماتها مع التعامل على لبقائهم للزبائن
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 خــارج مــن العمــالء واسـتجابة بالمعرفــة المتعلقــة ابیاناتهــ قواعـد مــن تزیــد أن الشــركة علـى .7

 .العمالء تخدم سیاسات ترسیم بغیة منظمتها

 تكــــرار فیهــــا تتجــــاوز أن تحــــاول سیاســــات برســــم المعرفــــة عملیــــة فــــي األخطــــاء معالجــــة .8

 .األخطاء

       عـــن موظفیهــا قبـــل مــن للمعرفـــة الخــاطئ االســتخدام مـــن الحمایــةضــرورة االنتبــاه علـــى  .9

  .األعمال بأخالقیات االلتزام بضرورة والوعي والتثقیف الدورات طریق

 علـــى االقتصــار مــن بــدالً  الزبــائن إلــى والتوجــه الســوقیة بالحصــة االهتمــاماســتمرار  .10

 .فقط الربحیة بعامل التسویقي األداء

  :التوصیة في مجال البحوث والدراسات المستقبلیة

الباحثة تقترح انجاز دراسات مستقبلیة  إلى النتائج التي توصلت إلیها الدراسة فإناستنادًا   

على متغیرات هذه الدراسة على أن تجري الدراسة على الزبائن بدًال من اإلدارات والعاملین لكونها 

المعرفة  ها في مجال اإلبداع التسویقيتتعطي نتائج أكثر دقة بما یتعلق بمستوى أداء المنظمة وجود

  .  التسویقیة
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  : المراجع
  العربیة المراجعائمة ق: أوالً 

  القرآن الكریم 

 للتنمیة العربیة المنظمة منشورات ،"االبتكاري التسویق" ،)2003( نعیم جمعه، أبو .1

 .320، القاهرة، صاإلداریة

 المـــؤتمر، "واألداء المعرفـــة إدارة مـــدخل اســـتخدام بـــین العالقـــة" .)2004( یوســـف فـــارة، أبـــو .2

 .األردن الزیتونة، جامعة ،العربي العالم في المعرفة إدارة عن الرابع السنوي العلمي

مفهومـه، معـاییره، نظریاتـه، قیاسـه، تدریبــه، : اإلبـداع. )2009(جـروان، فتحـي عبـدالرحمن  .3

  .دار الفكر: ، عمان2ط .مراحله العلمیة اإلبداعیة

ة  المعرفة وأثرھا في األداء التنظیمي دراسة إدارة. "(2007)الجشاني، شاكر جار هللا  .4 میدانی

إلدارة، "ي الشركات الصناعیة األردنیةف ة ل ج المجلة العربی و /14، 68-45، ص29، م یونی

 2009) حزیران(

التسویق وفـق منظـور فلسـفي . (2010)جالب، احسان دهش، والعبادي، هاشم فوزي دباس  .5

 .دار الوراق: عمان .ومعرفي معاصر

ـــدة، ســـلیم بطـــرس، وعبـــوي، زیـــد منیـــر  .6 داع واال. (2006)جل ارإدارة اإلب كنـــوز : عمـــان. بتك

  .المعرفة

  األردنیـة المنظمـات لـدى توظیفهـا فـي المعرفـة إدارة إدراك اثـر قیـاس". )2005( هیـثم حجـازي، .7

، "لمعرفـة إدارة لتوظیـف نمـوذج بنـاء باتجـاه والخـاص العـام القطاعین بین مقارنة تحلیلیة دراسة
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 جامعـة ،االقتصـادیة لتنمیـةوا المعرفـة اقتصـاد عـن الخامس السنوي الدولي العلمي المؤتمر

 .األردن األردنیة، ةـالزیتون

 دراسة: األدویة صناعة في واإلبداع االبتكار). "2004( حمد والغدیر، شفیق، حداد، .8

 ).1( 7 المجلد ،التطبیقیة للعلوم األردنیة المجلة ،"األردنیة األدویة شركات في میدانیة

 .الحامد دار :عمان. يكل منظور المنظمات، إدارة .)2003( حسین حریم، .9

دور االبتكار واإلبداع التسویقي في تحقیق المیزة ). 2005( عطا اهللا فهدسرحان، ال .10

آل البیت، عمان، جامعة  ،)غیر منشورة أطروحة دكتوراه(. التنافسیة في البنوك التجاریة

 .األردن

تنافسیة استراتیجیات الریادة ودورها في تحقیق المیزة ال ،) 2005( بالل السكارنة، .11

غیر  دكتوراه أطروحة( ،)2005-2004(وتحسین األداء لشركات االتصاالت في األردن 

 .، عمان، األردنالعلیا للدراسات العربیة عمان جامعة، )منشورة

رسالة (. االبتكار التسویقي وأثره على تحسین أداء المؤسسة). 2007(السلیماني، محمد  .12

