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  : إدارة المعرفة )المفاهيم والعمليات األساسية (الفصل األول

 تمهيد:
ف اؼبهارة األكثر أمهية لدى أات قائمة على اؼبعرفة، و منظمتتحوؿ شيئا فشيئا كبو أف تكوف  اؼبنظمات اليـوإف 

ب اؼبعرفة واغبصوؿ عليها من ف استقطاإؽبذا ف، اؼبديرين تتمثل يف مهارة إدارة اؼبعرفة والتعامل الفعاؿ مع أفراد اؼبعرفة
ف استغبلؿ ىذه اؼبعرفة بطريقة وأ ،مصادر داخلية أو خارجية أصبح أكثر أمهية من اغبصوؿ على األصوؿ اؼبادية

 .تتفوؽ هبا على اؼبنافسُت أصبح أكثر أمهية من استغبلؿ بقية مواردىا

، وأدوات رهتاااذج وإسًتاتيييات إلدمنوىناؾ  ،ف تفهم اؼبعرفة ىو اػبطوة األوذل إلدارهتا بشكل فعاؿكما أ
نسلط سنحاوؿ أف الفصل ، ومن خبلؿ ىذا فضل لتطوير وتنمية اؼبعرفة يف اؼبنظمةأ اتجل إجراءأوأساليب من 

 التالية:وسيحتوي الفصل على اؼبباحث ، ـو وأمهية إدارة اؼبعرفةفهاعبوانب اؼبعرفية اؼبتعلقة دبأىم الضوء على 

 اؼبعرفةاىيمي يف إدارة مدخل مفاؼببحث األوؿ:  -
 : نظم ومناذج وعمليات إدارة اؼبعرفةيناؼببحث الثا -
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 المعرفة مدخل مفاهيمي إلى إدارة المبحث األول:
عد أساسا فاعبل لعمليات اإلبداع واالبتكار وأساسا تزداد اىتماـ اؼبنظمات اغبديثة اليـو باؼبعرفة على أهنا ا

ا إذل بلوغ الكفاءة والفعالية وربقيق األداء اؼبتميز وذلك باستخداـ األدوات أيضا منها عيوس ،للرشد اإلداري
  .اؼبعرفةوخلق وزبزين إذل كسب اليـو تسعى لذا فهي  واألساليب والطرائق الفاعلة،

 مفهوم المعرفة المطلب األول:
أساسي إلنشاء الثروة مورد و من أحدث عوامل اإلنتاج  كما تعتربمن أصوؿ اؼبنظمة،   اجديد اؼبعرفة أصبلتعد 

،  غَت فبكن للمعرفةواحد وموحد ربديد مفهـو  فعمليةلذا  ،يف االقتصاد ومصدر أساسي للميزة التنافسية يف اإلدارة
اؼبعرفة عملية معقدة ربدث بأشكاؿ ـبتلفة وؽبا مراحلها ودرجاهتا يف التطور، فهي ليست فقط عملية صبع كما أف 

معاعبتها فحسب، وإمنا تكوين وخلق معلومات مفيدة، يف كل ما يتعلق خبربات اؼبنظمة البيانات وربليليها وتفسَتىا و 
 :1يعزى االىتماـ باؼبعرفة وإدارهتا إذل عاملُت أساسيُتاليت ديكن االشًتاؾ هبا مع أية جهة أخرى، و 

عالية  تطور اقتصاديات الدوؿ اؼبتقدمة كبو اقتصاد اػبدمات يف السبعينات وكبو مزيد من اػبدمات -1
 .التخصص كثيفة اؼبعرفة فيما بعد، وىذا يعٍت ربوؿ االقتصاد إذل اقتصاد قائم على اؼبعرفة

تطور أنظمة االتصاالت والتكنولوجيا الرقمية والشبكية اليت أدت إذل وفرة يف اؼبعلومات وسهولة يف  -2
 اغبصوؿ عليها، وصبعها، وتصنيفها، ومعاعبتها وتوزيعها على نطاؽ واسع.

ؾ الكثَت من الباحثُت الذين ينظروف إذل اؼبصطلح على أنو يعرب عن حقل جديد ال يزاؿ يف مرحلة التطور وىنا
للمعرفة دل يكتمل بعد، غَت أف الباحثُت والكتاب اجتهدوا ومازالوا  ؼبفاىيمياواالكتشاؼ الذايت، وأف التأطَت 
  ا يلي:، ومن بُت ما جاء يف تعريفها م2جيتهدوف يف تعريف ىذا اؼبصطلح

ىتماـ  احظيت ب فقد ،اعبديدة القددية اليت سبتد إذل آالؼ السنُت عرب التاريخ ؿمن اغبقو حقل ف اؼبعرفة وأل
كبَت من فبلسفة الشرؽ والغرب، ويف حقل اؼبعرفة ال جيري الًتكيز على اؼبعرفة فقط بل الًتكيز بصورة متزامنة على 

"تدؿ على أهنا تصور : ، إذل أهناكما جاءت بو الفلسفة اإلغريقية  ،رفةسباب اؼبعرفة، حيث يشَت اؼبعٌت الفلسفي للمعأ
 .4قبد أف كلمة اؼبعرفة مشتقة من كلمة "عرؼ" وىي اؼبوضع الذي ينبت فيو "العرؼ" كما،  3ؾبرد واسع"

                                                           
 .21، ص 2005، دار الوراؽ، عماف األردف، إدارة المعرفةقبم، عبود قبم،  1
 .41، ص 8002، األردف، الطبعة األوذلللنشر و التوزيع،  إثراء، المعرفية في منظمات األعمال اإلدارةاستراتيجيات  ،ُتحسُت عيبلف حس 2

 .25، ص 2006ف، رداأل ،، دار اؼبسَتة، عمافالمدخل إلى المعرفةوآخروف، علي الستار عبد  3
مصر،  الطبعة األوذل،يًتاؾ للطباعة والنشر والتوزيع، إ، تكنولوجيا المعلومات ودورها في التسويق التقليدي وااللكترونيعلي موسى، عبد اهلل فرغلي،   4

 .(82-88)، ص 8000
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قولو ل 1قرنت اؼبعرفة يف اللغة العربية بالعلم فتطلق كلمة معرفة ويراد هبا العلمفقد ؛ أما اؼبعٌت اللغوي ؽبا
 .*اءىم وإف فريقا منهم ليكتموف اغبق وىم يعلموف"نالذين آتيناىم الكتاب يعرفونو كما يعرفوف أبتعاذل"

كما عرؼ قاموس )أكسفورد( اؼبعرفة بأهنا دراية مكتسبة بواسطة اػبربة، فهي مقدار ما يتاح للفرد من 
 .2ثبلف يف ؾبموعهما ما يعرؼ ىذا الفردمعلومات، باإلضافة إذل الفهم النظري والتطبيقي ؽبذه اؼبعلومات دي

: أهنا عبارة عن معلومات باإلضافة ردت تعريفات متعددة للمعرفة منهاومن ناحية التعريفات اإلجرائية فقد و 
إذل روابط سببية تساعد يف إجياد معٌت للمعلومات وتتوذل إدارة اؼبعرفة إجياد ىذه الروابط أو تفصيلها، إضافة إذل أف 

يج من اػبربة والقيم واؼبعلومات السياقية وبصَتة اػببَت اليت تزود بإطار عاـ لتقييم ودمج اػبربات واجملتمع اؼبعرفة مز 
ليس يف الوثائق ومستودعات اؼبعرفة فحسب، ولكنها أيضا يف الروتُت التنظيمي واؼبمارسات واؼبعايَت وبعبارة صرحية 

  3كيف_أكثر إهنا معرفة

ربير للمعتقدات الشخصية اليت تزيد من اؼبسؤوليات الفردية الزباذ فعل فعاؿ، كذلك عرفت اؼبعرفة بأهنا ت
ويعود ىذا الفعل إذل مهارات وقدرات بدنية ونشاطات فكرية وإدراكية غبل مشكلة ما، وىي إما أف تكوف معرفة 

- عن )معرفةضمنية أو واضحة. وعدَّىا البعض اآلخر بأهنا فهم متحصل من خبلؿ اػبربة أو الدراسة فهي تعرب
فاؼبعرفة ىي ، 4(heuristic)كيف(، وبالتارل تتشكل من عناصر ثبلثة ىي اغبقيقة والقاعدة اإلجرائية واؼبوجو أو اؼبرشد

 لبلستخداـمعلومات قابلة للتواصل والفهم واالستيعاب من قبل األفراد اؼبهتمُت هبا، لذا فإنو إذا دل زبضع اؼبعلومات 
رفة، ومن ىذا اؼبنطلق فإف اؼبعلومات ال يكفي أف تكوف مفيدة بل إهنا ينبغي أف تستخدـ والتطبيق فإهنا لن تكوف مع

 بشكل مفيد.

ترتبط بقدرات  واليت وىناؾ من يعرؼ اؼبعرفة على أهنا االستخداـ الكامل واؼبكثف للمعلومات والبيانات
علومات اليت يتم التوصل إليها عن طريق اإلنساف األصلية واؼبكتسبة واليت توفر لو اإلدراؾ والتصور والفهم من اؼب

البيانات، اػباصة حبالة معينة، أو ظاىرة معينة، أو ؾباؿ معُت، أو مشكلة معينة، وقد تتحقق اؼبعرفة ىذه من خبلؿ 
األحداث والوقائع وما يرتبط هبا، ومن ىذه اؼببلحظة اؼبباشرة لؤلحداث والوقائع، وتوفر القدرة على فهم وإدراؾ طبيعة 

فإف اؼبعرفة ىي قدرة على اإلدراؾ والفهم والتعلم واؼبعلومات، والبيانات، واؼببلحظة اؼبباشرة، واػبربة، وترتبط مث 

                                                           
 .8، ص 2005، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، إدارة المعرفة الكبيسي، الدين صبلح 1
 (.146سورة البقرة، اآلية )  *
 .(82-88)ص ، سبق ذكرهمرجع علي موسى ، عبد اهلل فرغلي،   2
 .(14-32ص ) ،8002ف، ، األردالطبعة األوذلشر و التوزيع، ، دار صفاء للنإدارة المعرفة رحبي مصطفى علياف، 3

 .83ص  ، مرجع سبق ذكره، وآخروفالعلي، عبد الستار  4
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بالتعليم، بالبحث األساسي، التطبيقي، التنظيم االقتصادي واإلداري، بالذكاء، بالفطنة، باغبدس، بالتخمُت، بالتأمل، 
 .1اؼبعرفة ديكن إدراكها باغبواسىذه  باغبظ، بالصدفة، وبالتفكَت اؼبنطقي, و

ما  إضافة"أهنا عبارة عن تراكم لدى األفراد واؼبنظمة وذلك عن طريق : عرؼ علىويف تعريف آخر قبدىا ت
تكسبو من معلومات إذل اػبربات، اػبلفية الثقافية اليت سبتلكها مسبقا، وتكوف على نوعُت ظاىرة يسهل التعبَت عنها 

اػباصية الًتاكمية للمعرفة، ودييز بُت اؼبعرؼ  ىذا التعريفويبُت ، 2ونقلها إذل اآلخرين" وضمنية يصعب التعبَت عنها
 الضمنية اؼبرسخة يف أذىاف األفراد، واؼبعرفة الظاىرة اليت يسهل التعبَت عنها.

الضمنية  واالذباه األكثر شيوعا يعرؼ اؼبعرفة؛ بأهنا نسيج من اػبربات واؼبهارات واؼبعلومات والقدرات اؼبعرفية
من بيانات ومعلومات )ذكاء،  باإلنسافحييط  عاملُت يف اؼبنظمة، أي أهنا كل شيءوالواضحة اؼبًتاكمة لدى ال

قدرات، اذباىات، حكمة( سواء كاف يف اؼباضي أو اغباضر، ىذه القدرات واؼبهارات يستحضرىا األفراد العاملُت 
أغلبها ضمٍت تتوافر يف أذىاف وعقوؿ األفراد وتعتمد على  إلقباز عمل أو ازباذ قرار ناضج، وعليو فإف اؼبعرفة

حدسهم وخربهتم ومهاراهتم وقدراهتم يف التفكَت كما أهنا تتوفر بصيغة معلومات ذات معٌت، وأف األفراد من أىم 
معاعبتها ف البيانات واؼبعلومات اليت تشكل )اإلطار العاـ للمعرفة( واليت جرى ربليلها و أمصادر اؼبعرفة، وبذلك قبد 

وتفسَتىا لتكوف أطر فكرية مفاىيمية ىي يف اغبقيقة تشكل فلسفة اؼبنظمة وتعرب يف بعض األحياف عن جزء مهم من 
 .3رسالتها

، إال أهنا ويف وضعها الراىن منثورة اإلطبلؽورغم وضوح الرؤية يف أف اؼبعرفة األساسية ىي أىم اؼبوارد على 
، آجاؽبماألحباث والتقارير، أو أذىاف ذوي اػبربة والذين ىم عرضة للفناء بانتهاء ومبعثرة بُت ثنايا الوثائق والكتب و 

مازاؿ مهدرا بدرجة كبَتة  اإلنسانيةنراه ونسمع عنو من اقبازات ىائلة إال أف مورد اؼبعرفة  وعلى الرغم من كل ما
التصدي ؽبذا ؾباؿ من ؾباالت وبات يف أمس اغباجة إذل أساليب فعالة وعملية لتقوية وتنمية وحسن استغبللو، و 

 .4الذكاء االصطناعي وىو ما يطلق عليو النظم اػببَتة أو النظم اؼببنية على اؼبعرفة

بأهنا أداة إلجياد القيمة اؼبضافة، فهي اؼبورد الوحيد الوافر الذي يبٌت بالًتاكم اؼبعرفة  نصففبا سبق ديكننا أف 
اغبقائق اليت تتمتع دبصداقية وقواعد استكشافية القدرات واػبربات و من  ؾبموعةوال يتناقص باالستخداـ، وبالتارل فهي 

عملية االستخداـ اعبيد للمعلومات الراسخة يف أذىاف األفراد من جهة، تعطي ميزة اقتصادية ؼبستخدميها، فاؼبعرفة 

                                                           
 .(40-9)، ص8000عادل الكتب اغبديث، األردف، ، اقتصاد المعرفة، فليح حسنخلف،  1
 (.56 -55، ص)2009ردف، عماف، األ للطبع، ، دار صفاءاألوذل  ، الطبعة-إدارة معرفة الزبون –إدارة المعرفة  عبلء فرحاف طالب، أمَتة جنايب،  2
 .43، ص ذكره حسُت عيبلف حسن ، مرجع سبق 3
 .82. صذكره ، مرجع سبقعلي موسى، عبد اهلل فرغلي 4
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ت وحيقق التنافسية رشد القرارايساعدىم يف تواؼبعلومات احمليطة باؼبنظمة من جهة أخرى، ومزجها خبرباهتم دبا 
 .للمنظمة

اؼبقدمة للمعرفة باختبلؼ الكتاب واؼبفكرين، إال أهنم يتفقوف يف أهنا تتصف جبملة  اتريفمن تعدد التعوبالرغم 
 : 1من اػبصائص نذكرىا فيما يلي

 .ال ديكن خلق وتوليد اؼبعرفة إال عن طريق األفراد 

  (.،التخزين باؼبنظمة )كتب، وثائق، قواعد البياناتزبزف اؼبعرفة إما يف العقوؿ البشرية، أو يف وسائط... 

  إمكانية زبزين اؼبعرفة بطريقة منظمة إما بًتتيبها حسب اؼبوضوع، أو عن طريق الًتتيب األجبدي، عبعلها متاحة
 لليميع ولتسهل إمكانية الوصوؿ إليها يف قواعد البيانات واؼبكتبات.

  األفراد.ديكن تقاسم اؼبعرفة بُت 

 رفة معرضة للنسياف إذا دل يتم استعماؽبا واستخدامها من طرؼ األفراد.إف اؼبع 

كما وديكن   وتناقلها، نقلهاليسهل  مث زبزينها توليدىا، ترميزىا،اكتشافها أو ف اؼبعرفة ديكن ومن ىنا نستنتج أ
التحكم باؼبعرفة تقاظبها واستعماؽبا من طرؼ اآلخرين، وانطبلقا من اػبصائص السالفة الذكر قبد أنو باإلمكاف 

 وإدارهتا دبا حيقق للمنظمة أىدافها.

 ومصادرها المطلب الثاني: أهمية المعرفة
يقـو على قباح اؼبنظمة يف فتح قنوات االتصاؿ بُت أفرادىا وإشاعة داخل اؼبنظمة ف النياح يف زبليق اؼبعرفة إ

هم إذل كلمات وتعبَتات معلنة ديكن تداوؽبا فيما تحويل اؼبعتقدات واؼبدركات والقيم اليت خيتزنوهنا بداخللمناخ حيايب 
بينهم وانتشارىا يف أرجاء اؼبنظمة حىت ديكن ؽبا أف ذبدد طريقها لبلندماج فيما يتم من عمليات، منتيات، ونظم 

 وخدمات.

 أوال : أهمية المعرفة
 اإلدارة،ريػػة اغبديثػة يف حقػػل حديثا يتكامل مع غػَته مػن اؼبواضػيع الفك اؼبعرفة من كوهنا موضوعا إدارة أمهيةتنبع 

 :2تتحدد أمهية إدارة اؼبعرفة فيما يلي ،نتشار نظم االتصاالت اغبديثة واتساع شبكة اؼبعلوماتيةايف ظل تنامي العوؼبة و و 

 .تبادؿالنتشار و اال ةلو سه 

                                                           
1  Catherine favored, André : Principale compétences requises dans la gestion de connaissances et le travail 

dans les réseaux, suisse, 28 aout, 2002, p.3. 
ورقة بحث مقدمة في المؤتمر الدولي الرابع أثر بعض مكونات إدارة اؼبعرفة على عمليات القيادة اإلدارية، ، قتيبة صبحي أضبد اػبَت و،سحر جبلؿ 2

 .1، ص8001، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة اؼبستنصرية، بغداد، حول إدارة المعرفة
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ا تسػتطيع مػن خبلؽبػ إذاؼبرغوبػة،  أىػدافهاوربقيػق  األعمػاؿمنظمات  أداءبشكل مباشر يف رفع مستوى  ةسامهاؼب 
وتطبيقاهتػػا ومػػن مث كيفيػػة العمػػل  أعماؽبػػاتلػػك اؼبنظمػػات مػػن التعػػرؼ علػػى ماىيػػة اؼبعرفػػة اؼبسػػتخدمة يف  إدارات

 .األىداؼجل ربقيق أعلى رفع وتطوير ىذه اؼبعرفة من 
 اؼبنظمة الرئيسة. إسًتاتيييةاؼبعرفة مع  إدارة سًتاتيييةإلترابط ىناؾ  
اؼبعرفة وىي تعٍت استثمار اؼبعرفػة، فاغبصػوؿ عليهػا وخزهنػا واؼبشػاركة فيهػا ال تعػد  إدارةتطبيق اؼبعرفة ىي غاية  إف 

التنفيػذ، فاؼبعرفػة الػيت ال تعكػس يف التنفيػذ تعػد ؾبػرد كلفػة ضػػائعة، واف  إذلكافيػة، واؼبهػم ىػو ربويػل ىػذه اؼبعرفػة 
قياسػا ؼبػا متػوفر لػديها، والفيػػوة  اؼبعرفػة لػػديها يتوقػف علػى حيػم اؼبعرفػة اؼبنفػػذة إدارةقبػاح أي منظمػة يف بػرامج 

 معايَت التقييم يف ىذا اجملاؿ. أىمبُت ما تعرفو وما نفذتو من ما تعرفو يعد احد 

واستخداـ  ،نتيية ثورة اؼبعرفة اؼبرتبط بثورة اؼبعلومات واالتصاالت ،تربز أمهية اؼبعرفة يف الوقت اغباضركما 
 :1افة ؾباالت عمل االقتصاد وتطور نشاطاتو ومنوه الذي يتمثل فيما يلينتائج وإفرازات ومعطيات اؼبعرفة العلمية يف ك

  األعماؿزاهتا يف كافة ؾباالت افر إالزيادة اؼبستمرة والسريعة يف استخداـ مضامُت اؼبعرفة ومعطياهتا و. 
  واالخًتاعات التكنولوجيةاؼبهم يف ربقيق االبتكارات  األساسسبثل اؼبعرفة العلمية. 
 اؼباؿ اؼبعريف  رأسواليت ينيم عنها تكوين  ،اؼبعرفةبرة يف االستثمارات ذات الصلة اؼبباشرة الزيادة اؼبستم

والذي يتسع  ،اؼبعرفة والعلم ة وما ينيم عنو من زيادة يف نتاجغَت اؼبادية وغَت اؼبلموس األصوؿالذي سبثلو 
 حيمو باستمرار.

  واليت  ،واستخداما ،وإنتاجا ،ؾباؿ اؼبعرفة توليداالزيادة اؼبستمرة يف اؼبؤسسات واؼبشروعات اليت تعمل يف
 والبحوث...اخل.، والربؾبيات ،واالتصاالت ،سبثلها شركات اؼبعلومات

  كثيفة العلم.  األعماؿويف  ،العاملُت يف ؾباالت اؼبعرفة عدادأالزيادة اؼبستمرة يف 

رئيسة، فإنتاج سلع وتقدًن خدمات ففي اقتصاد اؼبعلومات اغبارل، تعد اؼبعرفة أحد أىم موجودات اؼبنظمة ال
ذات جودة عالية وكلفة منخفضة يعتمد بصورة كبَتة على اؼبعرفة اؼبتميزة يف عملية التصميم واإلنتاج والتسويق، 
ويستند قباح األعماؿ يف سوؽ تنافسية متزايدة بشكل أساس إذل نوعية اؼبعرفة اليت تطبقها اؼبنظمات يف أعماؽبا 

البتكار يف اؼبنتيات ىو انعكاس، ردبا ؼبعرفة اغبقيقة أصبحت منظورة أكثر عندما نبلحظ أف الرئيسية، وإف ىذه ا
باؼبعرفة إلرشاد اؼبنظمة بطريقة العمل، وكيف  احتماالت تقانة جديدة، أو من خبلؿ مشاركة الزبائن أوحالة السوؽ، 

دير ىو اؼبسؤوؿ عن متابعة تنفيذ اؼبهمة ينبغي خدمتهم، ويكمن سبب تركيز مديري اؼبنظمات على اؼبعرفة يف أف اؼب
)خاصة الروتينية منها( واكتماؽبا، لذلك فهو حيتاج إذل احتكاؾ وتفاعل مباشر مع اؼبنفذين، وىو بذلك حيتاج إذل 
التفاعل الشخصي معهم لكي تنقل إليهم اؼبعرفة )وىو اعبزء األساس الذي يدخل يف حل مشكبلت العمل(، 

                                                           
 .9. ص8009، عادل الكتاب اغبديث للنشر والتوزيع، األردف، معرفة ونظم المعلوماتإدارة ال، أضبد اػبطيب، خالد زيغاف 1
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بل ىاما وحاظبا يؤدي إذل اإلبداع والنياح يف اؼبنظمة، ويعمل على توجيهها، واألبعد من ذلك باإلضافة إذل كوهنا عام
فإف التفاعل الداخلي ما بُت األفراد ديكن أف يفيد اؼبنظمة يف اغبصوؿ على كل ما ىو جديد من أفكار، ودؾبها فيها، 

 .1وىذا ما يطلق عليو )عصف األفكار(

 ثانيا : مصادر المعرفة
در اؼبعرفة بأنو الشيء الذي تنبع منو اؼبعرفة أو حيويها أو جيمعها، وأف الذكاء والتعلم واػبربة ربدد يعرؼ مص

 :3مصدرين رئيسُت مها، وذبمع اؼبعرفة من مصادر عديدة نوجزىا يف 2حدود اؼبعرفة لؤلفراد

  المصادر الداخلية  -1
، ويف الغالب يكوف ىذا النوع ديتلكها األفرادرفة اليت اؼبع الكتسابعترب اؼبعرفة الضمنية أحد اؼبصادر الداخلية ت

لة على اؼبعرفة صعب النقل والشرح، ويف الوقت نفسو قد تكوف ؽبذا النوع منافع كثَتة لصاحل اؼبنظمة ومن األمث نم
صادر الداخلية اؼب، وهبذا ف: إسًتاتييية اؼبؤسبرات الداخلية، واغبوار، ومن خبلؿ التعلم بالعملاؼبصادر الداخلية للمعرفة

تعٍت كل ما يوجد يف داخل اؼبنظمة من معارؼ سواء اؼبوجودة لدى األفراد واعبماعات أو يف ـبزوف ذاكرة اؼبنظمة 
 والرقمية وقوانينها، إذل غَت ذلك سواء كانت مادية ملموسة أو معنوية غَت ملموسة.

  المصادر الخارجية -2
اؼبنظمة على اؼبعرفة من بيئتها اػبارجية ىذه اؼبصادر كثَتة حيث  وسبثل ىذه اؼبصادر كل ما ديكن أف ربصل منو

ها على اؼبعرفة، ومن ىذه اؼبصادر اؼبقارنة نأف ىناؾ عدد كبَت من اؼبصادر اػبارجية اليت ديكن للمنظمة اغبصوؿ م
واؼبقروءة،  ،البصرية ة، والسمعيالسمعيةاؼبؤسبرات اػبارجية، استئيار اػبرباء، وسائل اإلعبلـ  اؼبرجعية واؼبشاركة يف

واؼبنظمة الناجحة ىي اليت تستخدـ ، ...إذل غَت ذلكافسُت، اؼبوردين، والتعاوف مع اؼبنظمات األخرىنالزبائن، اؼب
 .اؼبعرفة من بيئتها الداخلية وبيئتها اػبارجية لتعديل وتغيَت إجراءاهتا وعملياهتا الروتينية وانتقاء مواردىا

 وتميزها عن باقي المصطلحات معرفةال : أنواع الثالثالمطلب 
اؼبعرفة عادة لدى الفرد، ومن مث تنتقل ىذه اؼبعرفة إذل اؼبنظمة من خبلؿ التفاعل بُت مدركات ومعارؼ تكمن 

وقيم واذباىات الفرد اليت يريد طرحها على اؼبنظمة، وبُت النظم والقواعد والسياسات واؽبياكل واألساليب اؼبقررة 
وتستمر ىذه العبلقة التبادلية معلقة بالقوة النسبية لكل من  ،فرضها على الفرد ريداؼبنظمة وت للسلوؾ اليت ربددىا

                                                           
، كلية االقتصاد، جامعة في إدارة األعمالدكتوراه لنيل الأطروحة ، تكامل إدارة اؼبعرفة واعبودة الشاملة وأثره على األداء، ةعلي باسردسريع توفيق  1

 .(31-30ص)، 2006دمشق، سوريا، 
2 Saffady,W, Knowledge Management, Information management Journal,Vol.34,No.3,2000, p.45, 
3 Stefanescu, Laura and Stefanescu, Andy, The need of knowledge management strategy for the successful 

Implementation of reengineering projects, The lefai university, journal of knowledge management, vol.6, 2008, 
p.52 
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الطرفُت، حيث تتمركز قوة الفرد يف معرفتو، وتتمركز قوة اؼبنظمة يف عناصر السلطة، وقد كانت الغلبة يف النظم اؼباضية 
 .للسلطة بينما تتحوؿ القوة اآلف لتكوف يف اؼبعرفة

 أنواع  المعرفةأوال :  
اولوىا، وىنا ديكن تصنيف تبلؼ وجهات نظر الباحثُت الذين تدتعددت أنواع اؼبعرفة تبعا لتعدد مفاىيمها واخ

 أىم أنواع اؼبعرفة حسب اآليت:

 :1مها: إذ أف ىناؾ نوعُت من اؼبعرفة عمق المعرفة (1

اليت ديكن أف تستخدـ للتعامل اؼبعرفة السطحية: وىذا النوع من اؼبعرفة ديثل فقط اؼبعلومات السطحية  - أ
 مع مواقف ؿبددة جدا.

للنظاـ، واليت هتتم بالتفاعبلت بُت مكونات اؼبعرفة العميقة: وديثل ىذا النوع من اؼبعرفة اؽبيكل الداخلي  - ب
النظاـ، ويعتمد حل اإلنساف للمشكبلت على اؼبعرفة العميقة للمواقف، وتطبق ىذه اؼبعرفة يف مواقف 

 جدا صبعها وربديد مصداقيتها. ومهاـ ـبتلفة يصعب

 :2: وقد صنفت اؼبعرفة وفق ىذا اؼبنظور إذل ثبلث أنواع ىيالمعرفة وصف (2

اؼبعرفة اإلعبلنية: وىي سبثيل وصفي زبربنا باغبقائق وماىية األشياء، ويتم توضيحها بعبارات ؿبددة،  - أ
 .تتضمن اؼبعلومات اػباصة باألدوار البيئية واؼبوارد واألنشطة واؼبخرجات

اؼبعرفة اإلجرائية: هتتم اؼبعرفة اإلجرائية بأسلوب عمل األشياء يف ظل ظروؼ ـبتلفة، كما تتضمن اآللية  - ب
)األوتوماتيكية( للحوافز، وتدؿ على كيفية استخداـ اؼبعرفة اإلعبلنية وكيفية ربديد االستنتاجات، أي 

مات اؼبتعلقة بتحديد اؼبشكلة تتعلق باإلجراءات اؼبستخدمة يف عملية حل اؼبشكبلت )كتفاعل اؼبعلو 
 وعملية اغبل ومعايَت التقوًن(.

اؼبعرفة البعدية: )ما بعد اؼبعرفة( وىي اؼبعرفة اػباصة باؼبعرفة، كما سبثل اؼبعرفة اػباصة بالنظم اؼبستندة إذل  - ت
 اؼبعرفة )أي القابلية الفكرية ؽبذه النظم(.

رفة على إعطاء إجابات ؿبددة لتساؤالت معينة، وقد  ويعكس ىذا التصنيف مدى قدرة اؼبعتساؤالت المعرفة:   (3
 :3صفت كما يلي

: وىو النوع األكثر حرجا للمعرفة، فهو يدؿ على كيفية عمل الشيء بوجود Know_ howمعرفة كيف  - أ
 طرائق متعددة للعمل، أو ىي اؼبهارات القابلة لتنفيذ مهمة بنياح، كمعرفة كيف يعمل اغباسوب مثبل.

                                                           
1   Turban, E & Aronson, J, Decision Support Systems and Intelligent Systems, Prentice-Hall International, Inc.   

New Jersey, 1998, p.487. 

2  Ibid, p.488. 

 .55، ص ، مرجع سبق ذكرهالكبيسي صبلح الدين 3



  ( اسيةساألالعمليات )المفاهيم و إدارة المعرفة  ................................................................................. الفصل األول:

02  
 

: ىي معلومات حوؿ من يعرؼ ماذا، ومن يعرؼ كيف أف تعمل ماذا،  Know_whoمعرفة من  - ب
 كمعرفة أي من العاملُت يتقن التعامل مع تقانة اؼبنظمة مثبل. 

شيئا ىكذا  ،ة االقًتاحية، وتدؿ على العلم أف: وىو ما يسميو الفبلسفة اؼبعرفKnow_that معرفة أف - ت
 .4=2+2وليس بأي شكل آخر، مثبل كلنا يعلم أف 

: وىي اؼبعرفة حوؿ اغبقائق اليت ديكن ترميزىا، وىي توسيع ؼبعرفة أف، فمثبل Know_ whatة ماذا معرف - ث
 أنا أتكلم لغة معينة أعلم ما ىي ىذه اللغة، ومع ذلك فإين ال أعلم كل خفاياىا ومفرداهتا. 

ل إذل : وىي اؼبعرفة حوؿ اؼببادئ والقوانُت، كمعرفة أسباب تقسيم العمKnow_ whyمعرفة ؼباذا  - ج
 ورديات.

 تصنف اؼبعرفة وفق مداخلها إذل نوعُت أساسُت، مها :  : مداخل المعرفة  (4
: وىي معرفة شخصية زبتص باحمليط، لذلك تكوف صعبة التشكيل Tacit Knowledgeاؼبعرفة الضمنية  - أ

رفة ىي اؼبع، وىي اؼبعرفة اليت ديكن فهمها، لكن ال يعرب عنها بشكل ويف كثَت من األحياف 1تصاؿواال
, 2عتقاد الشخصي، واآلراء والقيملفردية، وتشمل عوامل ملموسة، كاالالشخصية اؼبغروسة يف اػبربة ا

وتتمثل اؼبعرفة الضمنية يف القدرة الدماغية لئلنساف، أي ىي اؼبعلومات واؼبعارؼ اليت توجد داخل 
 غَت ذلك، كما أف اؼبعرفة رؤوس الناس، وىي مشتقة من اإلدراؾ والوعي واغبواس واػبربة اؼبادية والكثَت

الضمنية تعتمد على اػبربة الشخصية والقواعد االستداللية واغبدس واغبكم الشخصي، وعادة يصعب 
 .3وضعها يف رموز أو كلمات

: وىي اؼبعرفة اليت ديكن ربويلها إذل لغة رظبية ونظامية، Explicit  Knowledgeاؼبعرفة الظاىرة  - ب
، وىي اليت تكوف واضحة بدقة وليس 4علومات واالتصاالت بشكل واسعوتستخدـ يف إدارهتا تقانة اؼب

باؼبعرفة الرظبية والنظامية اليت ديكن ترميزىا وكتابتها ونقلها  توصفقد فيها ما ىو مًتوؾ لبلستنتاج، و 
، إف ىذا النوع من اؼبعرفة ديكن قياسو وتوثيقو وإدخالو 5العامةإذل اآلخرين بواسطة الوثائق واإلرشادات 

.  إذل األرشيف، ويتم التعبَت عنو باللغة أو الرسـو

 
                                                           

 .34ص .مرجع سبق ذكرهسردة،توفيق سريع علي با 1
2 San, T, Knowledge Management (KM) practices In Singapore, International Business Resource Center 

Regional news,Vol.6, No.1, First Quarter, 2002, p.2. 

3 Daft; R, Organization Theory and Design, 7
th
∕ed,  South  Longman. Inc, U.S.A, 2001, p.259. 

 .35ص ، بقاسالرجع اؼبتوفيق سريع علي باسردة،  4
5
 Daft; R, Organization Theory and Design, Op.cit., p.259. 
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 تمييز المعرفة عن باقي مصطلحات تكنولوجيا المعلوماتثانيا : 

سبثل اغبكمة ذروة اؽبـر اؼبعريف دبواجهة أعقد العمليات اليت ديارسها العقل البشري لتقطَت اؼبعرفة إذل حكمة 
وزعزعة الراسخ من أجل فتح آفاؽ معرفية جديدة وكسر القيود  مصفاة وذباوز اؼبتاح من اؼبعرفة وخرؽ السائد منها

واقتناص الفرص اليت تؤدي إذل أفضل النتائج اؼبتمثلة باإلبداع واالستغبلؿ األمثل للموارد للوصوؿ إذل أفضل النتائج 
إذل اغبكمة بأقل التكاليف واختصار األزماف واؼبسافات، وديكن سبثيل مسار عملية االرتقاء من مستوى البيانات 

 بالشكل التارل:

 (: عملية االرتقاء المعرفي2شكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 .00، ص8002، األردف، 4طدار صفاء للنشر والتوزيع، دارة المعرفة، إ رحبي مصطفى علياف،: المصدر

ينة اؼبعرفة ترتبط حبالة، أو واقع، أو جانب، أو مشكلة معو فإذا كانت اؼبعرفة تعٍت اإلدراؾ والفهم والتعلم، 
استنادا إذل البيانات واؼبعلومات اؼبتوفرة عنها واؼبتصلة هبا، فإف اؼبعرفة ذات عبلقة مباشرة بكل من البيانات، 

 كما يلي: واؼبعلومات اليت تتيح الوصوؿ إذل اؼبعرفة،

ىي كلمة مشتقة من كلمة "بُت" وىي مشتقة من "البياف" أي ما يتبُت بو الشيء من الداللة  البيانات: – 1
"مصطلح عاـ يستخدـ لوصف اؼبادة : وغَتىا، فقاموس تكنولوجيا اؼبعلومات وعلـو اغباسوب قد عرؼ البيانات بأهنا

 Wisdom  اغبػػكمة

 قتطػبي

 Knowledge  اؼبػػػعرفة

 تقطَت

 استنتاج

 Information  اؼبعػػلومات
 

 استقراء

 ربليل

 Data البيانات

 تركيب
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، فهي سبثل اؼبادة اػباـ اليت يتم التوصل إليها، وصبعها 1اػباـ اليت يتم تشغيلها ومعاعبتها بواسطة نظاـ اغباسب"
سبثيلها بأرقاـ، أو كلمات، أو أشكاؿ، أو صور، أو رموز، وحبيث استنادا إذل ما حيصل من أحداث ووقائع، واليت يتم 

تتاح إمكانية االستفادة منها، وينبغي أف تتوفر يف عملية صبع البيانات الدقة والوضوح واالتساؽ يف التمثيل عن ما 
ة أولية يتم ربقق ويتحقق فعبل من أحداث ووقائع يف الوقت واؼبكاف اؼبناسبُت، والبيانات قد تكوف بيانات أصلي

اغبصوؿ عليها مباشرة، أو من مصادرىا األصلية، وبيانات ثانوية يتم اغبصوؿ عليها من مصادر أخرى تستند فيها إذل 
 .2مصادرىا األصلية

ويعترب اؼبصدر األساسي للبيانات ىو اإلنساف الذي يقـو بتيميع ىذه البيانات من خبلؿ مشاىداتو 
يف اجملاؿ اإلداري  وأن أو الطبيعي أو االقتصادي...إخل، غَتيط بو سواء االجتماعي ومبلحظاتو وذباربو على الواقع احمل

: اؼبصدر الداخلي: من اإلدارات 3ويف إطار منظمة ما نستطيع القوؿ أف مصدر البيانات ىو يف الواقع مصدراف
ارجي: وىي البيانات اؼبتأتية اؼبختلفة واألقساـ والشعب والعاملُت يف ـبتلف جوانب النشاط يف اؼبنظمة، واؼبصدر اػب

 من الزبائن واؼبوردين، ومن ـبتلف اؼبنظمات ذات العبلقة مع اؼبنظمة اؼبدروسة، دبعٌت كل اؼبتعاملُت من السوؽ.

كلمة "معلومات" مشتقة من كلمة "علم"، وترجع إذل كلمة "معلم" أي األثر الذي يستدؿ : المعلومات -2
" اليت تعٍت شرح أو توضيح شيء ما، وتستخدـ Informationلغة البلتينية ىي "بو على الطريق وأصل الكلمة يف ال

 .4" لداللة على "معلومة"Une informationالكلمة بصيغتها اؼبفردة يف اللغة الفرنسية "

وىناؾ تعريفات عديدة لكلمة "اؼبعلومات" حيث أنو ديكن أف نعرفها بأهنا تتمثل دبا يتم التوصل إليو من 
التوصل إليها من خبلؿ ربليل البيانات ومعاعبتها يدويا، أو حاسوبيا، أو هبما معا، ودبا خيدـ الغرض  معطيات مت

اؼبعُت، أو اجملاؿ اؼبعُت الذي ترتبط بو، وبذلك فإف اؼبعلومات يتم استنباطها من البيانات وبالشكل الذي يوفر قدر 
شروعات، وحىت اغبكومة على ازباذ القرارات الصائبة أكرب من اليقُت ويقلل عدـ التأكد، ودبا يساعد الفرد واؼب

والسليمة استنادا إذل اؼبعلومات اؼبتاحة اليت يتم التوصل إليها من البيانات بعد معاعبتها وربليلها، وبذلك فإف 
 .5اؼبعلومات سبثل اؼبعٌت الذي ربملو الرموز والعبلمات، والكلمات، واألشكاؿ والصور اليت تتضمنها البيانات

                                                           
  .43ص ،ذكره ، مرجع سبقعلي موسى، عبد اهلل فرغلي 1

 .2، ص8000مرجع سبق ذكره، فليح حسن خلف،  2
 (.29-22)ص، مرجع سبق ذكره رحبي مصطفى علياف، 3

 .نفسواؼبرجع  4
 .2، صذكره فليح حسن خلف، مرجع سبق 5
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وتعد البيانات الركيزة األساسية للمعلومات، فهي اؼبتغَت اؼبستقل واؼبعلومات اؼبتغَت التابع إذ تتنوع اؼبعلومات 
ما ديثل اغبقائق واآلراء واؼبعرفة احملسوسة من صور مقروءة كل   بتنوع البيانات وعليو ديكن تعريف اؼبعلومات على أهنا

صل الفرد على اؼبعلومات من العديد من اؼبصادر مثل الكتب والدوريات أو مسموعة أو مرئية أو حسية أو ذوقية، وحي
 .1والشبكة العاؼبية )االنًتنيت(...اخل

وعلى ىذا األساس فإف البيانات ىي اؼبواد اػباـ، اليت تعتمد عليها اؼبعلومات، واليت تأخذ شكل أرقاـ أو رموز 
وارتبطت مع بعضها بشكل منطقي مفهـو لتتحوؿ إذل معلومة  أو عبارات أو صبل، ال معٌت ؽبا إال إذا سبت معاعبتها،

 أو معلومات، ويكوف عادة عن طريق الربؾبيات واألساليب الفنية يف اغبواسيب عادة.

ومن ىنا يظهر الفرؽ بُت اؼبعرفة وباقي اؼبصطلحات، فاؼبعلومات تتضمن البيانات اجملهزة وتتضمن تغَت اغبالة 
ىي عبارة عن أرقاـ أو حقائق ، أما البيانات فهي اؼبادة اػباـ اؼبسيلة كرموز أو أرقاـ، اؼبعرفية للشخص يف موضوع ما

، وقد تستخدـ البيانات مباشرة كما 2واالستفادة منها أو حروؼ ليس ؽبا معٌت إال بعد إجراء عملية اؼبعاعبة عليها
اؼبعرفة اليت تعد أساسية وضرورية لتشكيل  تستخدـ اؼبعلومات إال أهنا غالبا ما تستخدـ إلنتاج اؼبعلومات وصوال إذل

البيانات عبارة عن ؾبموعة من اغبقائق وليس اؼبعلومات ذاهتا، يف حُت أف اؼبعلومات عبارة مصدرا للقرارات اإلدارية، ف
، وديكن النظر إذل البيانات على أهنا 3عن بيانات مت ترتيبها بشكل أصبحت معو ذات معٌت وفائدة للمستخدـ

ؼبعلومات ىي البيانات ذات اؼبعٌت احملدد، واؼبعرفة ديكن فهمها على أهنا اؼبعلومات اليت تعترب جزءا من أشكاؿ، وا
السياؽ اجملتمعي، ونظاما معرفيا معينا أو الثقافة، وال ديكن أف توجد خارج الفرد أو اعبماعة، وكنتيية ؽبذا اؼبدخل، 

 ألفراد.فإف اؼبعرفة نفسها ال ديكن زبزينها أو نقلها بُت ا

 

 

 

 
                                                           

 .12صمرجع سبق ذكره، رحبي مصطفى علياف،  1

، كلية الدولي الرابع حول اقتصاد المعرفة والتنمية االقتصادية المؤتمررؤية شخصية للميتمع اؼبعريف يف ظل اقتصاد اؼبعرفة، ، مرائياسلوى أمُت الس 2
 .8، ص8001معة الزيتونة األردنية،االقتصاد والعلـو اإلدارية، جا

 .10ص، ابقسالرجع اؼبرحبي مصطفى علياف،  3
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 (:مكونات المعرفة3كل رقم)ش

 

 

 

 

 

 

 

األردف،  الطبعة األوذلثراء للنشر والتوزيع، إ، دارة المعرفية في منظمات األعمالستراتيجيات اإلإ ،حسُت عيبلف حسن المصدر:
 .20، ص 8002

ة اػباصة بالتنظيم، ويف وتعزو اؼبعرفة إذل األصوؿ التنظيمية غَت اؼبرئية اليت تتضمن نظم اإلدارة، وربديد اؽبوي
عصر االقتصاد اؼبتمركز حوؿ اؼبعرفة فإنو من السهل فهم اؼبعرفة يف ضوء ما تصبو إليو عن طريق التمييز بينها وبُت 
البيانات واؼبعلومات، والطريقة الوحيدة اليت ديكن من خبلؽبا تبادؿ اؼبعرفة ىي عندما يتم تعريفها كمعلومات ذات 

 .1ذا التعريف بطريقة أوضح عند ربويل ما حيملو من معٌت إذل بياناتداللة، وديكن تفسَت ى

 المعرفة التسويقيةثالثا: 
تتمثل اؼبعرفة التسويقية يف العصر اعبديد، بالغطاء اؼبوضوعي إلسًتاتيييات التفاعل إلدارة اؼبنظمة مع بيئتها 

اؼبتخذ، والسيما بعد أف تأكدت لدى غالبية  اػبارجية والداخلية وما ينتج عنو من دقة يف صحة القرار االسًتاتييي
 إدارات اؼبنظمات أمهية الدور الذي يؤديو التسويق يف ربقيق أىدافها.

فاؼبعلومات اؼبوثقة اليت سبتلكها إدارة اؼبنظمة حوؿ حيم الطلب على منتياهتا واذباىاتو ونوعو ومقدار 
، فاؼبعرفة اليت تنيم عن تفاعل عمليات إدارة اؼبعرفة 2قيةاستيابة السوؽ ؼبنتيات اؼبنظمة تشَت بأهنا اؼبعرفة السو 

                                                           
 .12 رحبي مصطفى علياف، مرجع سابق، ص 1
، 8040، الوراؽ للنشر والتوزيع، الطبعة األوذل، ، التسويق وفق منظور فلسفي ومعرفي معاصرإحساف دىش جبلب، ىاشم فوزي دباس العبادي 2

 .131العراؽ، ص 
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واسًتاتييياهتا باؼبعرفة السوقية والتنافسية، واليت تسمى من قبل بعض الباحثُت باؼبعرفة اعبوىرية، فمعظم اؼبعارؼ 
ىا للوصوؿ إذل مصدرىا البيئة ىي معرفة خاـ وغَت مفعلة، زبضع لتوافق ىذه العمليات واالسًتاتيييات اليت تقود بدور 

 .1اؼبعرفة اعبوىرية القابلة للتطبيق
بأف اؼبعرفة السوقية ينبغي أف تتضمن اؼبعرفة الكاملة حباجات الزبائن وتفضيبلهتم يف السوؽ  2(carneiroويرى )

 وعوامل جذب الطلب على اؼبنتيات، كما ىو مبُت على اعبدوؿ اؼبوارل:
 : مكونات المعرفة السوقية.(1)جدول رقم

 تفاصيلها ات اؼبعرفة السوقيةمكون
 ربقيق منافع ؿبددة إلشباع حاجات السوؽ  اغباجات

 جات السوؽاتكييف اغبلوؿ اإلبداعية وفقا غب 

 توفر صناع معرفة أكثر مهارة )ؿبدثُت( 

 البحث عن اؼبعرفة القادرة على إضافة القيمة  التفضيبلت

ى اؼبعرفة التكاملية استعماؿ مناذج مربؾبة مسبقا لطلب اؼبعلومات اؼببنية عل 
 للمواقف اؼبسبقة.

 األشياء اليت يريدىا الزبائن ويدفعوف مقابلها.  اعباذبية

 إدراؾ األسواؽ وجود القيمة. 

Sourse : Carneiro , Alberto, How Does Knowledge Management Influence Innovation and 

Comptitiveness, Journal of Knowledge Management, Vol18,No.2 ,2000,p.92. 

إذف فاؼبعرفة السوقية تعرب عن مدى إؼباـ وفهم إدارة اؼبنظمة لعناصر السوؽ األساسية )الزبوف، اؼبنتج، اؼبنافس، 
اجملهز( من أجل االستعداد ؼبواجهة التغَتات اؼبفاجئة وغَت اؼبتوقعة يف ىذه العناصر بالشكل الذي يكسب اؼبنظمة 

 .3نفاذ إذل األسواؽ والسيطرة عليها ؼبدة طويلةميزة تنافسية سبكنها من ال

 :اؼبعرفة التسويقية مبدأ حقيقي مربر عن اؼبستهلكُت واألسواؽ واؼبنتيات اليت تساعد اؼبنظمة على إنشاءف
ف ، كما أتطوير منتيات جديدةو منتيات سوؽ، بناء اسًتاتيييات توزيع، تسعَت ، عبلمات ذبارية قوية، ىويات

يتطلب توجيو كافة اعبهود لتحديد حاجات ورغبات الزبائن والعمل على تقدًن تلك اؼبنتيات اليت النياح التسويقي 
                                                           

 .132ص،  مرجع سبق ذكره،  إحساف دىش جبلب، ىاشم فوزي دباس العبادي 1
2
 Carneiro , Alberto, How Does Knowledge Management Influence Innovation and Comptitiveness, Journal of 

Knowledge Management, Vol18,No.2 ,2000,p.92. 

3
، دار صفاء للنشر والتوزيع، 8044، 4ط، : المعرفة السوقية والقرارات اإلستراتيجيةعبلء فرحات طالب الدعمي، فاطمة عبد رل سلماف اؼبسعودي  

 .34األردف، ص
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يكوف الزبوف حباجة إليها وقادرا على دفع شبنها ودبا  يؤدي إذل ربسُت الصورة الذىنية للزبوف عن اؼبنظمة ومنتياهتا فبا 
 .1هنم ـبتلفُت يف تفضيبلهتم السلعية وطرؽ إشباعهايتطلب ذلك ربليل األمناط السلوكية واالستهبلكية للزبائن كو 

( وديكن التعبَت Know-Whatاليت تضم معرفة )و معرفة الزبوف التسويقية  ىيمعرفة التسويق اعترب أف وىناؾ من 
( واليت تعٍت: التنبؤ، Know-Howمن خبلؽبا عن مهارة معرفة الزبوف التسويقية اليت يطلق عليها باؼبعرفة الفنية )

خطيط، اإلبداع، التحفيز، االتصاؿ والتطبيق واليت تعمل بشكل مباشر على تنمية القدرة يف استخداـ ىذه الت
 .2اؼبهارة

اؼبورد الرئيس للمنظمة يف اػبلق والتواصل بأهنا أشار إذل إف اؼبعرفة التسويقية فقد  3(Anotonio Lorenzo) أما
 األساسية،ة تكمن يف مدى الفهم واإلؼباـ بالعمليات التسويقية ف اؼبعرفة التسويقيأيف التطور التسويقي، وقد أكد 

وىي اؼبدى الذي ديكن قياسو بواسطة تقوًن الوعي بالعوامل البيئية والسيطرة على ىذه العوامل وتطبيق اؼبعرفة يف 
 .األسواؽ اعبديدة

ف ذىٍت ؼبا تراكم من فبارسات عملية توظييؤكد أف اؼبعرفة التسويقية ىي والتعريف اإلجرائي للمعرفة التسويقية 
يعطوف  يثهبدؼ وضع نظاـ مهيكل يقـو على العلم واػبربة حب ،متعارؼ عليها بُت التسويقيُت فبارسي مهنة التسويق

 :4ةتيأساسا للتحسن اؼبستمر لؤلداء، ولعل ىذا التعريف يستمد منطقيتو من التفاعل اؼبتبادؿ بُت اؼبقومات اآل

 ية.القيم األخبلقية التسويق 
 اؼبعارؼ واؼبهارات التسويقية. 

 التدريب اؼبستمر لرجاؿ البيع والتسويق. 

 اػبربة التسويقية. 

 التنظيم التسويقي اعبيد. 

إذف فاؼبعرفة التسويقية ىي معرفة عن كل ما يتعلق باؼبنظمة من موارد مادية ومالية وبشرية ومعلوماتية وعن كافة 
ين وشركاء ومنافسُت وبيئة خارجية وداخلية دبنظور استباقي اسًتاتييي، ألف اعبهات اليت تتعامل معها من زبائن ومورد

التسويق اغبديث بات ينطلق من خارج اؼبنظمة مبتدءا بدراسة حاجات ورغبات ومطالب الزبائن بناءا على اػبربة 
 .واؼبهارة واغبدس وصوال إذل داخل اؼبنظمة

                                                           
1
 .110، صمرجع سبق ذكرهىاشم فوزي دباس العبادي، ، حساف دىش جبلبإ  
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  وأهميتهاإدارة المعرفة مفهوم :  رابعلمطلب الا
تعاظم دورىا يف ربقيق اؼبيزة التنافسية يف ؾباؿ  ثإف إدارة اؼبعرفة تشكل أحد التطورات الفكرية اؼبعاصرة، حي

منظمات األعماؿ وتبلور ذلك يف ظهور وظائف جديدة يف اؽبياكل التنظيمية لبعض ىذه اؼبنظمات، خاصة الكربى 
ف اؼبورد أب -ؾبتمع ما بعد الرأظبالية –تمع اؼبعرفة منها لتعكس ىذه الوظائف مسؤوليات إدارة اؼبعرفة، ويتميز ؾب

 الرئيس فيو ىو اؼبعرفة وليس رأس اؼباؿ أو اػبامات وغَتىا من عناصر اإلنتاج.

 مفهوم إدارة المعرفة و نشأة أوال: 
ينات الكثَت من الباحثُت منذ الثبلثتناوؽبا  ثالظهور من الناحية النظرية، حي قدًن يفإدارة اؼبعرفة  مصطلحإف 

من القرف اؼباضي عندما ربدثوا عن العمليات اؼبعرفية واألنشطة العقلية وحل اؼبشكبلت، أما اغبداثة يف إدارة اؼبعرفة 
فقد اكبسرت يف اعبانب التطبيقي عندما أدركت اؼبنظمات اؼببادرات الناجحة ؽبا، فأوؿ من استخدـ مصطلح إدارة 

نينات لكنو دل يشر إليها بشكل مستقل أو بوصفها عمليات، ويف نفس ( يف بداية الثماDon Marchandاؼبعرفة ىو )
الفًتة تنبأ )بيًت دراكر( إذل أف العمل النموذجي يف اؼبنظمات سيكوف قائما على اؼبعرفة، وسوؼ يكوف ذلك مقرونا 

اإلدارية نذكر  كاف نتيية لظهور بعض اؼبمارساتوديكن اإلشارة إذل أف نشأة إدارة اؼبعرفة   ،1بظهور صناع اؼبعرفة
 :2منها

إدارة االستشارات ودورىا يف تقدًن معلومات حوؿ موضوع معُت، فاؼبنظمات واألشخاص يستشَتوف  -
 .أصحاب اؼبعرفة

إدارة اؼبعلومات اليت هتتم باغبصوؿ على اؼبعلومات من مصادرىا اؼبختلفة، وإيصاؽبا ؼبن حيتاج إليها والعمل  -
نسبة إلدارة اؼبعرفة يف الدور الذي تلعبو تقنية اؼبعلومات يف دعم عمليات إدارة على زبزينها، حيث تربز أمهيتها بال

 اؼبعرفة من توليد وزبزين ونشر وتطبيق.

إدارة اعبودة الشاملة واليت هتدؼ إذل ربقيق التفوؽ لدى اؼبنظمة من خبلؿ رضا العمبلء حيث أف تكاملها  -
يمي، وإدارة اؼبعرفة وإدارة اعبودة الشاملة يتشاهباف يف عدد من مع إدارة اؼبعرفة سوؼ يسهم يف ربسُت األداء التنظ

د وكيفية تدعيم النقاط منها أـ كبل اإلدارتُت تعتمد على العاملُت فإدارة اؼبعرفة هتتم باؼبعرفة اؼبوجودة يف عقوؿ األفرا
لتحسُت اؼبستمر لؤلداء، ما إدارة اعبودة الشاملة فهي تركز على مسامهات العاملُت يف ضماف امشاركتها بينهم، أ

اعتماد كل من اإلدارتُت على فرؽ العمل من أجل ضماف اؼبشاركة باؼبعرفة بالنسبة لؤلوذل، ومن اجل ضماف حل 
 اؼبشكبلت والتحسُت اؼبستمر بالنسبة للثانية.
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لتحقيق إعادة ىندسة العملية اإلدارية واليت تعرؼ على أهنا إعادة تصميم جذري لعمليات األعماؿ اإلدارية  -
واعبودة واػبدمة والسرعة، وهبذا فهي تركز على العمليات اإلدارية أكثر من الوظائف، ويظهر  ربسينات يف الكلفة

التطابق بُت إدارة اؼبعرفة وإعادة اؽبندسة اإلدارية يف القدرة على أسر اؼبعلومات من اؼبمارسات الفضلى، باإلضافة إذل 
 .1ت والتعاونيات كطرؽ لتوزيع اؼبعرفة داخل اؼبنظمة أو مع منظمات أخرىكل منهما لربؾبيات اجملموعااستخداـ  

 اإلدارة المعرفية تعريفثانيا: 

البد من التأكيد على أنو ليس ىناؾ تعريفا واحدا متفقا عليو بُت اؼبختصُت إلدارة اؼبعرفة، بل أف كثرة 
ؼبقصودة جراء التباين الكبَت بينها، ومن أجل ذبنب مثل التعريفات اؼبقدمة إلدارة اؼبعرفة قد توجد شيئا من البلبلة غَت ا

 ىذه اغبالة فإننا سنورد فيما يأيت أىم ما جاء يف تعريف إدارة اؼبعرفة:

عرفت إدارة اؼبعرفة بأهنا عملية يتم دبوجبها ذبميع واستخداـ اػبربات اؼبًتاكمة من أي مكاف يف أنشطة 
بيانات أو يف عقوؿ العاملُت إلضافة القيمة للشركة من خبلؿ االبتكار األعماؿ، سواء كاف يف الوثائق أو قواعد ال
 .2والتطبيق وتكامل اؼبعرفة يف طرؽ غَت مسبوقة

كما وقد عرفت كذلك بأهنا عبارة عن التيميع اؼبنظم للمعلومات من مصادرىا سواء داخل اؼبنظمة أو 
يف توجيو وإثراء العمليات يف اؼبنظمة وربقيق ربسُت خارجها، وربليلها وتفسَتىا واستنتاج مؤشرات ودالالت تستخدـ 

 .3يف األداء، سواء بالنسبة إلقبازات اؼبنظمة ذاهتا مقارنة بفًتات سابقة أو قياسا إذل إقبازات اؼبنافسُت

بأهنا االسًتاتيييات والسياسات اليت تعظم من اؼبوارد الفكرية واؼبعلوماتية وربدد  عرفتويف مكاف آخر 
خداماهتا الرئيسية دبا خيدـ أىداؼ اؼبنظمة، إذ ىي ؾبموعة من اإلجراءات الفنية والتكنولوجية واؽبندسية اذباىات است

اليت تتعلق بإجياد وصبع ومشاركة وإعادة ذبميع وتوزيع اؼبوارد اؼبعرفية على مستوى اؼبنظمة وأنشطتها الرئيسية، كل ذلك 
لفعالية الفردية والتعاوف يف عمل اؼبعرفة لزيادة حالة اإلبداع هبدؼ إجياد قيمة جديدة من خبلؿ ربسُت الكفاءة وا

، وعليو فإف إدارة اؼبعرفة ىي عملية السعي اغبثيث ضمن عمل منهيي منظم لبلستخداـ اػببلؽ 4وازباذ القرار
 والفاعل للمعرفة وخلقها.

هل عملية اإلبداع ونقل يف حُت ركز آخروف على أف إدارة اؼبعرفة تتضمن إجياد بيئة ؿبفزة يف اؼبنظمة تس
ومشاركة اؼبعرفة، أي قدرة اؼبنظمة على االكتساب واالشًتاؾ واالنتفاع من اؼبعرفة لكي ديكنها من الدديومة والنياح 
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وذلك بالًتكيز على إجياد الثقافة التنظيمية الداعمة من القيادات العليا ذات الرؤية الثاقبة، وربفيز العاملُت والعمل على 
 . 1الزبوف، كذلك تعرؼ إدارة اؼبعرفة بأهنا عملية يقصد هبا إبداع ونشر واستخداـ واستكشاؼ اؼبعرفة زيادة والء

 :2شاملة لطيف التعريفات كلها يف ىذا اجملاؿيت ثبلث تعريفات إلدارة اؼبعرفة ىي تعريفات فيما يأو 

ا يف الشركة، فهي تشَت هبذا اؼبعٌت إف إدارة اؼبعرفة ىي العملية اؼبنهيية لتوجيو رصيد اؼبعرفة وربقيق رافعته -
ستنتاجها لتكوف اإذل اؼبعرفة اػباصة بعمل األشياء بفاعلية وبطريقة كفؤة ال تستطيع الشركات األخرى تقليدىا أو 

اؼبصدر الرئيسي للربح، إف ىذا التعريف ىو اؼبستوى األدىن يف إدارة اؼبعرفة ألنو يعمل على استخداـ الرصيد اؼبعريف 
تمثلة يف تعدد حاالت أو ؾباالت استخداـ اؼبعرفة اؼبتاحة بدال من ؼبعرفة الصرحية( وربقيق رافعتو اؼب)قاعدة ا

 ستخدامها يف توليد معرفة جديدة.ا

إف إدارة اؼبعرفة ىي مدخل إلضافة أو إنشاء القيمة من خبلؿ اؼبزج أو الًتكيب أو التداؤب بُت عناصر  -
أفضل فبا ىي عليو كبيانات أو معلومات أو معارؼ منفردة، إف ىذا اؼبدخل ىو  اؼبعرفة من أجل إجياد توليفات معرفية

 أقرب إذل عملية التحسُت.
لشركات اغبديثة، فإهنا تسعى إذل ألف إدارة اؼبعرفة تقـو على أساس أف اؼبعرفة ىي اؼبورد األكثر أمهية يف ا -

ستخداـ اػببلؽ ىي العملية اؼبنهيية اؼبنظمة لبلعرفة بإنشاء اؼبعرفة اعبديدة، ووفق ىذا السياؽ فإف إدارة اؼب إثراءه
 للمعرفة وإنشائها.

وديكنا أف نوجز التعريفات السابقة إلدارة اؼبعرفة على أهنا عملية تتضمن إجياد بيئة ؿبفزة يف اؼبنظمة تسهل 
بُت عناصر اؼبعرفة عملية نقل ومشاركة اؼبعرفة، إلضافة أو إنشاء القيمة من خبلؿ اؼبزج أو الًتكيب أو التداؤب 

من أجل إجياد توليفات معرفية أفضل فبا ىي عليو. فهي تنمي قدرة اؼبنظمة على االكتساب واالشًتاؾ 
واالنتفاع من اؼبعرفة لكي ديكنها من الدديومة والنياح وذلك بالًتكيز على إجياد الثقافة التنظيمية الداعمة من 

 .اإلبداعالعاملُت على القيادات العليا ذات الرؤية الثاقبة لتحفيز 

 ة إدارة المعرفةثالثا: أهـــــمي
وفيما يتعلق بأمهية إدارة اؼبعرفة فقد وردت فيما أشار بو البعض يف أف ظهور إدارة اؼبعرفة وأمهيتها يعود إذل أىم 

 ثبلثة ربديات تواجو إدارة األعماؿ اليـو وىي:

 ( والتيارة اإللكًتونية.االنًتنيترب الشبكة العاؼبية )تتمثل يف كيفية اقتفاء أثر الزبائن وخدمة حاجاهتم ع  - أ
 وكيفية استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات يف اغبصوؿ على حصة ومكانة يف سوؽ اؼبنافسة. - ب

                                                           
 .41ص  مرجع سبق ذكره، ،ُتحسُت عيبلف حس 1

 .91ص ، مرجع سبق ذكره،إدارة المعرفة  قبم عبود قبم، 2



  ( اسيةساألالعمليات )المفاهيم و إدارة المعرفة  ................................................................................. الفصل األول:

22  
 

اليت سبكن الشركة من إعادة ترتيب أفكار العاملُت وخرباهتم اؼبًتاكمة من خبلؿ تأسيس  اآلليةوأخَتا  - ت
 بناء القيم الرصينة للشركة.مفهـو التعلم التنظيمي يف تعميق و 

وبناءا على ذلك فإف الدور الذي تقـو بو إدارة اؼبعرفة من خبلؿ عملياهتا وفبارساهتا حيقق نتائج رائعة يف 
العمل وتعزيز اإلنتاجية، كما وجيعل الزبوف مبتهيا يف تعاملو مع اؼبنظمة، واألىم  إثراءالسياؽ التنظيمي، إذ يتم دبوجبو 

ة اؼبضافة اؼبتحققة يف اؼبستويات اؼبختلفة، باإلضافة إذل إجياد القيمة ألصحاب اؼبصاحل من خبلؿ من كل ىذا القيم
وزبزين واستخداـ اؼبعرفة، وبالتارل ربمي اؼبنظمة حصتها السوقية وتبٍت فرص اؼبشاركة اؼبستقبلية  اكتسابعملية 

ا مؤشرا على طريقة شاملة وواضحة لفهم مبادرات وتبقيها يف مقدمة اؼبنافسُت. وتكمن أمهية إدارة اؼبعرفة يف كوهن
قتصادية، وتزيد تغيَت ؼبواكبة متطلبات البيئة االإلدارة اؼبعرفة يف إزالة القيود وإعادة اؽبيكلة اليت تساعد يف التطوير وال

غَت اؼبلموسة من عوائد الشركة ورضا العاملُت ووالئهم، وربسن من اؼبوقف التنافسي من خبلؿ الًتكيز على اؼبوجودات 
اليت يصعب قياسها وتظهر نتائيها على اؼبدى الطويل، لذلك تعد إدارة اؼبعرفة أمرا حاظبا وحيويا يف عصر اؼبعلوماتية 

 .1أكثر من عصر الصناعة

اؽبدؼ األساسي إلدارة اؼبعرفة ىو األىداؼ اليت تسعى لتحقيقها، ففإدارة اؼبعرفة تكتسب أمهيتها من خبلؿ 
للمنظمة بشكل دائم وترصبتها إذل سلوؾ عملي خيدـ أىداؼ اؼبنظمة بتحقيق الكفاءة والفاعلية من توفَت اؼبعرفة 

. كما أف خبلؿ زبطيط جهود اؼبعرفة وتنظيمها بصورة تؤدي إذل ربقيق األىداؼ اإلسًتاتييية والتشغيلية للمنظمة
ات لتنعكس صبيعها على سلوؾ األفراد يف تعمل على توفَت قدرات وإمكانات واسعة يف تقنية اؼبعلومإدارة اؼبعرفة 

اؼبنظمة وتبلمس قدراهتم وإمكاناهتم وتؤثر على مناذج األعماؿ والتقنية اؼبعتمدة اليت تعمل على ربقيق االنسياـ بُت 
اؼبمارسات والتوجهات اغبالية واؼبستقبلية واؼبتابعة اؼبستمرة للتأكد من بناء القدرات اؼبعرفية والعمل اؼبستمر على 

 .2تطويرىا وإدامتها

 إدارة المعلوماتو الفرق بين إدارة المعرفة رابعا: 
 :3إبراز الفرؽ بُت إدارة اؼبعرفة وإدارة اؼبعلومات على النحو التارلديكننا 

تعد إدارة اؼبعلومات حقل علمي جديد، وإف اؽبدؼ األساسي ؽبا ىو تأمُت اؼبداخل اليت تضمن الوصوؿ إذل 
ف سريتها ونقلها وخزهنا واسًتجاعها، وتتضمن أيضا استخداـ أدوات أكثر كفاءة وفاعلية، اؼبعلومات وحفظها وضما

                                                           
 .82صمرجع سبق ذكره، ، فالعلي وآخرو  عبد الستار 1
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 .430صمرجع سبق ذكره، رحبي مصطفى علياف،  3
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وتتعامل بشكل عاـ مع الوثائق وبرؾبيات اغباسوب، والصوتيات واؼبرئيات، وبالتارل يتمركز اىتمامها حوؿ اؼبعلومات 
 يلة فنية تقنية تضمن توفَت اؼبعلومات.وفاعليتها من حيث صبعها ودقتها وسرعة ذبهيزىا وخزهنا واسًتجاعها، فهي وس

ىتماـ بتحليل كافة األصوؿ اؼبعرفية ىي أكثر تعمقا، حيث تقـو بتحليل اؼبعلومات واالاؼبعرفة يف حُت إدارة 
اؼبتوفرة واؼبطلوبة، وإدارة العمليات اؼبتعلقة هبذه األصوؿ، واؼبتمثلة بتطوير اؼبعرفة واغبفاظ عليها، استخدامها واؼبشاركة 

 يها، وتتضمن األصوؿ اؼبعرفية اليت تتعلق بالسوؽ واؼبنتيات والتقنيات واؼبنظمات اليت سبتلك اؼبعرفة واليت ربتاجها.ف

ستفادة من اؼبعلومات واسًتجاعها، وتستند إدارة اؼبعرفة إذل رفة تقنية اؼبعلومات اؼبتقدمة لبلوتستخدـ إدارة اؼبع
ؿ اؼبعريف والذكاء اإلنساين ستدالإدارة اؼبعرفة النظم اػببَتة لبل خدـمنهج علمي غبفظها يف قواعد اؼبعرفة، وتست

 صطناعي لتوليد اؼبعرفة.واال

ن يف أف تكنولوجيا اؼبعلومات )اؼبعلوماتية( تعترب من األدوات مأما الفرؽ بُت اؼبعلوماتية واإلدارة اؼبعرفية فيك
يفة إدارة اؼبعلومات يف ربقيق أكرب مسامهة فبكنة اؼبهمة اليت تساىم يف نقل وربقيق اؼبعرفة؛ وؽبذا تتيسد وظ

سًتاتييية للمنظمة سواء من خبلؿ تقليل كلفة اؼبعلومات يف ىيكل التكاليف ات يف ربقيق اؼبيزة التنافسية اإلللمعلوم
لة اإلصبالية أو من خبلؿ ارتباط اؼبعلومات بكل أنشطة تكوين القيمة ؼبنظمات األعماؿ، وخباصة إذا علمنا أف سلس

منا تتضمن أيضا اؼبعلومات اليت تتدفق داخل اؼبنظمة، وبُت إالقيمة ال تعرب فقط عن التدفق اؼبستمر لؤلنشطة اؼبادية، و 
اؼبنظمة واجملهزين واؼبوزعُت، والعمبلء، باإلضافة إذل أف اؼبعلومات ىي اليت ربدد اذباه اؼبسارات اغبقيقية لكافة أنشطة 

( يؤكد أف ىذا الدور دل Thomasية اؼبعلوماتية يف تطوير إدارة اؼبعرفة، إال أف الباحث)منظمات األعماؿ. ورغم أمه
يكفي تنظيميا ودل يعتمد بصورة كافية على العمليات اؼبعرفية لؤلفراد أثناء العمل أو على وظائف األعماؿ أو على 

 .1الفلسفات واؼبمارسات اإلدارية

ل(، والتكنولوجيا أو اؼبعلوماتية ىي جزء من إدارة اؼبعرفة. وما نشاىده طار العاـ )الكدارة اؼبعرفية ىي اإلإلفا
قليمية ودولية مثل االنًتنيت وغَتىا وما يرتبط هبا من قواعد إمن تقنيات معلوماتية ومن شبكات اتصاالت ؿبلية و 

 اآلف ويف اؼبستقبل. بيانات وجداوؿ الكًتونية وبنوؾ معلومات ما ىي إال مظاىر بارزة يف حركة اإلدارة اؼبعرفية

 
 
 
 

                                                           
 .22صمرجع سبق ذكره، حسُت عيبلف حسن،  1
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 عمليات إدارة المعرفةنماذج و نظم و : لمبحث الثانيا
صممت تكنولوجيا اؼبعلومات نظم ؼبساعدة اؼبديرين واؼبهنيُت يف أعماؽبم من خبلؿ صبع اؼبعلومات ونشرىا  

زيادة داخل اؼبنظمة بشكل واسع، فبا ساىم يف تزويد األفراد واؼبنظمة بإمكانيات ربسُت األعماؿ عن طريق 
من أجل إدارة فاعلة للمعارؼ اؼبتولدة داخلها، فإدارة اؼبعرفة باؼبنظمة  االستثمار يف تكنولوجيا اؼبعلومات يف اؼبنظمة

 ربتاج إذل نظم وآليات عمل لتحقيق العمليات األساسية إلدارة اؼبعرفة.

 المطلب األول: نظم إدارة المعرفة
نظم اؼبعلومات عصرىا الذىيب، وذلك من خبلؿ إشارة بعض إف ظهور نظم إدارة اؼبعرفة ترافق مع بلوغ 

الباحثُت إذل مفاىيمها ومبادئها، لكن التحدي األكرب دل يكن يف تكوينها وإمنا يف مشاركتها، وتكاملها وتطبيقها 
  .لتنافسيةوخاصة تلك اؼبعرفة اؼبتخصصة ذات القيم اؼبضافة اليت تعزز من بناء مقدرات اؼبنظمة لتكوين وإدامة اؼبيزة ا

 مفهوم نظم إدارة المعرفةأوال: 

" نظم معلومات وجدت أو صممت من أجل تسهيل عملية خلق، تنظيم،  :تعرؼ نظم إدارة اؼبعرفة على أهنا
فهي عبارة عن تطبيقات خاصة صممت من أجل  ،1صبع ونشر معارؼ اؼبنظمة بدال من اؼبعلومات والبيانات فقط"

تصاالت صممت من أجل اىناؾ من يرى بأف نظم إدارة اؼبعرفة ىي نظم أخرى  من جهةو ، نظمةربسُت معارؼ اؼب
التشارؾ باؼبعرفة باإلضافة إذل التشارؾ باؼبعلومات عن طريق استخداـ ؾبموعة من الوسائل التكنولوجية مثل: 

نولوجية بدعم حيث تقـو ىذه الوسائل التك، االنًتنيت، الربيد االلكًتوين، برؾبيات العمل، قواعد البيانات...
ضافة إذل دعم عملية عمليات ترميز اؼبعرفة وتنظيمها يف مستودعات من أجل تسهيل الوصوؿ إليها مرة أخرى، باإل

 .2البحث عن اؼبعرفة واألفراد الذين ىم حباجة إليها

كن من الوصوؿ ؾبموعة الوسائل التقنية والتكنولوجية اليت سبما ىي إال القوؿ أف نظم إدارة اؼبعرفة،  ناديكنوهبذا 
ؼبعرفة واؼبشاركة فيها وإعادة توزيعها، ومن ىذا اؼبنظور ازبزين وذلك بتسهيل عملية إذل إدارة فعالة للمعرفة باؼبنظمة، 

أيضا باإلضافة إذل أهنا طَتىا خببلؼ التكنولوجيا، أفإف ىذه النظم تتعامل فقط مع اؼبعرفة الصرحية اؼبكتوبة وؿباولة ت
 لية اؼبعرفة الضمنية ولكن يف حدود ضيقة نظرا لكوهنا راسخة يف عقوؿ األفراد.تساىم يف تعزيز فاع

وقبل التطرؽ إذل أنواع النظم اليت تستخدمها اؼبنظمات يف إدارة معارفها، البد من اغبديث عن تكنولوجيا 
دارة اؼبعرفة، حيث ديكننا أف عتبار أف نظم إدارة اؼبعرفة ىي عبارة عن التكنولوجيا الداعمة واؼبساندة إلااؼبعلومات على 

                                                           
1 Paul gray, op.cit, p.118. 
2 Steven Alter , Information system- a management perspective-3

ed
 edition. Addition Wesley, educational 

publishers, united,state, 1999, p.169. 
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نعرؼ التكنولوجيا على أهنا ـبتلف أنواع االكتشافات واالخًتاعات اليت تعاملت وتتعامل مع البيانات واؼبعلومات من 
 .1حيث صبعها وربليلها وخزهنا واسًتجاعها يف الوقت السريع واؼبناسب والطريقة اؼبناسبة واؼبتاحة

تعرب عن الوسائل التكنولوجية اليت وجدت من أجل التعامل مع اؼبعلومات يف وهبذا فإف تكنولوجيا اؼبعلومات 
 :2اؼبنظمة من حيث زبزينها وإمكانية اغبصوؿ عليها مرة أخرى، وتتكوف تكنولوجيا اؼبعلومات من العناصر التالية

 ات الضرورية تها وصناعة اؼبعلومعباؼبكونات اؼبادية: وىي اليت تستخدـ يف إجراءات إدخاؿ البيانات، معا
 الزباذ القرار وأداء األعماؿ.

 وىي اليت تشمل التعليمات اليت ربكم عمل اؼبكونات اؼبادية للحاسوب.الربؾبيات : 

 ط اؼبستخدمة لتخزين البيانات: كاألقراص.ئتكنولوجيا التخزين: وىي تلك الوسا 

  تربط بُت األقساـ اؼبختلفة تكنولوجيا االتصاالت واالتصاالت عن بعد: وتشمل على ـبتلف الوسائط اليت
 وتساعد على نقل البيانات فيما بينها.

 .األفراد: وىم الذين يقوموف بإدارة وتشغيل تكنولوجيا اؼبعلومات من إداريُت ومتخصصُت 

 حىت يسهل  البيانات: تشَت إذل األشياء، اغبوادث، النشاطات اليت يتم تسييلها وزبزينها يف قواعد البيانات
 اسًتجاعها.اغبصوؿ عليها و 

وتلعب تكنولوجيا اؼبعلومات دور بالغ األمهية يف اؼبنظمات من حيث قدرهتا على تسهيل تعاملها مع البيئة 
اػبارجية اؼبتمثلة يف الزبائن واؼبنافسُت واجملهزين أو داخل بيئتها الداخلية من خبلؿ تسهيل عملية االتصاؿ بُت األفراد 

والشكل اؼبوارل يبُت أكثر وضوح الدور ، 3تبادؿ اؼبعلومات بالوقت اؼبناسبـبتلف األقساـ وإمكانية اغبصوؿ و  يف
 :الذي تلعبو تكنولوجيا اؼبعلومات يف اؼبنظمات

 

 

 

 

 

                                                           
 .83. ص 8009، دار اليازوري، عماف، داريةنظم المعلومات اإل ،سعد غالب ياسُت 1
 .28، ص 2012اؼبسَتة للطباعة والنشر، األردف، دار اعبنايب، عبد القادر  براىيم قندعبي، عبلء الدينإعامر  2

 .899، ص 8002، دار وائل للنشر والتوزيع، عماف، الطبعة الثانية اإلدارة واألعمال،صاحل مهدي العامري، طاىر ؿبسن الغاليب:  3
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 تكنولوجيا المعلومات على عمل المنظماتأثر (:4شكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .899، ص8002وائل للنشر والتوزيع، عماف،  ، دارالطبعة الثانية اإلدارة واألعمال،: صاحل مهدي العامري، طاىر ؿبسن الغاليب: المصدر

يتضح لنا أف تكنولوجيا اؼبعلومات تساىم يف ربسُت العبلقة بُت اؼبنظمة ومن حييط  (1رقم )من خبلؿ الشكل 
هنا سامهت وتساىم يف تقليص عدد اؼبستويات اإلدارية من خبلؿ قدرهتا على أضافة إذل هبا من زبائن وموردين باإل

 ت الصاعدة والنازلة إذل أصحاهبا.وبالتارل إمكانية وصوؿ اؼبعلوما بُت صبيع األفراد وـبتلف األقساـ تأمُت االتصاالت

وتلعب تكنولوجيا اؼبعلومات دورا بارزا يف إدارة معارؼ اؼبنظمة سواء يف توليد اؼبعرفة أو االحتفاظ هبا أو نشرىا  
 :1كما يلي

دارة اؼبعرفة خلق بيئة تساعد على التعلم وتزيد من أمهية إىتمامات ااؼبسامهة يف إنشاء بيئة التعلم: فمن  -4
ضافة إذل تلك إلاؼبعرفة، فتكنولوجيا اؼبعلومات تسهل من إمكانية وصوؿ األفراد إذل اؼبعلومات اليت حيتاجوهنا با

 اؼبعلومات احملدثة فبا جيعل عملية التعلم مستمرة عند صبيع العاملُت ويف نفس الوقت.

 

                                                           
 (.292-290)، صذكره بقجع سمر  ،قبم عبود قبم 1

التنظيم أصبح مسطحا بفضل 
إحبلؿ تكنولوجيا اؼبعلومات 

 ؿبل اؼبستويات اإلدارية

 ربسُت إدارة العبلقة مع الزبائن

تسهيل االتصاالت بُت األفراد 
 ساـالعاملُت وفرؽ العمل واألق

 ربسُت إدارة سلسلة التوريد

ديكن عمل أشياء كثَتة مثل التزود من اػبارج واؼبشاركة من 
 خبلؿ تكنولوجيا اؼبعلومات

تكنولوجيا 
 المعلومات

 المجهزون الزبائن

 ستراتيجيونالشركاء اإل



  ( اسيةساألالعمليات )المفاهيم و إدارة المعرفة  ................................................................................. الفصل األول:

28  
 

علومات ومعرفة اؼبنظمة: حيث أف تكنولوجيا اؼبعلومات ديكنها إنشاء قواعد ومستودعات احملافظة على اؼب -8
 بيانات سبكنها من زبزين معلومات اؼبنظمة.

نظمة التشارؾ اعبماعي يستطيع األفراد واؼبنظمات تقاسم اؼبعرفة واؼبعلومات أتقاسم اؼبعرفة: فمن خبلؿ  -2
 و حل مشكبلت مشًتكة.أينة مشروعات مع إقبازيف بيئات ـبتلفة، من أجل 

سرعة وفاعلية االتصاالت: فاالمتزاج بُت تكنولوجيا اؼبعلومات وتكنولوجيا االتصاالت خيلق ما يسمى  -1
وتبادؿ  اؼبنظمات عرب األقطار بتكنولوجيا اؼبعلومات/ االتصاالت ىذه األخَتة اليت تساعد على إدارة اؼبعرفة العاؼبية يف

اخلية واػبارجية، واؼبؤسبرات وكذا صباعات اؼبمارسة دوالشبكة ال االنًتنيتمن خبلؿ شبكة  اؼبعرفة فيما بُت اؼبنظمات
 اؼبشًتكة.

التعامل مع اؼبعرفة اغبرجة: واؼبعرفة اغبرجة ىي اؼبعرفة اليت تساىم يف إنشاء القدرة اعبوىرية واؼبيزة التنافسية  -3
صاالت/اؼبعلومات إمكانية تبادؿ اؼبعرفة بُت اؼبرخصُت اليت سبيز اؼبنظمة عن منافسيها، حيث تتيح تكنولوجيا االت

بالتعامل مع ىذه اؼبعرفة، كما تعمل تكنولوجيا اؼبعلومات على حفظها وتوثيقها وإتاحتها لؤلفراد وإمكانية ربديثها 
 وتطويرىا.

على اؼبعرفة ضافة إذل تكنولوجيا االتصاالت تساىم يف إمكانية السيطرة وهبذا فإف تكنولوجيا اؼبعلومات باإل
نواعها اغبرجة أو تلك اؼبتاحة لليميع وجعلها سهلة اؼبناؿ يف الوقت اؼبناسب وبأقل أاؼبوجودة باؼبنظمة دبختلف 

 التكاليف.

ديكننا تصنيف نظم إدارة اؼبعرفة بالنظر إذل نوع العمليات اليت تتكوف منها أنواع نظم إدارة المعرفة: ثانيا: 
 اج إذل نوع خاص من ىذه النظم، كما سيلي:إدارة اؼبعرفة فكل عملية ربت

ألنو أبرز النظم اليت تساىم يف توليد اؼبعرفة،  العمل المعرفي نظم: قبد جاد وتأمين المعرفةمن حيث إي .4
ة، إذف فالعاملوف يف اجملاؿ اؼبعريف 1الذي يولد معرفة جديدة ومعلومات جديد أؼبعلومايتفهو ذلك اعبزء من العمل 

جياد منتيات جديدة أو ربسُت اؼبنتيات اليت كانت من قبل، ومن تطبيقات نظم العمل اؼبعريف قبد يعملوف إما على أ
 .2نظم التصميم بواسطة اغباسوب، نظم الواقع االفًتاضي، ؿبطات االستثمار

 

 : قبد نظم الذكاء االصطناعي، ونظم دعم القرار، حيث أف :ومن حيث اقتناص وترميز المعرفة .8

فهو ذلك اجملاؿ من العلم التكنولوجي الذي يعتمد على علـو منها علم : ناعياالصطنظم الذكاء  -
اغباسب اآلرل، علم النفس، اللغويات، اؽبندسة وذلك هبدؼ تقدًن حاسبات آلية قادرة على التفكَت، 

                                                           
 .492كره، صذ مرجع سبق  عبد الستار العلي وآخروف، 1
 .11، صذكره علي باسردة، مرجع سبقسريع توفيق  2
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، اعبزء اؼبادي، اإلجراءات، إذف فنظم الذكاء تشمل كل من األفراد، 1الرؤية، السمع ، اؼبشي، اغبديث
 ربؾبيات للحاسب اآلرل، البيانات واؼبعرفة وباحثُت وعلماء قادرين على فهم الفكر البشري.وال

: تعترب النظم اػببَتة من أبرز تطبيقات الذكاء االصطناعي فهي تعرؼ بأهنا: برنامج النظم الخبيرة   -
معرفة لنظاـ  ، ومن مث زبزينها يف قاعدةاإلنساينحاسوب مصمم لنمذجة اؼبعرفة اؼبوجودة لدى اػببَت 

، فالنظم اػببَتة تعمل على 2معلومات يرتبط دبياؿ زبصص من ؾباالت اؼبعرفة وبنمط معُت من األنشطة
االستحواذ على خربة األفراد العاملُت وزبزينها يف قواعد معرفة ديكن استخدامها من طرؼ أفراد آخرين 

 باؼبنظمة.