جامعة محمد بوضیاف، عدن،  تمویل اإلسالمي،، موسوعة االقتصاد وال)ماجستیر منشوره

   .الیمن

متطلبات مشاركة المعرفة ). "2009(الطاھر، أسمھان ماجد، ومنصور، إبراھیم محمود  .13

 الثالث العلمي المؤتمر،  "والمعوقات التي تواجھ تطبیقھا في شركات االتصاالت األردنیة

 إدارة"عـنـوان تـحـت الخاصة قیةالتطبی العلوم جامعة اإلداریة والعلوم االقتصاد لكلیة
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نیسان، عمان،   29 -27للفترة من   "المعاصرة العالمیة التحدیات: األعمال منظمات

 .األردن

اإلبداع بالمزیج التسویقي وأثره في تحقیق التفوق ). 2006(طاهر، ناجحة محمد  .14

ة دراسة حالة في شركات الوسام لمنتوجات األلبان والمواد الغذائی: التسویقي

، ، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة)رسالة ماجستیر غیر منشورة(. كربالء/المحدودة

  .العراق

: عمــان .تطـویر المنتجـات الجدیـدة. )2004(عكـروش، مـأمون نـدیم، وعكـروش، سـهیر نــدیم  .15

 .دار وائل

  .وائل دار: عمان .األعمال منظمات في التنظیمي السلوك. )2005( محمود العمیان، .16

دریـس، وائـل محمـد الغ .17 ٕ اإلدارة اإلسـتراتیجیة منظـور منهجـي . (2009)البي، طاهر محسن، وا

 .دار وائل: ، عمان2ط. متكامل

المعرفــة اإلبداعیــة ودورهــا فــي الرفــع مــن أداء ). 2011(كلتــوم، بــن ثــامر، وحنــان، لعــروق  .18

  .amelmagest@yahoo,frwww .المعاصرةالمنظمات 

ي، ســلطان،  .19 ، )ترجمــة هیــثم علــي حجــازي ( . مــدخل تطبیقــي: ة المعرفــةأدار . (2005)كرمــالّل

  ).ت.ال. (األهلیة للنشر: عمان

، )ترجمـة سـرور علـي سـرور( .إدارة المشروعات. (1999)میریدیث، جاك، ومانتل، صـمویل  .20

 .دار المریخ: الریاض
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  .اقالور  دار: عمان .والعملیات واالستراتیجیات المفاهیم: المعرفة إدارة .)2008( نجم نجم، .21
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  (1) ملحق
  العلمي البحث ألغراض استبانھ

  

  ، ، ، وبعد طیبة تحیة    المستجیبة عزیزتي/ المستجیب یزيعز 

 األداء على التسویقیة والمعرفة التسویقي اإلبداع أثر قیاس إلى الدراسة هذه تهدف  

 هذا في الواردة األسئلة جمیع على باإلجابة التكرم الرجاء .األردنیة االتصاالت لشركات التسویقي

  .بها تتمتعون التي الخبرة اللخ من مناسباً  ترونه بما االستبیان

 البحث أغراض في تستخدم سوف وأنها المعلومات سریة على بالمحافظة ونعدكم هذا  

 المملكة في العاملة االتصاالت شركات كافة على بالنفع الدراسة هذه نتائج تعود أن آملین، العلمي

  .معاً  والباحثین األردنیة

  .البحث هذا انجاز سبیل في جهد من بذلتموه لما واالمتنان الشكر خالص مع

  
  الباحثھ                                                                       المشرف  

  .الفاضل فاضل ھنادي                    .الربیعي لیث.د      
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  .التعریفیة المعلومات: األول القسم
 :الجنس -1

  (   )   .أنثى        (   )   .ذكر
  

 :العمر -2

    (   )  .سنة 40 إلى 31 من        (   )      .دون فما ةسن 30
    (   )  .سنة 60 إلى 51 من        (   )  .سنة 50 إلى 41 من
    (   )   .فأعلى سنة 61 من

  
 :العلمي المؤهل -3

    (   )  بكالوریوس        (   )  )مجتمع كلیة( دبلوم
    (   )    دكتوراه         (   )        ماجستیر
  

 :كزالمر  أو الوظیفة -4

             (   )  الشركة إدارة مجلس عضو           (   )    )النائب أو( الشركة مدیر
    (   )       والتطویر البحث مدیر           (   )     فرع مدیر أو قسم ئیسر 

  .لطفا یذكر....................................  آخر مركز أو وظیفة
  

 :الخبرة سنوات عدد -5

    (   )    سنوات 10 – 6                 (   )        لفأق سنوات 5  
    (   )      فأكثر سنة 16                 (   )      سنة 15 – 11  
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 إعطاء یتم بحیث، المناسب الخیار عند) √( التالیة اإلشارة وضع الرجاء: الثاني القسم
  :اإلجابة حسب التالیة األوزان