اليت تعٍت النظم اليت توفر بيئة العمل اؼبشًتكة عي نظم التشارك الجما: قبد ومن حيث التشارك بالمعرفة .2
القائمة على أساس التشارؾ باؼبعرفة واؼبعلومات، فهي تساعد ؾبموعات وفرؽ العمل من العمل سوية لتنفيذ أعماؿ 

، ومن بُت الوسائل التكنولوجية اليت تساعد على التشارؾ باؼبعرفة قبد: 3وحل مشكبلت معينة ويف مواقع ـبتلفة
 امج اعبماعية، برامج الفريق، االنًتنيت.الرب 

 

اليت تساىم يف توزيع اؼبعرفة، وذلك من خبلؿ  نظم أتمتة المكاتب: قبد أما من حيث توزيع المعرفة .1
تأمُت الوثائق واألشكاؿ األخرى من اؼبعلومات، وتوزيعها على العاملُت يف ؾباؿ اؼبعرفة واؼبعلومات هبدؼ ربط اؼبكتب 

، فاؼبكتب ىو اؼبكاف الذي يتم فيو أداء األعماؿ اؼبكتبية من إقباز 4اخل اؼبنظمة وخارجهابالوحدات األخرى د
اؼبعلومات اؼبناسبة للمستويات اإلدارية يف اؼبنظمة، وتسعى اؼبنظمات  إيصاؿللمعامبلت وتسييل للوثائق، لغرض 

ة اؼبيكانيكية، والكهربائية، مثل اآللة سبتة مكاتبها وأعماؽبا اإلدارية وذلك عن طريق إدخاؿ األجهز أاؼبعاصرة إذل 
 إخل.اغباسبة، الكومبيوتر، اؽباتف والفاكس...

 

 

 
                                                           

 (.202-200)، صذكره بق، مرجع سإدارة المعرفةقبم عبود قبم،  1
 .881، صهذكر مرجع سبق سعد غالب ياسُت،  2
 .12باسردة، مرجع سبق ذكره، صعلي سريع توفيق  3
 .403، صهذكر بق نايب، رجع سبراىيم قندعبي، عبلء الدين عبد القادر اعبإعامر  4
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 : نماذج إدارة المعرفة:المطلب الثاني

أف تشكل دليبل  يوجد العديد من النماذج اليت تقدـ مكونات أو خصائص أو عناصر إلدارة اؼبعرفة، ديكن
يراعي خصوصيتها، كما جاء يف أغلب النماذج اؼبقًتحة واليت تبُت  بناء نظاـ إلدارة اؼبعرفةللمنظمات الراغبة يف 

وسنحاوؿ فيما يلي أف نركز على أىم  ،ختلفت يف عددىا وتسمياهتااالعمليات اليت سبر هبا اؼبعرفة داخل اؼبنظمة، وإف 
 النماذج األكثر شيوعا بُت األدباء:

 
  (:Mar quartنموذج )أوال: 

  ؛1( خطوات أساسية01اؼبعرفة من مصدرىا إذل اؼبستخدـ من خبلؿ ست )يصف ىذا النموذج عملية نقل 
 كما سيوضحها الشكل التارل بأكثر تفصيل:

 

 (Mar quart)نموذج إدارة المعرفة عند  :(5شكل رقم)
 
 
 

  
 
 

 
 .22ص، 2002، دار األىلية للنشر والتوزيع، عماف، األردف،1ط ،مدخل نظري، إدارة المعرفة : ىيثم حيازي،المصدر

 
ووفقا ؽبذا النموذج، فإف اؼبعرفة يف اؼبنظمة سبر بست مراحل أساسية تبدأ دبرحلة االكتساب، مث التوليد، 
فالتخزين، فاسًتجاع اؼبعلومات، مث النقل والنشر، لتنتهي عند مرحلة التطبيق، وىي مراحل غَت مستقلة عن بعضها 

 البعض.
 

 
 
 
 
 

                                                           
 (.29-22)ص ،2002، دار األىلية للنشر والتوزيع، عماف، األردف،1ط، إدارة المعرفة، مدخل نظريىيثم اغبيازي،  1

 التوليد
 الخزن

 استرجاع المعلومات

 االكتساب

 التطبيق

 المعرفة

 النقل والنشر
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  (:Duffyنموذج )ثانيا: 
 وذجا إلدارة اؼبعرفة كما ىو موضح يف الشكل التارل:( منDuffyقدـ )

 

 (Duffyنموذج إدارة المعرفة عند ) :(6)شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

، عماف، 1ط، دار اغبامد للنشر والتوزيع، إستراتيجيات التسويق )منظور متكامل(ؿبمد عواد الزيادات وؿبمد عبد اهلل العوامرة،  المصدر:
 .421، ص 2012ردف، األ
 

( يبُت مصدر اغبصوؿ على اؼبعلومات بالنسبة للمنظمة وكذا عمليات إدارة Duffyنموذج الذي قدمو )إف ال
سًتاتييية والناس والعملية اؼبعرفة، فاؼبنظمة ربصل على اؼبعلومات والطاقة من البيئة اػبارجية، وباشًتاؾ كل من اإل

( تتمثل فيما Duffyيات إدارة اؼبعرفة كما بينها )والتقنية تتشكل معرفة اؼبنظمة ومن مث خلق ثروهتا، أما عن عمل
 :1يلي

 اكتساب اؼبعرفة: وتشمل )األسر والشراء والتوليد(. 

 عملية االسًتجاع: وتشمل )البحث(. 

 عملية التوزيع: وتشمل )اؼبشاركة والنقل(.  

 عملية اإلدامة: وتشمل )التنقيح والنمو والتغذية(. 
 

 : نموذج نجم عبود نجما: ثالث
افة إذل النماذج السابقة الذكر، فقد قدـ )قبم عبود قبم( منوذجا إلدارة اؼبعرفة يشمل إضافة ألنواع اؼبعرفة ضباإل

وعملياهتا، ؾباالت إدارة اؼبعرفة اؼبتمثلة أساسا يف: اؼبنتيات والعمليات والنظم واألفراد والفرؽ وكذا الزبائن وـبتلف 
 (:0)كما ىو موضح يف الشكل التارل رقمالعبلقات،  

 
 

                                                           
 ،2012 ردف،، عماف، األ1، ط، دار اغبامد للنشر والتوزيعإستراتيجيات التسويق )منظور متكامل(ؿبمد عواد الزيادات وؿبمد عبد اهلل العوامرة،  1

 .(421-422)ص

 يئةالب
 

 االستراتيجية

 استرجاع

 الناس
 

 العملية

 التقنية
رفة

لمع
ا

 
 عمليات إدارة المعرفة

 التوزيع

 دامةاإل

 االكتساب

 التنظيم
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 الميزة -التدفق  –نموذج إدارة المعرفة: الرصيد  :(7شكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

، 2005 األردف، ،دار الوراؽ، عماف، المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات إدارة المعرفة: ،قبم عبود قبم صدر:مال
 .488ص

يقتُت أساسيتُت مها: التعلم واالبتكار )إنشاء دببلحظة ىذا النموذج يتبُت أف اؼبنظمة تبٍت معرفتها من خبلؿ طر 
معرفة جديدة(، كذلك يبُت ىذا النموذج اؼبراحل اؼبختلفة من أجل الوصوؿ إذل تعظيم واستدامة اؼبعرفة، فعملية التعلم 

 :1تتكوف من ثبلث مراحل ىي
أعماؿ اؼبنظمة، وكذا  : وىي اؼبرحلة اليت يتم فيها ربسُت دور وأمهية اؼبعرفة يفمرحلة االهتمام بالمعرفة .4

 النظر إذل مصادرىا الداخلية  واػبارجية ورصيدىا اؼبعريف.

: فاالىتماـ باؼبعرفة يؤدي إذل وعي اؼبعرفة، حيث تتميز ىذه اؼبرحلة بقدرة اؼبنظمة مرحلة وعي المعرفة .8
 على التمييز بُت أنواع اؼبعرفة الصرحية، الضمنية، الكامنة واجملهولة.

                                                           
 .(481 -484، مرجع سبق ذكره، ص ) قبم عبود قبم 1

 تعظيم، رافعة، استدامة اؼبعرفة
 جديدة سباما         ربسُت اؼبعرفة              اعادة استخداـ اؼبعرفة    

 األفراد، الفرؽ   الزبائن، العبلقات      لذاكرةالنظم، ا      منتيات، عمليات

 مصادر اؼبعرفة                     خارجية          داخلية          

 استقطاب        النشر التقاسم    اؼبعرفة     ربسُت اؼبعرفة       االىتماـ بالبحث
 والتطوير                  اكتساب                                                   

 ؾبهولة              كامنة                    ضمنية                 صرحية        

ربقيق 
ميزة 
 تنافسية

ربديد 
أصوؿ 
 اؼبعرفة

وعي 
 اؼبعرفة

االىتماـ 
 باؼبعرفة

 االبتكار

 التعلم

اؼبعرفة 
 تعظيم
 اؼبيزة

اؼبعرفة 
 عملية

 اؼبعرفة
 الرصيد
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: ويف ىذه اؼبرحلة تنظر اؼبنظمة للمعرفة كأصل ال يقل أمهية عن األصوؿ المعرفةمرحلة تحديد أصول  .2
اؼبادية، كما تظهر البوادر األوذل للنظر إذل اؼبعرفة على أهنا عملية سواء فيما يتعلق باالستقطاب واالكتساب أو النشر 

 والتقاسم، وكذا االىتماـ بالبحث والتطوير للمعرفة.
 

 ُت مها:تلرفة جديدة فهي أيضا تتكوف من مرحفتتمثل يف االبتكار، أي خلق معأما الطريقة الثانية 

: ففي ىذه اؼبرحلة تبدأ بوادر توظيف اؼبعرفة يف أعماؿ اؼبنظمة، منتياهتا وعملياهتا تحقيق ميزة المعرفة .1
قيق ميزة تنافسية، فكلما ونظمها واالىتماـ بالعبلقات مع الزبائن باعتبارىا اؼبصدر اؼبتيدد للمعرفة، واليت تؤدي إذل رب

 كانت اؼبنظمة قادرة على بناء عبلقات جيدة مع زبائنها كلما أمكنها ذلك من رصد رغباهتم وحاجاهتم بصورة جيدة.

: يف ىذه اؼبرحلة تصل إدارة اؼبعرفة يف اؼبنظمة مرحلة النضوج، حبيث تعظيم ورافعة واستدامة المعرفة .3
عمليات متزايدة وتكوف قادرة على إعادة استخدامها يف مشروعات متعددة دبا تصبح قادرة على استخداـ اؼبعرفة يف 
 يعظم من اؼبعرفة يف اجملاالت اؼبختلفة.

 

 (:Lyounardo Partonنموذج )رابعا: 
منوذجو الذي يصف أنواع اؼبعرفة اؼبتواجدة يف اؼبنظمة، فهو يرى بأهنا سبثل اؼبقدرة اعبوىرية  فقدـ ليوناردو بارتو 

 :1، وىي متواجدة يف أربعة أشكاؿللمنظمة

 .ديكن أف تكوف يف شكل مادي، وبالتارل فإهنا معرفة مرئية وملموسة 

 .ديكن أف تكوف اؼبعرفة ؾبسدة أيضا يف األنظمة اإلدارية 

  قد تكوف اؼبعرفة على شكل مهارات صرحية وكامنة لدى العاملُت، أي قدرات األفراد الذين يستقطبوف
 تطور ضمنها من خبلؿ التيربة واػبربة.إذل اؼبنظمة أو اليت 

 ( أخَتا ديكن أف تتواجد اؼبعرفة أيضا فيما بسميوLyounardo Parton القيم الصغَتة للعمل" وبالتارل " )
تظهر يف معايَت السلوؾ يف موقع العمل أو ما يسمى " الثقافة التنظيمية"، لذا يبُت ىذا النموذج كما أسلفنا سابقا 

 اؼبنظمة اؼبتمثلة يف األنظمة والقواعد واألفراد من خبلؿ مهاراهتم وأساليب أداء أعماؽبم.أنواع اؼبعرفة يف 

ودببلحظة ىذه النماذج فإنو ينبغي على اؼبنظمة ربديد مصادر للمعرفة كما جاء ذلك يف النموذج الذي اقًتحو  
أظباىا دبرحلة االىتماـ باؼبعرفة  ( )البيئة( والنموذج الذي قدمو )قبم عبود قبم( يف اؼبرحلة اليتDuffyكل من )

اؼبعرفة وأماكن تواجدىا داخل اؼبنظمة، كما جاء يف  أمناط)مصادر داخلية وخارجية(، وكذلك على اؼبنظمة ربديد 
 (.Lyounardo Partonمنوذج )

                                                           
 (.480-449)، صهذكر بق مرجع س ،ؿبمد عواد الزيادات 1
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فة من خبلؿ ما سبق من عرض لنماذج إدارة اؼبعرفة فإنو على اؼبنظمات الراغبة يف إرساء نظاـ إلدارة اؼبعر 
ختيار طبسة عناصر لعمليات إدارة اؼبعرفة اداخلها النظر إذل ىذه النماذج والنماذج األخرى، ويف حبثنا ىذا ركزنا على 

 اؼبتمثلة يف : تشخيص اغباجة للمعرفة، توليد اؼبعرفة، زبزين اؼبعرفة، توزيع اؼبعرفة، وأخَتا تطبيق اؼبعرفة.

 : عمليات إدارة المعرفة المطلب الثالث
دورة اؼبعرفة والعمليات اليت تتضمنها تقدـ اؼبفتاح الذي يؤدي إذل فهم إدارة اؼبعرفة، وكيف تنفذ على ف إ

أحسن وجو داخل منظمة ما، ويتفق اؼبفكروف القياديوف يف ىذا اجملاؿ على أف ىذه العمليات وإف كانت زبتلف يف 
 دارة اؼبعرفة.إن أنظمة أمهيتها حسب منط اؼبنظمة، فإهنا مع ذلك حاظبة لنياح أي نظاـ م

حقل إدارة اؼبعرفة إذل أف اؼبعرفة اؼبشتقة من اؼبعلومات ومن مصادرىا الداخلية  كما يشَت أكثر الباحثُت يف
توزيعها  واؼبشاركة فيها وخزهنا و وسبكن من الوصوؿ إليها تقتنيهاواػبارجية ال تعٍت شيئا بدوف تلك العمليات اليت 

" إذل أف اؼبعرفة إذا ما أخذت كما Kingكما يشَت"  بقصد التطبيق أو إعادة االستخداـها واسًتجاعواحملافظة عليها 
كي تصبح قابلة للتطبيق يف ميداف جديد قبل تطبيقها   إثرائهاإعادة ؾبردة من القيمة لذا فإهنا ربتاج إذل ىي تكوف 

 :دارة اؼبعرفةعمليات إل (3)توصيف، وديكن 1توليد القيمةل

 المعرفة:اجة إلى الحتشخيص أوال: 

اؼبطلوبة لذلك قبد أف تشخيص اؼبعرفة من  إف العائق الدائم يف حياة اؼبنظمات ىو صعوبة الوصوؿ إذل اؼبعرفة
ىو جوىر مشكلة اؼبنظمات األمور اؼبهمة ألف قباحها يتوقف على دقة التشخيص الذي يقدـ بو للمعرفة، وغياهبا 

د قدراهتا اؼبعرفية عليها أف تتحرؾ يف ؿبورين ومها أف تعرؼ أوال: مصادر لذلك إذا أرادت اؼبنظمة أف ترصاؼبعرفية، 
اؼبعرفة الداخلية اليت تتمثل يف ما لدى اؼبنظمة من إمكانات وما لدى أفرادىا وخربائها من معلومات وخربات ذات 

يئة اؼبعرفية احمليطة باؼبنظمة ليت تتمثل يف البا فائدة للمنظمة ومستقبلها، وثانيا: التعرؼ عليها من مصادرىا اػبارجية
 .2والسعي الرتباط اؼبنظمة معهاىتمامات اؼبنظمة واليت جيب رصدىا بدقة وفقا ال

ومن ىنا توجب على اؼبنظمة إنشاء ىذه اؼبهمة من خبلؿ تكليف األفراد أصحاب اػبربة وإعطائهم مسؤولية 
على اؼبنظمة إنشاء دليل للعاملُت  ويف ىذا النطاؽ يتوجبرصد وربديد اؼبوارد اؼبعرفية الداخلية واػبارجية على السواء 

ؤلصوؿ اؼبعرفية للمنظمة ل ةالطبوغرافيـ و الرس دبثابةالدليل هبا خربائها لنعرؼ ما لديهم من معرفة وخربات. ويعد ىذا 
ي يشمل نواحي ومواقعهم باؼبنظمة، واحملور األفقظباء العاملُت ؿبوره الراسي بو أوديكن التعبَت عنو يف شكل جدوؿ 

معربة  الشؤوف اؼبالية، ونقل التكنولوجيا، تسويق..إخل، ومن مث وضع عبلماتتريد اؼبنظمات رصدىا مثل اؼبعرفة اليت 

                                                           
 .10، صمرجع سبق ذكرهالكبيسي، صبلح الدين  1

 ،8001نيويورؾ، دول األسكوا األعضاء،  منهجية إدارة المعرفة، مقاربة تجريبية في قطاعات مركزية فياللينة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا،  2
 .2ص



  ( اسيةساألالعمليات )المفاهيم و إدارة المعرفة  ................................................................................. الفصل األول:

21  
 

ديتلكها األفراد حياؿ ؾباؿ اؼبعرفة  احملورين الرأسي واألفقي تعرب عن مستوى اػبربة واالىتماـ اليتيف نقاط التقاطع بُت 
 :1د اؼبعرفة اػبارجية للمنظمة فييب مراعاة االعتبارات التاليةأما يف ؾباؿ رص، احملدد

 :تتخصص من  علماء وخرباء وباحثُت  وىي مؤسسات تتكوف االتصال بمراكز الخبرة وبيوت الفكر
اؼبنظمة بإؼبامها  مصلحة مزدوجة تستفيدالعاؼبي وحيقق ىذا االتصاؿ  يف متابعة حركة البحث العلمية على اؼبستوى

التعاوف مع عطائو أحباثو فرصة التطبيق العملي من خبلؿ إمن اػبربة بيف ؾباؿ زبصصها ويستفيد العلمية  وراتبالتط
 اؼبنظمة.
 :التعرؼ على االنًتنيت تستطيع اؼبنظمات  فمن خبلؿ البحث االستكشاف التكنولوجي على الشبكة

 .على االنًتنيتشافية ظبي ذلك باعبوالت االستكإذل من لديو اغبلوؿ للمشاكل اليت تتعرض ؽبا و 
 بُت اؼبديرين بعد فهي عبارة عن لقاءات تكوف  وىي شبيهة باؼبؤسبرات عرب الشبكة عن : مراكز االستماع

 .جياد حلوؿ للمشاكل اؼبشًتكةوخرباء اؼبنظمات إل

 اؼبعلومات وىي برامج حاسب آرل ـبصصة للبحث يف مصادر  ث الذكية على االنترنيت:برامج البح
 .من اؼبعلومات اؼبعروضة االنًتنيت وربديد ما يفيد اؼبنظمة منها وسط األحياـ اؽبائلةمواقع  العديدة على

اؼبعرفة اليت اليت تفيدىا وعليها أف ربدد  لتحديد اؼبعرفةواضح النهاية جيب أف يكوف على اؼبنظمة تصور ويف 
صادرىا اػبارجية والداخلية وما اؼبعرفة اليت جيب اليت عليها اقتناؤىا من م جيب أف تتواجد هبا غبظة إنشائها وما اؼبعرفة

 عليها أف تطورىا بسبب عدـ وجودىا داخليا وخارجيا.

 : توليد المعرفةثانيا: 

ىو اف دعت إذل ذلك؛ يتزايد االىتماـ يف توليد اؼبعرفة داخل اؼبنظمات دبعدؿ ال مثيل لو، ومن األسباب اليت 
كبَت على اؼبعرفة، لذلك تعترب حد  األياـ اليت حيتدـ فيها التنافس اؼبستند إذل  اؼبعرفة تنتشر بسرعة أكرب يف أسواؽ ىذه

 .2أمهية لتحقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة للمنظمةد اؼبعرفة واستخدامها من اؼبصادر األكثر اؼبعرفة والقدرة على تولي
األفكار اعبديدة، كما أف اؼبعرفة وتوليد  قبد أف توليد اؼبعرفة عند الكثَت من اؼبنظمات ىو االبتكار كما

واالبتكار عندما يعود يضيف مصدرا ؼبعرفة  ،واالبتكار ىو عملية مزدوجة ذات اذباىُت فاؼبعرفة مصدر لبلبتكار
، أي أف عملية توليد اؼبعرفة تتحقق من خبلؿ مشاركة فرؽ العمل وصباعات العمل الداعمة لتوليد رأس ماؿ 3جديدة

بتكارية إجياد اغبلوؿ اعبديدة ؽبا بصورة جديدة تساىم يف تعريف اؼبشكبلت وإفبارسات معريف جديد يف قضايا و 
 :4مستمرة، ومن أمناط توليد اؼبعرفة قبد
                                                           

، اؼبكتبة األكادديية، مصر، 4ط، إدارة المعرفة بناء لبنات النجاح: صبحي، حاـز حسن،ترصبة ،بروبست، جليربت  وراوب، ستيفن ورومهارت، كاي 1
 .40، ص8004

 .24، صذكره مرجع سبق، اغبيازيىيثم  2
 .18، صذكره بقمرجع سوآخروف، علي عبد الستار  3
 .90صمرجع سبق ذكره،  اغبيازي،ىيثم  4
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  اكتساب اؼبعرفة اؼبوجودة يف اؼبصادر اػبارجية من خبلؿ تدريب األفراد وتعليمهم، أو من خبلؿ القراءة
 لة أو من خبلؿ االستماع إذل احملاضرات.ومبلحظة اػبربات والتيارب أو النشاطات اؼبتماث

  توليد معرفة جديدة من خبلؿ توسيع اؼبعرفة اؼبوجودة سابقا بواسطة التفكَت والتحليل ؼبواقف ما، ومن نتائج
، فإف ذلك يكوف فيها موضع توسيع اؼبعرفة من خبلؿ مع بعضها البعضشياء ذلك اؼبوقف، وكيف تًتابط األ

 لسابقة وبُت االنعكاسات اعبديدة الناشئة عن عمليات التفكَت يف ذلك اؼبوقف.إحداث تكامل بُت اؼبعرفة ا

 بداع أكثر اؼبصادر قيمة لتوليد معرفة بداع ويعترب اإلتوليد معرفة جديدة من خبلؿ االستكشاؼ والتيربة واإل
 .داع الفردي يف أنو إبداع غَت مسبق التوجيوبجديدة وتكمن قوة اإل

 ألكثر مباشرة وفعالية الكتساب اؼبعرفة ىي شراؤىا ويتم ذلك عادة من خبلؿ شراء : إف الطريقة ااالكتساب
 األفراد )اؼبعرفة اؼبوجودة داخل عقوؿ األفراد أو من خبلؿ االستخداـ والتوظيف(

 :و استئيار مصدر اؼبعرفة كأف يتم استئيار خبَت ما مقابل مبلغ مارل يدفع لو نظَت تشارك دبعٌت االستئيار
تقدًن الدعم اؼبارل لليامعات أو مراكز البحوث شرط أف  أو من خبلؿ ،ليت ديتلكها يف ؾباؿ ماا توعرفدب

 و اؼبركز.أتكوف اؼبنظمة أوؿ مستخدـ ذباري للنتائج اليت ذبريها تلك اعبامعة 

  اؼبوارد اؼبخصصة: يتم توليد اؼبعرفة من خبلؿ إنشاء وحدات أو صباعات ـبصصة ؽبذا الغرض ليكوف ىدفها
 ئيسي متابعة اؼبعرفة اعبديدةالر 

 ىذا اؼبدخل على دمج األفراد بعضهم ببعض، بوجهات نظرىم اؼبختلفة من  االنصهار )االندماج(: ويعمل
 أجل العمل على حل مشكلة أو بناء مشروع جديد.

 

 :ن المعرفةيخز ثالثا: ت

زف إذل اػبوتشَت عملية ، 1وتعٍت تلك العمليات اليت تشمل االحتفاظ والبحث والوصوؿ واالسًتجاع واؼبكاف
أمهية الذاكرة التنظيمية، فاؼبنظمات تواجو خطرا كبَتا نتيية لفقداهنا للكثَت من اؼبعرفة اليت ضبلها األفراد الذين 

خزف اؼبعرفة واالحتفاظ هبا مهما جدا ألف إمهاؿ ىذه العملية يعٍت ضياع يغادروهنا لسبب أو آلخر، ومن ىنا بات 
يبلهتا إزاء ما تتعرض لو من مواقف أو ضياع ما يسمى ذاكرهتا التنظيمية، ألف ىذه األخَتة تعترب خربات اؼبنظمة وربل

ظ اؼبعرفة جيب أف يكوف على شارة إذل أف حفنقطة االرتكاز ألي أفكار جديدة أو خربات حديثة، وال بد من اإل
تطلب دورا خاصا إلدارة اؼبعرفة من خبلؿ تقائي وأف يكوف على أساس فرز عاقل ؼبعرفة اؼبنظمة األمر الذي يأساس ان

مراعاة توافر معايَت تتضمن انتقاء اؼبعرفة ذات القيمة اؼبستقبلية للمنظمة، وإف حفظ اؼبعرفة يأيت بعد االنتقاء اؼبؤكد 
 :2شكاؿ التاليةللمعرفة يف األ

                                                           
 .02، ص ذكره بقمرجع س، الكبيسي صبلح الدين 1
 .44صمرجع سبق ذكره، واالجتماعية لغريب آسيا، اللينة االقتصادية  2



  ( اسيةساألالعمليات )المفاهيم و إدارة المعرفة  ................................................................................. الفصل األول:

22  
 

فاظ على خرباهتم من دارية اليت تكفل اغبجراءات اإلاألفراد ىم حفظة اػبربات وجيب توفَت اإل :األفراد -4
 خبلؿ نظم اغبوافز والتشييع وإجراءات االنتقاؿ اؼبنظم للخربات يف السلم الوظيفي.

: تعترب اغبواسيب من الوسائل الشائعة اآلف يف حفظ اؼبعرفة لكفاءهتا ودقتها واالتساع اؽبائل الحاسبات -8
ن اؼبستندات يف شكلها الرقمي القابل للمعاعبة ؼبساحات التخزين هبا والقدرة العالية اليت تتحملها للتعامل مع زبزي

 جابات للعاملُت باؼبنظمة والرد على استفساراهتم.بطرؽ متنوعة وكيفية ضماف أنسب وسيلة لتقدًن اإل

كما نشَت إذل أنو ال تنتهي عمليات حفظ اؼبعرفة دبرحلة اغبفظ، وإذا حدث ذلك فإف نظاـ العمل باؼبنظمة 
نتقاء اكل لذلك جيب أف تلي عملية اغبفظ عملية ربديث مستمرة هتدؼ إذل ربسُت سيكوف عرضة للتدىور والتآ

 اؼبعرفة.
 

 توزيع المعرفة: رابعا: 

حيث تعترب إتاحة اؼبشاركة يف اؼبعرفة ؛ وتشمل عملية توزيع كبل من تقاسم اؼبعرفة ونشرىا ونقل اؼبعرفة وتشاركها
لى كافة اؼبهتمُت هبا يعترب أمرا حيويا للمنظمة اليت سبتلك ىذه يف إطار نظاـ وإجراءات تسمح بتوزيعها ع أو وضعها

كما أنو ،  ستفادة كل من لو عبلقة هبا أو بأي جزء منها ومن مث تتحقق اؼبصلحة العامةااؼبعرفة حيث يؤدي ذلك إذل 
سهل توزيع اؼبعرفة ما دل تقم اؼبنظمة بتوزيع اؼبعرفة بشكل كفء فلن تولد عائدا مقابل التكلفة، وأنو إذا كاف من ال

فإنو مازاؿ يتطلع إذل ت(، ا، واالنًتانكسًتانات)االنًتنيت، اإل  1األدوات االلكًتونيةستخداـ االواضحة من خبلؿ 
وأنو ال حيدث ، الضمنية اؼبوجودة يف عقوؿ العاملُت وخرباهتم وىم ما يشكل التحدي األكرب إلدارة اؼبعرفةتوزيع اؼبعرفة 

استخدامها يف منظمة ما، إال عندما يتبٌت مدير اؼبعرفة مبدأ تقاسم اؼبعرفة يف اؼبنظمة بكاملها تقاسم اؼبعرفة وإعادة 
وأنو من األمور اؼبشيعة يف ىذا الصدد أف تكوف بعض اؼبنظمات قد بدأت بتقييم ومكافأة عامليها الذين يتقاظبوف 

 .زيعها على العاملُتإذل تقاسم اؼبعرفة فعلى اؼبنظمة تو  إضافةوأنو  ،ويستعملوف اؼبعرفة
ف رظبية مثل ىذه اآلليات ديكن أف تكو  ذلك؛ويعتمد نقل اؼبعرفة وتقاظبها على وجود آليات فعالة تتيح 

اليت ال تتخذ طابعا رظبيا مقننا وتتم عادة يف غَت أوقات العمل، أما اآلليات غَت  التقارير والندوات وحلقات النقاش
ماعات صغَتة اغبيم، إال أنو من شأهنا أف تؤدي إذل فقداف جزء من اؼبعرفة إذ ال الرظبية ديكن أف تكوف فعالة يف اعب

يكوف ىناؾ ضماف ألف تنتقل اؼبعرفة بشكل صحيح من شخص ألخر، إذل جانب مدى قدرة اؼبتلقي على تشغيل 
تكوف أكثر فعالية وأف اؼبعرفة وتنقيتها وتفسَتىا طبقا لئلطار اؼبرجعي، وعلى اعبانب اآلخر ديكن لآلليات الرظبية أف 

تضمن نقبل أكرب للمعرفة إال أهنا قد تعوؽ عملية االبتكار، وعلى ذلك فإف اعبمع بُت اآلليات الرظبية وغَت الرظبية 
 .2من شأنو أف يؤدي إذل فعالية أكرب يف نقل اؼبعرفة وتقاظبها

                                                           
 .810ص، مرجع سبق ذكره، وآخروفعلي بد الستار ع 1

 .242ص، 0222بداعية(، القاىرة، دارة العربية )القيادة اإلإلاؼبعاصرة ، التحديات المنظمة العربية للتنمية اإلداريةحسن، العلواين،  2
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م األوؿ من خبلؿ كما أف اؼبعرفة تنتقل داخل اؼبنظمات بشكل مقصود وبشكل غَت مقصود: حيث يت
االتصاالت الفردية اؼبربؾبة بُت األفراد، كما تنقل أيضا من خبلؿ األساليب اؼبكتوبة مثل اؼبذكرات والتقارير والنشرات 
الدورية وـبتلف أنواع اؼبطبوعات الداخلية أو من خبلؿ استخداـ الفيديو، واألشرطة الصوتية وعقد اؼبؤسبرات والندوات 

تدريب، وإجراء تنقبلت وتدوير األعماؿ الوظيفية بُت األعضاء، أما الشكل غَت مقصود فيعٍت أف الداخلية، وبرامج ال
 تنقل اؼبعرفة داخل اؼبنظمة من خبلؿ الشبكات غَت الرظبية، والقصص واألساطَت.

 

 تطبيق المعرفة:خامسا: 

، ألنو ال يكوف للمعرفة 1بشكل فعاؿآخر عمليات إدارة اؼبعرفة وذات أمهية كبَتة إذا ما مت تطبيق اؼبعرفة  وتعترب
ىم األساليب اليت استخدمت لتطبيق اؼبعرفة: الفرؽ اؼبتعددة اػبربات الداخلية، مبادرات أأي قوة إذا دل تطبق، ومن 

، العمل، مقًتحات اػببَت الداخلي، اعتماد مقاييس للسيطرة على اؼبعرفة، التدريب اؼبعريف من قبل خرباء متمرسُت
، ف تطبيق اؼبعرفة جيب أف يهدؼ إذل ربقيق األىداؼ واألغراض الواسعة اليت ربقق ؽبا النمو والتكيفومن مث قبد أ

تطبيق اؼبعرفة يؤدي إذل عملية التعلم، أي أنو يأيت عن طريق التيريب والتطبيق فبا حيسن من ىذا إضافة إذل أف 
عبيد للمعرفة تعيُت مدير للمعرفة يقع عليو واجب ويتعُت على اؼبنظمات الساعية للتطبيق ا، 2مستوى اؼبعرفة ويعمقها

اغبث على ذالك التطبيق، وأف يعمل كعنصر مكرس لتطبيقات اؼبشاركة باؼبعرفة والتنفيذ الدقيق ؽبا، فإقتناء اؼبعرفة 
اليت وتوفَتىا من مصادرىا ال يضمن حسن استعماؽبا داخل اؼبنظمة، مادل تعمل إدارة اؼبعرفة على إزالة كافة العوائق 

، فهذا بالضبط ىو جوىر ولب اؼبوضوع، 3تقف يف طريق وصوؿ اؼبعرفة البلزمة إذل أفراد اؼبنظمة وخربائها ووحداهتا
فاؽبدؼ ىو ضماف استعماؿ اؼبعرفة بطريقة فعالة دبا يضمن ربقيق غايات اؼبنظمة، ولبلستفادة اعبيدة من تطبيق 

 :4مههاأاؼبعرفة البد من شروط 
 .جودة اؼبنتياتو لوف أهنم ديلكوف اؼبعلومات لتحسُت خدمة الزبائن جيب أف يدرؾ العام -4

أي جيب أف يتبٌت العاملوف  ؛جيب أف يكوف العاملوف قادرين على إجياد معٌت للمعلومات اليت يتلقوهنا -8
 .رؤى مشًتكة للعادل لكي جيد كل واحد منهم معٌت للمعلومات بشكل متشابو

طبيق معرفتهم، لذا فإف االستفادة من اؼبعرفة تتطلب تفويض جيب أف حيصل العاملوف على اغبرية لت -2
 ل بعض اؼبشكبلت.غبالعاملُت 

 

                                                           

 .42ص، ، مرجع سبق ذكرهاللينة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا 1

 .13ص، مرجع سبق ذكره، علي وآخروفعبد الستار  2

 .42ص مرجع سبق ذكره، ،وآخروفبروبست، جيلربت  3
4 McShane;S & Glinow ; M , Organizational Behavior, The McGraw-Hill Co, U,S,A,2000.p.213. 



  ( اسيةساألالعمليات )المفاهيم و إدارة المعرفة  ................................................................................. الفصل األول:

20  
 

 خالصة:
إف اؼبعرفة ؾبموعة من اغبقائق تتمتع دبصداقية وقواعد استكشافية تعطي ميزة اقتصادية ؼبستخدميها، فاؼبعرفة 

اؼبعلومات احمليطة باؼبنظمة من جهة أخرى، عملية االستخداـ اعبيد للمعلومات الراسخة يف أذىاف األفراد من جهة، و 
يف األصالة، االبتكار،  سبيز القيمةفهي  إدارة اؼبعرفةومزجها خبرباهتم دبا يرشد القرارات وحيقق التنافسية للمنظمة، أما 

هنا ، ألسرعة اػباطر، القدرة على التكيف، الذكاء والتعلم. وىي تسعى إذل تفعيل إمكانيات اؼبنظمة يف ىذه اعبوانب
اجملموعات وتشيع مشاركتهم يف اػبربات  تقوي التعاضد بُت أفرادو تعلم اجملموعات و تدعم وتسند التعلم الفردي 

، وبالتارل فإدارة اؼبعرفة ىي القدرة على ربويل اؼبوجودات الفكرية إذل قيمة مضافة، من والنياحات وحىت الفشل
 ي يف اؼبنظمة لضماف اؼبيزة التنافسية واحملافظة عليها.خبلؿ زبطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة رأس اؼباؿ الفكر 

كما أف اؼبعرفة اؼبشتقة من اؼبعلومات ومن مصادرىا الداخلية واػبارجية ال تعٍت شيئا بدوف تلك العمليات اليت 
أو إعادة  وسبكن من الوصوؿ إليها واؼبشاركة فيها وخزهنا وتوزيعها واحملافظة عليها واسًتجاعها بقصد التطبيق تقتنيها

كي تصبح قابلة   أغنائهااالستخداـ، فاؼبعرفة إذا ما أخذت كما ىي تكوف ؾبردة من القيمة لذا فإهنا ربتاج إذل إعادة 
للتطبيق يف ميداف جديد قبل تطبيقها لتوليد القيمة، حيث ديكننا وصف طبس  عمليات أساسية إلدارة اؼبعرفة تتمثل 

مة اؼبعرفية، مث عملية توليد اؼبعرفة اؼبتحققة من خبلؿ مشاركة فرؽ العمل يف تشخيص اؼبعرفة وترصد قدرات اؼبنظ
جديدة تساىم يف تعريف اؼبشكبلت وصباعات العمل الداعمة لتوليد رأس ماؿ معريف جديد يف قضايا وفبارسات 

اؿ ىذه العملية يعٍت ، ليكوف خزف اؼبعرفة واالحتفاظ هبا مهما جدا ألف إمهابتكاريوجياد اغبلوؿ اعبديدة ؽبا بصورة وإ
ضياع خربات اؼبنظمة وربليبلهتا إزاء ما تتعرض لو من مواقف أو ضياع ما يسمى ذاكرهتا التنظيمية، كما تعترب إتاحة 
اؼبشاركة يف اؼبعرفة أو وضعها يف إطار نظاـ وإجراءات تسمح بتوزيعها على كافة اؼبهتمُت هبا يعترب أمرا حيويا للمنظمة 

ستفادة كل من لو عبلقة هبا أو بأي جزء منها ومن مث تتحقق اؼبصلحة اعرفة حيث يؤدي ذلك إذل اليت سبتلك ىذه اؼب
العامة، وأخَتا قبد أف تطبيق اؼبعرفة جيب أف يهدؼ إذل ربقيق األىداؼ واألغراض الواسعة اليت ربقق ؽبا النمو 

أنو يأيت عن طريق التيريب والتطبيق فبا حيسن والتكيف، ىذا إضافة إذل أف تطبيق اؼبعرفة يؤدي إذل عملية التعلم، أي 
 من مستوى اؼبعرفة ويعمقها.
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 : االتصاالت التسويقية وعناصرىا األساسيةالفصل الثاني

 تمهيد:

واليت  يف ستينات القرف اؼباضي (Ps4ا )ختصار اعناصر الوظيفة التسويقية اليت أطلق عليها قًتاح امت  منذ أف
ات العامة بإضافة عنصري العالق سم اؼبزيج التسويقياأطلق عليها من مث و ، تضم اؼبنتج والًتويج والتسعَت والتوزيع

ستمرت جهود باحثي التسويق وفبارسيو يف اإلضافة لعناصر اؼبزيج التسويقي ولكن ظلت ا...البيعية وعنصر القوى
ما يبكن وصفة بانفجار عناصر أحد عناصر ظهر اآلونة األخَتة ويف  ،تلك الوظائف األربع الرئيسية ىي األساس

العنصر دبفرده أصبح يضم ما يقرب من نصف العناصر الفرعية لدرجة أف ىذا ( أال وىو )الًتويج التسويقي اؼبزيج
ومن ىنا كانت الكتابات اغبديثة سبيل بشدة لتسميتو باسم ـبتلف عن  ،اعبديدة واؼبضافة للوظيفة التسويقية

سم ىو )االتصاالت التسويقية )الًتويج( بشكل يتناسب مع حجم وضخامة عناصره الفرعية...وىذا اال
Marketing Communications.) 