     :التسویقیة المعرفة: أوال
    اإلجابة  بدائل   

 الفقرة

 اتفق
  كلیا

)7( 

  اتفق
)6( 

 اتفق
 بعض
  الشيء

)5( 

  محاید
)4( 

 اتفق ال
 بعض
  الشيء

)3( 

 ال
  اتفق

)2( 

 اتفق ال
  إطالقا

)1( 

        . الحالیة المعرفة من الجدیدة المعرفة تولید على القدرة الشركة لدى -1

        . مالئهاع مع المعرفة تبادل على القدرة الشركة لدى -2

 ضمن الجدیدة بالمنتجات المعرفة على للحصول القدرة الشركة لدى -3
 .فیه تعمل الذي القطاع

       

 القطاع ضمن المنافسین عن المعرفة على للحصول القدرة الشركة لدى -4
 .فیه تعمل الذي

       

 اتبالمنتج خاص تصمیم إلى المعرفة تحویل على القدرة الشركة لدى -5
 .الجدیدة

       

 خطط إلى بالمنافسین المتعلقة المعلومات تحویل على الشركة تعمل -6
 .للتنفیذ

       

        . المنظمة داخل األفراد إلى المنظمة معرفة نقل على الشركة تعمل -7

 إلى ونقلها المنظمة خارج من األفراد من المعرفة بجمع الشركة تقوم -8
 .المنظمة

       

 البعض بعضها مع للمعرفة المختلفة المصادر دمج على القدرة للشركة -9
 .عملها إطار ضمن

       

 والخبرات األخطاء خالل من المكتسبة المعرفة بتطبیق الشركة تقوم - 10
 .السابقة

       

        . الجدیدة المنتجات تطویر في المعرفة باستخدام الشركة تقوم - 11

        . كفاءتها لتحسین المعرفة الشركة تستخدم - 12

        . المنافسة واحتیاجات مشاكل مواجهة في المعرفة الشركة تطبق - 13

 من لدیها المكتسبة المعرفة لحمایة الشركة لدى وسائل توجد - 14
 .موظفیها قبل من مالئمة الغیر االستخدامات

       

 من لدیها تسبةالمك المعرفة لحمایة الشركة لدى وسائل توجد - 15
 .المنظمة خارج مالئمة الغیر االستخدامات

       

        . لدیها المعرفة مصادر إلى الدخول تمنع حمایة وسائل للشركة - 16
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  :التسویقي اإلبداع: ثانیا
    اإلجابة بدائل   

 الفقرة

 اتفق
  كلیا

)7( 

  اتفق
)6( 

 اتفق
 بعض
  الشيء

)5( 

  محاید
)4( 

 اتفق ال
 بعض
  الشيء

)3( 

 ال
  اتفق

)2( 

 ال
 اتفق
  إطالقا

)1( 

        .باستمرار جدیدة خدمات الشركة تقدم - 1

        .مبتكرة فكرة أي عن دائما الشركة تبحث - 2

        .الشركة إدارة قبل من القبول الدوام على اإلبداع یلقى - 3

        .التشغیلي أدائها لتطویر حدیثة إداریة وسائل بتبني الشركة تقوم - 4

        .مرتفع تقني تقدم مستوى ذات ریادیة تسویقیة خدمات تقدیم یتم - 5

        .الشركة خدمات في إبداعي تنوع یوجد - 6

        .مرتفعا للشركة اإلبداعي اإلنجاز مستوى یعد - 7

        .الشركة خدمات تقدیم خطوط في متكررة تعدیالت تحدث - 8

 تسویقها تم التي الخدمات تقدیم خطوط من قلیل عدد الشركة لدى - 9
 .السابقة الخمس السنوات خالل

       

 مواجهة في تساهم التي بالمرونة الخدمات تقدیم خطوط تتمیز -10
 .السوقیة التقلبات

       

        .الشركة في مبتكرة ترویجیة حمالت تصمیم یتم -11

 .الشركة خدمات لتوزیع حدیثة توزیعیة قنوات استخدام یتم -12
  
 

      

  

 قیاسا یلي مما لكل الشركة أداء مستوى في رأیك بیان یرجى: التسویقي األداء: ثالثا
  .بالمنافسین

    اإلجابة بدائل   

 الفقرة
 أكثر
  بكثیر

)7( 

  أكثر
)6( 

 بعض أكثر
  الشيء

)5( 

  مشابھ
)4( 

 بعض أقل
  الشيء

)3( 

  أقل
)2( 

 أقل
  بكثیر

)1( 

      .المبیعات نمو معدل -1
 

   

      .السوقیة الحصةمعدل نمو  -2
 

   

      .الربحیةمعدل نمو  -3
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  ) 2( ملحق

  
  المحكمین بأسماء قائمة

  
 الجامعة/ العمل مكان التخصص واالسم العلمي اللقب ت

 األوسط الشرق جامعة معلومات ونظم إحصاء النعیمي عبدالعال محمد الدكتور األستاذ 1

 األوسط الشرق جامعة تسویق خریم ةحمز  الدكتور 2

 األوسط الشرق جامعة أعمال إدارة أغا حمید صباح الدكتور 3

 األوسط الشرق جامعة أعمال إدارة عباس علي الدكتور 4

  األوسط الشرق جامعة  أعمال إدارة  الدكتور على جبرین 5
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  )4( ملحق
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