الواردة ؼبفهـو االتصاؿ التسويقي والًتويج  اتريفبث  سنثاوؿ التعرؼ عل  أىم التعومن خالؿ ىذا اؼب
والتعرؼ عل  آلية التخطيط إلسًتاتيجيات االتصاؿ الًتوهبي والعوامل اؼبؤثرة عليها، ويف األخَت سنثاوؿ إبراز 

، وذلك من خالؿ اؼبباح  ط إلسًتاتيجيات االتصاؿ الًتوهبيوعملية التخطيعرفة التسويقية العالقة بُت إدارة اؼب
 التالية:

 االتصاالت التسويقية )اؼبفاىيم واألدوات(. اؼببث  األوؿ: -
 ةالتسويقي تاالتصاالعناصر الًتويج و : يناؼببث  الثا -
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 )المفاىيم واألدوات( ةالتسويقي تاالتصاال :وللمبحث األا

وتعػددت أبعػاده ومباذجػو، وأصػبثت  ،ة االتصاالتور يسم  بث مايف ظل قنوات االتصاؿ التسويقي  تنوعت
كػل الو بػػػالتص نمػرا، أنبيػة ال يسػتهاف  ػا ونممات ذاؼبأو مسؤوؿ عملية االتصاؿ داخل  اإلعالميوظيفة اؼبسؤوؿ 

االتصػػػا  تػػػار اؼبػػػزيج علػػػ  مسػػػؤوؿ التسػػػويق أف ىبوعليػػػو ف طػػػراؼ اؼبتعاملػػػة مػػػع اؼبنممػػػة،وكػػػل األ ،اؼبسػػػتهلكُتفئػػػات 
 .سًتاتيجية التسويقية العامةىداؼ اؼبسطرة، يف إطار اإلاألصل إىل ربقيق ي حىتحببكة وعناية فائقة 

 األساسية دافوىأاألول: االتصال و  طلبمال
عمليػػػة مسػػػتمرة ومتكػػػَتة بشػػػكل مسػػػتمر وناذبػػػة عػػػن تفاعػػػل ؾبموعػػػة مػػػن العوامػػػل ىػػػي االتصػػػاؿ إف عمليػػػة 

، كمػػا أف لػػو وظػػائف مهمػػة تتمثػػل وة ونتػػائج عمليػػات االتصػػاؿ بػُت األطػػراؼ اؼبختلفػػةواؼبتكػَتات الػػيت ربػػدد اذبػػاه وقػػ
 فيما يلي:

 االتصال و وظائفو األساسية مفهوم: أوال
العناصػر األساسػية يف  أحػدحيػ  يعتػ   ،منذ قػدـ وجػود اإلنسػاف قدمياالتصاؿ  إف: االتصال تعريف  -1

مػن النػواحي  ،سػاعد يف مبػو كثػَت مػن ااتمعػات الػذي ىػواعبماعػات ىػذا االتصػاؿ بػُت األفػراد و  ،التفاعل اإلنسػاين
ظهػػػر ذلػػػك جليػػػا يف  ،أسػػػاليب االتصػػػاؿ تطػػػورتومػػػع تطػػػور اؼبدينػػػة والدولػػػة  ،االجتماعيػػػة واغبضػػػارية ،االقتصػػػادية

كػاف االتصػاؿ حسػب نمػاـ سػليم وفعػاؿ   لمػاكو ، والعالقات بػُت الػدوؿ ،الشراءالعالقات التجارية وعمليات البيع و 
كثػػػَتا مػػػن   ىبلػػػقنمػػػاـ االتصػػػاؿ السػػػيل يبنػػػع وصػػػوؿ الرسػػػالة بشػػػكل واضػػػح و ، فاألىػػػداؼ اؼبنشػػػودة ربقيػػػقكلمػػػا مت 

 اؼبشكالت عل  اختالؼ أنواعها.

زبلػق قاعػدة  فهػيذا  ػو ، تعػٍت عػاـ ومشػًتؾو  COMMUNESاألصػل الالتيػٍت  مػنلمة االتصاؿ مأخوذة كو 
 أوسػلعة  أو الػًتويج لفكػرة أو موضػوع أو ،اركة يف اغبقائق واآلراءربقق اؼبش االتصاؿدبعٌت أف وظيفة  ،مشًتكة عامة

شػػػػخ  أو صباعػػػػة إىل  مػػػػنخدمػػػػة أو قضػػػػية أو برنػػػػامج عػػػػن طريػػػػق انتقػػػػاؿ اؼبعلومػػػػات أو األفكػػػػار أو االذباىػػػػات 
أو  اؼبسػتقبل" و أو اؼبعلػن" اؼبرسػل: "الطػرفُتأشخاص أو صباعات باستخداـ رمػوز ذات معػٌت موحػد ومفهػـو لػدى 

 :2اؼبثاؿ وليس اغبصر، ما يلي سبيللالتصاؿ نذكر منها، عل   اتريفعدة تع ىناؾ، و 1تهلك أو الناخب"اؼبس

وىػػو جػػوىر النمػػاـ االجتمػػاعي أو اؼبنممػػة وىػػو اعبػػزء  اؼبعػػاينعػػرؼ االتصػػاؿ بأنػػو تبػػادؿ اؼبعلومػػات ونقػػل  - 
 البشري من اآلراء واألفكار. التبادؿاؼبتمم لكل وظيفة, وىو 

                                                           
1
 .44ص  ،2002 ،األردف ،دار اليازوري للنشر ،التجاري واإلعالنالترويج  ،عباس العالؽ بشَت  

2
 .22ص، 2002،جامعة اعبزائر ،االقتصادكلية   ،ررسالة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيي ،اإلشهار يف اعبزائر ،حداد ضبيدة  
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 .اؼبعلومات من اؼبرسل إىل اؼبستقبل مع ضرورة فهم اؼبعلومات من قبل اؼبستلم ربويلإرساؿ و  وعرؼ بأنو -

بػػػُت البشػػػر بكػػػر  اإلبػػػالغ  تػػػتمكمػػا وأنػػػو قػػػد عػػػرؼ بأنػػػو ؾبموعػػػة األفعػػػاؿ والتعبػػػَتات أو األشػػػكاؿ الػػػيت   - 
 واإلوباء واإلمالء للعواطف واألفكار.

 اؼبعػػػامده أف االتصػػػاؿ ىػػػو دراسػػػة و تطبيػػػق ؾبموعػػػة ذلػػػك ىنػػػاؾ تعريػػػف آخػػػر لالتصػػػاؿ مفػػػا جانػػػبإىل  -
 الذي تنشط فيو . احمليطوالوسائل اليت نتمكن من خالؽبا من ىيكلة منممة ما وتكيف اتصاؽبا مع 

اليت يتفاعػل دبقتضػاىا متلقػي ومرسػل الرسػالة يف مضػامُت  العمليةبشكل مبسط يبكن تعريف االتصاؿ بأنو و 
 ،أو معػٌت ؾبػرد ،ومعلومات )منبهات( بُت األفراد عن قضية معينة أفكاراعل يتم نقل ويف ىذا التف ،معينةجتماعية ا

نشًتؾ معهم يف اؼبعلومات واألفكػار، فاالتصػاؿ يقػـو و  اآلخرينفنثن عندما نتصل كباوؿ أف نشرؾ  ،معُتأو واقع 
بل اؼبقصػود بػذلك  ،قائق فقطال يقصد باؼبعلومات األخبار أو اغبو  ،الذىنية واآلراء الصورعل  مشاركة اؼبعلومات و 

  .1احملتملة يف أي ظرؼ من المروؼ البدائلمضموف يعمل عل  التقليل من عدـ اليقُت أو عدد  أًي 

ربت اصطالح االتصػاؿ. ولػيس مػن الضػروري  اإلقناعالتوجيو و  ،اآلراء ،اغبقائق ،اؼبعٌت تدخل العواطف  ذا
أف يػتم االتصػاؿ عػن طريػق اسػتخداـ اؼبعػاين الكاملػة أو اللكػة  مػن اؼبمكػن بػل ،قصر االتصاؿ عل  اسػتخداـ الرمػوز

   تنقل معلومات أساسية وىامة. اليتالصامتة 

سػواء تػتم  ،مبوذجا لعملية االتصاؿ وعناصػرىا وأطرافهػا التا الشكل  يوضح: عناصر عملية االتصال  -2
فػػرد أو و ُت فػػرد ومنممػػة أو بػػُت اؼبنشػػأة فػػرد وآخػػر أو بػػُت فػػرد وؾبموعػػة مػػن األفػػراد أو بػػ بػػُتعمليػػة االتصػػاؿ ىػػذه 

 ؾبموعة من األفراد أو ؾبموعة من اؼبنشآت األخرى.

                                                           
1
  Colin .Clierry: On Human Communication, areview, asurvey and criticism (combridge, mass; the mit-

press,1966) p.3. 
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 عملية االتصال بشكل عام (:8)رقم  شكل

 

 

 

 .00ص، 2004مصر،  سكندرية،إلشعاع الفنية، ا، مطابع اإلىندسة اإلعالن والعالقات العامة ،أبو قثف السالـعبد : لمصدرا

أف يكوف اؼبعٌت اؼبفهـو مطابقا للمعٌت اؼبقصود من  االتصاؿغاية عملية  أفمن ىذا النموذج  ويتضح
أكثر  أجل توضيح ؼ واؼبقاس من خالؿ اؼبعلومات اؼبرتدة، ومناؼبطلوب أو اؼبستهد التأثَتحىت يًتؾ  ،الرسالة

 :1أخذ الشكل التا ناالتصاؿ  عمليةألطراؼ أو العناصر اؼبلموسة يف ل

 ملية االتصال: عناصر ع (9)رقم شكل
 
 
 
 
 

 
Sourse: Martins et Vearine. JP: Marketing, Les Concepts Cles, ed d’organisation, 

1993, p.138. 
 وتتمثػل االتصػاؿ،أعاله يبثل بصورة مبسطة أىم األطراؼ األساسية الواجب توفرىا إلسباـ عملية  الشكل إف

تقبل، القنػػػػاة، الرسػػػػالة اؼبنتقلػػػػة عػػػػ  القنػػػػاة يف شػػػػكل رمػػػػوز، اؼبرسػػػػل، اؼبسػػػػ : 2يلػػػػيىػػػذه العناصػػػػر أو األطػػػػراؼ فيمػػػػا 
 االستجابة احملتملة بعد فك رموز الرسالة.

اؼبرشػػح فهػػو اؼبصػػدر الرئيسػػي للمعلومػػات  الشػػخ أو  ،اؼبنشػػأة اؼبنتجػػة أو البائعػػة ىػػو عػػادة :الـمـــرسل - أ
اؼبسػػػتقبل، وقػػد تلجػػػأ اؼبنشػػػأة إىل  الفكػػػرة بكيػػػة إحػػداث تكيػػػَت يف سػػلوؾ أواؼبطلػػوب إرسػػػاؽبا عػػن السػػػلعة أو اػبدمػػة 

أف  دبعػٌتوإحداث التأثَت ومن مث وبل ؿبلها يف عملية اإلرساؿ حبي  يكوف ىو اؼبرسل اؼبباشػر،  اؼبعلومةوسيط لنقل 

                                                           
1
 .00ص ،2004مطابع االشعاع الفنية، االسكندرية، ، ىندسة اإلعالن والعالقات العامة ،أبو قثف السالـعبد   

2
 .222ص  ،4220، 4، زىراف للنشر والطباعة، طق في المفهوم الشاملالتسويزكي خليل اؼبساعد،   

                                                                                                                                             اؼبستقبل                                                                      اؼبرسل           
 االستجابة                                                                                                                        

                                             
 
 مرتػػػػػدة معلومػػػػػػات

 تشويشال :                 

 صياغة المصدر
 الرسالة

 وسيلة
 المستهلك االتصال

 

 اؼبستقبل الًتميز فك القناة الًتميز ؼبرسلا

 التكذية العكسية

 يػجالػػػضج
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اؼبسػتقبلُت عػ   إىل اجتماعيػة أو رياضػية أو مػا شػابو ليتػوىل عنهػا اغبػدي  أو ،تلجأ اؼبنشأة إىل شخصية علمية مثال
 بعنايػػةاؼبرسػل واؼبصػدر األساسػي ىػػو اؼبنشػأة واؼبهػم ىنػا ىػػو اختيػار ىػؤالء األشػخاص  يمػػلولكػن  ،ـوسػائل اإلعػال

 .1لكي يتثقق اؽبدؼ اؼبقصود
اؼبسػتعملة يف  القنػاةالًتميز اؼبرحلػة الػيت يػتم مػن خالؽبػا تكييػف الرسػائل مػع نػوع  عملية تعت  : الــترميز - ب

 .2خرىمن جهة أ اؼبستقبلوما ينتمره  ،بثها من جهة
ـــقناة - ت  يفولالتصػػاؿ  ،عػػن اؼبسػػار الػػذي تسػػلكو الرسػػالة لوصػػوؽبا مػػن اؼبرسػػل إىل اؼبسػػتقبل عبػػارة ىػػي :الــ

الػذي يعتػ  مسػار  اؼبعلومػاتاؼبؤسسة عدة أشكاؿ، فبالنسبة لالتصاؿ داخل اؼبؤسسػة فهػذا يكػوف عػن طريػق نمػاـ 
 :3فيكوف بعدة قنوات ىي ،اؼبؤسسة مع ؿبيطها اتصاؿأما االتصاؿ خارج اؼبؤسسة أو باألحرى  ،إلنتاج اؼبعلومات

 وتنقسم إىل قسمُت :الشخصية:  القنوات (4

 ،الكاملػػة علػ  ىػذه القنػػاة السػيطرةحيػػ  أف اؼبؤسسػة سبلػك  ،: يقصػػد  ػا رجػاؿ البيػععليهػا مسػيطرقػػنوات  (4-4  
 ؼبؤسسة. فهم مرآة ا ،عددىم أو زبفيضو زيادةوذلك بتدريبها لرجاؿ البيع وإمكانية مراقبتهم و 

معهػػا   تتعامػػلغػػَت مسػػيطر عليهػػا: وىػػي قنػػوات ال قػػدرة للمؤسسػػة علػػ  الػػتثكم فيهػػا بػػل عليهػػا أف  قػػػنوات( 4-2 
 :جدة يف احمليط ونذكر منهاكمتكَتات متوا

فػػيمكن ؽبػػؤالء أف  ،حيػػ  يبلكػػوف القػػدرة علػػ  التػػأثَت يف مػػن وبيطػػوف  ػػم القػػادةدبثابػػة  فهػػماآلراء:  مسػػَتو* 
التػأثَت علػ   منوالتأثَت عل  صباعة من األفراد ال بد  ،مؤسسة كما يبكن أف يكونوا ضدىالل عونايكونوا 

 القادة فيهم.

حيػ  ينقػل كػل  ،اتصاؿ بُت األفراد علػ  اخػتالؼ نشػأ م عنعبارة  ىياألذف(:  إىلمن )الفكر  ظػاىرة * 
ىػػذا النقػػل  يكػػوفد اسػػتعملها أو ظبػػع عنهػػا بطريقػػة أو بػػأخرى، قػػ منتجػػاتمػػنهم لرخػػر معلومػػات عػػن 

والعكػػس  ،فيكػػوف ىػػذا يف صػػاس اؼبؤسسػػة ،فػػذكر ؿباسػػنو للكػػَت ،بػػاؼبنتجإهبابيػػا وذلػػك إذا أعجػػب الناقػػل 
 صثيح.

 

 
                                                           

1
 .220ص  ،4211، 4ط، 4جمطبعة جامعة القاىرة والكتاب اعبامعي، ، إدارة النشاط التسويقي )مدخل استراتيجي(األزىري،  الدينؿبي   

2 Martins et Vearine. JP: Marketing, Les Concepts Cles,1993,ed d’organisation, p.139. 
3
 .22ص  ،ذكره ، مرجع سبقحداد ضبيدة  
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 األخرى إىل قسمُت: ىيتنقسم و : الالشخصية القنوات (2
عػػاف ربػػت تق القنػػاتُتاإلعػػػالـ وترقيػػة اؼببيعػػات فكػػال ىػػاتُت  وسػػائلمسػػيطر عليهػػا: مثػػل اإلشػػهار عػػ   قػػػنوات (2-4

األمػػر  وكػػذلك ،سػػيطرة اؼبؤسسػػة, حيػػ  أكػػا تػػتمكن مػػن تسػػيَت العمليػػة اإلشػػهارية يف الزمػػاف واؼبكػػاف اؼبناسػػبُت
 بالنسبة لًتقية اؼببيعات.

شػػػهارية واؼبنػػػتج نفسػػػو فمهمػػػا كانػػػت دقػػػة مػػػن ؿبتػػػوى الرسػػػالة اإل كػػػل ػػػا   نقصػػػدغػػػَت مسػػػيطر عليهػػػا:  قػػػػنوات (2-2
بكيفيػػة اسػػػتجابة اؼبسػػتهلك للرسػػػالة أو   يتعلػػقفهنػػاؾ دومػػػا ىػػامش خطػػػر  ،ةاإلشػػهاري الرسػػػائلالدراسػػات حػػوؿ 
يفهمو ؟ كذلك اغباؿ بالنسػبة للمنػتج  أفىل ما فهمو اؼبستهلك ىو ما أرادت اؼبؤسسة اؼبعلنة  ،كيفية استقباؽبا

 ؟ف رد فعل اؼبستهلك ذباه اؼبنتج. فكيف سيكو االستعماالتنفسو وذلك من حي  اعبودة و النوعية و 

، اؼبرحلة عل  مستوى اؼبستقبل وتع  عػن كيفيػة فكػو للرمػوز الػيت وضػعها اؼبرسػل ىذه تتمالـرموز:  كفـ - ث
والػػيت قػػد تكػػوف ، فيهػػاىػػذه اؼبرحلػػة أدؽ مرحلػػة يف العمليػػة االتصػػالية وذلػػك بسػػبب األخطػػاء الػػيت قػػد ربػػدث  تعتػػ 

 ،عنػد فػػك الرمػوز مػػن طػرؼ اؼبسػػتهلك األخطػػاءاالتصػالية ككػػل. ومػن أىػػم أسػباب وقػوع  سػببا يف اخػتالؿ العمليػػة
 .1اختالؼ األلفاظ بينو وبُت اؼبرسل

ــــمستقبل - ج تتعامػػػل معهػػػم  الػػػذين الزبػػػائن ،اؼبػػػوردين ،الفػػػرد الناخػػػب ،يتمثػػػل يف اؼبسػػػتهلكُت مػػػا عػػػادة :الــ
و اؼبنشأة وكل من تستهدفهم ألغرا  ذباريػة. يعتػ  اؼبسػتهلكوف أىػم مسػتقبل بالنسػبة للمؤسسػات اؼبنتجػة للسػلع أ

 حاجػػػػػاتوجػػػػػود ىػػػػػذه اؼبؤسسػػػػػات ىػػػػػو أواًل ربقيػػػػػق الػػػػػربح مػػػػػن خػػػػػالؿ تلبيػػػػػة  سػػػػػبب ألف، األفكػػػػػاراػبػػػػػدمات أو 
 .2اؼبستهلكُت

   األساسيةوظائف االتصال و أىداف  -3
 نمػػر وجهػػة مػػن نمػػر اؼبرسػػل أو مػػن وجهػػة نمػػر اؼبرسػػل أو وجهػػةأف نػػدرس أىػػداؼ االتصػػاؿ مػػن  نسػػتطيع

فمػن وجهػة نمػر الفػرد  ،3أسػاس الفػرد أو علػ  أسػاس ااتمػع علػ االتصػاؿ اؼبتلقي، كما نستطيع أف كبدد وظػائف 
 التا : -األحواؿأغلب  يف  –قبد أف ىدفو ىو  اؼبرسلأي  ،القائم باالتصاؿ

 اإلقناع، و الًتفيو، التعليم، اإلعالـ -
 :4اؼبتلقي يف عملية االتصاؿ فأىدافو من اؼبشاركة يف عملية االتصاؿ ىي أي اآلخر الطرؼ أما

                                                           
 .222ص  ،هذكر بق مرجع س ،األزىريؿبي الدين   1
 .24ص  ،4210األردف،, عماف ،التوزيعو للنشر  صفاء, دار الترويج ،أبو علفو الدينعصاـ    2

3
 .23 ص، 4210دار اؽبدى للنشر والتوزيع، األردف،  ،االتصال )نظريات وتقنيات(، ؿبمد فادي   

4
 Wilbur. Schramm: The Nature of Communication,Between Humans, in schramm and robert; (eds) the 

process and effects of mass communication,1971,p.54. 
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 وبيط بو من ظواىر وأحداث. ما فهم -
 جديدة. مهارات تعلم -
 االسًتخاء واؽبرب من مشاكل اغبياة.و  االستمتاع -
اغبصػػوؿ علػػ  معلومػػات جديػػدة تسػػاعده علػػ  ازبػػاذ القػػرارات والتصػػرؼ  وأخػػَتا -

 .اجتماعيابشكل مقبوؿ 

ركػة بشػكل ؿبػدود عنػدما  تتثقق يف اؼباضي قبل اخػًتاع الطباعػة بػاغبروؼ اؼبتث األىداؼكانت ىذه   وبينما 
اعبماىَتيػة مسػؤولة عػن القيػاـ بكالبيػة ىػذه اؼبهػاـ إىل جانػب  اإلعػالـ، أصػبثت وسػائل  يقـو  ا أفػراد معينػُت كاف

علػػ  ااتمػػع نفسػػو وسػػائل اإلعػػالـ اعبماىَتيػػة ظػاىرة تػػؤثر  أصػػبثتاالجتماعيػػة األخػػرى, وؽبػذا  التنشػػئةمؤسسػات 
 :1مهاـ  اؿ للمجتمع يف اؼباضي واليت يؤديها حاليا ال زبرج عنػاف يؤديها االتصاليت ك ؼبهاـ، أما ابشكل كبَت جدا

 عن المروؼ احمليطة بنا )أخبار الساعة(. معلومات توفَت -
 الوافػػػدينالثقػػػايف مػػػن جيػػػل إىل جيػػػل واؼبسػػػاعدة علػػػ  تنشػػػئة اعبيػػػل اعبديػػػد مػػػن األطفػػػاؿ أو  الػػػًتاث نقػػػل -

 اعبدد عل  ااتمع.
 وزبفيف أعباء اغبياة عنهم.اعبماىَت  عن الًتفيو -
 طريػػقعػػن  وذلػػك بتثقيػػق اإلصبػػاع أو االتفػػاؽ بػػُت أفػػراد الشػػعب الواحػػد, االجتمػػاعي, النمػػاـ مسػػاعدة -

وضػػماف قيػػػامهم  اعبمػػاىَت اإلقنػػاع ولػػيس العنػػف, دبعػػٌت االعتمػػػاد أساسػػا علػػ  اإلقنػػاع يف السػػػيطرة علػػ 
 باألدوار اؼبطلوبة.

 االتـصال أنــواعثانيا: 
 : كيفية االتصال  من حيث -1

وتػػتم  ،األفػػراداالتصػػاؿ بأنػػو عمليػػة نقػػل اؼبعػػٌت بػػُت  2(Ch.R.Wrightرايػػت  تشػػارلز )االجتمػػاع  امػعػػ عػػرؼ
 ،فػردين يسػم  باالتصػاؿ الشخصػي بػُتفػإف حػدث االتصػاؿ  ،ونبػا اؼبرسػل واؼبسػتقبل ،ىذه العملية بتػوفر عنصػرين

فإنػػػػو يسػػػػم   ،باسػػػػتعماؿ وسػػػػائل اتصػػػػاؿ صباىَتيػػػػة راداألفػػػػأمػػػا إف مت ىػػػػذا االتصػػػػاؿ بػػػػُت شػػػػخ  وعػػػػدد كبػػػػَت مػػػن 
 ،من يػرى بػأف اإلنسػاف بإمكانػو االتصػاؿ مػع ذاتػو ىناؾأف  إال، (Mass Communication) باالتصاؿ اعبماىَتي

 .الذايتويسموف ىذا النوع باالتصاؿ 

ـــ اتي: . - أ تصػػػاؿ ىػػػذا ااػػػاؿ مػػػن اال ويػػػربطىػػػي العمليػػػة الػػػيت ربػػػدث بػػػُت الشػػػخ  وذاتػػػو, و االتصــــال ال
ولقػػػد اىػػػتم بدراسػػػة ىػػػذا البعػػػد مػػػن االتصػػػاؿ  ،النفسػػػية األخػػػرى السػػػماتالتممهػػػر وغَتىػػػا مػػػن  ،الػػػتعلم ،بػػػاإلدراؾ

                                                           
1
 .44، ص ، مرجع سبق ذكرهأبو علفو الدينعصاـ   

2
 Ch.R.Wright: Les Conceptions du la Communication, mac millan ltd , Paris,1989, p.12  
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 الفػػردويف ربطػػو الكتسػػاب  ،ميػػد( ،ىػػر بػػرت ،ومػػنهم روادىػػا األوائػػل )جػػورج ،الرمزيػػة التفػػاعالتأصػػثاب مدرسػػة 
( حػػػوؿ ch.h.cooleyكػػػو    ىػػػورتن تشػػػارلز )أفكػػػار باإلضػػػافة إىل  ،كويةػػػػػػساب ىػػػذا األخػػػَت للرمػػػوز اللػلذاتػػػو باكتػػػ
 دنكػن)و رأي ػوىػ ،مػع نفسػو بػنفس الطريقػة الػيت يتصػل  ػا مػع غػَته يتصػلفهػو يػرى بػأف اإلنسػاف   ةاؼبر آتيالذات 

hugh.duncon 1من نفس اؼبدرسةالذي ىو ( أيضا. 

 
غالبػا عػن  -ين االتصاؿ الػذي وبػدث بػُت فػرد ذلكباالتصاؿ الشخصي  يقصداالتصال الشخصي: .  - ب

 ويعتػ ، وىػو حاجػة إنسػانية ،اجتماعيػة ـبتلفػة يف إطػار عػام اغبيػاة اليوميػة وضػعياتيف إطػار  -طريق الرموز اللكوية
قػػػدرة  مػػػن خػػػالؿ اسػػػتمرارىاأساسػػػيا يف كػػػل ؾبتمػػػع إنسػػػاين حبيػػػ  أف ىػػػذه ااتمعػػػات تنشػػػأ و تتطػػػور وربػػػاف  علػػػ  

يسػتخدـ و (، رايػتومعػارفهم وخػ ا م فيمػا بيػنهم )حسػب  شػعورىمو أفرادىا عل  االتصاؿ عن طريق نقػل نوايػاىم 
 الرموز اللكوية كأداة لالتصاؿ. ،ىذا النوع من االتصاؿ

اؼبعرفػػػػة  ،اؼبشػػػػاعر ،الرغبػػػػات ،بأنػػػػو عمليػػػػة نقػػػػل اؼبعلومػػػػات االتصػػػػاؿعػػػػرؼ فقػػػػد انطالقػػػػا مػػػػن ىػػػػذا الفهػػػػم و  
 االتصػاؿ ويعتػ ، النقل ىي يف حد ذا ا سبثل اتصاالعملية  وأف ،والتجارب...بقصد اإلقناع أو التأثَت عل  السلوؾ

اؼبسػػػػتهدفة بطريقػػػػة  ااموعػػػػاتالشخصػػػػي أحػػػػد مبػػػػاذج االتصػػػػاؿ اؼبباشػػػػر الػػػػذي يتجػػػػو فيػػػػو االتصػػػػاؿ إىل األفػػػػراد أو 
 :2اؿ اؼبباشر باؼبزايا التاليةػاالتص يتميزحي  يتم اللقاء مباشرة يف عملية بينهما و  ،اشرةػمب

 من اؼبرسل إىل اؼبستقبل وبالعكس . باذباىُتاتصاؿ  حدوث -
 اؼبرسل عل  العمليات االنتقائية لدى اؼبستقبل . سيطرة إمكانية -
 عكسية مباشرة. فعلردود  حدوث -

بتطػػور  ارتػػبطولقػػد  ،االتصػػاؿ اعبمػػاىَتي مفهومػػا حػػدي  النشػػأة فهػػـوم يعتػػ  :االتصــــال الجمــاىيري. -ج
)اعبمػػػػػاىَتي( ونقصػػػػػد باالتصػػػػػاؿ  الصػػػػػناعيا بمهػػػػػور ااتمػػػػػع الػػػػػيت ارتبطػػػػػت بػػػػػدورى ،اعبماىَتيػػػػػة االتصػػػػػاؿ وسػػػػػائل

 التجػػانسإىل أف ىػػذا اعبمهػور يتميػػز بعػػدـ  باإلضػػافة. 3اتصػا اعبمػاىَتي مشػػاركة عػػدد كبػَت مػػن األفػػراد يف موقػػف 
 ،باالتصػاؿ اعبمػاىَتي اؼبقصػودمػن ىنػا فػإف و ، فهو عبارة عن ؾبموعػة ذرات متنػاثرة ذبمعهػا وسػيلة اتصػاؿ صباىَتيػة

واعبمهػور الواسػع  ،عػن طريػق وسػيلة اتصػاؿ صباىَتيػة اإلعالميػةذلػك االتصػاؿ الػذي وبػدث بػُت مرسػل الرسػالة  ىو
 .4الرسالةاؼبتلقي ؽبذه 

                                                           
1
 .22 ص، 4220األردف، ، عماف، الطبعة األوىلللنشر والتوزيع،  مكتبة اغبامد(، االتصال )نظريات وتقنياتؿبمد فادي:    

 
2
 .40، ص السابقرجع اؼب، ؿبمد فادي  

3
 Mc.Comb: Media Agenda Setting In Présidentiel Election ,péager,1981,p. 82 . 

4
 .446ص ،4221، األردف، الطبعة األوؿ، دار الشروؽ للنشر والتوزيع، اإلنسانيعامة واالتصال العالقات الصاس خليل أبو أصبع،    
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 :1يبكننا تقسيم االتصاؿ من حي  طريقة األداء إىل األنواع التالية: من حيث طريقة األداء - 2

خداـ اللكة اؼبنطوقة )الكالـ( و يستخدـ ىػذا وىو االتصاؿ الذي يتم عن طريق است.االتصال اللفظي:  - أ
األسػػػلوب يف توصػػػيل الرسػػػالة باأللفػػػاظ اؼبنطوقػػػة والرمػػػوز الصػػػوتية، فعبػػػارة " أىػػػال وسػػػهال " يبكػػػن أف تصػػػبح ذات 
دالالت أخرى بتكيَت ن ة الصوت، وىذا االتصاؿ غالبا مػا يػتم وجهػا لوجػو ويػدخل ربػت ىػذا النػوع: االتصػاؿ بػُت 

 -وىو ما يسم  باػبطابة -داخل اعبماعة، االتصاؿ بُت اعبماعات، االتصاؿ العاـ باعبمهورشخصُت، االتصاؿ 
ويطلػػق عليػػو أحيانػػا اللكػػة الصػػامتة وينطبػػق االتصػػاؿ غػػَت اللفمػػي كمػػا يػػرى االتصــال غيــر اللفظــي: . - ب

اءات، علػػ  ظػػاىرة ذات مػػدى واسػػع إذ تشػػمل تعبػػَتات الوجػػو واإليبػػ 2( Randall Harrison)رانػػداؿ ىاريسػػوف 
واألزيػػاء والرمػػوز، والػػرق ، وال وتوكػػوالت الدبلوماسػػية، والعنػػف ...، ويقػػدـ ىاريسػػوف عرضػػا ألصػػناؼ اإلشػػارات 

 : 3غَت اللفمية واليت يرى أكا تقع ربت الشرائح األربعة التالية

حيػػػ  تػػػًتاوح اإلشػػػارات غػػػَت اللفميػػػة مػػػن حركػػػات اعبسػػػد مثػػػل تعبػػػَتات الوجػػػو، حركػػػات رمـــوز األداء:  -
لعيػػوف واإليبػػاءات، إىل شػػروبة فرعيػػة أخػػرى وىػػي ظػػاىرة تعػػرؼ ب" شػػبو اللكػػة " مثػػل نوعيػػة الصػػوت، الضػػثك، ا

 والنثنثة، واغبكة ...اخل.

كاسػػتخداـ اؼبالبػػس و مستثضػػرات التجميػػل واألثػػاث واألشػػياء الفنيػػة والرمػػوز اؼبعػػ ة رمــوز اصــطناعية:  -
 نقوؽبا .عن مكانة اإلنساف فهي رموز مكملة للرسالة اليت 

حيػػ  تنبػػع ىػػذه الرمػػوز عػػن االختيػػارات والًتتيػػب واالبتكػػارات خػػالؿ اسػػتخداـ الوسػػائل رمــوز إعالميــة:  -
أو لقطػة  close-upاإلعالمية إلمكانيا ا وتقنيا ا، فعل  سبيل اؼبثاؿ يبكن أف ىبتار اؼبخرج السػينمائي لقطػة مقربػة 

 .وتية، وقد يعيد ترتيب لقطاتو بأسلوب جديدطويلة، ويبكنو أف يضيف اؼبوسيق  أو اؼبؤثرات الص

حيػػػ  تنبثػػػق ىػػػذه األخػػػَتة مػػػن اسػػػتخدامنا للوقػػػت واؼبكػػػاف، مثػػػل ذلػػػك أف نػػػًتؾ شخصػػػا رمـــوز ظرفيـــة:  -
ظهرنػػا أو أف يػػتم ترتيػػب الػػزوار حسػػب  وينتمرنػػا لفػػًتة طويلػػة، أو قبلػػس يف مكػػاف بعيػػد عػػن شػػخ  نعرفػػو ونػػدير لػػ

 أنبية مناصبهم.

 

                                                           
1
 .42، ص ذكره قبمرجع سؿبمد فادي،     

2
 .42 ص، اؼبرجع نفسو    

3
قسم علـو  ،ة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسيةرسالاالتصاؿ السياسي يف اعبزائر من خالؿ الرسائل اؼبفتوحة،  ،بود ىاف يامُت  

 . 43ص ، 2002عالـ، جامعة اعبزائر،عالـ واالتصاؿ،كلية العلـو السياسية واإلاإل
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 المستهدف والرسالة من حيث الجمهور - 3
قػد و  ،حسػب طبيعػة اعبمهػور اؼبسػتهدؼ والرسػالة اؼبوجهػة إليػو اؼبختلفػةاغبدي  عن أنشػطة االتصػاؿ  يبكننا
 الػػػػدو مصػػػطلثات عديػػػدة مثػػػػل االتصػػػاؿ عػػػػ  الثقافػػػات واالتصػػػاؿ السياسػػػػي واالتصػػػاؿ  االتصػػػػاؿواجػػػو دارسػػػو 

اؼبهػػػػػٍت كاالتصػػػػػاؿ الصػػػػػثي,  االتصػػػػػاؿاع كثػػػػػَتة مػػػػػن واالتصػػػػػاؿ التنميمػػػػػي واالتصػػػػػاؿ التنمػػػػػوي, باإلضػػػػػافة إىل أنػػػػػو 
 .1الزراعي واالتصاؿ)الًتبوي( واالتصاؿ العلمي  وواالتصاؿ التعليمي

يػتم بػُت أعضػاء  الػذيعػ  الثقافػات بأنػو عبػارة عػن التفاعػل  االتصػاؿ يعرؼ  :الثقافاتعبر  االتـصال. - أ
وىو يشمل عادة شخصػا متصػال مػن ثقافػة  ،تمن ثقافات ـبتلفة, مهما تراوحت ضآلة أو ضخامة ىذه االختالفا

 two-way) ذات اذبػػػاىُت عمليػػػةثقافػػػة أخػػػرى, ومػػػن مث فػػػإف عمليػػػة االتصػػػاؿ ىػػػي  مػػػن)متصػػػال بػػػو(  ق  لػػػتمػػػا وم

process يتفاعػػػػل مػػػػع اؼبتصػػػػل بػػػػو  اؼبتصػػػػل( ويأخػػػػذ االتصػػػػاؿ عػػػػ  الثقافػػػػات مكانػػػػو علػػػػ  مسػػػػتوى الثقافػػػػة, إذ أف
, فهمػػا يتػػأثراف دبػػا تعلمػػا مػػن الثقافػػة أكثػػر مػػن االنتمػػاء أمػػةمػػن انتمائهمػػا إىل  باعتبارنبػػا عضػػوين يف ثقػػافتُت, أكثػػر

 .2من غَته رظبيةالقومي وىذا االتصاؿ أقل 
ومػن خػالؿ  ،الثقافػات عػ يقدـ سيًتاـ تفريقا بُت طبيعة االتصػاؿ الػدو  واالتصػاؿ  ي:الـدول االتصال. - ب

 :3ىذه الفروؽ سوؼ نفهم طبيعة االتصاؿ الدو 

 االتصاؿ الدو  موقفا سياسيا أكثر من كونو موقفا ثقافيا. يتضمن -
أمػم أكثػر مػن كونػو اتصػاؿ اتصػاؿ بػُت وعادة ىو عبػارة عػن  ،كبَت  صبهوروىو اتصاؿ عل  مستوى قومي و  -

و يف بعض األحياف يقػـو فبثلػو األمػم باالتصػاؿ للتػأثَت يف التفكػَت السياسػي  أفرادأو  ،بُت صباعات صكَتة
 اآلخر. عل  البعض بعضهم

من شعبُت أو أكثر فإف االتصاؿ ع  الثقافات وبدث بُت أفػراد مػن  أفرادبينما وبدث االتصاؿ الدو  بُت  -
 .أكثرثقافتُت أو 

تعبػػَتات معػػززة لصػػورة  يسػػتعملوكالنبػػا ، االتصػػاؿ الػػدو  واعػػُت دبصػػاس بالدىػػم يفاؼبتصػػل وصبهػػوره  ويكػػوف
الوسػائل  فػإفوغالبػا  ،الدبلوماسػية تعكػس تلػك اؼبمػاىر واحملادثػاتبثػار بالدىم وعادة فإف اإلذاعػة األجنبيػة عػ  ال

عػػ   االتصػػاؿاالتصػػاؿ الػػدو  و  تمػػدويع ،أكثػػر اسػػتخداما يف االتصػػاؿ الػػدو  تكػػوفاؼبيكانيكيػػة وغػػَت الشخصػػية  
 .الثقافات عل  ىدؼ اؼبتصل من قيامو باالتصاؿ

                                                           
 . 46ص  ،السابقاؼبرجع ، بود ىاف يامُت 1
 .40ص رجع نفسو،اؼب   2
 .442، ص مرجع سبق ذكرهصاس خليل أبو أصبع،    3
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, وكميتػو مػن االتصػاؿوؼ السياسية بتشكيل نوعية الطريقة اليت  ا تقـو المر  ىوو : السياسي االتـصال. - ت
السياسػػػة, وعليػػػو فإنػػػو يبكػػػن أف نعػػػزو  بتشػػػكيلجهػػػة أخػػػرى ىػػػو الطريقػػػة الػػػيت  ػػػا يبكػػػن أف تقػػػـو ظػػػروؼ االتصػػػاؿ 

قػػد شػػكلتها أو أنتجتهػػا الػػنمم  تكػػوف  –إىل حػػد مػػا  –تبػػادؿ للرمػػوز أو الرسػػائل والػػيت  أياالتصػػاؿ السياسػػي إىل  
لػػو  الػػذي االتصػػاؿ" : السياسػػي بقوؽبمػػا االتصػػاؿ( Aroldsen ىارولػػد)و (Blakeبػػالؾ )ويعػػرؼ  الفعالػػةالسياسػػية 

عنصػػر ىػػاـ بالنسػػبة  واالتصػػاؿ، 1سياسػػية أخػػرى" وحػػدةة السياسػػي أو أيػػة ػتػػأثَتات واقعيػػة أو ؿبتملػػة يف عمػػل الدولػػ
اء يف السػػػلطة سػػػواء أكػػػانوا أىػػػدافهم للبقػػػ لتثقيػػػقللسػػػلطة إذ أف الػػػذين يبتلكػػػوف السػػػلطة يسػػػيطروف علػػػ  االتصػػػاؿ 

 ،القػػػادة السياسػػػيُت يبيلػػػوف دومػػػا للػػػتثكم يف اؼبعلومػػػات اؼبتاحػػػة للمػػػواطنُت فػػػإفديبػػػوقراطيُت أو غػػػَت ذلػػػك, ومػػػن مث 
, وضبال ػم األيديولوجيػة ونػدوا م والػوزراء ورجػاؿ األحػزاب وتصػروبا م ال ؼبػانيُتفإف خطابات السياسػيُت و  وىكذا

يضػػاؼ إليهػػا التكطيػػات والتثلػػيالت اإلعالميػػػة  اإلطػػار يف ىػػػذا صبيعهػػات السياسػػية, تػػدخل واالنتخابيػػة, واؼبنػػاظرا
األمػػة( بينمػػا هبػػري االتصػػاؿ الػػدو   –يف إطػػار )الدولػػة  اأساسػػ لسياسػػيا االتصػػاؿ هبػػريلألحػػداث السياسػػية, إذف 

 .األمم – الدوؿدوؿ جع  

 

 أوخػػػػذ خصائصػػػػها مػػػػن خػػػػالؿ اؼبهػػػػن تأ ،ىنػػػػاؾ أمبػػػػاط ـبتلفػػػػة مػػػػن االتصػػػػاؿ: المتخصــــ  االتـــــصال . - ث
اؼبهػػن  يفاؼبسػػتخدـ  االتصػػا الػػنمط  سػػنجد  -علػػ  سػػبيل اؼبثػػاؿ  – فإننػػاوؽبػػذا  ،الوظػػائف الػػيت تسػػتخدـ االتصػػاؿ

 الفنيػػةاؼبعلومػػات العلميػػة و  صػػناعةالػػذي يسػػتخدـ يف  االتصػػاؿالصػػثي وقبػػد  باالتصػػاؿيسػػم   خػػدما اة و يالصػػث
 التنموي ...وىكذا. االتصاؿبتصاؿ الذي يوظف لإلسهاـ يف التنمية يسم  واال ،واألحباث ىو االتصاؿ العلمي

 

بينهػػػا, وىػػػذا االتصػػػاؿ يكتسػػػب  فيمػػػاىػػػو االتصػػػاؿ الػػػذي يػػػتم يف اؼبؤسسػػػات و  :التنظيمـــي االتــــصال.  - ج
أساسػػػػػا باالتصػػػػاؿ داخػػػػل اؼبنممػػػػػات  ٌتعػػػػالتنميمػػػػي م   اؿيػػػػػتم فيهػػػػا أو بينهػػػػا, واالتصػػػػػ الػػػػيتخصػػػػائ  اؼبؤسسػػػػات 

بنشػػػر اؼبعلومػػػات بػػػُت  ٌتمعػػػ التنميمػػػياالتصػػػاؿ و  ا،بينهػػػفيمػػػا واالتصػػػاؿ بػػػُت تلػػػك اؼبؤسسػػػات ذا ا بػػػ)اؼبؤسسػػػات( 
 .2أىدافها ربقيقيف إطار حدود معينة ىي اؼبنممة من أجل  من األشخاص صباعة

 

 

 

 
                                                           

1
 H.Blake et T.Aroldsen: The Poli tical Communication ,1987, p.23. 

 . 426، صهذكر  مرجع سبقبود ىاف,  يامُت 2



  األساسيةاالتصاالت التسويقية وعناصرىا  ................................................................................ الفصل الثاني:

65  
 

 األساسية التعريف والوظائف ،تصاالت التسويقيةاالالمطلب الثاني: 
لتسمية اغبديثة األكثر تناسًبا لعنصر اؼبزيج التسويقي اؼبعروؼ التسويقية كما أشرنا ىي اإف االتصاالت 

، حي  تعددت التعريفات واؼبفاىيم اؼبقدمة لو كما دبا يتوافق مع االذباىات اغبديثة للتسويق Promotionبالًتويج 
 تطورت أدواتو وتنوعت وسائلو.

 مفهوم االتصاالت التسويقية أوال:
نساين قائم عل  أساس اإلشباع اؼبباشر للثاجات إىل أنو نشاط إإذا كاف يف تعريف التسويق إشارة 

السلع وتقدمي النقود ألكا ال  استالـوالرغبات من خالؿ عملية التبادؿ، فإف العملية التبادلية ال تنتهي عند حد 
، تعدو أف تكوف عملية بيع فقط، بل إف اؼبنممة حباجة ألف تتعرؼ بشكل دقيق عل  حاجات ورغبات ااتمع

لكي تسع  إىل تلبيتها أو التفكَت اؼبسبق إلهباد ما يسع  إليو ااتمع من منتجات ذات عالقة بعمل اؼبنممة، 
نساين واالجتماعي مع اعبمهور وع  ما فتقـو اؼبنممة بعملية االتصاالت التسويقية اؼبنصبة كبو تعزيز التفاعل اإل

ًتد الطلب أو رد الفعل عل  شكل بيانات أو معلومات تستخدمو من مزيج ألنشطة االتصاالت اؼبختلفة، ولتس
 تكوف أساس مهم يف صياغة قرارا ا التسويقية القادمة.

ن اعبمهور مو  ،اؼبعلومات من اؼبنممة إىل اعبمهور وانسيابالنشاط االتصا  التسويقي يتمثل يف تدفق ف
 :1اؼبوا  الشكلإىل اؼبنممة كما ىو يف 

 مات من وإلى المنظمة(: تدفق المعلو 10)رقم شكل

 
 
 

 .44ص، 4210 ،عمافالتوزيع و للنشر  صفاءدار  ،الترويج ،أبو علفوأمُت  الدينعصاـ  :المصدر

فعل  اعتبار أف اؼبنممة تنتهج اؼبدخل االسًتاتيجي للتسويق، عليها أف تستقي اؼبعلومات الكافية عن البيئة 
ات اؼبهمة واؼبرغوبة عن اؼبنتجات اؼبوجهة كبو اؼبستهلك، عن اػبارجية اليت ستوجو إليها فيما بعد سيل من اؼبعلوم

 طريق تصميم مزيج تروهبي مناسب وفعاؿ.

سلوؾ اؼبستهلك النهائي  وربريكدؼ بصفة عامة ورئيسية إىل إثارة  التسويقية  االتصاالتأف  وحي 
سنوات األخَتة بعض الكتاب معينة، فقد ظهر يف ال استجابةلشراء اؼبنتج أو طلب اػبدمة أو اغبصوؿ منو عل  

مفهـو واسع عل  أكا تتكوف من كافة عناصر اؼبزيج  مناالتصاالت التسويقية  إىلينمروف  الذينوفبارسي التسويق 
                                                           

1
 .23، ص2004، ا، دار اؽبدى للطباعة وللنشر، سوريالحديث تسويقالفن ، مقلد علي   

 معلومات عن           
 الًتويػػػػج                                  اؼبستهلك والبيئة               

 التسويقية              
 اعبمهور اؼبنممة
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 معزؿباإلضافة إىل الًتويج( ألنو ال يبكن أف تعمل عناصر اؼبزيج الًتوهبي يف  ،اؼبكاف ،السعر ،التسويقي )اؼبنتج
 .1قي األخرىعن عناصر اؼبزيج التسوي

عناصر  أفأي   ،التسويقي مهمة اتصالية تروهبية اؼبزيجىذا اؼبفهـو أف لكل عنصر من عناصر  وأساس
 سلوؾعن ؾبموعة متكاملة من األدوات اليت  دؼ بصفة أساسية إىل إحداث  عبارةمزيج االتصاالت التسويقية 

للمنتج والسعر والتوزيع  األساسيلتسويقي فوري وواضح من اؼبستهلك النهائي عن طريق زيادة قوة اؼبزيج ا
اؼبكاالة يف تسعَت  ،ؼبناسبُتايف الوقت واؼبكاف غَت  اؼبنتج جودة البفا والًتويج. وعل  سبيل اؼبثاؿ أنو يف حالة 

 اؼبزيجفإنو البد أف تؤدي ىذه العوامل إىل فشل وعدـ جدوى سياسات  ،توزيع مثل  قنواتاؼبنتج وعدـ وجود 
 الًتوهبي.

التسويقية يف اؼبنشأة حي  يستخدـ اؼبزيج الًتوهبي  االتصاالتتعقد نماـ  ،من الشكل اؼبوا  تضحوي
للوصوؿ إىل  العامةتنشيط اؼببيعات والعالقات  ،النشر ،وىي اإلعالف والبيع الشخصي ،االتصاؿالذي يبثل أدوات 

باؼبنممة واؼبوردين واؽبيئات اغبكومية  احمليطالوسطاء واؼبستهلكُت واعبمهور الذي تتمثل يف أفراد ااتمع 
 والبنوؾ...اخل.

 (: نظام االتصاالت التسويقية11)رقم شكل

 

 

 

 

 

 .40ص  ،4210 ،عمافالتوزيع و للنشر  صفاءدار  ،الترويج ،أبو علفوأمُت  الدينعصاـ : المصدر

عبماىَت اؼبختلفة اليت وا  م للوصوؿ إىل اؼبستهلكُت اػباصيقـو الوسطاء بإعداد اؼبزيج الًتوهبي  كذلك
ينتج  ،تلف الفئات اعبماىَتيةـبربدث اتصاالت شفهية باحملادثة بُت اؼبستهلكُت و  الوقتويف نفس  ،تتعامل معهم

                                                           
1
 .44، ص2004، عماف، األردف، دار اليازوري للطباعة والنشر، الترويج ،ىبة النجار  

 
 
 
 
 
 

     
 تدفق اؼبعلومات      
 معلومات مرتدة        

 ،الشخصي البيع ،إلعالفا اؼبنممة
 تنشيط اؼببيعات، النشر

العالقات العامة

 البيع ،اإلعالف الوسطاء
 النشر ،الشخصي

 تنشيط اؼببيعات
 العالقات العامة

 

 اؼبستهلكُت

 احملادثػة

 اعبمهػور
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فبا يساعد كال من اؼبنممة والوسطاء عل  تطوير  ،عن األخرى ؾبموعةلكل  مرتدةعن ذلك كلو معلومات 
 يف ربقيق األىداؼ. بالشكل الذي يساىم التسويقيةاسًتاتيجيا م 

 تصاالت التسويقية: تعريف االثانيا
العمليات اؼبتعلقة دبناقلة اؼبعلومات  : تلكلقد عرفت االتصاالت التسويقية بشكل ـبتصر عل  أكا

واستالمها، دبعٌت أف اؼبنممة رباوؿ أف تنقل األفكار إىل اؼبستلم وهبب أف تكوف عملية اؼبناقلة للمعلومات بشكل 
كا :"إدارة عمليات الشراء لدى اؼبستهلك خالؿ أعل   (كوتلر)تصل إىل ما  دؼ إليو، كما عرفها ي أفاعل، 

. وىنا البد اإلشارة إىل أف عمليات البيع اؼبتثققة تبٌت عل  1عملية البيع وقبلها ومراحل االستهالؾ وما بعدىا"
ذلك قبل عملية البيع وخالؽبا ويبتد األمر إىل أكا  أساس إعالـ وإثارة االنتباه باؼبنتجات اليت تقدمها اؼبنممة، ويتم

تذكر اؼبستهلك وتسع  إىل تعزيز صورة اؼبنممة لديو بعد وخالؿ عملية االتصاؿ واليت سبثل يف حقيقتها رد الفعل 
 اؼبتثقق من عملية االتصاؿ.

الًتوهبي ؽبا عل   ومن جانب آخر فقد عرفت االتصاالت التسويقية باذباه مقارب كبو الًتكيز عل  اعبانب
كافة الوسائل السائدة اليت تستخدمها  كا:أأساس أف جوىر االتصاالت التسويقية ىو الًتويج، فقد عرفت عل  

تنسيق  :أكاعل  ، وبذات اؼبعٌت عرفت 2ا ككلالشركة مع اااميع اؼبستهدفة واعبمهور للًتويج إىل منتجا ا أو ؽب
ى لضماف اغبصوؿ عل  اغبد األعل  من اؼبعلومات وخلق التأثَت واإلقناع لدى اعبهود الًتوهبية والتسويقية األخر 

ذاف التعريفاف يشَتاف بشكل واضح إىل اعبانب الًتوهبي اؼبركزي لالتصاالت التسويقية واؽبادفة إىل ، وى3الزبائن
نشطة اليت تقدمها، هباد صيكة التواصل مع اعبمهور اؼبستهدؼ وإمداده باؼبعلومات اؼبناسبة عن اؼبنتجات واألإ

عتماده كأساس يف صيكة من اؼبعلومات عن السوؽ ال فضال عن سعيها اغبثي  حوؿ استقباؿ أك  قدر فبكن
من عرؼ االتصاالت  ىناؾ فأوبشكل موسع قبد ، التسويقية وقرارا ا اؼبتخذة يف أغلب ذلك اإسًتاتيجيته
ار تفاعلي مع اعبمهور اؼبستهدؼ من خالؿ تنميم وتقييم العمليات اإلدارية القائمة عل  حو  عل  أكاالتسويقية 

سلسلة من الرسائل اؼبوجهة كبو اااميع اؼبختلفة منهم باذباه خلق مكانة للمنممة يف ذىنهم، وىذا التعريف 
 :4وبتوي ثالثة عناصر أساسية لتثديد مفهـو االتصاالت التسويقية وىي

 ستجابة.استهدفة ع  الوسائل اؼبتاحة باذباه خلق اغبوار: تنميم عملية اتصاؿ مع اااميع اؼب -1

اؼبكانة الذىنية: التأثَت االهبايب الذي ربققو اؼبنممة من خالؿ عملية االتصاؿ باآلخرين، وتتثقق  -2
 تلك اؼبكانة عندما ترسخ الرسالة يف ذىنية اؼبستلم.

                                                           
1
 Armstrong , J . & Kotler , P, Marketing ; An introduction , 5

th
 ed, Prentice Hall, new Jersey, 2000, p.24 . 

2
 .44ص  ،2006الطبعة األوىل، عماف ، األردف، ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، التسويق أسس ومفاىيم معاصرةثامر البكري،   

3
 .24، ص 2006، عماف األردف، 4، دار اغبامد للنشر والتوزيع، طة والترويجاالتصاالت التسويقيثامر البكري،   

4
 .424، ص 2006ية للنشر، القاىرة، مصر، ، دار النهضة العرباألنشطة الترويجيةسلوى العواد ،   
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 قيامو بعملية الشراء أو االستجابة: رد الفعل اإلهبايب من مستلم الرسالة أو حل مشكلة تسويقية ع  -3
 التفاعل معها.

( تعرؼ االتصاالت التسويقية عل  أكا :"عملية تقدمي وعر  ؾبموعة Dolozierوحسب دولوزير )
متكاملة من احملفزات إىل السوؽ لكر  إثارة أو استمالة ؾبموعة من االستجابات ضمن تلك السوؽ وإرساء 

ن السوؽ وذلك لكر  تعديل رسائل الشركة اغبالية وتشخي  فرص قنوات االستالـ وتفسَت الرسائل الواردة م
 .1اتصاؿ جديدة"

ؾبوعة العمليات والوسائل اليت تستخدمها  ومنو يبكننا أف نصل إىل أف االتصاالت التسويقية ىي
قة مباشرة لنقل أفكارىا أو رسائلها إىل زبائنها، ومن مث إقناعهم وتذكَتىم  ا ودبنتجا ا وخدما ا بطري اؼبؤسسات

أو غَت مباشرة، فاالتصاالت التسويقية تعت  صوت اؼبؤسسة يف فبارسة اغبوار مع كل ما وبيط  ا من زبائن أو 
 متعاملُت آخرين.

 أدوات االتصاالت التسويقية  ثالثا:
 يكوف الشخصي البيع يف أنو حي  ؛عاـ بشكل التسويقية االتصاالت أدوات اؼبوا  الشكل يوضح

 اؼبنممة عن باؼبعلومات العميل إخبار يتم أنو حي  من البيع رجل بُت وشخصي مباشر اتصاؿ ىناؾ
 عل  العميل من بيعال رجل وبصل وكذلك .اؼبنتج سبلك يف رغبتو وإثارة  ا إقناعو وؿباولة ،واؼبنتجات

 .2وسريعة مباشرة بصورة وسياسا ا اؼبنممة ذباه واذباىاتو آرائو عن معلومات

                                                           
1
، عماف، 4طلمية للنشر والتوزيع، ، دار اليازوري العاالتصاالت التسويقية المتكاملة: مدخل استراتيجيضبيد الطائي، أضبد شاكر العسكري،   

 .404، ص2002األردف، 
 
2
 .42 ص، سبق ذكره مرجع، ن األزىريؿبي الدي  
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 أدوات االتصاالت التسويقية (:12)رقم شكل

 

 

 

 

 

، مطبعة جامعة القاىرة والكتاب اعبامعي، إدارة النشاط التسويقي )مدخل استراتيجي(ؿبي الدين األزىري، : المصدر
 .11ص، 1988، 1طاعبزء األوؿ، 

و تنساب في شخصيوالنشر وتنشيط اؼببيعات والتبيُت والتمييز والتكليف يكوف االتصاؿ غَت  اإلعالفيف و 
الرسالة اؼبوجهة بواسطة وسائل  خالؿاؼبعلومات من اؼبنممة إىل العمالء ويتم ذلك يف اإلعالف والنشر من 

تنشيط اؼببيعات فيتم توصيل اؼبعلومات للمستهلكُت من  يفأما  ،االتصاؿ من صثف وإذاعة وتلفزيوف وغَته
التمييز والتكليف والتبيُت يبكن  ؿخالاؼبعار  واؼبسابقات وغَتىا من وسائل تنشيط اؼببيعات ومن  خالؿ

 أما، 1وغَته من اؼبعلومات اليت ترغب اؼبنممة يف توصيلها إليهم إنتاجوللمستهلكُت التعرؼ عل  اؼبنتج ومصدر 
 اؼبنممةفيتم اغبصوؿ عل  معلومات عن آراء العمالء واذباىا م ذباه اؼبنتجات و  ،التسويقيةيف البثوث 

 االسًتاتيجياتسًتاتيجية الًتويج وغَتىا من إ عل لومات يتم تعديل أو اإلبقاء ووفقا ؽبذه اؼبع ،وسياسا ا
 التسويقية.

 : االتصاالت التسويقية المتكاملةالمطلب الثالث
رجاؿ التسويق بالًتويج كنشاط تسويقي يف إيصاؿ اؼبعلومات عن السلع واػبدمات اليت  م يعد اىتماـ

، بل تأكدت لديهم ة طرؽ تسويقية يدركها أك  عدد من اؼبستهلكُتتشبع رغبات وحاجات اؼبستهلكُت ع  عد
 .مفهوما لالتصاالت التسويقية اؼبتكاملة تطور ليصبحالًتويج فكرة أف مفهـو 

كا سبثل االستجابات غباجات ورغبات كثر تكَتا وتطورا وذلك ألوظيفة التسويق يف الشركات ىي األف
ت تستخدـ يف الشركات  دؼ ربقيق أنشطة اؼبعاصرة اليت بداؼبتكاملة من األالزبائن وتعت  االتصاالت التسويقية 

ف االتصاالت أليو، إقناع مع الزبوف، مع احملافمة عل  مضموف رسالة التسويق اؼبوجهة التواصل والتثاور واإل

                                                           
1
 .240، مرجع سالف الذكر، ص ضبيد الطائي، أضبد شاكر العسكري   

 االتصاالت التسويقية

 ؽنشاط حبوث السو  نشاط التكليف نشاط التمييز نشاط التبيُت نشاط الًتويج

بيع 
 خصيش

 عالقات عػامة تنشيط بيعات نشر إعالف
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تقاؿ الًتويج ضافت خصوصية يف عمليات االتصاؿ ومهنية واحًتاؼ يف مكونات االتصاؿ وانأالتسويقية اؼبتكاملة 
 .1صبح االتصاؿ مشو  مع الناسأىل اؼبفهـو الشامل الواسع و إ

وال يد االلكًتوين وأنممة  االنًتنيتولعل من أبرز األدوات اؼبتطورة اؼبتاحة يف عملية االتصاؿ التسويقي 
ماـ اؼبسوؽ ذباه عملية ربليل ، وىذا يعٍت بأف البيانات اؼبتاحة أ2األطباؽ الفضائية والدوائر التلفزيونية اؼبكلقة...إخل

السوؽ وربديد األفراد اؼبستهدفُت قد أصبثت كبَتة ومتنوعة االذباىات، نمرا لتنوع وتعدد السلع واػبدمات 
اؼبتبادلة يف السوؽ، وىذا ما انعكس عل  تنوع حاجات ورغبات اؼبستهلك، ونتيجة لذلك أصبح من الصعوبة دبا  

دية يف االتصاؿ مع الزبائن أو اعبمهور اؼبستهدؼ، فأصبح التنوع يف مزيج كاف اف تعتمد ذات األساليب التقلي
 .االتصاالت أساس مهم ؼبواجهة وسائل اؼبنافسة اعبديدة اليت فرضت نفسها يف السوؽ

 تصاالت التسويقية المتكاملة:تعريف االأوال: 

تعريف موحد وشامل  تعد اغبداثة يف ىذا اؼبوضوع أساس مهم يف عدـ االتفاؽ بشكل تاـ عل  ربديد
التسويقية اؼبتكاملة، حي  أف مالؿبو ال زالت بُت األخذ والرد واالجتهاد يف ربديد تفاصيلو وتأثَته  لالتصاالت

  وؾباؿ تنفيذه، وىذا ما أدى إىل االجتهاد واالبتكار يف تعريفو حي :

طيط والتكامل والتنفيذ عل  أكا :"عمليات االتصاالت الناذبة عن التخ  (Pride & Ferrellعرفاىا )
واليت تقود عل  مدار  ،عالف، ترويج اؼببيعات، العالقات العامة...إخل(لعناصر االتصاالت التسويقية اؼبختلفة )اإل

 ، وىذا التعريف يف جوىره يشَت إىل اآليت:3الوقت إىل خلق تأثَت للعالمة عل  اؼبستهلك اغبا  واحملتمل"

ؼبتكاملة ىو خلق تأثَت مباشر عل  سلوؾ اؼبستهلك واعبمهور اؽبدؼ من االتصاالت التسويقية ا -
 اؼبستهدؼ.

التسويقية اؼبتكاملة تستخدـ كل اؼبوارد اؼبتاحة لديها للوصوؿ إىل ذلك اؼبستهلك اغبا   االتصاالت -
 واحملتمل الذي قد يتعامل مع العالمة التجارية.

تخدمة يف االتصاؿ مع اعبمهور ودبا يقود إىل خلق حالة من التوافق بُت الرسالة اؼبنقولة والقناة اؼبس -
 ربقيق اؽبدؼ وبشكل فاعل.

( بشكل آخر عل  أكا :"عملية التثليل االسًتاتيجي واالختيار والتنفيذ والرقابة عل   Smithوقد عرفها )
ما بُت بشكل فاعل وكفؤ واقتصادي للتأثَت عل  مناقلة اؼبعلومات  التسويقية لالتصاالتكافة العناصر اؼبكونة 

                                                           
1
 24ص، 2040، دار اؼبيسرة للنشر والتوزيع، عماف، األردف، ويقيةاالتصاالت التسعلي فالح الزعيب،    
 .22ص ، مرجع سبق ذكره، االتصاالت التسويقية والترويجالبكري،  ثامر  2
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اؼبميز يف ىذا التعريف ىو التوجو االسًتاتيجي ؼبعٌت  والشيء، 1اؼبنممة واؼبستهلك اغبا  واحملتمل خارج اؼبنممة"
سًتاتيجية عل   كا ربتوي عل  خطوات التثليل واالختيار والتنفيذ والرقابة اإلأاالتصاالت التسويقية اؼبتكاملة و 

تم ذلك بشكل فاعل وكفؤ للوصوؿ إىل اؽبدؼ اؼبطلوب منها وبأقل كافة عناصر االتصاالت التسويقية، واف ي
 قدر فبكن من التكاليف.

كما عرفتو اعبمعية األمريكية لإلعالف":مفهـو يدرؾ القيمة اإلضافية اليت ربدث نتيجة للتكامل بُت 
ترويج اؼببيعات، عالف العاـ، والبيع اؼبباشر، و سًتاتيجية مثل االتصاؿ الشخصي، واإلؾبموعة من األنممة اإل

 ، 2والعالقات العامة فبا وبقق اغبد األقص  من التأثَت االتصا "

إىل حاجات الزبوف وربقيق  واالستجابةثَت أتصاالت التسويقية اؼبتكاملة بأكا التإذف يبكننا أف نعرؼ اال
صل إىل تعميم التوافق واالنسجاـ بُت عمليات االتصاؿ التسويقي وتصميم ال امج وإعداد اػبطط بشكل ي

 .3إدراكات الزبوف كبو سلع وخدمات اؼبنممة

عالف األكاديبي قد أدى بروز مفهـو االتصاؿ التسويقي اؼبتكامل إىل تكيَتات كبَتة يف عام التسويق واإل
عالف يف عدد من اعبامعات العريقة إىل أقساـ "لالتصاؿ واؼبهٍت، فعل  اؼبستوى األكاديبي ربولت أقساـ اإل

"، أو "لالتصاالت التسويقية اؼبتكاملة" كما حدث يف جامعيت "نورث وسًتف" يف شيكاغو، وعل  التسويقي
عالف الصعيد اؼبهٍت تبنت الكثَت من الشركات ىذا اؼبفهـو يف فبارسا ا التسويقية، وربولت الكثَت من وكاالت اإل

، والعالقات العامة، وترويج إىل مؤسسات تسويقية تقدـ خدمات متكاملة تشمل التخطيط للتسويق اؼبباشر
عالف، كما أجريت العديد من الدراسات اؼبيدانية اليت أثبتت فعالية ىذا النموذج يف ضافة إىل اإلاؼببيعات، باإل

 زيادة فعالية العملية االتصالية يف التسويق.

 مبادئ االتصاالت التسويقية المتكاملة :نياثا
بشكل تلقائي، بل إف صبيع عناصر مزيج االتصاالت ىبطط ؽبا ت التسويقية ال وبدث التكامل يف االتصاال

لكي تعمل بشكل متسق ومنسجم بعضها مع البعض اآلخر، وعل  وفق اػبطة اؼبوضوعة لذلك، ويبكن ؽبذه 

                                                           
1
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ف تنجح وتنفذ يف الواقع اؼبيداين إذا ما مت االعتماد عل  اؼببادئ األساسية اليت تستند إليها عملية االتصاؿ أاػبطة 
 :1سويقي اؼبتكامل واليت يبكن تأشَتىا باآليتالت

لكي تبدأ عملية االتصاؿ التسويقي البد أف يكوف للمنتج اؼبعرو  يف السوؽ عالمة تكوف معروفة  -1
من قبل اؼبستهلك ألكا ستع  عن اؼبنافع واؼبزايا اليت وبققها ىذا اؼبنتج إىل اؼبستهلك، وعليو فإف العالمة التجارية 

 سيط بُت اؼبستهلك والشركة ذباه ربقيق اػبطوة األوىل يف عملية االتصاؿ التسويقي اؼبتكامل.ستكوف دبثابة و 

توافق االتصاالت التسويقية اؼبتكاملة مع الشمولية إلسًتاتيجية منممة األعماؿ باذباه ربديد  -2
ف اؼبستهلك احتياجات وأنشطة اؼبستهلك، ويتمثل ذلك التوافق يف اختيار وسيلة االتصاؿ اؼبناسبة لتعري
 باؼبنتجات اؼبعروضة ولتلبية حاجاتو اؼبتعددة واؼبتنوعة ودبا وبقق األىداؼ اؼبوضوعة ؼبنممة األعماؿ.

التكامل اؼبنطقي والتنميمي بُت عناصر مزيج االتصاالت التسويقية وعناصر اؼبزيج التسويقي واؼبستندة  -3
مة ؽبا، ويتم ذلك التكامل من حي  مضموف الرسائل أساسا إىل اػبطة التسويقية اؼبوضوعة لبلوغ األىداؼ اؼبرسو 
 وطريقة االتصاؿ وخصوصية االتصاؿ مع السوؽ اؼبستهدؼ.

االستناد إىل قاعدة بيانات ؿبدثة وباستمرار عن اعبهات واألطراؼ اليت يتم التعامل معها، وتتمثل  -4
 يراىا اؼبستهلك بالسلع واػبدمات.اليت  توالتفضيال والسيكولوجيةغرافية و ىذه القاعدة بكافة البيانات الديب

 (: المفهوم الحديث لالتصاالت التسويقية المتكاملة13)رقم شكل
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 منافع االتصاالت التسويقية المتكاملة : ثالثا
تتمثل فيما  الًتوهبي داء النشاطيف أ والزبوفمنممة صاالت التسويقية اؼبتكاملة ربقق فوائد ومنافع للف االتإ

 : 1يلي

ثَت اؼبطلوب بسبب االنسجاـ يف مضموف ىذه ألتلتقليل حجم الضياع يف مضموف رسالة التسويق وخلقا  -1
  .الرسائل اؼبوجهة للمشًتي

 أدوات ووسائل االتصاؿ اغبدي .مع الزبوف من خالؿ بناء عالقة طيبة ربقيق االتصاؿ اؼبباشر و  -2

 عل  رسائل الشركة اؼبوجهة للزبوف.ثَت تشويش اؼبنافسُت أمن خالؿ تقليل ت ةتعميم النتائج احملقق -3

 .داء التسويقي للشركة ورجاؽبا رباح من خالؿ زيادة فاعلية األربقيق األ -4

يصاؿ فروعها حبي  تعمل وفق مسار واحد إلقسامها و أدار ا و إهود الًتويج داخل الشركة و جتنسيق  -5
 الرسالة إىل الزبوف.

تصاالت التسويقية اؼبتكاملة عل  مساعدة عماؽبا من خالؿ قدرة االأربقيق ميزة تنافسية للشركة و  -6
 الشراء وربقيق األرباح.عمليات البيع و 

تقدمي معلومات ة من خالؿ نممهد ووقت الزبوف والكلف اؼبًتتبة عن حبثو عن منتجات اؼبجتقليل  -7
 .واضثة لو ع  مراحل الشراء

ويقية اؼبتكاملة بشكل كثر عوائد عندما توجو جهود االتصاالت التسأقل كلفة و أجعل النشاط يف ؾبملو  -8
 فاعل وكفؤ.

 .سعار والتوزيع وغَتىاخرى مثل تصميم اؼبنتج واألىل عناصر اؼبزيج التسويقي األإامتداد اؼبنافع  -9

 بين االتصاالت التقليدية والمتكاملة:االختالف أوجو : رابعا
أدت االتصاالت التسويقية التقليدية وع  عناصر مزهبها اؼبختلف دورا حيويا ومهما يف حينو لتامُت 
التواصل مع األطراؼ اؼبستهدفة وعكس اعبانب الًتوهبي كأساس يف أنشطتها وأدائها مع اعبمهور، وإف اؼبقارنة 

بينها وبُت االتصاالت التسويقية   تقلل من قيمتها ولكنو ي ز أوجو االختالؼ مااليت يوضثها اعبدوؿ اؼبوا  ال
اؼبتكاملة، فهذه األخَتة ركزت عل  اغبوار التفاعلي اغباصل بُت األطراؼ اؼبتبادلة يف االتصاؿ واف يكوف اغبوار 

ومصدرا يف ذات الوقت يف  إقناعي وتأثَتي ػبلق عالقات طويلة األمد، ومشاركة فاعلة واف يكوف اؼبتلقي جزءا
 .2عملية االتصاؿ
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 االختالف بين االتصاالت التقليدية واالتصاالت المتكاملةأوجو (: 2جدول)

المفهوم الحديث لالتصاالت  المفهوم التقليدي للترويج وجو المقارنة
 التسويقية المتكاملة

اذباه واحد من اؼبنشاة إىل السوؽ  اذباه عملية االتصاؿ
 اؼبستهدؼ

 اؿ تباد  يف االذباىُتاتص

االتصاؿ والتفاىم مع السوؽ 
 اؼبستهدؼ

 االتصاؿ أكثر ومستمر االتصاؿ قليل

 صبيع عناصر اؼبزيج التسويقي عنصر الًتويج يف اؼبزيج التسويقي فقط عناصر النشاط الًتوهبي
أنبية اإلعالف يف النشاط 

 الًتوهبي
ة بسبب تزايد أقل أنبية وأقل فاعلي أنبية وأكثر فاعلية أكثر

 وسائلو وقنواتو واتساع السوؽ
التنسيق بُت عناصر وطرؽ 

 الًتويج
 أكثر قليل

عدد طرؽ الًتويج اؼبوجهة 
 للسوؽ اؼبستهدؼ

 أكثر ويف نفس الوقت قليل

 كبو ربقيق عالقة مشًتكة كبو عقد صفقة ذبارية التوجو التخطيطي
حملافمة عل  العالقة مع ا  دؼ إىل  دؼ إىل كسب األطراؼ اؼبقابلة األىداؼ

 األطراؼ اؼبقابلة
ساس يف عملية أالتعويل عليها ك ذباوزىا كأساس يف عملية االتصاؿ العالمة التجارية

 االتصاؿ
، 2006، عماف، األردف، 4ط، دار اغبامد للنشر والتوزيع، االتصاالت التسويقية والترويجثامر البكري، المصدر: 

 .400ص
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 ةالتسويقي تاالتصاالعناصر ترويج و المبحث الثاني: ال
يعت  الًتويج نشاط تسويقي ال غٌت عنو يف عام يتسم باؼبنافسة الشديدة حي  اؼبنتجوف واؼبوزعوف 

 سواؽاألخصوصا يرظبوف االسًتاتيجيات والسياسات واػبطط التسويقية يف ؿباولة إليصاؿ أفكارىم ومنتجا م إىل 
تهلكُت وتعقدت عملية ازباذ قرار الشراء بتعقد وتشابك السلوؾ اإلنساين احتياجات ورغبات اؼبس تعاظمت أين

 يف ضوء ىذا الكم اؽبائل من السلع واػبدمات اؼبطروحة يف السوؽ.

 مفاىيم أساسية حول الترويجالمطلب األول: 
اليت هبب أف يعت  الًتويج أحد عناصر اؼبزيج التسويقي اؽبامة وتنبع أنبية ىذا العنصر أنو األداة الفعالة 

تستخدمها اؼبؤسسات أيا كانت طبيعة نشاطها يف ربقيق عملية اتصاؿ مع البيئة اػبارجية وما فيها من صباعات  
 كاؼبستهلكُت، اؼبنافسُت واؼبؤسسات األخرى.

 أوال: تعريف الترويج وأىدافو األساسية
ل  مدى يتوقف عت قباح ما تقدمو اؼبؤسسات من أفكار أو سلع أو خدماإف  تعريف الترويج: -1

فعالية اإلسًتاتيجية الًتوهبية اؼبطبقة، فالًتويج من ىذا اؼبنطق ما ىو إال الواجهة العملية اليت  دؼ اؼبؤسسة 
من خالؽبا إىل إيصاؿ ما لديها من سلع أو خدمات إىل اؼبستهلكُت اؼبستهدفُت بل أف يعت  الًتويج اؼبرآة 

يتم طرحو من سلع أو خدمات، كما يهدؼ الًتويج  ما مت ومااليت يتم من خالؽبا التعرؼ عل  مضموف 
 إىل اختيار اؼبستهلكُت وإثارة انتباىهم واىتمامهم حوؿ السلع واػبدمات اؼبطروحة للشراء ومن مث لشرائها.

كلمة الًتويج يف اللكة العربية مأخوذة من روج ، راج، روجا، أي نفق وعليو كلمة الًتويج تعٍت تدقيق ىذا 
 .1وتصريفو، وال بد من االتصاؿ باآلخرين، وتعريف الناس بالسلع واػبدمات اليت يبتلكها البائعالشيء 

إف الًتويج مفهـو حدي  العهد، حاوؿ العديد من الدارسُت والباحثُت اإلؼباـ جبوانبو وخصائصو من خالؿ 
 :2تقدمي تعريف لو، من أبرزىا مايلي

يتم ضمن إطار اعبهد التسويقي وينطوي عل  عملية اتصاؿ نشاط الذي الىو :" لًتويج( لكوتلر)تعريف 
عل  عملية االتصاؿ اليت ينطوي عليها الًتويج  دؼ اإلقناع فقط ويف  (كوتلر)إقناعي"، يف ىذا التعريف ركز 

حقيقة األمر ربقق للًتويج ما ىو أكثر من إقناع اؼبستهلكُت لشراء السلع واػبدمات بل تتثداىا إىل أكا تتم 
اإلبالغ واإلحياء، وترؾ االنطباع ليس عل  سلع وخدمات اؼبؤسسة فثسب، بل عل  تكوين معرفة حوؿ  بكر 

 اؼبؤسسة نفسها.
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:"الًتويج ىو نماـ متكامل يقـو عل  نقل اؼبعلومات عن السلعة أو اػبدمة بأسلوب ( كينكيد)تعريف 
 لعة  أو اػبدمة  واؼبروج ؽبا".إقناعي إىل صبهور مستهدؼ من اؼبستهلكُت عمل أفراده عل  قبوؿ  الس

:"الكر  من الًتويج ىو نقل اؼبعلومات عن السلعة أو خدمة بأسلوب إقناعي مصنع ( ستانلي)تعريف 
وموجو للتأثَت عل  ذىن اؼبستهلك دبا يقوده يف النهاية إىل تصرؼ سلوكي باذباه السلعة أو اػبدمة اليت يروج ؽبا، 

 الشرائي". والذي يع  عنو يف العادة بالسلوؾ

البيػػع الشخصػػي، تنشػػيط اؼببيعػػات العالقػػات  عػػالف،كمػػا مت تعريػػف الػػًتويج بأنػػو مػػزيج خػػاص مػػن أدوات اإل
 .1العامة الذي تستخدمو اؼبنممة من اجل متابعة أىدافها اإلعالنية والتسويقية

ق صبيػػع جهػػػود ( فػػَتى إف الػػًتويج يتكػػػوف مػػن التخطػػيط والتنفيػػذ والرقابػػػة ويسػػع  إىل تنسػػيGravensإمػػا )  
اؼبنممػػػة ذات العالقػػػة وتنفيػػػذ إغػػػرا  االتصػػػاالت مػػػع كػػػل مػػػا ىػػػو موجػػػود يف بيئػػػة اؼبنممػػػة لبنػػػاء قنػػػوات اؼبعلومػػػات 

 .2ومستويات مرغوب فيها من اإلقناع لكر  بيع اؼبنتج

إف الدور األساسي للًتويج يتمثل يف خدمة النشاط التسويقي، وذلك من خالؿ تعريف وإقناع الشروبة 
دفة خبصائ  اؼبنتجات، وإدراؾ اؼبنافع العائدة عليهم، فالًتويج يشكل ؾبموعة االتصاالت اليت هبريها اؼبنتج اؼبسته

 باؼبشًتين اؼبرتقبُت بكر  إقناعهم وتعريفهم بالسلع واػبدمات اؼبطروحة يف األسواؽ وإغرائهم لشرائها.

عتمد وتستند عل  فعالية عملية االتصاؿ فجميع العاملُت بالنشاط الًتوهبي يدركوف بأف فعالية الًتويج ت
اؼببنية عل  التفاىم والتناغم بُت اؼبؤسسات كمرسلُت وبُت اؼبستهلكُت كمستقبلُت للمعلومات اؼبرسلة من الطرؼ 
األوؿ، واؼبتعلقة جبوانب عدة أنبها إظهار اؼبنافع وأسعار وأماكن وأوقات وجود السلع أو اػبدمات وكذلك متابعتو 

 .3الشراءللوصوؿ إىل 

يلعب الًتويج دورًا مهمًا يف ؾباؿ االتصاالت للتعريف باؼبنممة وتعزيز عالقتها : وظائف الترويج -2
باعبمهور اؼبستهدؼ ترفع  من والتأثَت يف سلوكو الشرائي وتوجيهو دبا يتفق مع أىداؼ اؼبنممة التسويقية وخلق 

شبكة واسعة ومعقدة من نماـ الًتويج تبق  كما ىي االنطباع االهبايب لديهم وتقـو اؼبنممات اؼبعاصرة بإدارة 
 ، ومن بُت الوظائف اليت يؤديها الًتويج كنشاط اتصا  ما يلي: 4التسويقي ووضع اػبطط الالزمة لذلك

                                                           
1 Armstrong, J & Kotler. P, Marketing ; An introduction , 5

th
 ed, Prentice Hall, new Jersey, 2000, p .402.  . 

2 Gravens, D, Strategic Marketing,  6
th

 ed , Lrwin Mc Graw – Hill, VSA , 2000, p.353. 
 .01، ص4220، مكتبة عُت مشس، القاىرة، مصر، أساسيات إدارة اإلعالنطلعت أسعد عبد اغبميد،  3
،  عدد من الشركات اإلنتاجية العراقيةو يفيو وربليليدراسة تطبيق، اثر العوامل والعقبات البيئية يف زبطيط وقباح اغبمالت الًتوهبية ،علي كرمي اػبفاجي 4

 .3.ص، العراؽ2044(: 4/ العدد )42العلـو اإلنسانية/ االد مجلة جامعة بابل/ 
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: يبارس الًتويج عل  اؼبستهلك نوعا من التثريك لرغباتو ويصور لو ىذه جهة نظر المستهلكو من  - أ
 :1جل ربقيق الرفاىية، وعليو يقـو الًتويج بالوظائف التاليةالرغبات كثاجيات ال بد منها من أ

 الًتويج ىبلق الرغبة من خالؿ أساليب اعبذب واإلقناع اؼبستخدمة -

الًتويج يًتؾ انطباعا لدى اؼبستهلك من خالؿ إعالمو عن طريق ما تقدمو الوسائل الًتوهبية من  -
يزا ا، اؼبنافع والضمانات اليت تقدمها كل من السلعة أو معلومات حوؿ أسعار السلع واػبدمات وكذا أحجامها، فب

 اػبدمة ومؤسسة نفسها من خالؿ ما بعد البيع .

الًتويج وبقق تطلعات اؼبستهلك وىذا ما رباوؿ الوسائل الًتوهبية الوصوؿ إليو مع اؼبستهلك، فعندما  -
قل بل تركز عل  السرعة والسهولة والرفاىية تقدـ اؼبؤسسة سيارة مثال، فهي ال تقدـ السيارة عل  أكا وسيلة للن

واغبركة اؼبنسجمة واالعتبارات اإلضافية اؼبتعلقة بالسيارة، وعليو يبكن القوؿ أف اؼبؤسسة تقدـ إضافة إىل اؼبنتجات 
 واألفكار، توقعات اؼبستهلكُت.

يف تفعيل  : من خالؿ ما يقدمو الًتويج تتجل  لنا وظيفة رجل التسويقمن وجهة نظر رجل التسويق - ب
ىذه العملية لكي يؤثر عل  الطلب ويرفع من مبيعات اؼبؤسسة، وعليو فإف وظائف الًتويج تقـو عل  أساس ما 

 :2يلي

زيادة اؼببيعات أو احملافمة عل  مستواىا: عن طريق االعتماد عل  أفكار رجاؿ ومندويب البيع، اؼبوزعُت،   -
ربسُت صورة اؼبنتج يف أذىاف اؼبستهلكُت وخلق الرغبة لديهم كما تعتمد اؼبؤسسة عل  إسًتاذبية اإلعالف قصد 

 من أجل اقتناء وضماف استمرارية شرائها.

التكلب عل  مشكل البفا  اؼببيعات: الذي قد تتعر  لو اؼبؤسسة يف مرحلة من مراحل دورة حيا ا  -
ف الذي يبكن أف ينقد أو نتيجة حدوث متكَتات جديدة وفجائية عل  مستوى السوؽ وىذا ي ز دور اإلعال

 العديد من اؼبنتجات اليت تكوف عل  وشك الزواؿ.

تقدمي سلعة جديدة: وىنا تعتمد اؼبؤسسة عل  كافة طرؽ الًتويج وعليها بتكثيف ىذه العملية من أجل  -
 استقطاب أك  عدد من اؼبستهلكُت من أجل تكطية التكاليف والرفع من اؼببيعات.

 

                                                           
 .44بشَت العالؽ واخروف، مرجع سابق، ص   1
 .نفسواؼبرجع  2
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 : أىداف الترويج -3
جريت أجريت من قبل مركز حبوث اتصاالت التسويق وكذلك تلك اليت أالدراسات السابقة اليت أوضثت 

ىداؼ رئيسية حي  تسع  أربعة أوروبا وجود أمن قبل العديد من اؼبنممات التجارية يف الواليات اؼبتثدة و 
 : 1ىل ربقيقها من اغبمالت الًتوهبية اليت تنفذىا وىيإاؼبنممات 

كا تبث  عن إسواء كانت اؼبنممات صناعية أـ استهالكية أو خدمية ف :نيةبناء الصورة ال ى - أ
و الفعليُت، فالصورة اؼبدركة عل  أيصاؿ صور ا عل  النثو اؼبطلوب إىل عمالئها احملتملُت إالكيفية اليت يبكن  ا 

 النثو األفضل ىي القادرة عل  خلق البيئة اؼبالئمة اليت يبكن فيها تسويق منتجا ا.

 
دارة اؼبنممة أكثر من العمالء خبصوص ما يبكن ربقيقو من إيفًت  أف تعرؼ : لمعلومات والتعليما - ب

اؼبنتجات اؼبزمع تسويقها وما يبكن أف تؤديو، ففي النشاط التسويقي اؼبنمم فإف مستوى األداء سيتثدد عل  
ممة دراؾ العميل ؼبا تطرحو اؼبنىتماـ خاص إلاأساس التثليل السليم للعميل وغباجاتو ورغباتو،كذلك هبب إبداء 

نبية كبَتة خاصة يف بناء اسًتاتيجيات السوؽ وذلك عندما أكد من فهمو لذلك، الف ىذا التثليل دقيق لو والتأ
مة مه اؼبعرفةيتم ح  العمالء عل  شراء اؼبنتج بطرؽ جديدة وـبتلفة عن الطرؽ اؼبعتمدة سابقا، وتعد اؼبعلومات و 

 وىل من إدخاؿ اؼبنتجات اعبديدة إىل السوؽ.أيضا خالؿ اؼبراحل األ

 
ثَت عل  أخرى تستهدؼ التأف تعقب مرحلة اؼبعلومات والتعليم مرحلة أهبب ثير على المواقف: أالت - ت

فضل  ذا اػبصوص ىو البناء جراء األـ منتجات اؼبنممة واإلءثَت عل  مواقفهم بطريقة تالأي التأالعمالء احملتملُت 
ف االفًتا  السائد ىو اؼبواقف أو بناء وتطوير موقف جديد، و ذا اػبصوص قبد أتطويره عل  اؼبوقف السابق و 

ذ ربدد موازنة الًتويج اعتمادا إاؼبثل  للعمالء ىي تلك اليت تبٌت عل  تصورا م اذبو اػبدمات اؼبزمع الًتويج ؽبا، 
 عل  ىذا االفًتا . 

وؿ وينصب عل  ساسيُت نبا: األأدين ينطوي ىذا اؽبدؼ عل  بع: الحث على الوالء والت كير - ث
دارة اؼبنممة من جهة باستمرار يف ح  عمالءىا عل  االتصاؼ بدرجة والء إذ ترغب إح  العمالء عل  الوالء 
ف عادا م السلوكية ىي عادات متكَتة وقصَتة أخرى فاف العمالء حباجة الف يدركوا أعالية ؼبنتجا ا ومن جهة 

يو فاف ىدؼ اغبملة الًتوهبية يف مثل ىذه اغبالة يتثدد يف اغب  عل  الشعور باف ىذه مد ويبكن تكيَتىا، و علاأل
 العادة ىي صثيثة وعملية وال هبب تكيَتىا، والفعل الذي يسهم عل  اغب  عل  الوالء ىو التذكَت. 

                                                           
1
 (.202-200)صمرجع سبق ذكره، ؿبمد عواد الزيادات،   
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دارة ، واليت تعمل إإذف األىداؼ اليت ترجوا اؼبنممات ربقيقها من خالؿ عملية الًتويج عن منتجا ا
 :1تتلخ  فيما يليالتسويق من أجل بلوغها، 

وبقق الًتويج ارتفاعا ملثوظا يف اؼببيعات والعائدات اليت يبكن أف تكطي تكاليف العملية والًتوهبية  -
 وتكلفة التسويق وربقق رحبا عاليا من خالؿ ربريك الطلب وزيادتو.

ت ألخر وخاصة ذوي اؼبواقف تذكَت اؼبستهلكُت من ـبتلف الفئات بالسلعة أو اػبدمة من وق -
اإلهبابية كبو اؼبؤسسة ومنتجا ا، حي  يعت  ىذا اؽبدؼ الًتوهبي ضروري من أجل تعميق درجة 
الوالء النسيب للمستهلكُت اذباه السلعة أو اػبدمة، يبنع يف نفس الوقت التثوؿ إىل منتجات 

 اؼبنافسُت.

 ع واػبدمات بصورة مستمرة.إمداد اؼبستهلك اغبا  واؼبرتقب باؼبعلومات عن السل -

 .ازباذ قرار الشراء واالستمرار بالشراء وح  األصدقاء عل  ذلك فبا يزيد الكميات اؼبباعة -

 احملافمة عل  السمعة اعبيدة للسلعة أو اػبدمة بُت اعبمهور. -

 توسيع نطاؽ اؼبستهلكُت. -

 إدخاؿ أساليب جديدة بُت الفًتة واألخرى باستخداـ وسائل اتصاؿ حديثة. -

 انيا: عالقة االتصال الترويجي بعناصر المزيج التسويقيث
إف العالقة بُت عناصر اؼبزيج التسويقي ىي عالقة تكاملية حي  يكمل الواحد منهم اآلخر وال يبكن 

 : 2ستكناء عن أي عنصر من ىذا اؼبزيج، حي اال

إىل درجة كبَتة مدى : إف طبيعة السلعة أو اػبدمة وطبيعة مستهلكيها ربدد عالقة االتصال بالمنتج -1
ليو، وزبتلف وسائل االتصاؿ إحاجتها لالتصاؿ، فكلما كاف اؼبنتج اؼبوجو إىل السوؽ كبَت كلما زادت اغباجة 

ثر أاؼبستعملة باختالؼ طبيعة اؼبنتج مثال منتج ذو تقنية عالية يتطلب القياـ حبمالت اتصالية كبَتة،كما يت
االتصاؿ بدورة حياة اؼبنتج، وكذلك الفئة اؼبوجهة إليها، ويعمل االتصاؿ عل  وضع صورة حسنة للمنتج وتصثيح 

 اؼبفاىيم اػباطئة عنو وتقدمي كافة اؼبعلومات الالزمة من خصائ  ومزايا ومنافع.

باؼبؤسسات  : يؤثر االتصاؿ عل  السعر، خاصة يف حالة ارتفاع السعر مقارنةعالقة االتصال بالسعر -2
قناع اؼبوزعُت بالتعامل معها، واللجوء اىل ضبالت إشهارية، ومصاريف اؼبنافسة لذا هبب استخداـ القوى البيعية إل

كا تكط  حبجم اؼببيعات لذلك ينصح اػب اء بتكثيف أال إىذه االتصاالت بالرغم من أف تكلفتها غالية 
 االتصاالت لتثسُت اؼببيعات.

                                                           
 .22، ص2004مصر، اؼبكتب اعبامعي اغبدي ، ، عصر العولمة أسرار الترويج فيؿبسن فتثي عبد الصبور،  1
 .2، ص 2040، فلسطُت، األكاديبية العربية، كلية الدراسات العليا تصال التسويقي،اال عن دراسة، رضوافؿبمد ىشاـ ؿبمد  2
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: ىبتلف االتصاؿ حسب اؼبنافذ اؼبستخدمة يف توزيع السلع، فإذا كانت زيععالقة االتصال بالتو  -3
ذا كانت عملية البيع سبر بعدة إما أىل اؼبستهلك النهائي فإف الًتكيز يكوف عل  القوى البيعية، إالسلعة تباع مباشرة 

الوكاالت التابعة ؽبا  شهار، وكذلك عر  صبيعإلمراحل وبالعديد من قنوات التوزيع فاف االىتماـ يكوف اك  با
 مع أماكن وجود اؼبنتجات.

 عناصر المزيج الترويجي :المطلب الثاني
مػػػن اؼبكونػػػات الػػػيت تتفاعػػػل وتتكامػػػل معػػػا  ؾبموعػػػةصػػػطالح )اؼبػػػزيج الػػػًتويج( يطلػػػق علػػػ  اقػػػوؿ أف ال نػػػايبكن

وهبػػػي شػػػأنو شػػػأف اؼبػػػزيج الًت  فػػػاؼبزيج، إطػػػار الفلسػػػفة التسػػػويقية السػػػائدة يفلتثقيػػػق األىػػػداؼ الًتوهبيػػػة للمؤسسػػػة، 
داؼ ػاؼبكونػػػات والعناصػػػر الػػػيت تتػػػوازف وتتناسػػػق بطريقػػػة فعالػػػة لتثقيػػػق األىػػػ مػػػنالتسػػػويقي، يشػػػتمل علػػػ  ؾبموعػػػة 

 :1التالية يف العناصربشكل عاـ وموسع وتتمثل أىم مكونات الشبكة الًتوهبية  ،اؼبوضوعةالًتوهبية 

 . الشخصي البيع -
 .والنشر الدعاية -
 . العامة العالقات -
 . اؼببيعات ترويج -
 . اإلعالف -

 التسويق اؼبباشر -

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .42ص، ذكره ، مرجع سبقالًتويج ،أبو علفو الدينعصاـ   



  األساسيةاالتصاالت التسويقية وعناصرىا  ................................................................................ الفصل الثاني:

81  
 

 (: عناصر الشبكة الترويجية14)رقم شكل

 

 

 

 

 

 

، 2002، دار اليازوري العاؼبية للنشر والتوزيع، األردف، الترويج واالعالن التجاريبشَت عباس العالؽ،  :المصدر
 .81بتصرؼ، ص

 يتكػوف، ألي منممة ىادفة لتثقيػق الػربح، حيػ  ةمكونات الشبكة الًتوهبي كثر أ وضح يالسابق  والشكل
للمػػزيج الًتوهبػي لتسػػويق السػلع واػبػػدمات  الكليػةالتشػػكيلة الواسػعة و  نمػالرحبيػػة  األعمػاؿاؼبػزيج الًتوهبػي ؼبنممػػات 

وىػذا اؼبػزيج مػن التشػكيلة يضػم االتصػاؿ التسػويقي  ،تسػويقها يفبعض االستثناءات البسيطة  اؽب ىذه األخَتة اليت 
 .  اؼبباشريو اؼبباشر وغَت بنوع

 الدعاية  والنشر والعالقات العامة  -أوال 
 الدعاية والنشر  - 1
اكتسػػػبت الدعايػػػة معػػػٌت معينػػػا عػػػن طريػػػق االسػػػتعماؿ، أبعػػػدىا عػػػن اؼبعػػػٌت  مفهـــوم  الدعايـــة والنشـــر:  - أ

ف أو الػػػًتويج اللكػػػوي للكلمػػػة نفسػػػها، فالكلمػػػة نفسػػػها تػػػدؿ علػػػ  النشػػػر، وبعضػػػهم يعت ىػػػا مرادفػػػة لكلمػػػة اإلعػػػال
والبعض اآلخر يطلقها عل  نشػر األخبػار السياسػية علػ  اعبمهػور بقصػد التػأثَت عليػو، بينمػا يػذىب خػ اء اإلعػالـ 
إىل أف اصػػػطالح   "الدعايػػػػة " هبػػػػب أف يطلػػػػق فقػػػط علػػػػ  اعبهػػػػود الػػػػيت تبػػػذؿ لتكيػػػػَت معتقػػػػدات النػػػػاس واذباىػػػػا م 

شػػر اؼبختلفػػة، وتتخػػذ الدعايػػة أشػػكاال عديػػدة فقػػد تكػػوف علػػػ  وآرائهػػم الػػيت يسػػيطر فيهػػا الداعيػػة علػػ  وسػػائل الن
شكل خ  قصػَت كػإبراز ربسػينات علػ  سػلعة معينػة أو بصػورة مقالػة مطولػة أو صػورة فوتوغرافيػة يتبعهػا شػرح ؽبػا أو 

 .1لعدة صور باإلضافة للمقالة

                                                           
 .44ص، ذكره بق، مرجع سالباشاالربايعة وؿبمد  علي  1

 المستهـلك                                                                   المنتــج    

االتصال قنوات  

 
 . اإلعالف

 الشخصي. البيع
 .والنشر الدعاية
 .العامة العالقات
 اؼببيعات. ترويج

 التسويق اؼبباشر

ترويجية ال الرســالة  
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ممػػة للتػػأثَت يف الػػرأي، والدعايػػة تعػػٍت نشػػر معلومػػات وفػػق اذبػػاه معػػُت مػػن جانػػب فػػرد أو صباعػػة يف ؿباولػػة من
وتكيَت اذباه األفراد واعبماعات، باستخداـ وسائل اإلعالـ واالتصاؿ باعبمػاىَت، أو ىػي عػر  معلومػات يف شػكل 

 .1إخباري 

وىنػػػاؾ مػػػن يػػػرى بػػػأف النشػػػر تسػػػويق للعالقػػػات العامػػػة، وىبتلػػػف النشػػػر عػػػن اإلعػػػالف يف أف النشػػػر ال تػػػدفع 
اؼبنممػػة أف تنشػػر بعػػض األخبػػار يف مصػػلثتها أي يف مصػػلثة الشػػركة؛ وينمػػر اؼبنممػػة )الشػػركة( عنػػو شػػيئا، وربػػاوؿ 

 .2اؼبستهلك / اؼبستمع إىل ما ينشر عل  أنو حقيقة وليس إعالنا

ويف موضػػػع آخػػػر يعػػػرؼ النشػػػر بأنػػػو أحػػػد أشػػػكاؿ الػػػًتويج واالتصػػػاؿ غػػػَت الشخصػػػي غػػػَت اؼبػػػدفوع األجػػػر 
جا ا بطريقة منممػة ومفيػدة قػد تػدفعها إىل اغبػدي  عنهػا، كمػا واؼبنشأة سبد وسائل اإلعالـ بأخبار عنها، وعن منت

 .3تقـو اؼبنشأة بإجراء بعض االتصاالت وتنمية بعض العالقات مع وسائل اإلعالـ ؽبذا اؽبدؼ 

ومػػن مث فػػإف عمليػػة النشػػر ىػػذه ال تػػًتؾ للتلقائيػػة ولكنهػػا تػػأيت عػػن قصػػد وزبطػػيط ونتيجػػة جهػػد مػػنمم مػػن 
فو وؾباالتو مث التنسيق بينو وبُت عناصر اؼبزيج الًتوهبػي األخػرى إذا مػا تقػرر اسػتخدامو، جانب اؼبنممة وربديد أىدا

وبالرغم من أف اؼبنشأة ال تدفع شبنا ؽبذا النشر فإف ؽبذا النشاط  أيضا تكلفتو النسػبية الػيت تتمثػل يف ربضػَت وإعػداد 
 اإلعالـ.األخبار، ويف االتصاالت وتنمية العالقات مع وسائل اإلعالـ ورجاؿ 

 :4يتميز النشر دبجموعة من اػبصائ  اؼبتمثلة فيما يلي خصائ  الدعاية والنشر: - ب

 يعت  من االتصاؿ غَت الشخصي . -
 عدـ ربمل اؼبنشأة لتكلفة الوسيلة اؼبستخدمة يف النشر. -

 عدـ ربكم اؼبنشأة يف صياغة الرسالة أو حجمها أو زمن نشرىا. -

 عالقات العامة.اااؿ الطبيعي واؼبباشر للنشر ىو ال -
نشػػاط النشػػر نشػػاط وجهػػد ـبطػػط مػػن جانػػب اؼبنممػػة غبػػ  رجػػاؿ اإلعػػالـ علػػ  االىتمػػاـ  ػػا ونشػػر  -

 أخبارىا.

 ال توجد فئة معينة مستهدفة من اعبمهور بواسطة الدعاية. -

 إف الدعاية ترتبط بقضية معينة بعينها تنتهي بانتهائها. -

                                                           
 .262، صمرجع سبق ذكرهكي خليل اؼبساعد، ز   1
 .322ص  ،2002، مصر الدار اعبامعية اعبديدة للنشر, ,أساسيات التسويق، أبو قثف السالـعبد   2
 .320ص ،ذكره بق، مرجع سؿبي الدين األزىري  3
، .2000، دار مكتبة اغبامد، عماف، األردف، بعة األوىلالط ،استراتيجية التسويق )مدخل كمي وتحليلي( ،جاسم ؿبمد الصميدعي ؿبمود  4

 .221ص
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 العالقات العامة  -2
العربية وكذلك معمم الدوؿ النامية من اؼبوضػوعات  البالدالعامة يف  لعالقاتا  العالقات العامة:فهوم م - أ

 بالنسػػػبةمػػػن البثػػػ  والدراسػػػة وذلػػػك لفػػػًتة طويلػػػة علػػػ  الػػػرغم مػػػن أنبيتهػػػا الكبػػػَتة  الكػػػايفالػػػيت م تلػػػق االىتمػػػاـ 
 :1بُت أسباب ذلك ما يلي للمنممات ومن

الػذي تلعبػو  الػدورمػة بالنسػبة للمنممػة أو ىامشػية قتناع الكثَت بالػدور الػذي تلعبػو العالقػات العاا عدـ -
 إدارة العالقات العامة يف اؼبنممات العربية بصفة خاصة.

نشػػاطات أخػػرى كػػاإلعالف والدعايػػة والنشػػر  وبػػُتالكثػػَت بػػُت العالقػػات العامػػة كوظيفػػة ونشػػاط  خلػػط -
ألىرامػػات بقصػػد توطيػػد ا يشػػيدوف نواكػػاالعهػػد الفرعػػوف قبػػد أف الفراعنػػة   منػػذلكػػن إذا حبثنػػا يف تػػاريخ العػػرب قػػديبا 

والقبائػل لتثبيػت قواعػد حكمهػم كانػت تبػٌت  ويالتدالػوكما أف فبارسات اغبكػاـ بالػدوؿ و  ،العالقات بُت ساللتهم
 ثقة التابعُت ؽبم . وكسبيف األصل عل  ؿباوالت إرضاء الشعب 

فػإف ىػذا يتطلػب التعػرؼ علػ   العامػة ىػي اسًتضػاء اعبمػاىَت العالقػاتإذا كاف مػن اؼبمكػن القػوؿ بػأف  إذف
 واضػثةوالتطبيقية اؼبمكن تبنيها لتثقيق اؽبػدؼ السػابق بشػكل يسػاىم يف ربقيػق أىػداؼ  العلميةما ىي التقنيات 

 .  مبتدئسواء كاف ىذا عل  مستوى منممة، أو شخصية سياسية أو دولية أو حىت تاجر 

الوقػت اغبػا  أف تتعػاوف مػع بعضػها الػبعض الػدوؿ ربػاوؿ يف  معمػممستوى العالقات الدولية قبد أف  وعل 
تكػوف  أففبػا فػر  عليهػا  ،كػ )التلوث، التوازف السياسي، الفقػر واإلسػكاف ...اخل (  اؼبشكالتواجهة العديد من ؼب

الػػيت نسػػمع عنهػػا  والقنصػػلياتا السػػفارات مػػبينهػػا عالقػػات حسػػنة ووطيػػدة حػػىت يبكػػن مواجهػػة ىػػذه اؼبشػػكالت، و 
ىػي إال دبثابػة رجػل عالقػات عامػة لػدى دولػة معينػة يسػاىم  ماحملاوالت، فالسفارة أو القنصلية اآلف إال ترصبة ؽبذه ا

 مهنػدساؼبعينة لدى الدولة اؼبضيفة، وىذا يقودنا للقوؿ أف رجل العالقات العامة ىػو  الدولةيف ربسُت ظبعة وصورة 
معهػػػا )كاؼبسػػػتهلكُت ،  التعامػػػلوأطػػػراؼ  بنػػػاء العالقػػػة الطيبػػػة )والسػػػمعة اغبسػػػنة أو الصػػػورة اعبيػػػدة ( بػػػُت اؼبنممػػػة

 .2اؼبوردين واغبكومة..( 

اذبػػػاه عقػػػالين إلدامػػػة الصػػػلة اعبيػػػدة بػػػُت اؼبؤسسػػػة وصبهػػػور  بنػػػاءالعالقػػػات العامػػػة ىػػػي فلسػػػفة اإلدارة يف  وأف
 ةخاصػعلػ  ربقيػق أىدافػو اؼبرجػوة، ألف يف ذلػك مسػانبة يف قبػاح أو فشػل اؼبشػروع نفسػو  والعمػلاؼبتعاملُت معهػا، 

                                                           
1
 .202ص ،ذكره مرجع سبق ،والعالقات العامة اإلعالنىندسة ، السالـ أبو قثف عبد   

2
  .240ص نفسو، اؼبرجع  
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السػػلع فبػػا لػػو أكػػ   وتطػػورتيف الوقػػت اغباضػػر الػػذي تعػػددت فيػػو الشػػركات اؼبنافسػػة، وتنػػوع اإلنتػػاج بشػػكل كبػػَت 
 .1األثر يف زيادة الفرص التسويقية يف السوؽ 

أكػػػا أداة  أي، فالعالقػػػات العامػػػة ىػػػي أداة االتصػػػاؿ بػػػُت شػػػخ  أو صباعػػػة أو مؤسسػػػة واعبمػػػاىَت وبالتػػػا 
 وتػدعيمهاعلػ  العالقػات الطيبػة  اغبفػاظولُت والرأي العاـ وىي تعمل عل  كل مػا مػن شػأنو تنميم الصلة بُت اؼبسؤ 

تسػػتعُت علػػ  ذلػػك بالنشػػر العامػػة والعالقػػات  ،ورػبػػُت اؼبؤسسػػة واعبمهػػ التفػػاىموذبنػػب أو إزالػػة كػػل مػػا يعكػػر صػػفو 
 ...اخل. والدعايةواإلعالـ واإلعالف 

خلفيػة اػبػ اء الػذين  بػاختالؼللعالقػات العامػة زبتلػف  اتريفػعػدة تع ىنػاؾ  العالقـات العامـة:تعريف  - ب
فقػػػػد بػػػػدت االختالفػػػػات واضػػػػثة يف ظهػػػػور عػػػػدة  أيضػػػػاوضػػػػعوىا، ونمػػػػرا لكػػػػوف العالقػػػػات العامػػػػة ظػػػػاىرة حديثػػػػة 

 : 2كما سيأيتات  ريفوسنورد فيما يلي أىم ىذه التع االجتماعية، منها ما يركز عل  النواحي اتتعريف

ربقيػػق الرضػػا والتفػػاىم اؼبتبػػادؿ بػػُت  إىلالنشػػاط اؼبخطػػط الػػذي يهػػدؼ  ذلػػك:ا تعػػرؼ العالقػػات العامػػة بأكػػ
خػػػالؿ سياسػػػات وبػػػرامج تسػػػتند يف تنفيػػػذىا علػػػ  األخػػػذ دببػػػػدأ  مػػػناؼبنممػػػة وصباىَتىػػػا سػػػواء داخليػػػا أو خارجيػػػا 

اعبمهػػور وربػػط  اذباىػػاتكمػػا عرفػػت العالقػػات العامػػة بأكػػا وظيفػػة اإلدارة الػػيت تقػػـو بتقػػومي ،  االجتماعيػػةاؼبسػػؤولية 
 تأييد اعبمهور وتفانبو. لكسبسياسات وأعماؿ فرد أو منشأة مع الصاس العاـ وبتنفيذ برنامج 

 :3ويف حُت قبد لنشاط العالقات العامة تعريفات أخرى عديدة ومتنوعة نذكر منها ما يلي

أو مهنػة أو حكومػة أو أيػة  صناعة أو اربػاد أو ىيئػة أو نشاط :عرفتها صبعية العالقات العامة األمريكية بأكا
سليمة منتجة بينها وبُت فئة مػن اعبمهػور، كػالعمالء واؼبػوظفُت أو اؼبسػانبُت  عالقاتمنشأة أخرى يف بناء وتدعيم 

 تكييف اؼبؤسسة حسب المروؼ البيئية احمليطة وشرح اؼبؤسسة للمجتمع. عل والعمل 

العامة ىػي اعبهػود اإلداريػة  العالقات ين  عل  أف هوأما التعريف الرظبي ؼبعهد العالقات العامة ال يطانية ف
 واؼبستمرة اليت  دؼ إىل إقامة وتدعيم تفاىم متبادؿ بُت اؼبنممة وصبهورىا. اؼبرسومة

الػػيت  ػػدؼ إىل تكييػػف اؼبنممػػة مػػع بيتهػػا  اإلدارة: ىػػي مسػػؤولية قبػػدىا تعػػرؼ علػػ  أكػػا تعريػػف آخػػر  يفو 
كمػػػا  ػػػدؼ إىل تكييػػػف البيئػػػة ػبدمػػػة اؼبنممػػػة وذلػػػك لتثقيػػػق مصػػػلثة   امػػػاسباالجتماعيػػػة والسياسػػػية واالقتصػػػادية 

 .الطرفُت

                                                           
 .20ص ،ذكره بقمرجع س، بشَت عباس العالؽ   1

 
 .42, صذكره مرجع سبق الباشا،الربايعة و ؿبمد  علي2
 .222, ص ذكره قبجع سمر  ،لسالـ أبو قثفا عبد 3
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اؼبقصودة واؼبسػتمرة اؼبخططػة الػيت تقػـو  ػا إدارة التسػويق  اعبهودبصفة عامة نقوؿ أف العالقات العامة ىي و 
بػُت اعبمػاىَت و ؼبنممػة عالقػات سػليمة بػُت او إىل تفاىم وثقة ومنفعة وتأثَت وتعاوف متبادؿ  الوصوؿواليت  دؼ إىل 

النشػػر واإلعػػالـ واالتصػػاؿ الشخصػػي حبيػػ  يتثقػػق يف النهايػػة  طريػػقالػػيت تتعامػػل معهػػا يف داخلهػػا وخارجهػػا عػػن 
)رجػاؿ البيػع( ىػم األفضػل  اؼببيعػاتأكػدت صبيػع الدراسػات بػأف أسػاس ، حيػ  اعبمػاىَت وبػُتالتوافق بُت اؼبنممة 

 .يف إقامة العالقات مع صبهور اؼبستهلكُت

 أف نبُت بأف العالقات العامة ىي: نستطيعالسابقة للعالقات العامة  اتريفالتع وباستعرا   

 ومنمم وىادؼ لتثقيق أغرا  ؿبددة . ـبطط نشاط -
والبيئػػة  معهػػاتعػػاملُت ؼبنشػػاطا ىبػػدـ مصػػلثة اؼبنممػػة فقػػط بػػل موازنػػة بػػُت مصػػاغبها ومصػػاس ا ليسػػت أكػػا -

 .ةاحمليط
الػػرأي  نمػراؼبنممػة وصباىَتىػا فهػػي تبػ  بطريقػة إعالميػة وتقبػػل وجهػات االتصػاؿ الفعػػاؿ بػُت  ربقػق أكػا -

 العاـ اعبماىَتي يف نفس الوقت.
 . -للتسويق التجاري بالنسبة –العامة تبٌت عل  الصدؽ وعدـ اؼبكاالة يف اغبقيقة  العالقات أف -
 معها. اؼبتعاملُت بواجبا ا عل  أكمل وجو تكوف قد كسبت ثقة صباىَتىا وزادت من نسبة بقيامها أكا -

 وتتمثل ىذه األساليب يف النقاط التالية: 1أساليب العالقات العامة - ت

األخبػػار: ىنػػاؾ العديػػد مػػن األخبػػار الػػيت تعلػػن عػػن بيػػع منتجػػات معينػػة أو معلومػػات عػػن منممػػة مػػا، أو  -
 يعكػػػس نشػػػاط براؾبهػػػا اعبديػػػدة أو أفكارىػػػا ...كػػػل ىػػػذه اؼبعلومػػػات تعتػػػ  مؤشػػػرا مهمػػػا أمػػػاـ صبهػػػور اؼبسػػػتهلكُت

 وحيوية اؼبنممة والتثسن يف مسارىا .

اؼبشػػاركة :إف اسػػتمرارية اؼبنممػػة يف إنتاجيتهػػا واغبفػػاظ علػػ  نوعيػػة منتجا ػػا وجود ػػا، يؤىلهػػا ألف تكػػوف  -
مركػػز تكطيػػة إعالميػػة يف الصػػثف وااػػالت وأف مثػػل ىػػذه اؼبشػػاركة يعطيهػػا زطبػػا إضػػافيا ويعػػرؼ ىويتهػػا علػػ  أكػػا 

 . منممة ملتزمة

اؼبقاالت: يف الوقت الذي تصبح فيو اؼبنممػة  معروفػة أكثػر تسػنح الفرصػة أمػاـ أعضػائها لكتابػة مقػاالت  -
فبيػػػزة عػػػن منتجػػػات اؼبنممػػػة اعبديػػػدة، وعمليػػػات التصػػػنيع اعبديػػػدة، وحػػػوؿ الكيفيػػػة الػػػيت تتعامػػػل  ػػػا اؼبنممػػػة مػػػع 

 اعبمهور.

                                                           
1
 .264ص ، ذكره مرجع سبق زكي خليل اؼبساعد،  
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تريػد يف وقػت آخػر أف تقػوؿ شػيء مهمػا يسػتثق اؼبقاالت االفتتاحية: قد وبدث أف عددا من اؼبنممات  -
نقلو إىل اعبماىَت حبي  يكوف مؤىال لنشره يف آف واحد عل  الصفثات األوىل من الصػثف وااػالت، الػيت زبػدـ 

 أسواؽ اؼبنممة . 

ختصػػار الوقػػت: حيػػ  تعمػػد اؼبنممػػة يف الكالػػب إىل عقػػد ؿبادثػػات وبضػػرىا أربػػاب االلقػػاءات اؼبباشػػرة و  -
.و غػػػَتىم، و يػػػتم ذلػػػك اللقػػػاء أمػػػاـ عبػػػاف حكوميػػػة، ومنممػػػات أو دورات تدريبيػػػة أو يف إطػػػار برنػػػامج األعمػػاؿ ..

تنممها بعض اؼبنممات اؼبهمة، إف مثل ىذه الفعاليات ال يؤدي إىل الكتابة الدعاية فثسػب، بػل أكػا تسػتطيع أف 
 تؤدي واجبا كبَتا يف عر  خ ة اؼبنممة وقياد ا أماـ صبهور ؿبدود.

شاريع خاصػة: وتسػتخدـ لتوسػيع االتصػاالت مػع السػوؽ، ذلػك ألف مثػل ىػذه اؼبسػاعي غالبػا مػا تبقػي م -
عالقات راسخة من اؼبودة، ويف نفس الوقت مزيد مػن الػوعي العػاـ السػوقي عػن اؼبنممػة، ومثػل ىػذه الػ امج تنمػيم 

 .ـبيم صيفي للشباب احملرومُت من وسائل الًتفيو

 يعاتاإلعالن وتنشيط المب -ثانيا
 اإلعـــــــالن  -1
عػػالف مػػن حػػاوؿ العديػػد مػػن خػػ اء التسػػويق وخػػ اء اإلعػػالف إعطػػاء صػػورة شػػاملة لإلتعريــف اإلعــالن:  - أ

 ، نرى من الضروري تناوؽبا بإهباز كاآليت :اتريفخالؿ عدد من التع

و اػبػػدمات تعػػرؼ صبعيػػة التسػػويق األمريكيػػة اإلعػػالف بأنػػو وسػػيلة غػػَت شخصػػية لتقػػدمي األفكػػار أو السػػلع أ
 .1بواسطة جهة معلومة و مقابل مدفوع 

ويعرؼ أيضا بأنو ـبتلف نواحي النشاط اليت تؤدي إىل نشػر أو إذاعػة الرسػائل اإلعالنيػة اؼبرئيػة أو اؼبسػموعة 
عل  اعبمهور، لكر  حثو عل  شراء سػلع أو خػدمات، أو بقصػد التقبػل الطيػب ألفكػار أو أشػخاص أو منشػآت 

 .2معلن عنها

خػػروف بأنػػو وسػػيلة مػػن وسػػائل البيػػع غػػَت الشخصػػي، إذ يػػتم اتصػػاؿ صػػانع السػػلعة أو مقػػدمها )وىػػو ويعرفػػو آ
اؼبعلػػن( باؼبسػػتهلكُت عػػن طريػػق وسػػائل النشػػر  اؼبختلفػػة، وذلػػك لتعريػػف اؼبسػػتهلكُت دبػػا ىػػو معػػرو  مػػن سػػلع أو 

 .3خدمات أو أفكار، ومن مث  يئتهم إىل تقبل السلع واػبدمات واألفكار اؼبعروضػة

                                                           
 .20ص ، ذكره بقمرجع س، العالؽ عباسبشَت    1
 .420ص، 4212 ،لبناف ،بَتوت ،العربيةدار النهضة ، التسويقإدارة ، ؿبمد سعيد عبد الفتاح   2
 .426ص ،ذكره مرجع سبق الباشا،الربايعة و ؿبمد  علي   3
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وقػػد عػػرؼ اإلعػػالف أيضػػا بأنػػو الوسػػيلة غػػَت الشخصػػية لتقػػدمي اؼبنتجػػات واػبػػدمات واألفكػػػار بواسػػطة جهػػة 
معلومة ومقابػل أجػر مػدفوع مػع اإلفصػاح عػن ىويػة اؼبعلػن، دبعػٌت أف اإلعػالف يبثػل عمليػة اتصػاؿ غػَت مباشػرة وغػَت 

أجػػػر معػػػُت، مػػػع  اإلفصػػػاح عػػػن ىويػػػة شخصػػػية لنقػػػل اؼبعلومػػػات إىل اؼبسػػػتهلك عػػػن طريػػػق وسػػػائل فبلوكػػػة، ومقابػػػل 
 .1اؼبعلن

و ػػذا قبػػد أف اإلعػػالف يهػػدؼ إىل التػػأثَت علػػ  اؼبسػػتهلكُت وإقنػػاعهم  ػػذه اؼبعلومػػات ودفعهػػم الزبػػاذ قػػرار 
الشػػراء، وأف اإلعػػالف يعتػػ  وسػػيلة مهمػػة يبكػػن أف تسػػتخدـ يف ؾبػػاالت كثػػَتة ومتعػػددة زبػػ  اغبيػػاة اليوميػػة سػػواء  

اعيػػػة أو ثقافية...وكػػػذلك يبكػػػن اعتبػػػار اإلعػػػالف وظيفػػػة إداريػػػة تشػػػمل التخطػػػيط ووضػػػع كانػػػت اقتصػػػادية أو اجتم
الػػ امج اإلعالنيػػة و اختيػػار الوسػػائل اإلعالنيػػة اؼبناسػػبة ألىػػداؼ اؼبنممػػة، ومػػن مث قيػػاس النتػػائج كمػػا ورد يف تعريػػف 

النيػػة واختيػػار وسػػائل النشػػر الػدكتور زكػػي خليػػل اؼبسػػاعد:" اإلعػػالف ىػػو كػػل اعبهػػود اؼبوجهػػة لدراسػػة اغبمػػالت اإلع
 .2وزبصي  األمواؿ الالزمة لتكطية نفقات ىذا النشاط وقياس نتائجو "

 : السابقة لإلعالف يبكننا أف نستخل  اػبصائ  التالية اتريفلتعومن خالؿ عر  ا

o  يبثل اإلعالف وسيلة غَت شخصية لالتصاؿ جبمهور كبَت وليس فرد معُت كما ىو يف البيػع الشخصػي
 تخداـ رجاؿ البيع يف الًتويج للمنتج.عند اس

o . أف اإلعالف قد يكوف إعالف عن سلعة أو خدمة أو فكرة أو منشأة أو شخ 
o  ،أف اؽبدؼ من اإلعالف ىو تعريف اؼبعلن إليو بالشيء موضػوع اإلعػالف وجػذب اىتمامػو وإقناعػو بػو

 وؿباولة التأثَت عل  اذباىاتو ومن مث سلوكو الناتج عن ىذا االذباه.
o ضمن اإلعالف قياـ اؼبعلن بدفع مقابل للجهة اؼبنفذة لإلعالف فهو مدفوع األجر.يت 
o .أف شخصية اؼبعلن هبب أف تكوف معروفة وؿبددة 
o  أف اإلعالف شكل مػن أشػكاؿ اؼبنافسػة لػو إهبابياتػو وفوائػده الػيت تتمثػل يف األسػعار وجػودة اػبػدمات

ؼبػػػؤثرة علػػػ  عمليػػػة إزبػػػاذ قػػػرار الشػػػراء لػػػدى واؼبنتجػػػات وتواجػػػدىا يف السػػػوؽ، كلهػػػا مػػػن االعتبػػػارات ا
 اؼبستهلك.

تتعػػدد أىػػداؼ اإلعػػالف حسػػب نػػوع نػػػشاط اؼبنممػػة، ولكػػن بصػػفة عامػػة يهػػدؼ  أىــداف اإلعــالن:  - ب
 :   3اإلعالف إىل

                                                           
 .231ص، ذكره بقمرجع س ،مداخل التسويق المتقدم، ؿبمود جاسم ؿبمد الصميدعي  1
 .226ص ،ذكرهبق مرجع س ،زكي خليل اؼبساعد  2
 .02ص ،2004، األردف، الطبعة األوىل، اعبزء األوؿدار أبو الوفاء للطباعة والنشر،  ،التسويق )مفاىيم و أساسيات( منجد عبد السالـ، 3
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  الػػػًتويج للمنشػػػأة واؼبنتجػػػات: يسػػػتخدـ اإلعػػػالف للػػػًتويج للسػػػلع واػبػػػدمات واألفكػػػار والصػػػور الذىنيػػػة
م اإلعػػػالف إىل نػػػوعُت: إعػػػالف منشػػػآت: اػبػػػاص بػػػالًتويج للصػػػورة الذىنيػػػة وغَتىػػػا، ووفقػػػا لػػػذلك ينقسػػػ

 للمنشأة، إعالف منتجات: اػباص بالًتويج للسلع واػبدمات.
  إثػػػارة الطلػػػب األو  والطلػػػب االختيػػػاري: يسػػػتخدـ إعػػػالف اؼبنتجػػػات إلثػػػارة الطلػػػب مباشػػػرة علػػػ  ىػػػذه

يقػػػدـ إىل اؼبسػػػتهلكُت معلومػػػات عػػػن اؼبنػػػتج  اؼبنتجػػػات ويهػػػدؼ اإلعػػػالف إىل إثػػػارة الطلػػػب األو  عنػػػدما
وخصائصػػو واسػػتخداماتو ومكػػاف تواجػػده وغػػَته، دوف الًتكيػػز علػػ  ماركػػة معينػػة، ويكػػوف ذلػػك غالبػػا يف 
حالة تقدمي اؼبنتجات اعبديدة إىل السوؽ حي  ال يوجد ماركات أخػرى لػنفس اؼبنػتج، ويهػدؼ اإلعػالف 

 خصائ  ومزايا ومنافع ماركة معينة. إىل إثارة الطلب االختياري عندما يركز عل 
   مواجهة إعالنات اؼبنافسُت: ويكوف ذلك عندما يستخدـ للثد مػن أثػر الػًتويج اػبػاص باؼبنافسػُت علػ

مبيعات اؼبنشأة، حي  يكوف ىنا دفاعيا يهدؼ إىل التقليل أو منع االلبفا  يف اؼببيعػات أساسػا ولػيس 
 شأة أو حصتها السوقية .من الضروري أف يؤدي إىل زيادة مبيعات اؼبن

 :حيػػ  يعمػػل اإلعػػالف علػػ  تػػدعيم وزيػػادة كفػػاءة  جهػػود البيػػع الشخصػػي  زيػػادة فعاليػػة البيػػع الشخصػػي
مػػػن خػػػالؿ إمػػػداد اؼبسػػػتهلكُت اغبػػػاليُت واؼبػػػرتقبُت باؼبعلومػػػات عػػػن اؼبنتجػػػات وخصائصػػػها واسػػػتخداما ا 

 ومنافعها وتشجيعهم عل  ازباذ قرار الشراء.
 وذلػػػك لزيػػػادة الطلػػػب مػػػن خػػػالؿ تقػػػدمي اسػػػتعماالت جديػػػدة للمنػػػتج أو إقنػػػاع : نػػػتجزيػػػادة اسػػػتخداـ اؼب

 اؼبستهلك بزيادة معدؿ استخدامو للمنتج .
  تذكَت اؼبسػتهلك بػاؼبنتج وتأكيػد صػثة قػرار الشػراء: حيػ  يهػدؼ اإلعػالف إىل تػذكَت اؼبسػتهلك بوجػود

ؼبسػػتهلك قػػد ازبػػذ قػػرار الشػػراء السػػليم، اؼبنػػتج وخبصائصػػو ومنافعػػو وغػػَته، و أيضػػا إىل التأكيػػد علػػ  أف ا
 حبصولو عل  ىذا اؼبنتج ويؤدي إىل زيادة رضاء اؼبستهلك.

 يسػػػتخدـ اإلعػػػالف لتشػػػجيع الطلػػػب علػػػ  اؼبنتجػػػات يف أوقػػػات البفػػػا   :تقليػػػل التذبػػػذب يف اؼببيعػػػات
سػية ولعػب ل األدويػة اؼبدر الطلب عليها، ويكوف ذلػك واضػثا يف حالػة اؼبنتجػات الػيت تتسػم باؼبوظبيػة مثػ

 .األطفاؿ

ومنػػو يبكػػن القػػوؿ إصبػػاال أف اإلعػػالف يهػػدؼ إىل تفعيػػل الػػًتويج، وزيػػادة رقػػم األعمػػاؿ مث التوجيػػو والتثقيػػف  
والًتشػػػيد الشػػػػرائي، وأف اؼبنػػػػتج يعمػػػل باسػػػػتخدامو اإلعػػػػالف علػػػ  التػػػػأثَت يف دوافػػػػع شػػػراء اؼبسػػػػتهلك بػػػػل يف عاداتػػػػو 

 .1ضليتها عن غَتىا يف نمرهالشرائية وزيادة قيمة أو منفعة السلعة وأف

زبتلػػف أنػػػواع اإلعػػػالف بػػػاختالؼ اؼبعػػايَت اؼبسػػػتخدمة يف تصػػػنيف وتقسػػػيم اإلعػػػالف، أنــــواع اإلعـــــالن:  - ت
 وعل  العمـو يتم تصنيف اإلعالف كما يلي إىل:

                                                           
 .462ص، ذكرهمرجع سبق ، دين األزىريؿبي ال  1
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ويصػػنف اإلعػػالف حسػػب األىػػداؼ الػػيت يرمػػي إىل ربقيقهػػا، إىل ثالثػػػة حســب األىــداف المنشــودة:   (4
 :1يأنواع ى

يفيػػػد بشػػػكل خػػػاص يف اؼبرحلػػػة التمهيديػػػة للسػػػلعة، فهػػػذا النػػػوع مػػػن اإلعػػػالف يكػػػوف  :أإلبالغػػػيعػػػالف اإل -
ينصػػػب يف إبػػػالغ أو تعريػػػف  أإلبالغػػػيفػػاعال يف مرحلػػػة تقػػػدمي السػػػلعة مػػػن دورة حيػػػاة السػػػلعة، إف ىػػػدؼ اإلعػػػالف 

 اؼبستهلكُت بالسلعة، أو بعبارة أخرى خلق طلب أو  عليها.

يصبح ىذا النػوع مػن اإلعػالف مهمػا يف اؼبرحلػة التنافسػية عنػدما يكػوف ىػدؼ اؼبنممػة  :أإلقناعياإلعالف  -
خلػػق طلػػب انتقػػائي علػػ  صػػنف معػػُت مػػن منتجا ػػا اؼبعروضػػة يف السػػوؽ، إف معمػػم اإلعالنػػات تقػػع ضػػمن ىػػذه 

التنافسػي سػواء كػاف الفئة، ويعػد اإلعػالف التنافسػي واإلعػالف اؼبقػارف مػن اإلعالنػات اإلقناعيػة والًتغيبيػة، فػاإلعالف 
مباشر أو غَت مباشر يعمل باذباه خلق طلب انتقائي لعالمة  ذبارية أو اسػم ذبػاري معػُت يف سػوؽ تنافسػية شػديدة 

 القسوة.

: يفيػػػد ىػػػذا النػػػوع مػػػن اإلعػػػالف يف ؿباربػػػة عػػػادة النسػػػياف لػػػدى النػػػاس، وخصوصػػػا يف ألتػػػذكَتياإلعػػػالف  -
لسلع واػبدمات النمطيػة اؼبتشػا ة يف اػبػواص واالسػتخدامات، ويتبػوأ ىػذا األسواؽ التنافسية اليت تعج بشىت أنواع ا

من اإلعالف أنبية خاصة يف مرحلػة النضوج من دورة حياة السلعة، إذف إف اختيػار اؽبػدؼ اإلعػالين ينبكػي أف  عالنو 
 يستند إىل ربليل شامل للوضع التسويقي القائم .

   :2حسب األسواؽ اؼبستهدفة كما يليىنا  اإلعالفيصنف : حسب األسواؽ اؼبستهدفة (2

ىنػػاؾ نػػوع آخػػر مػػن السػػلع، وىػػو السػػلع الصػػناعية أو اإلنتاجيػػة، وىػػي سػػلع عمــال: األمنشــ ت إعــالن  -
تبػػاع لػػيس لالسػػتهالؾ الفػػوري وإمبػػا السػػتخدامها يف صػػناعات أخػػرى أو اسػػتخدامات إنتاجيػػة معينػػة، إف اؼبنتجػػُت 

يت يواجههػػػػا اؼبعلػػػػن الػػػػوطٍت الػػػػذي يتعامػػػػل بالسػػػػلع االسػػػػتهالكية، الصػػػػناعيُت يواجهػػػػوف مشػػػػاكل مشػػػػا ة لتلػػػػك الػػػػ
فػػاإلعالف بالنسػػبة للمنتجػػُت الصػػناعيُت يعػػد جػػزءا ال يتجػػزأ مػػن اؼبػػزيج التسػػويقي فػػاإلعالف اؼبصػػمم إليصػػاؿ رسػػػالة 
 ؿبػػػػددة إىل اؼبشػػػػًتين الصػػػػناعيُت باؼبقارنػػػػة مػػػػع اؼبسػػػػتهلكُت النهػػػػائيُت، وبمػػػػل أكثػػػػر مػػػػن تسػػػػمية، ومػػػػن أبػػػػرز ىػػػػػذه

اؼبزرعػػػػة، وذلػػػػك حسػػػػب اختصػػػػاص  إعػػػػالفاؼبهػػػػٍت،  اإلعػػػػالفالصػػػػناعي،  اإلعػػػػالف التجػػػػاري، اإلعػػػػالفالتسػػػػميات: 
 ونشاط اؼبنممة.

 

                                                           
 (.434-442)ص، ذكرهبق مرجع س ،الترويج واإلعالن التجاري، العالؽ عباسبشَت   1

2
 .43ص، ذكرهمرجع سبق  ،النجار ىبة   
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 :1وينقسم بدوره أيضا إىل األنواع التالية :ك النهائيلستهلمل وجومالعالن اإل  -

o  ذات التكطيػػة الشػػاملة مثػػل اإلعػػالف القػػومي: يقػػـو بػػو اؼبنػػتج علػػ  اؼبسػػتوى القػػومي باسػػتخداـ وسػػائل اإلعػػالف
 الصثف أو التلفزيوف . 

o . إعالف التجزئة: ويهدؼ إىل دفع اؼبستهلك للشراء من متجر معُت 
o  اإلعالف احمللي: إعالنات تنشرىا شركات ؿبلية  يف وسائل إعالنػات ؿبليػة باحملافمػة أو الواليػة مثػل اإلعػالف عػن

 اؼبدارس أو الفنادؽ .
o يػو أكثػر مػن منػتج أو شػركة، ويتثملػوف تكلفتػو  ػدؼ تػرويج السػلعة مثػل ذلػك قيػاـ اإلعػالف التعاوين: يشًتؾ ف

اؼبنػػتج دبشػػاركة تػػاجر اعبملػػة أو التجزئػػة يف اإلعػػالف عػػن السػػلعة وينقسػػم ىػػذا النػػوع مػػن اإلعالنػػات إىل نػػوعُت: 
البػػا مػػا إعػػالف رأسػػي، وإعػػػالف أفقػػي، وىنػػاؾ مػػن يضػػيف إعػػالف اؼبؤسسػػات كنػػوع داخػػل ىػػذا التصػػنيف، ألنػػو غ

يوجػػػو ىػػػذا النػػػوع إىل الشػػػعب بصػػػفة عامػػػة، ولػػػيس اؼبسػػػتهلكُت أو اؼبشػػػًتين فقػػػط، ويسػػػتهدؼ إعػػػالف اؼبؤسسػػػة 
 ربسُت الصورة الذىنية وبناء السمعة اعبيدة لدى اعبمهور عن اؼبنممة.

 تنشيط المبيعات  -ب

جػػل، قصػػَتة األدوات التثفيػػز، يف الكالػػب ألف مػػن ؾبموعػػة متنوعػػة مػػن أتتػػتعريــف تنشــيط المبيعــات:  (4
عػػالف يقػػدـ اؼبػػ ر اإلفػػإذا كػػاف  ؛و التػػاجرأو الكبػػَت ؼبنػػتج معػػُت بواسػػطة اؼبسػػتهلكُت أ صػػممت غبفػػز الشػػراء السػػريع

 اؼببيعات يقدـ اغبافز للشراء.  للشراء فاف تنشيط

 أسلوب يتكوف من أنشطة تسويقية غَت البيع بأنو اعبمعية األمريكية للتسويق ترويج اؼببيعات تعرفوقد 
الشخصي واإلعالـ أو النشر الدعائي، واليت تستميل السلوؾ الشرائي للمستهلك، وترفع من الكفاية التوزيعية 
للسلع واػبدمات، وتتضمن الطرؽ اؼبختلفة كاؼبعار  وغَتىا من األنشطة البيعية اليت زبرج عن طريق الروتُت 

 .2العادي

طة التسػويقية الػيت يبكػن أف تضػفي مػن خالؽبػا قيمػة كافػة األنشػيف حُت قبد مػن يعػرؼ ىػذا النشػاط علػ  أنػو  
سػػػتمالة السػػػلوؾ الشػػػرائي معينػػػة إضػػػافية إىل السػػػلعة أو اػبدمػػػة الػػػيت تنتجهػػػا اؼبؤسسػػػة لفػػػًتة زمنيػػػة معينػػػة، وذلػػػك ال

ؾبموعػػػة األنشػػػطة الًتوهبيػػػة الػػػيت قبػػػده يعػػػرؼ علػػػ  أنػػػو خػػػر آ موضػػػع ، بينمػػػا يفللمسػػػتهلكُت وزيػػػادة كفايػػػة اؼبػػػوزعُت
 .3إثارة الطلب اؼبستهلك من ناحية، وربسُت األداء التسويقي من ناحية أخرى  دؼ إىل

                                                           

  
1
 .306ص ،ذكره مرجع سبق ،أساسيات التسويق ،عبد السالـ أبو قثف 
 .62، صهبشَت العالؽ وآخروف، مرجع سبق ذكر  2
 .346، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، مصر، صالتسويق وجهة نظر معاصرةسالـ أبو قثف، عبد ال 3
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وكما أنو عرؼ ىذا النشاط عل  أنو: تلك األشياء اؼبتنوعة اليت ربتػوي علػ  ؾبموعػة مػن األدوات احملفػزة والػيت 
ػبػدمات مػن قبػل صممت ألف يكوف تأثَتىا سريع وقصَت األمد لكػر  اإلسػراع يف ربقيػق عمليػة الشػراء للسػلع أو ا

، وىذا يعٍت بأف أسلوب ترويج اؼببيعات ال يعتمد عل  مبط واحػد يف عمليػة الػًتويج بػل ىنػاؾ 1اؼبستهلك أو التاجر
تنػػػوع وتعػػػدد يف الوسػػػائل اؼبسػػػتخدمة واؽبادفػػػة إىل خلػػػق تػػػأثَت سػػػريع وفعػػػاؿ يف اعبمهػػػور اؼبسػػػتهدؼ، وفيمػػػا ىبػػػ  

 :ائل تنشيط اؼببيعاتنواع من وسأوجد ثالث وسائل ترويج اؼببيعات ت

 تنشػػػيط اؼببيعػػػات موجػػػة للمسػػػتهلك النهػػػائي، مصػػػممة لتثفيػػػز :للمســـتهلك وتنشـــيط المبيعـــات الموجـــ -
تمثػػل يف: ي دور تنشػػيط اؼببيعػػات للمسػػتهلك، و و يف اؼبتجػػرأىل اؼبسػػتهلك يف منزلػػة إ وقػػد يوجػػ، فاؼبسػػتهلك للشػػراء
تشػجيع اؼببيعػات ، زيػادة اؼببيعػات خػارج الػذروة، االسػتعماؿزيادة معدؿ تكرار ، زيادة االستعماؿ، تشجيع اؼببيعات

 .للسلع بطيئة اغبركة

الوسػيط علػ   ف الكػر  مػن تنشػيط اؼببيعػات التجػاري تشػجيعإ :تنشيط اؼببيعات التجاري اؼبوجػة للوسػطاء -
لتخػػزين  لتشػػجيعهم ىل اؼبػػوزعُتإموجػػة و  ،البيعيػػة همصػػممة لكسػػب دعػػم البػػائع وربسػػُت جهػػود يزبػػزين السػػلعة. فهػػ

تشػػجيع تػػاجر التجزئػػة علػػ  ، بنػػاء الشػػهرة، رفػػفغبصػػوؿ علػػ  مسػػاحة مػػن األ: اىػػو التجػػاري ىادور ، فػػمنػػتج معػػُت
 .مساعدة قوى البيع، تشجيع مبيعات اؼبنتجات بطيئة اغبركة، زيادة شبكة التوزيع، ترويج اؼبنتج

 البيػع داخػل اؼبنشػأة، تلػك الوسػائل وسائل تنشيط اؼببيعات لرجاؿوىي  :لقوى البيعاؼبوجو تنشيط اؼببيعات  -
ربقيػق : الًتوهبي ىػو لقوى البيعيةادور و  ة،ثر فعالية للقوى البيعيأكقوى البيع وجعل اعبهود البيعية  صممت لتثفيز
 .سواؽ اعبديدةالتكلكل يف األ، زيادة اؼببيعات، هباد عمالء جددإ، الريادة يف النشاط

اؼببيعات كافة األنشطة الًتوهبية األخرى خبالؼ البيع مشل تنشيط : لقد أىداف تنشيط المبيعات (2
وزبتلف أىداؼ ، ؼبنتج والتعامل فيواالشخصي واإلعالف والنشر واليت من شأكا ح  اؼبستهلك واؼبوزع عل  طلب 

ًتويج اؼببيعات يهدؼ الستخداـ كافة الوسائل واألساليب اليت فتنشيط اؼببيعات باختالؼ اعبمهور اؼبستهدؼ، 
لعمالء عل  زيادة مشًتيا م، ويبتد التثفيز حىت لرجاؿ البيع من أجل زيادة جهودىم لتثقيق زيادة يف تشجع ا

 :2التا عاـ كاألىداؼ بشكل جل مبيعات الشركة، ويبكن أف نتطرؽ إىل 

تشجيع العمالء اغباليُت عل  زيادة الطلب أو الكمية اؼبستهلكة من السلعة، فبا يساعد عل   -
 شراء من قبل ىؤالء اؼبشًتين.تكرار عملية ال

 اؼبساعدة عل  ذبريب السلع اعبديدة أو اؼبطورة من خالؿ إرساؿ عينات مثال. -
                                                           

 .226ص، 2006، عماف ، األردف، 4ط، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، التسويق أسس ومفاىيم معاصرةثامر البكري،   1
 .422، صذكره بقبشَت عباس العالؽ، مرجع س 2
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 تكيَت عادات الشراء اغبالية لدى اؼبستهلك. -
اغبصوؿ عل  مزيد من تعاوف ذبار التجزئة من خالؿ تصميم واجهات عر  إضافية ربمل اسم  -

 وصور منتجات اؼبؤسسة.
 سلعة من خالؿ إدخاؿ تقنيات ترويج اؼببيعات.عطاء ذوؽ جديد للإ -
 كسب والء اؼبستهلكُت. -

ىػذا وزبتلػف وسػائل تنشػيط اؼببيعػات بػاختالؼ اعبمهػور اؼبسػتهدؼ وذلػك وسائل تنشيط  المبيعات:  (2
 :  عل  النثو التا 

 ك تتعدد وسائل تنشيط اؼببيعات اؼبوجهة إىل اؼبستهل: وسائل تنشيط المبيعات الموجهة نحو المستهلك
 :1إال أف أنبها ما يلي

وىي عبارة عن عينات ؾبانية من اؼبنتج اعبديد لتشجيع اؼبستهلك عل  ذبربتو، وتعت  العينات : العينات  -
كثرىا تكلفة، وقد يتم تسليم العينة شخصيا يف اؼبنازؿ او ال يد أااانية أكثر الوسائل فعالية إال أكا تعت  

 .ؾبلة عالف داخلإو أو داخل اؼبتجر أ

)تقدمي خصما  وتعت  الكوبونات دبثابة شهادات سبنح اؼبستهلك وفرًا عند شراء سلعة معينة: الكوبونات  -
و قد أ، وقد يتم إرساؿ ىذه الكوبونات بال يد او يتم توزيعها داخل اؼبتجر يف األسعار للمستهلك(

ستمالة الطلب عل  لة فعالة الو ؾبلة، وتعت  الكوبونات وسيأتكوف موضوعة يف إعالف داخل صثيفة 
 . اؼبنتجات اليت سبر دبرحلة النضج يف دور حيا ا

ىل تشجيع اؼبستهلك عل  الشراء إو دؼ ىذه الوسيلة : زبفيض السعر عل  العبوة من عدة وحدات - 
بكميات أك ، ويتم ربديد سعر إصبا  لعدد الوحدات أقل من ؾبموع سعر الوحدات إذا بيعت بصورة 

ستثارة تعت  ىذه الوسيلة فعالة للكاية الو ربع وحدات بسعر ثالثة "، أة، ومثاؿ ذلك " اشًت منفصل
لية أيضا بالصفقات: وىي اتفاقات لتخفيض األسعار لفًتة معينة ، وتسم  ىذه اآلالطلب قصَت األجل

دادىم قياسا أو ؿبدودة من الزمن وتستخدـ لتشجيع اؼبستهلكُت احملتملُت عل  ذبريب اؼبنتج وزيادة أع
 باؼبنافسُت، كما يفعل بعض اؼبنتجُت أو اؼبسوقُت يف الًتويج ؼبنتج معُت

وىي سبنح اؼبستهلك فرصة للفوز جبائزة معينة سواء نقدية أو عينية نتيجة قيامو بشراء  :اؼبسابقات واعبوائز -
ة عند قيامو ؿ يف اؼبسابقسلعة معينة أو عدد من الوحدات منها يقـو اؼبستهلك دبأل طلب الدخو 

                                                           
 .342ص ،ع سبق ذكرهمرج، األزىريؿبي الدين  1
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، وذبري الشركة عادة سثب يف حضور بعض اؼبستهلكُت وفبثلُت من مدراء الشركة إلعالف بالشراء
 . ، وتدخل ضمن ىذه اآللية سثوبات الياناصيبالفائزين يف ىذه اؼبسابقة

  :دوات مستخدمة لدعم أنشطة اإلعالف والبيع أوىي وسائل ترويج المبيعات الموجو نحو التجار
اؼبنممة، وىي موجهة بشكل مباشر إىل ذبار اعبملة، اؼبوزعُت، وابرز األدوات اؼبستخدمة يف  الشخصي يف
 :1ىذا اااؿ ىي

السماحات واػبصومات: لزيادة مستوى التخزين لدى القنوات التوزيعية يتم استخداـ ىذا األسلوب  -
 لكر  تشجيع التجار عل  الشراء بكميات كبَتة.

عل  ربمل كل أو  الشركة مع التاجر أ الوسيط اؼبعتمد لديها يف مناطق نشاطواإلعالف اؼبتعاوف: تتعاوف  -
جزء من تكاليف اغبملة الًتوهبية اليت سيقـو  ا نمرا ؼبعرفتو الدقيقة خبصائ  وظبات األفراد الذين 

 يتعامل معهم، وىذا األسلوب يف التعاوف اؼبشًتؾ وبفز الوسطاء للتعامل مع ىذه الشركة دوف غَتىا.

دريب القوة البيعية للموزعُت:حرصا من الشركة عل  ظبعتها وعالمتها التجارية والصورة الذىنية اليت ت -
تصبو لًتسيخها للمستهلكُت فإكا ربمل عل  عاتقها مسؤولية تدريب األفراد العاملُت عل  بيع وتوزيع 

سطاء ألف الشركة تتثمل منتجها والذين يتبعوف ويعملوف لدى اؼبوزعُت، وىذا اؼبر ينصب يف مصلثة الو 
 تكاليف تدريب األفراد العاملُت لديهم.

 ثالثا: البيع الشخصي والتسويق المباشر
 البيع الشخصي:  -1
تعت  ىػذه الوسػيلة مػن الوسػائل القديبػة للػًتويج واالتصػاؿ بػاآلخرين، ولكنهػا مفهوم البيع الشخصي:  - أ

السػػوؽ، أصػػبح ؽبػػذه الوسػػيلة أنبيػػة أخػػرى غػػَت مػػا  بتطػػور الػػزمن ومػػا حصػػل مػػن أحػػداث تسػػويقية ومنافسػػة قائمػػة يف 
كانت عليو حبدود العملية البيعية، إذ أنيط بالبيع الشخصي دور تروهبي جديد وىو تنشيط اؼببيعػات وربفيػز الزبػائن 

من أىػم جهػوده و اتصاؿ البائع أو مندوبو شخصيا باؼبشًتين، يقصد بو لبيع الشخصي عل  ربقيق عملية الشراء، فا
. وقد عرؼ البيع الشخصي عل  أنو: تقػدمي اؼبنتجػات للزبػائن احملتملػُت وبشػكل متوافػق مػع 2ب وتنشيطوخلق الطل

 .الذي يقـو بو العاملُت يف اؼبنممة ودبا يعزز من تأثَت اؼبزيج الًتوهبي أإلقناعيعملية االتصاؿ 

                                                           
1 Lendrevie Lindon, Merecator,théorie et pratique du marketing, 2

éme
 édution,vuibert édition,paris,1995, 

p.389. 

2
 .444، ص4222، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردف، مبادئ التسويقؿبمد صاس اؼبؤذف،   
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هبية اليت يتضمن عل  أنو: ذلك النشاط الشخصي من األنشطة الًتو أيضا عرؼ البيع الشخصي قد كما و 
ج وؿباولة تعريفو باؼبنت إجراء اؼبقابلة بُت رجل البيع و بُت اؼبستهلك النهائي واؼبشًتي الصناعي وجها لوجو، بكر 

 .1إقناعو بشرائو

ىو عملية البث  عن عمالء ؽبم حاجات معينة ومساعد م يف إدراؾ تلك  عرؼ أيضا عل  أنو:يف حُت 
 عل  أنو: يف موضع آخر وتعريف ، بينما مت2ات الشراء حوؿ تلك السلع واػبدماتاغباجات وإقناعهم الزباذ قرار 

ُت مندويب ب شراء السلعة واػبدمة وذلك باعتماد االتصاؿ الشخصي اؼبباشربعملية إخبار العميل اؼبنتمر وإقناعو 
ليها من قبل مندويب البيع والعميل، ويف إطار تبادؿ وجهات النمر وطرح استفسارات من قبل العميل واإلجابة ع

 .3البيع

: علػػ  الػػرغم مػػن كػػوف رجػػل البيػػع ىػػو البػػادئ يف احملادثػػة واغبػػوار مػػع مهــارات البيــع الشخصــي - ب
صػػػػكاء تكػػػػوف اؼبفتػػػػاح اغبقيقػػػػي لدقػػػػة الزبػػػػوف احملتمػػػػل لتثفيػػػػزه وتشػػػػجيعو علػػػػ  الشػػػػراء إال أف قدرتػػػػو ومهارتػػػػو يف اإل

 :4االستجابة لتثديد حاجات اؼبستهلك

 ة.مهارات احملادث -

 اػب ة. -

 االتصاؿ. -

 اؼبسؤولية. -

 اؼبشاركة. -

وتتنوع أمباط البيع الشخصي من أجل رفع مستوى كفاءة وفعاليػة القػوة البيعيػة وتًتكػز يف الكالػب علػ  اعبانػب 
 :5الوظيفي لرجاؿ البيع واليت يبكن تصنيفها إىل

 جاليب الطلب. -

 مستلمي الطلبيات. -

 األشخاص الداعمُت. -

                                                           
  .260، ص4222، دار الزىرة للنشر والتوزيع، األردف، ادئالتسويق أساسيات ومبقثطاف عبد  وآخروف،  1
  .00، ص4222، دار وائل للطباعة والنشر، األردف، إدارة المبيعات والبيع الشخصيؿبمد عبيدات وآخروف،  2
 اؼبرجع نفسو. 3

4 Lendrevie Lindon, Merecator,op.cit , p.390. 
5
 Ipid . 
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 ،ن تقسيم أىداؼ البيع الشخصي إىل أىداؼ نوعية وأخرى كميةيبك :أىداف البيع الشخصي - ت
وىذا التقسيم أكثر استعماال نمرا ألنبية ىذه العملية اليت تبدأ باغب  واإلقناع عل  الشراء، وتنتهي ببيع كميات 

 :1، وعل  العمـو من أىم أىداؼ البيع الشخصي ما يليوربقيق رقم مبيعات

o لعمالء وخدمتهم.القياـ بعملية البيع بالكامل ل 
o .البث  عن عمالء جدد 

o .اغبصوؿ عل  تعاوف اؼبوزعُت، زبزين وترويج خط اؼبنتجات 

o .إبالغ العمالء بالتكَتات اليت تطرأ عل  السلعة أو عل  إسًتاتيجية التسويق 

o .مساعدة العمالء عل  إعادة بيع السلعة اؼبشًتاة 

o .تزويد العميل باؼبشورة واؼبساعدة الفنية 

o ة.نممعلومات التسويقية الضرورية ورفعها إىل إدارة اؼبذبميع اؼب 

 التسويق المباشر -2
: إف ظهور فكرة التسويق اؼبباشر كانت يف الواليات اؼبتثدة األمريكية عندما مفهوم التسويق المباشر - أ

مليات يعٍت استخداـ التقنية فثسب، بل إنو ؾبموعة ع ، والتسويق اؼبباشر ال*صبعية التسويق اؼبباشرمت تأسيس 
ىو حاصل من  ونشاطات متعددة وقد سخرت التقنية ووسائلها اؼبختلفة باذباه خدمة التسويق اؼبباشر، وؼبواكبة ما

 :2للتسويق اؼبباشر نذكر منها اتريفهناؾ عدة تعفتطور اجتماعي وثقايف يف جوانب اغبياة اؼبختلفة، 

عالنية إسويق متفاعل يستخدـ وسيلة عريف صبعية التسويق اؼبباشر: التسويق اؼبباشر بأنو نماـ تت -
واحدة أو أكثر من أجل التأثَت يف صبهور الزبائن اؼبتواجدين ضمن رقعة جكرافية معينة عل  أف يكوف 

رقما يبتلك اؼبنتج بريدا اليكًتونيا و ىل ضرورة أف إذلك التأثَت قابل للقياس، وتشَت التوجهات اغبديثة 
 نتج و الزبائن.  ىاتفيا يسمح باتصاالت مزدوجة بُت اؼب

يعرؼ التسويق اؼبباشر: بأنو نماـ لالتصاؿ التفاعلي يف ؾباؿ التسويق يضمن استخداـ ؾبموعة من و  -
الوسائل غَت التقليدية واليت ربقق استجابة ملموسة بأقل جهد فبكن... و بالتا  فإف اتصاؿ وجها لوجو 

حىت ائل.. بدءًا من ال يد اؼبباشر و لوسسوؽ والعميل مع استخداـ ؾبموعة من اوبقق التفاعل بُت اؼب
ة قياـ العميل فضاًل عن إمكاني ،استخداـ شبكات اإلنًتنت. ويبكن بشكل مباشر من قياس ردة الفعل

 ىذا إىل جانب الوصوؿ للعميل يف أي مكاف. ،ربديد طلباتوبالتفاعل مباشرة و 

                                                           
1
 .62بشَت العالؽ وآخروف، مرجع سابق، ص  
 .340، ص2000، مكتبة الشقري، القاىرة، التسويق الفعالطلعت عبد اغبميد،  2
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اؼبباشر  لالتصاؿ االنًتنيتيد االلكًتوين أو استخداـ ال يد واؽباتف والفاكس وال   إذف فالتسويق اؼبباشر ىو
النوع مزف االتصاؿ ىو اؼبميز يف ىذا  والشيءمع زبائن معينُت وزبائن ؿبتملُت وحثهم عل  االستجابة اؼبباشرة، 

استخداـ التقنيات اغبديثة اؼبستخدمة يف التعامل التجاري ما بُت منممات األعماؿ بعضها إىل بعض، أو مع 
 تهدؼ.اعبمهور اؼبس

:  يهدؼ التسويق اؼبباشر إىل ربقيق العديد من األىداؼ أنبها ما أىداف وأدوات التسويق المباشر - ب
 :1يلي

تلبية الطلػب اؼبباشػر: إذ يهػدؼ التسػويق اؼبباشػر إىل االتصػاؿ والشػراء اؼبباشػر سػواء أكػاف بواسػطة اؽبػاتف  -
جديػػدة، أو تقػػدمي قنػػاة توزيعيػػة جديػػدة  ، ألجػػل توليػػد الشػػراء اؼبتكػػرر أو إدخػػاؿ منتجػػاتأو ال يػػد...اخل

 لزيادة  والء اؼبستهلك.

يهدؼ التسويق اؼبباشر إىل فتح قنوات اتصاؿ لتمكُت الزبائن من االستفسار  : حي إتاحة اؼبعلومات -
والسؤاؿ عن معلومات أكثر و إعطاء اؼبعلومات بشكل لفمي عن طريق رجاؿ البيع أو من خالؿ 

 منشورات مطبوعة .
التجربة: إذ يهدؼ التسويق اؼبباشر إىل سبكُت الزبوف من طلب ذبربة اؼبنتج يف اؼبنزؿ أو اؼبكتب أو إمكانية  -

 اؼبصنع، وتتيح معمم الشركات فث  منتجا ا وإمكانية إرجاعها إذا م تكن مناسبة لتوقعات الزبوف.

 تمثل يف:بينما األدوات اليت تستخدمها اؼبنممات يف التسويق اؼبباشر مع زبائنها فهي ت

يستند إىل استخداـ اؽباتف يف االتصاؿ اؼبباشر مع العمالء اغباليُت واؼبرتقبُت وإقناعهم  التسويق بالهاتف: (1
بالعرو  البيعية للمنممة وحثهم عل  التعامل معها. ويعت  التسويق باؽباتف أكثر أدوات التسويق اؼبباشر من 

من إصبا  اإلنفاؽ عل  وسائل التسويق اؼبباشر،كما  %38 حي  االستخداـ حي  تبلغ قيمة اإلنفاؽ عليو
لوف يف ؾباؿ و يستخدـ بالنسبة للعمالء األفراد والعمالء من اؼبؤسسات عل  حد سواء. ويؤيد العديد من اؼبسؤ 

التسويق أنبية التخطيط اعبيد ألنشطة التسويق باؽباتف حىت يبكن الوصوؿ للعميل الذي يتوقع أو يرغب يف 
قياس اىتماـ  :2وجدير بالذكر أف االتصاؿ باؼبستهلكُت يبكن أف يقدـ ؾبموعة من الفوائد، ىذا االتصاؿ
)بتكريس  بناء قاعدة بيانات للعمالء، اؼبعقدة باؼبنتج بشكل فعاؿ أكثر إيضاح األمور التقنية أو، الزبوف فوراً 

 .الردود عل  ضبالت ال يد اؼبباشرتتبع ،ضبلة التسويق باؽباتف(

                                                           
1 Pollick, Michael, What is Direct Marketing, Wise Geek, 29 July 2009, p.4. 
2
 www.dma.com.uk 
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د أخرى يتضمن إرساؿ عر  أو معلومات أو إعالنات أو عينات أو أية موا اشر:البريد المب (2
فمن خالؿ استخداـ قوائم بريدية منتقاة يبكن للمسوؽ اؼبباشر إرساؿ اؼباليُت من  لشخ  ما عل  عنواف ؿبدد
ل يد اؼبباشر يف تصل نسبة اإلنفاؽ عل  ا، حي  1علومات إىل العمالء اؼبستهدفُتاؼبو اػبطابات و اؼبواد الدعائية 
 %60 من إصبا  اإلنفاؽ عل  وسائل التسويق اؼبباشر وتصل ىذه النسبة إىل كبو %24الواليات اؼبتثدة إىل كبو 

إذا أضفنا ؽبا تكلفة التسويق اؽباتفي. ولقد أثبت ال يد اؼبباشر كفاءة ملثوظة يف ترويج وتنمية الطلب عل  
 ب واشًتاكات ااالت واؼبالبس إىل اؼبنتجات الصناعية.ؾبموعة واسعة من اؼبنتجات سبتد من الكت

الكتالوج ىو كتيب يرسل بال يد اؼبباشر، أو ع   االنًتنت يبُت بشكل متكامل  لتسويق بالكتالوجات:ا (3
سبتد و  ، كما يبكن أف يوضح األسعار للوحدات اؼبختلفة.اػبدمات اؼبراد بيعهاالتفاصيل اؼبختلفة عن السلع و 

. عل  سبيل اؼبثاؿ تقـو نوعيات السلع و اػبدمات تقريباً  تجات اليت تشملها الكتالوجات إىل كافةؾبموعة اؼبن
مليوف نسخة من كتالوجا ا واليت  178ليت تعمل يف ؾباؿ ذبارة التجزئة بإرساؿ او  (Lillian Vernon) مؤسسة

ر  فيها كل منتجا ا تقريبًا من مليوف عميل، تع 20كتالوجًا إىل قاعدة عمالئها واليت تضم   33يبلغ عددىا 
اؼبشهورة يف ؾباؿ اؼبالبس النسائية  Avonاألحذية إىل مواد الديكور إىل األجهزة الكهربائية باؼبثل فإف مؤسسة 

كتالوجات ألزياء السيدات إضافًة إىل كتالوجات خاصة دبالبس األطفاؿ   10وأدوات التجميل تصدر كبو 
 وآخر خاص دبالبس الرجاؿ.

يأخذ تسويق االستجابة اؼبباشرة ع  التلفزيوف أحد شكلُت  االستجابة التلفزيونية المباشرة:تسويق  (4
 :2رئيسيُت
  ثانية، والذي  60-30إعالنات االستجابة اؼبباشرة :حي  يتم تصميم إعالف تلفزيوين ؼبدة تقع بُت

ود العميل برقم ىاتف ؾباين يف كاية مث يز ، اإلغراءات البيعية اؼبصاحبة لويركز بقوة عل  مزايا ومنافع اؼبنتج و 
وذبدر اإلشارة إىل أف بعض الشركات حققت شهرة واسعة يف ؾباؿ  ،ؿ لتنفيذ أمر الشراءاإلعالف لالتصا

اؼبشهورة واليت تعمل يف ؾباؿ بيع معدات اؼبطابخ ( Ginus) استخداـ ىذا النوع من التسويق مثل مؤسسة
مليوف ؾبموعة من معدات  3( من بيع ما يزيد عن 2005-1998حي  سبكنت يف السنوات السبع األخَتة )

مليوف دوالر كما بلكت مبيعا ا من أدوات اؼبطبخ ضعفي ىذه  40القطع السكاكُت بلغ قيمتها كبو 
 القيمة.

  قنوات التسويق اؼبنز : يبثل شكاًل آخر من أشكاؿ تسويق االستجابة اؼبباشرة ع  التليفزيوف
 بعض األحياف قد يف. و خاصة أو زبصي  قنوات ؿبددة لبيع السلع واػبدماتحي  يتم تصميم برامج 

التلفزيونية اؼبخصصة بالتسويق اؼبنز   (QVC) ، فقناةساعة كاملة يومياً  24يستمر ب  القناة اؼبخصصة 
 خط اتصاؿ مباشر مرتبط باغباسب 1200عامل لتلقي األوامر الشرائية للعمالء عل  كبو  400توظف كبو 

                                                           
 .442ص ،2003، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، التسويق المعاصرثابت إدريس وصباؿ اؼبرسي،  1
 .423اؼبرجع نفسو، ص 2
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مليار دوالر  1.3ألف أمر شرائي يف اليـو يف اؼبتوسط ؿبققة بذلك ما يزيد عن  113ي ما يزيد عن لتلق
 مبيعات سنوية.

 
لقد أصبح التسوؽ ع  شبكة اإلنًتنت من أقبح استخدامات الشبكة للشركات   التسويق عبر االنترنت: (5

معينو من أحد   من السفر لشراء احتياجاتعل  السواء. وذلك ؼبا يوفره من الوقت وااهود، فبدال واؼبستهلكُت
البضائع أو األشياء اليت يبث   ، أصبح يف مقدور مستخدـ شبكة اإلنًتنت اختيار ما يشاء من ىذهدافالبل

وبأسهل طريقة، واالنًتنت ىي وسيلة جذب وليست  عنها يف دقائق معدودة وطلبها لتصل إليو يف اقل وقت
وتسع  اعبهود التسويقية من خالؿ االنًتنت إىل ، دوات للوصوؿ إىل العميلوسيلة دفع تستخدـ فيها كافة األ

البث  عن ، تقدمي و ربسُت العناية بالعمالء، ربسُت صورة اؼبنشأة الذىنية :1ربقيق بعض األىداؼ التالية
 العمالء اعبدد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .304طلعت عبد اغبميد، مرجع سبق ذكره، ص  1



  األساسيةاالتصاالت التسويقية وعناصرىا  ................................................................................ الفصل الثاني:

99  
 

 :الصةخ
ر، بُت اؼبنشأة أو جهاز غَت مباش أوالًتويج يف جوىره عل  عملية االتصاؿ سواء بشكل مباشر  يقـو

قل رسالة معينة ذات نوبُت الكَت )أفراد, صباعات ومنممات( كطرؼ مستقبل وذلك ل ،التسويق معا كطرؼ مرسل
وىو اؽبدؼ  ،وسيلة معينة )مباشرة أو غَت مباشرة( وذلك بكر  ترؾ تأثَت معُت طريقمعٌت ؿبدد أو مقصود عن 

الًتويج ىو نماـ متكامل يقـو عل  نقل اؼبعلومات عن ، فويجأي اؽبدؼ من عملية الًت  ،عملية االتصاؿ من
قبوؿ  السلعة  أو اػبدمة  واؼبروج  لكر  السلعة أو اػبدمة بأسلوب إقناعي إىل صبهور مستهدؼ من اؼبستهلكُت

 .ؽبا
إذ مت خاصػػػػة  ،سػػػوؼ يػػػؤدي كثػػػػَتا إىل النجػػػاح يف عمليػػػػة الػػػًتويج االتصػػػػاؿلػػػذلك فػػػإف النجػػػػاح يف عمليػػػة و 
العوامػل الػيت قػد تعػوؽ قبػاح عمليػة االتصػاؿ  وعل االتصاؿ وعناصره ومتطلبات قباحو,  عمليةعل  مبوذج  الوقوؼ

 اؼبػزيجتتضػمن منافػذ االتصػاؿ  ،ا رجػل التسػويق االتصػاؿ باؼبسػتهلكُتيستطيع  ػ عديدةفهناؾ طرؽ  ،حملاولة ذبنبها
االتصػػاؿ عػػن طريػػق قػػرارات تتعلػػق باؼبيزانيػػات  لمػػداخعػػن  يعػػ الًتوهبػػي  واؼبػػزيج ،الًتوهبػػي وعناصػػر تسػػويقية أخػػرى

 .واألىداؼ والوسائل



   
   

   : التخطيط: التخطيط: التخطيطلثلثلثالفصل الثاالفصل الثاالفصل الثا
   الستراتيجيات االتصال الترويجيالستراتيجيات االتصال الترويجيالستراتيجيات االتصال الترويجي

 



 التخطيط إلستراتيجيات االتصال الترويجي...............................................................................: الفصل الثالث

101  
 

 

 : التخطيط إلستراتيجيات االتصال الترويجيالفصل الثالث

 تمهيد:

ناتج تفاعل  اليت تنشئها وتتبناىا إدارة املنظمات ىي سًتاتيجية اإللوقت طويل أف الباحثوف أف  اعتقد
اتيجي ل االسًت عيعٍت أف املعرفة تسند الفدما  ،معريف متأثر باجلوانب امللموسة واجلوانب غَت امللموسة من املعرفة

العالقة سنحاوؿ إظهار نوع ذا الفصل من خالؿ ىو  ،وتشكل امليزات التنافسية الفريدة لدى منظمات األعماؿ
 من خالؿ املبحثُت التاليُت:سًتاتيجية املنظمة، وخباصة إسًتاتيجية االتصاؿ الًتوصمي وإبُت املعرفة وإدارهتا 

 يجي لالتصاؿ الًتوصمياملراحل األساسية يف التخطيط االسًتات املبحث األوؿ: -

 إدارة املعرفة والتخطيط االسًتاتيجي التسويقياملبحث الثاين:  -
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 تصال الترويجيلال التخطيط الستراتيجيالمراحل األساسية في : وللمبحث األا

إف املهم يف التسويق االسًتاتيجي ليس وجود أربعة عناصر أو ست عناصر ولكن وجود مزيج تسويقي  
ثر يف تصميم اإلسًتاتيجية التسويقية، والتخطيط اإلسًتاتيجي التسويقي، وىذا املزيج التسويقي صمب أف يساعد أك

يتبٌت نظرة املشًتي إذل السوؽ وليس نظرة البائع، إف ىذه النظرة اإلسًتاتيجية للمزيج التسويقي تعٍت أنو بينما يرى 
 وف قيمة أو حال ملشكالهتم املسوقوف أنفسهم يبيعوف منتجا، يرى العمالء أنفسهم يشًت 

 المطلب األول: التخطيط اإلستراتيجي 
 اإلدارية لألنشطة وتكامل مهمة إدارية تعمل على توجيوو  عمليةبصفة عامة،  ،االسًتاتيجي يعد التخطيط 
بشكل لكن  املستقبل، ذلك لتحقيق الضرورية والعمليات اإلجراءات وتطوير املستقبل، لرؤية املنظمة يف والتنفيذية

 دقيق وبأكثر خصوصية لوظيفة التسويق تتنوع التعريفات وتتباين املفاىيم، كما سيلي:

  مفهوم التخطيط اإلستراتيجي أوال:
والسياسات اليت ربدد أو تغَت خصائص أو توجهات  اإلسًتاتيجيةوىو الصياغات بعيدة املدى واخلطط 

ى التغَت يف تلك األىداؼ واملوارد املستخدمة املنظمة، فهي تشمل قرارات تنصب على تقرير األىداؼ وعل
( للتخطيط Steinerلبلوغها وعلى السياسات اليت تنظم اكتساب واستخداـ ىذه املوارد، حيث ذمد يف تعريف )

االسًتاتيجي بأنو عملية ربديد األىداؼ الرئيسية ملنظمة األعماؿ، وكذلك ربديد السياسات واالسًتاتيجيات اليت 
( أف التخطيط Steinerوكذلك تدبَت واستخداـ املوارد لتحقيق تلك األىداؼ، أين يؤكد ) ربكم العمليات،

 : 1االسًتاتيجي يقـو على أربعة عناصر مهمة، وىي

: أي ضرورة ربديد بدائل ظمكن إتباع أي منها مستقبال، وعندما يتم المستقبلية في اتخاذ القرارات -
لقرارات اليت من خالؿ تكاملها مع املعلومات ذات العالقة تعطي االختيار يصبح ذلك البديل األساسي جلميع ا

املنظمة األرضية املالئمة الزباذ القرارات املتعلقة باستكشاؼ التهديدات وذبنبها، وبذلك فإف ىذا العنصر ظمثل 
 ربديد األىداؼ املستقبلية وكيفية ربقيقها 

د األىداؼ مث السياسات وطرائق الوصوؿ إذل : أي أف التخطيط االسًتاتيجي عملية تبدأ بتحدي العملية -
االسًتاتيجيات، وتطوير اخلطط التفصيلية للتأكد من تنفيذ تلك األىداؼ، فهي العملية اليت تتضمن التحليل 
املسبق ألنواع اجلهود التنظيمية املطلوبة، ومىت يتم ازباذىا، ومن يقـو هبا؟ وماذا سيتم فعلو بالنتائج املتحققة؟ 

السًتاتيجي ظمثل عملية مستمرة، وذلك نتيجة للتغَتات املستمرة يف البيئة الداخلية واخلارجية، وىذا ال فالتخطيط ا
                                                           

، 2007دار اليازوري، عماف، األردف، اإلستراتيجية والتخطيط االستراتيجي، منهج معاصر، بٍت محداف، خالد حممد وإدريس، وائل حممد صبحي،  1
 ( 18-8ص)
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تتغَت يوميا، وإسما البد من إجراء العديد من التغَتات الضرورية، ودبا ينسجم مع  اإلسًتاتيجيةيعٍت أف اخلطط 
 متطلبات تنفيذ اخلطط 

اه وطريقة يف ايحياة، وجزء مهم من العملية اإلدارية، وىو ال ظمثل : التخطيط االسًتاتيجي ىو اذب الفلسفة -
فقط سلسلة من القواعد واإلجراءات والوسائل، إذ البد للمديرين والعاملُت يف أية منظمة من االقتناع بأنو مفيد 

لدى املدراء  ومهم، والبد من دمارستو يف مجيع األنشطة الرئيسة، وىذا ال يتم إال من خالؿ وجود فلسفة راسخة
 يف أية منظمة تقـو على اعتماد ىذا النوع من التخطيط يف العمل 

: عبارة عن عملية منظمة تسعى لتحديد الغايات واألىداؼ والسياسات واالسًتاتيجيات  الهيكلية -
التشغيلية، وىي أيضا تعمل على وضع اخلطط التفصيلية لتطبيقها وصوال لتحقيق أىداؼ املنظمة، فالتخطيط 

سًتاتيجي يربط ثالث أنواع من اخلطط مع بعضها البع،، وىي اخلطة اإلسًتاتيجية واخلطط أو الارامج اإل
متوسطة املدى، واخلطط أو الارامج قصَتة املدى، وىذه اهليكلية تساعد اإلدارة العليا على ربويل اخلطط الرئيسة 

 إذل قرارات حمددة باذباه األىداؼ النهائية 

 هلذا املفهـو نوجزىا كما يلي: اتيف السابق ذمد العديد من التعريفضافة إذل التعر باإل

 على ضوء التنفيذ املمكنة األىداؼ من جمموعة وضع تتضمن اليت العملية نوأ على االسًتاتيجي التخطيط رؼع -

1املنظمة أو للمشروع العوامل، خمتلف تأثَت
. 

 وإدامة بوضع اخلاصة اإلدارية العملية": 2أنو على للتسويق االسًتاتيجي التخطيطkotler) عرؼ ) كذلك -

 االسًتاتيجي إذل التخطيط يسعى حيث املتغَتة التسويقية وفرصها املوارد املهارات، املنظمة، أىداؼ بُت العالقة

 " املستهدفة واألرباح النمو ضمقق الذي بالشكل املنظمة ومنتجات أنشطة ترتيب وإعادة رسم

الئمة واملناسبة لتحديد أىداؼ بعيدة املدى وتوجو املنظمة لتحقيق ىذه كما عرؼ أيضا بكونو الطريقة امل -
اإلسًتاتيجي بأنو األىداؼ، إال أف التعريف األكثر مشوال ما أورده االرباد الفيديرارل، حيث عرؼ التخطيط 

تلك املنظمة  عملية مستمرة ونظامية يقـو هبا األعضاء من القادة يف املنظمة بازباذ القرارات املتعلقة دبستقبل
وتطورىا، باإلضافة إذل اإلجراءات والعمليات املطلوبة لتحقيق ذلك املستقبل املنشود والكيفية اليت يتم فيها 

  3قياس مستوى النجاح يف ربقيقو

املتعلق  األوؿ: رئيسُت مفهومُت يتضمن االسًتاتيجي التخطيط أف يتضح أعاله، اتالتعريف إذل ستناداا
وضع  بواسطتها صمري اليت بالعمليات اخلاص والثاين املنظمة، قبل من املوضوعة واألىداؼ اذاهت باإلسًتاتيجية
أف  صمب األىداؼ وىذه األىداؼ، هلذه النهائية الارامج تضع وأف األىداؼ تضع أف املنظمة فعلى اإلسًتاتيجية؛

                                                           
1
  27 ص ، 2004لبناف، والنشر، للطباعة اجلامعية الدار واستراتيجيات(، التسويق )مفاهيم ،ويفع نبيلة  

2
 Kotler Ph: Marketing Management Analysis, Planing ,Implantation and Controle,1994, p.31. 

  88ص  ، مرجع سبق ذكره،بٍت محداف وآخروف 3
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التخطيط  يكوف أف أجل منو  املنظمة، ىذه وإمكانيات طاقة فوؽ تكوف ال أهنا دبعٌت التنفيذ، دمكنة تكوف
وىذا  األىداؼ، ربقيق إمكانية على تؤثر اليت العوامل ىي ما وتعرؼ تدرس بأف للمنظمة البد واضح االسًتاتيجي

للمنظمة  اخلارجية العوامل مع متكيفة املنظمة تكوف وأف واخلارج، بالداخل البيئية العوامل دراسة املنظمة من يتطلب
التأكد  عدـ حالة وىي مسألة ىناؾ ولكن هلا، الصحيح اإلطار وضمن صحيحة، التنفيذو  التطبيق مسألة صمعل دما

 األمور من يقلل لكي املخطط صفات من يكونا أف صمب والرؤيا فايحدس األىداؼ، إذل الوصوؿ يف مهما دورا تلعب

 اليت ربدث مورفاأل املمكنة، األىداؼ ربقيق تضمن صحيحة خطة يضع وبذلك اخلطة تنفيذ عند ربدث قد اليت

وهبذا يعتار التخطيط اإلسًتاتيجي    1تقع املشكلة وىنا املنظمة لصاحل ليست أو املنظمة لصاحل إما باذباىُت، تكوف
عملية ربديد األىداؼ الرئيسية للمنظمة وكذلك ربديد السياسات واإلسًتاتيجيات اليت ربكم العمليات وكذلك 

ىداؼ؛ أي أف التخطيط اإلسًتاتيجي يعٍت ربديد األىداؼ األساسية أو تدبَت واستخداـ املوارد لتحقيق تلك األ
اليت تشكل موضوع املؤسسة والوسائل واألدوات املستخدمة مستقبليا للوصوؿ إذل ربقيقها، معتمدين يف ذلك 

 على سياسات واسًتاتيجيات تًتجم ىذه األىداؼ 

ة، ووظيفة أساسية من وظائف اإلدارة إذف فالتخطيط اإلسًتاتيجي ىو جمموعة عمليات مستمرة ومعقد
ىي أحد عناصر  Plansتتعلق بإعداد اخلطط وتنفيذىا ومراقبة عمليات التنفيذ وتقييمها، يف حُت أف اخلطط 
 ومكونات عملية التخطيط كنتائج هنائية يتم وضعها جبهد عقلي لتحديد سلوؾ يلتـز بو 

  اإلستراتيجيثانيا: خصائص التخطيط 

اإلسًتاتيجية يرتبط إذل حد كبَت دبا ربويو من خصائص فريدة ومتجددة ومرنة وقادرة على إف ذماح اخلطة 
االستجابة للتغَتات واملعطيات البيئية، كما أف اخلطة حبد ذاهتا ال ظمكن جعلها أساسا للنجاح دوف التدخل الفاعل 

 : 2اتيجي فيما يلياإلسًت لتطوير العمليات الناذبة عنها اخلطة  وظمكن حصر أىم خصائص التخطيط 
  أهنا ذات مدلوؿ رؤيوي وحقيقي، دبعٌت أف األفكار الواردة باخلطة صمب أف تستغل دبنظور مستقبلي

 وواضح 

  تدعم بإطار للعمل وليس دبجرد تنبؤات مادية 

 عملية مشولية وتكاملية وليست عمليات ذبميع لرؤية وقيم وأىداؼ وأفكار متناثرة تطور من خالؿ فريق 
 امل عمل متك

  عمليات التخطيط اإلسًتاتيجي اجليدة موجهة بالعمالء وحاجات السوؽ ومتطلبات البيئة وليس جمرد
 عمليات زبطيط موجهة بذاهتا 

                                                           
  26ص، 0222، دار مكتبة ايحامد، عماف، األردف، 8، طتسويق )مدخل كمي وتحليلي(استراتيجيات ال، الصميدعي حممود جاسم  1
  82، ص2009، اجلدار للكتاب العاملي وعادل الكتب ايحديث، اإلدارة اإلستراتيجية: المفهوم، األهمية، التحدياتنعيم إبراىيم الظاىر،  2
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  عمليات التخطيط اإلسًتاتيجي اجليدة متفاعلة، ومتأثرة بالتقاطع ايحاصل بأبعاد البيئة وليست قصَتة النظر
 متوجهة بتفاعل األحداث داخل املنظمة 

 ملية التخطيط اإلسًتاتيجي الفاعلة تتسم باملغامرة واهلجـو وأهنا عمليات تسارعية مرنة، وليست عمليات ع
 تأثر سليب وردود أفعاؿ، أو تكوف عمليات انكماشية جامدة 

  أف تكوف عملية التخطيط اإلسًتاتيجي متجهة إذل النتائج، وال توضع على الرفوؼ للتباىي 

 تيجي تقـو بتعريف وتوضيح حمدد للمسؤوليات أف عملية التخطيط االسًتا 

  تؤسس وتؤكد على املقاييس واملعايَت املالية للنتائج 

 االستراتيجي التخطيط عمليات ثالثا: 
 من فنجد واهلدؼ، اجلوىر نفس ربمل كانت وإف خطواهتا، وزبتلف االسًتاتيجي التخطيط عمليات تتعدد

 :1يف اآليت تتمثل االسًتاتيجي التخطيط خطوات يرى أف

 للمنظمة ايحارل الوضع أو املوقف ربليل. 

 األىداؼ واستصدار صياغة. 

 قطاعات إذل السوؽ تقسيم. 

 باألىداؼ املرتبطة العالية للموازنات ربديد. 

 التسويقي املزيج التسويقي )عناصر الارنامج إدارة(   

 والرقابة التقييم. 

 اخلطوات يف تتمثل االسًتاتيجي التخطيط عمليات أف( RegelsوRogers ) أمثاؿ اآلخر البع، يرى بينما

 :2التالية السبع

 التنظيمي الوصف. 

 التنظيمية الفلسفة ربديد 

 البديلة االسًتاتيجيات اختبار و وتقييم ربديد. 

 األمد أو الغاية ربديد. 

 األىداؼ ربديد. 

 العامة االسًتاتيجيات وتطوير وضع. 

                                                           
1
  135 ص ،1998 مصر، ،1 ط الطباعة،و  للنشر يًتاؾإ ،الصحية الخدمات تسويق ،مدكور شعباف فوزي  
  136 ص ،نفسواملرجع  2
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اخلارجية،  بالبيئة خاصة منها ثالث االعتبار، يف أخذىا بصم مهاـ ست (06) وجود اخلطوات ويرتبط هبذه
 :1ىذه العالقات أكثر يوضح رقم املوارل والشكل للمنظمة الداخلية بالبيئة مرتبط والباقي

 للحالة واملدقق الشامل الفحص ىو االسًتاتيجي للتخطيط األوذل البداية إف :التنظيمي الوصف -8

 . البشرية بالقوى تعلق ما أو والتكاليف واإليرادات املالية بايحالةتعلق  ما سواء القائمة التنظيمية

 املنظمة شخصية تعكس اليت األساسية األغراض التنظيمية الفلسفة تعكس :التنظيمية الفلسفة تحديد -0

 ينشأ وقد ؿاملأمو  التقدـ و النمو حالة تعكس أهنا كما ايحارل، للحلم ايحلم فهي دبثابة وتطلعاهتا، للمستقبل ونظرهتا

 اآلخر والبع، الفلسفة، صياغة مث األىداؼ صياغة صمب أنو يعتقد واألىداؼ، فالبع، الفلسفة حوؿ اخلالؼ

 فيما بعد علينا يسهل أوال الفلسفة صياغة أف ايحقيقة ويف األىداؼ، مث ربديد أوال الفلسفة صياغة أي العكس يعتقد

 . األىداؼ وصياغة ربديد عملية

 ملية التخطيط االستراتيجي: ع(15)شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  33ص ، 2005،مصر ايحديث، العريب املكتب ،اإلستراتيجية ،القامسي نادية :المصدر

                                                           
  33 ص ، 2005،مصر ، ايحديث العريب املكتب ، اإلستراتيجية ،القامسي نادية 1

 املنظمة وصف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األىداؼ تطوير

 األمد أو الغاية ربديد

 اختيار و وتقييم ربديد
 اإلسًتاتيجية البدائل

 السياسات ربديد

 الفلسفة ربديد

 العامة اإلسًتاتيجية تطوير

 التنفيذ
 

 

 

 

 البيئة ربليل

 السوؽ ربليل

 املنطقة ربليل
 املخدومة

 البشرية املوارد تقييم

 املالية املوارد تقييم

 العوامل تقييم
 الداخلية 
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 الفلسفة مع تتسق أف صمب واليت اخلطة تطلعات عن الغايات تعار: واألهداف الغايات حديدت -3

 صمب عما تعار اليت األىداؼ ربديد يتم الغايات ىذه ربديد وبعد كتابتها، السهولة من ليست وىي التنظيمية،

 زمٍت  مقياس على الغايات ىذه عن ربقيقو

 صمب األمد اليت أو الغاية ربديد بعد االسًتاتيجيات ربديد يتميات: االستراتيج واختيار وتقييم تحديد -4

 التشغيل إيرادات تكوف أف على تعمل سوؼ املنظمة أف " بالرحبية يتعلق ، فيما القوؿ الغايات أمثلة ومن ربقيقها

 "التشغيل تكاليف تفوؽ
 حىت بدقة ربديدىا صمب اليت واالسًتاتيجيات السياسات من تتحقق الغايات أف كما ،1

 املتاحة املوارد مع وتطابقها التنظيمية بالفلسفة وارتباطها تالؤمها حيث من تغطيو، الذي اجملاؿ يف تقييمها ظمكن

 أساس تكوف اليت اإلسًتاتيجية اختيار يتم معروفة إسًتاتيجية كل وبعد تقييم التنظيمية، باملتطلبات واتصاهلا وقانونيتها

 . العامة لإلسًتاتيجية

 من ولعل االسًتاتيجيات، وتنفيذ للتصرفات املرشدة القواعد السياسات تعد ت:السياسا تحديد -5

 املتعلقة املختلفة لألنشطة السياسات ىذه وضع عدـ ىي اإلسًتاتيجية اخلطط وضع يف للفشل الرئيسية األسباب

 .والتنظيمية والبشرية املالية باملوارد

 مرشدا تكوف أهنا كما الطويل، باألجل الغالب يف اإلسًتاتيجية ترتبط :ةالعام اإلستراتيجية صياغة -6

 .األىداؼ لتحقيق العاـ املدخل عن وتعار القصَت األجل يف لألنشطة

 تراتيجي التسويقيالمطلب الثاني: التخطيط االس
يعتار التخطيط االسًتاتيجي للتسويق أداة مهمة لتحقيق التفاعل بُت املنظمة ونظامها التسويقي، والبيئة 
التسويقية احمليطة هبا، ويعتمد على وضع أىداؼ إسًتاتيجية تسويقية طويلة املدى يف ضوء ربليل مهمة املنظمة، 

ية التسويقية اليت سبكن من ربقيق األىداؼ التسويقية وصوال لتحقيق سًتاتيجوموقفها داخليا وخارجيا، وربدد اإل
سًتاتيجية العامة للمنظمة نفسها، سًتاتيجية التسويق تعتار املوجو املركزي لإلإ، ف2إسًتاتيجية املنظمة وأىدافها

من جهة، وحبكم وذلك ألسباب منها أف إدارة التسويق أكثر قدرة على فهم ما صمري يف البيئة احمليطة باملنظمة 
تصاهلا املستمر مع املستهلكُت واملنافسُت وباقي املنظمات املؤثرة يف األسواؽ املستهدفة من جهة أخرى، وظمكننا ا

 :3سًتاتيجية التسويقية من خالؿ الشكل التارلتوضيح العالقة بُت التخطيط االسًتاتيجي للمنظمة واإل

 

                                                           
  34 ص ،سبق ذكره مرجع عويف، نبيلة 1

2
 http:// aydina,kenanaonline.com/topics، االستراتيجي للتسويق وفوائدهحممد مجاؿ الشاىد، التخطيط   

3
  04، ص0220، دار وائل للنشر والتوزيع، عماف، األردف، 3)مدخل سلوكي(، ط إستراتيجية التسويقحممد إبراىيم عبيدات،   
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 (: مستويات التخطيط االستراتيجي16شكل رقم)

 
 
 

، 0220، دار وائل للنشر والتوزيع، عماف، األردف، 3)مدخل سلوكي(، ط إستراتيجية التسويقحممد إبراىيم عبيدات،  المصدر:
  04ص

ملفهـو التخطيط  االسًتاتيجي التسويقي، نذكر منها على سبيل املثاؿ وليس  اتريفولقد وردت عدة تع
 ايحصر ما سيلي:

نو:" جزء ال يتجزأ من التخطيط االسًتاتيجي، وىو عبارة أعلى  عرؼ التخطيط االسًتاتيجي التسويقي -
عماؿ خالؿ فًتة زمنية معينة دبا نشطة التسويقية اخلاصة دبنظمة األسلوب يوضح جمموعة الفعاليات واألأعن 

  1ىداؼ املستقبلية"يضمن ربقيق األ

ساليب واإلجراءات كما عرؼ أيضا على أنو:" ربديد جمموعة من األىداؼ مع وضع جمموعة من األ -
  2والتنظيمات الالزمة لتحقيق تلك األىداؼ بأقل تكلفة دمكنة أو بأكار ربح دمكن"

ىداؼ وكما ظمكن تعريفو على أنو:" االستغالؿ املنظم للموارد التسويقية يف املنظمة الذماز وربقيق األ -
ىداؼ التسويقية وصياغة اخلطة ضع األاملًتابطة اليت تؤدي إذل و  نشطة وبالتارل فهو جمموعة من األ3التسويقية"

 ىداؼ الالزمة لتحقيق تلك األ

يف حُت عرؼ )كوتلر( التخطيط االسًتاتيجي للتسويق على أنو العملية اإلدارية اخلاصة بوضع وإدامة  -
  4العالقة بُت أىداؼ املنظمة، وذلك من اجل ربقيق خطط الشركة اهلادفة للربح ودخوؿ األسواؽ الدولية

د وفريل( أف التخطيط االسًتاتيجي للًتويج ىو عملية وضع املنظمة وربديد غاياهتا ويرى )بري -
  5التسويقية واخلطة التسويقية اإلسًتاتيجيةواسًتاتيجياهتا باإلضافة إذل األىداؼ التسويقية، 

عرؼ التخطيط التسويقي االسًتاتيجي على أنو:" التعرؼ على الفرص ايحقيقية يف السوؽ وتطوير  -
وؿ سوؽ مستهدؼ يجيات تسويقية مرحبة ومن مث فالتخطيط التسويقي االسًتاتيجي لو مستوياف شما: األاسًتات

                                                           
، األردف، عماف، الطبعة األوذل، دار ايحامد للنشر والتوزيع، إستراتيجيات التسويق )منظور متكامل(حممد عواد الزيادات وحممد عبد اهلل العوامرة،  1

  822ص ،0280
 املرجع نفسو  2

3 McDonald Malcolm," Marketing Plans", 3ed, Butterworth Heinemam, 1995, P 20. 

4
 Kotler.p, Marketing management analysis, planning and control,3ed, prentice hall,U.S.A, 2006, p 345. 

5
 Pride, m. William, & ferrell, marketing, Concept and stratégies, Library ed,new York, 2002, p 26. 

 ةإستراتيجية المنظم

 إستراتيجية وحدات األعمال

 إستراتيجية التسويق
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ليهم نظرا لوجود حاجات ورغبات مشًتكة إوالذي يتضمن جمموعة من املستهلكُت ترغب املنظمة يف الوصوؿ 
  1ات السوؽ املستهدؼ"شباع حاجات ورغبدارة التسويق إلإما الثاين مزيج تسويقي والذي تشكلو ألديهم، 

نو:"عملية تتكوف من اخلطوات التالية: ربليل أوكما قد عرؼ التخطيط اإلسًتاتيجي للنشاط التسويقي ب -
سواؽ املنتجات وحصص السوؽ، ربديد وزبصيص أىداؼ، ربديد نشاء األإاملوقف )عوامل داخلية وخارجية(، 

سًتاتيجية إسًتاتيجية التوزيع، إسًتاتيجية السعر، ت، إلتسويقي ) إسًتاتيجية املنتجااملوارد، وضع الارنامج ا
  2الًتويج(، التقييم والرقابة"

  

إذف دما سبق عرضو من تعريف للتخطيط االسًتاتيجي للتسويق، ذمد أف التخطيط االسًتاتيجي للنشاط 
ليت صمب أف تتبعها التسويقي يعار عن جمموعة من النواحي أو اجلوانب الرئيسية املرتبطة بالنشاط التسويقي وا

هنا إلكماؿ اخلطة التسويقية الرئيسية ازباذ قرارات رئيسية مستقبلية بشأاإلدارة العليا للمنظمة وتقـو بدراستها و 
ىداؼ، حيث أف عملية التخطيط رض، ومن مث سالمة تنفيذ وربقيق األوالتنفيذية، وضماف االستقرار وعدـ التعا

ىداؼ ألتشخيص موقف املنظمة ايحارل من بيئتها، التحديد الدقيق لتلك تشمل مراحل أساسية وىي ربليل و 
سًتاتيجية إالتسويقية، ربديد أسواؽ املنتجات وحصص السوؽ، ربديد وزبصيص املوارد، وضع الارنامج التسويقي )

نشطة األسًتاتيجية الًتويج(، التقييم والرقابة على تنفيذ جية السعر، إسًتاتيجية التوزيع، إسًتاتيإاملنتجات، 
 التسويقية 

 التخطيط االستراتيجي للترويج مفهوم وأهمية: المطلب الثالث
على توفَت النفقات الًتوصمية لعناصر املزيج الًتوصمي، وربقيق تعمل االتصاالت التسويقية املتكاملة إذا كانت 

جليد للجمهور املستهدؼ مث التحديد ا رجل التسويق علىصمب ، فإنو قدر أكار من فعالية تنفيذ األىداؼ الًتوصمية
بالتخطيط وىذا يف إطار ما يسمى  ،ناسب لعناصر االتصاؿاملتحديد ليتم الاالتصاؿ من  وربديد أىداف

  االسًتاتيجي للًتويج

 االستراتيجي للترويج  التخطيطتعريف : أوال
افسة على هتدؼ معظم املنظمات إذل وضع خطط وإسًتاتيجيات سبكنها من دخوؿ أسواؽ جديدة أو املن

وربد من نقاط  األسواؽ ايحالية، إذل جانب حماولتها إلدارهتا للعوامل اخلارجية والداخلية اليت تعزز من نقاط قوهتا
ضعفها، وصوال إذل ربقيق الغايات واألىداؼ يف النهاية، لذلك يستلـز من ىذه املنظمات أف تقـو بتطبيق اإلدارة 

                                                           
 ( 036 -035، ص)0223، بدوف ذكر دار للنشر، التسويق )مدخل الفلسفات التسويقية(شريف أمحد شريف العاصي وآخروف،  1

  803، ص0220، دار وائل للنشر والتوزيع، عماف، األردف، 3ط(، مدخل سلوكي) إستراتيجية التسويقحممد إبراىيم عبيدات،  2
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يا إسًتاتيجيا قائما على معايَت ظمكن قياسها يف اجملاالت اليت تعزز تنافسية اإلسًتاتيجية اليت تتطلب زبطيطا تروصم
  1املنظمة أماـ املنظمات املتنافسة يف السوؽ

زدياد اويعتار التخطيط اإلسًتاتيجي للًتويح أحد الركائز الرئيسية اليت تنطوي عليها عملية الًتويج يف ظل 
الدورل وعصر العوملة، دما دفع باملؤسسات إذل االىتماـ  فة واالنفتاحوازدياد العلم واملعر الوعي لدى املستهلك، 

بالًتويح من أجل ربقيق واذماز األىداؼ اليت تضعها املنظمة، ودبا أف الًتويج ىو أحد عناصر املزيج التسويقي، 
نتجاهتا فالبد من العمل على توجيو اجلهود الستخداـ األساليب اليت تسهم يف تعريف املستهلك بالشركة وم

  2حتياجاتووإقناعو وتلبية رغباتو وا

عال( إذل أف التخطيط االسًتاتيجي للًتويج يعد ضروريا للمؤسسة اليت تعمل يف ظل أوضاع املكما يشَت )
متغَتة وربديات كبَتة ردبا يتعرض مستقبلها للخطر األمر الذي يتطلب اخذ كافة أشكاؿ ايحيطة وايحذر، إذ من 

، حيث يعرؼ 3ىداؼ الًتوصمية اليت يتم التخطيط بناءا عليها وحسب األسواؽ املستهدفةخاللو يتم ربديد األ
العملية اليت تتضمن وضع جمموعة من األىداؼ املمكنة التنفيذ وذلك التخطيط االسًتاتيجي للًتويج يعد على أنو 

  4باستخداـ األساليب الًتوصمية ومن خالهلا ربقيق أىداؼ الشركة

األخرى، نرى بأف التخطيط االسًتاتيجي الًتوصمي  للشركة  اتت السابقة وغَتىا من التعريفستنادا للتعريفاا
يقـو على وضع األىداؼ العامة اليت صمب أف تكوف حقيقية وقابلة للتطبيق، لكي تستطيع الشركة ربقيق ما تسعى 

 إليو من طموحاهتا املادية واإلنتاجية خالؿ قًتة زمنية تضعها لنفسها 

 االتصال الترويجيأهمية التخطيط الستراتيجيات  :ثانيا
، تسويقضرورة التخطيط االسًتاتيجي لل ها املستهدفةيتطلب من املنظمات حىت تستطيع الوصوؿ إذل أسواق

ومن مث التخطيط االسًتاتيجي للًتويج كونو أحد عناصر املزيج التسويقي، حيث أف ىناؾ العديد من الدوافع 
 : 5ملؤسسات إذل القياـ بعمل اخلطط اإلسًتاتيجية للًتويج ومن ىذه اخلطط ما يليواملاررات اليت دفعت با

  تزايد درجة تعقيد البيئة التسويقية للمؤسسات ايحديثة باإلضافة إذل التحديات الكبَتة اليت تواجهها من
 حيث ضخامة املنظمات باإلضافة إذل األمواؿ الطائلة اليت سبلكها  

                                                           
1
 Hollensan. s, marketing planning, a global perspective. U.k:mcgraw-hill éducation,2006,p 91. 

2
  37، ص0220األردف، دار املستقبل للنشر والتوزيع، عماف،  مبادئ التسويق )مدخل سلوكي(،عبيدات حممد إبراىيم،   
  857، ص0227األردف، عماف،  ، دار وائل للنشر والتوزيع،سويقي متكامل(مدخل اتصالي ت) الترويج التجاريناجي ذيب،  معال 3

4
  09مرجع سبق ذكره، ص استراتيجيات التسويق،، الصميدعيحممود جاسم   

5
  38بيدات حممد، مرجع سبق ذكره، ص ع  
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 لكُت ورغباهتم يف األسواؽ املستهدفة دما دفع إذل تعديل املزيج التسويقي للسلعة    التقيد يف أذواؽ املسته 

  التقدـ الفٍت والتكنولوجي يف خمتلف الصناعات أدى بدرجات خمتلفة إذل تغَت تسيب يف أذواؽ
 املستهلكُت 

    ندرة املوارد و ضرورة توزيعها على األولويات املقررة من قبل اإلدارة العليا 

 ة حدة املنافسة يف األسواؽ احمللية والعاملية دما يفرض ضرورة زبطيط اسًتاتيجي تروصمي يعتمد على زياد
 خطط إسًتاتيجية بعيدة املدى ملعاجلة وضع الشركات ومنظمات األعماؿ يف األسواؽ الدولية 

ق قناعة فاملنظمة هتدؼ بشكل مركزي من عملية االتصاؿ إذل ربقيق تأثَت فاعل يف الطرؼ اآلخر وخل
وقبوؿ واستجابة ملضموف وحمتوى الرسالة االتصالية املتحققة، وىذا أمر بطبيعة ايحاؿ ال ضمدث اعتباطا، بل على 
وفق عملية خمططة، ألنو ىنالك أكثر من رسالة يتم استالمها وأكثر من معلومة يتطلب نقلها إذل اآلخرين، فضال 

 ملية االتصاؿ عن وجوب االستجابة الدقيقة لكل ذلك وغَته يف ع

 االستراتيجي للترويج التخطيطالمطلب الرابع: مراحل 
أصبحت مسألة تنمية مهارات االتصاؿ والتخطيط لعملية االتصاؿ من أبرز واجبات املسؤولُت عن  لقد

االتصاالت التسويقية يف املنظمة، وذلك من خالؿ اختيار األدوات املناسبة، وإصماد املزيج املالئم ما بُت تلك 
ألدوات وصوال إذل األىداؼ املتوخاة، وىذا ال يتم اعتباطا بل من خالؿ اعتماد التخطيط والتخطيط ا

، والشكل املوارل يوضح أكثر مراحل عملية التخطيط السًتاتيجيات االتصاؿ 1االسًتاتيجي لالتصاالت التسويقية
 الًتوصمي:

 

 

 

 

 

 

                                                           
  802مرجع سبق ذكره، ص  االتصاالت التسويقية والترويج، ثامر البكري، 1
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و يتطلب أف تعمل أجزاءه بعضها مع بع، وبشكل متناسق ومنطقي مع ذا النموذج ولغرض تطبيقو فإنى

يصاؿ املعلومات إذل األطراؼ املعنية فيها، إاهلدؼ من قرارات االتصاالت التسويقية والًتويج واليت تنصب رمو 
 وفيما يلي توضيح أكثر لعناصر ىذا النموذج وىي:

 :تحليل الحالة -1

هم وربديد األسواؽ املستهدفة عن طريق مجع معلومات وإجراء وىي عملية أساسية تقـو هبا املنظمة لف
البحث التسويقي عنها وعن األفراد املعنيُت، وعلى العمـو فإف ربليل ايحالة يتضمن العناصر الرئيسية اآلتية 

 :1ألغراض التخطيط وىي

 ربليل حالة املنظمة: القدرات املالية، ثقافة املنظمة، اخلارات التسويقية  -

 الة البيئية: العوامل االقتصادية، االجتماعية، التكنولوجية، الفرص املتاحة ربليل ايح -

                                                           
1
  088، مرجع سبق ذكره، صاالت التسويقية والترويجاالتصثامر البكري،   

 ايحالة ربليل

 أىداؼ الًتويج

حبوث 
 التسويق

 مستوى املنظمة
 مستوى التسويق

 سًتاتيجية الًتويجإ مستوى االتصاالت

 السحب
 الدفع

التنسيق لعناصر 
 مزيج االتصاالت

 اجلدولة املوارد

 التنفيذ

 الرقابة والتقييم

 : نموذج التخطيط لعملية االتصاالت الترويجية(17)شكل رقم

، دار ايحامد للنشر والتوزيع، الطبعة األوذل، ويقية والترويجاالتصاالت التس: ثامر البكري، المصدر
  087، ص0226عماف، األردف، 
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 سًتاتيجية، والعالمة التجارية، وربليل للمنافسُت ربليل حالة أعماؿ املنظمة: اإل -

 ربليل حالة وسلوؾ املستهلك: احتياجاهتم، إدراكهم، اذباىاهتم، حمفزاهتم، كيفية ازباذىم للقرار  -

عى إذل الدخوؿ لألسواؽ ينبغي عليها القياـ بإجراء ربليل معمق وخمطط لفهم طبيعة إف أي منظمة تس
وخصائص األوضاع السائدة يف السوؽ، والقوى الفاعلة فيو، وكذلك تقييم وضعها من حيث قدرهتا على دخوؿ 

ذلك السوؽ،  تلك األسواؽ وىل وضعها املارل يسمح بذلك، وربديد املشاكل اليت ظمكن أف تواجهها املنظمة يف
وذلك هبدؼ ربقيق بع، األمور، مثل ربديد حجم السوؽ الكلي وحصة الشركة فيو، ومراجعة السجالت 
التارطمية ملبيعاهتا وربديد طرؽ توزيع وأساليب النشاط الًتوصمي املستخدمة، وربديد املشًتين املتوقعُت ومن مث رسم 

خطيط الًتوصمي مراجعة شاملة لكافة القوى توؽ ألغراض الالسيناريوىات املتوقعة، كما تتضمن عملية ربليل الس
البيئية الداخلية واخلارجية واالسًتاتيجيات املتوقعة من قبل املنظمات املنافسة، ومن ىنا البد للمنظمة العمل على 

وب تقييم وضع االسًتاتيجيات املتعلقة بوسائل االتصاؿ وذلك من خالؿ الًتكيز على وسائل االتصاؿ وكيفية وج
  1توصيل الرسالة الًتوصمية ألسواؽ املستهدفة

 :2ظمكن حصر  غايات الًتويج بثالث مستويات وىيأهداف الترويج:   -2

  التخطيط على مستوى األىداؼ الكلية -

  التخطيط على مستوى األىداؼ التسويقية -

  أىداؼ االتصاالت التسويقية -

رسالة املنظمة والغايات اليت تسعى إذل ربقيقها،  ستنادا إذلاحيث بعد الًتكيز على ربديد األىداؼ الكارى 
تعمل على ربديد أىداؼ التسويق )كإحدى وظائف املؤسسة( مثل ربديد: ايحصة السوقية، العائد من املبيعات، 
العائد على االستثمار   إخل، ومن مث يأيت دور ربديد أىداؼ االتصاالت التسويقية اليت صمب أف تكوف منسجمة 

 ناصر املزيج التسويقي ومتسقة  مع ع

كما صمب القياـ بعمل خطط تروصمية تتالءـ مع األسواؽ املستهدفة وذلك من خالؿ ربديد جمموعة من 
األىداؼ الواضحة واحملددة وكذلك ينبغي ربديد موازنات خاصة باملزيج الًتوصمي اليت تستطيع من خالهلا ربقيق 

وصمي من أشمية بالغة، فهناؾ جمموعة من األساليب تارز وجود اخلطط واألىداؼ املرسومة وذلك ملا لالتصاؿ الًت 
تصاؿ دما تساعد يف ربديد األنشطة االتصالية الالزمة، وكذلك مثل تلك األىداؼ منها، أسباب تتعلق باال

عمليات التنسيق اخلاصة بالارنامج الًتوصمي مع املنظمات لتصميم وزبطيط الارنامج الًتوصمي للسوؽ املستهدؼ  
القات العامة، ووسائل ترويج املبيعات،باإلضافة أيضا إذل أف ىناؾ أسبابا تتعلق بصنع القرار مثل إعداد كالع

                                                           
1
  867مرجع سبق ذكره، ص، مدخل اتصالي تسويقي متكامل() الترويج التجاريناجي ذيب معال،   

2
  088ص، مرجع سبق ذكره، االتصاالت التسويقية والترويجثامر البكري،   
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املوازنات التقديرية، وربديد وسائل االتصاؿ املناسبة وتقرير اجلوانب الفنية للحملة الًتوصمية حيث بدوف وجود 
ألساليب الًتوصمية يعمل على إبراز فاعلية اجلهود أىداؼ حمددة ال ظمكن أف تتم ايحملة الًتوصمية وأف تطبيق ا

  1الًتوصمية دما ضمقق األىداؼ اليت وضعت ايحملة من أجلها

 ومزيج االتصاالت المناسب لها االتصاالت التسويقية ستراتيجيةإ  -3

ل كما سبق ذكره أف اسًتاتيجيات االتصاؿ تتمثل باسًتاتيجيات السحب أو الدفع أو املزج بينهما، واليت ك
واحد منها سبثل منهج أو أسلوب تعتمده املنظمة يف التعامل مع مجهورىا املستهدؼ من مستهلكُت أو وسطاء، 
ومزيج االتصاالت املناسب يتمثل باألدوات أو العناصر املعتمدة يف االتصاالت التسويقية، حيث أف استخداـ أي 

  2اتيجية االتصاالت املعتمدةسًت إعنصر من عناصر مزيج االتصاالت صمب أف يتوافق وينسجم مع 

بعد القياـ بوضع األىداؼ وربديدىا وفقا للسوؽ املستهدفة، ينبغي على إدارة الشركة القياـ بتصميم 
سًتاتيجية الًتوصمية املناسبة، وذلك من خالؿ تصميم مزيج من الوسائل االتصالية املناسبة اليت تستطيع الشركة اإل

صمية إذل اجلمهور دما يسهم يف تعريف املستهلكُت دبنتجات الشركة، والشركة نفسها يصاؿ الرسالة الًتو إمن خالهلا 
وذلك من خالؿ استخداـ أكثر من وسيلة اتصالية، من شأنو زيادة نسبة التغطية اجلغرافية املطلوبة لتحقيق 

ل على جدولة أىداؼ وغايات الشركة، كما إف حجم التغطية السوقية لألسواؽ املستهدفة يتطلب أحيانا العم
النشاط الًتوصمي وذلك بتحديد األوقات املناسبة للقياـ بالنشاط الًتوصمي، حيث يف بع، األحياف يتطلب العمل 
على تكرار الرسالة الًتوصمية لتحقيق الغرض الذي مت تقدظمو من أجلها، دما يسهم يف خلق صورة لدى املستهلكُت 

  3ؽ املستهدفةعن املنتجات اليت مت الًتويج هلا يف األسوا

 الجدولة وتحديد الموارد الالزمة:  -4

دوات املستخدمة لذلك، وعلى وفق خداـ عناصر مزيج االتصاالت مع األوتتمثل بعملية اتساؽ الست
التوقيتات الزمنية املناسبة لالستخداـ هلا، أو على أساس التأثَت املطلوب ربقيقو واهلدؼ من ذلك التأثَت أو 

املوارد املادية واملالية فهي مرحلة أساسية ومهمة، حيث ال ظمكن أف تنفذ اخلطة دوف أف يرصد اإلقناع، بينما ربديد 
مالية للحملة الًتوصمية  ملوازناتهلا موارد مالية كافية لتغطية األنشطة اليت تقـو هبا، وعليو البد من التخطيط 

  4واالتصاالت التسويقية بشكل دقيق

                                                           
1
  867ص ، مرجع سبق ذكره،امل(مدخل اتصالي تسويقي متك) الترويج التجارياملعال، ناجي ذيب   

2
  089مرجع سابق الذكر، ص االتصاالت التسويقية والترويج، ثامر البكري،  

3
 ( 888-878)ص مرجع سبق ذكره،، مدخل اتصالي تسويقي متكامل() الترويج التجاريعال، ناجي ذيب امل  

4
  092، مرجع سبق ذكره، صاالتصاالت التسويقية والترويجثامر البكري،   
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املنظمة القياـ بتحديد املوازنة اخلاصة باالتصاؿ الًتوصمي، وذلك من أجل كما صمب على اإلدارة العليا يف 
ربقيق األىداؼ اليت وضعتها إدارة املنظمة، وىذا يتطلب القياـ بتحديد تكلفة االتصاؿ الًتوصمي بصوره املختلفة، 

واؽ املستهدفة، وقد وذلك حسب عدد وسائل االتصاؿ املتاحة اليت تستخدـ لغايات بث الرسالة الًتوصمية يف األس
نة الثابتة وذلك من خالؿ نسبة من املبيعات تضعها از يكوف ذلك من خالؿ وضع موازنة تقديرية أو عن طريق املو 

إذل طريقة وضع األىداؼ اليت ترغب إدارة املنظمة يف ربقيقها  باإلضافةالشركة، أو حسب ما يفعلو املنافسوف 
ي على مدير التسويق أف يقـو بالتخطيط بشكل جيد من خالؿ القياـ خالؿ فًتة زمنية معينة، وىذا بدوره ظمل

   1جبمع املعلومات الالزمة عن السوؽ املستهدؼ وبأقل التكاليف

 الرقابة والتقييم:  -5

وىنا تكوف عملية الرقابة مالصقة لعملية األداء والتنفيذ للحد من احتماالت اخلطأ والقصور يف األداء، 
تقييم ملستوى األداء املتحقق لألفراد العاملُت يف جماؿ االتصاالت التسويقية ولألدوات  وفضال عن ذلك تتم عملية

صمب على اإلدارة يف املنظمات القياـ دبتابعة ورقابة مجيع اخلطط اليت مت وضعها لعملية ، حيث 2املستخدمة
يو، كما صمب على متخذ االتصاؿ الًتوصمي، إذ صمب متابعتها وضبطها بالشكل الذي تسعى املنظمة للوصوؿ إل

القرار مراعاة املتغَتات اليت قد تواجهها خطة الشركة يف األسواؽ املستهدفة، حيث يتطلب ذلك مجع املعلومات 
3عن حاجات ورغبات املستهلكُت يف ذلك السوؽ املستهدؼ والذي ترغب املنظمة أف تطرح منتجاهتا فيو

. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 ( 886-887)ص، مرجع سبق ذكره، مدخل اتصالي تسويقي متكامل() الترويج التجاري، عال، ناجي ذيب امل  
  807، ص ، مرجع سبق ذكرهاالتصاالت التسويقية والترويجثامر البكري،  2

3
 Cateora, P. International Marketing, Published by McGraw-Hill Company,0227, p.p.322-223. 
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 يلتسويقالستراتيجي اة المعرفة والتخطيط ا: إدار لمبحث الثانيا

تعمل املنظمات على تطبيق التوجو االسًتاتيجي يحل مشاكل وظائفها وخاصة وظيفة التسويق، ويف ظل 
دارية، مت اعتماد مفهـو املعرفة وإدارهتا كفلسفة عمل يحل التطور املتسارع وايحاصل للمفاىيم واملمارسات اإل
ارات التفكَت االسًتاتيجي للمدراء واملسؤولُت على وضع املشكالت التسويقية، كما مت اعتمادىا لتطوير مه

 االسًتاتيجيات وخطط العمل للمنظمات  

 المطلب األول: إستراتيجيات االتصال الترويجي والعوامل المؤثرة على اختيار عناصرها.
م وضع إف وضع إسًتاتيجية للًتويج الفعاؿ للمبيعات أمر ضروري وىاـ قبل البدء يف التنفيذ وصمب أف يت

 التارل:  الًتويج يف تاسًتاتيجيا أنواع وتتلخص ىذه اإلسًتاتيجية بصفة دورية، كما صمب التقيد هبا 

 أوال: أنواع استراتيجيات االتصال الترويجي
تعتػػػػار إسػػػػًتاتيجية الػػػػًتويج إحػػػػدى أجػػػػزاء أو مكونػػػػات اإلسػػػػًتاتيجية التسػػػػويقية  العامػػػػة للمنظمػػػػة، والػػػػيت مت 

وؽ من خالؿ جمموعة من األنشػطة الػيت تػتم دمارسػتها يف إطػار طبيعػة نشػاط املنظمػة أو مػا تصميمها لالتصاؿ بالس
 :1تقدمو للسوؽ من سلع أو خدمات أو األفكار وبالتارل فهي تنطوي على عدة جوانب منها

أهنػػا جػػزء مػػن اإلسػػًتاتيجية التسػػويقية ومػػن مث فػػإف األىػػداؼ صمػػب أف تتماشػػى مػػع أىػػداؼ اإلسػػًتاتيجية  -
 لتسويقية(  األـ )ا

دبػػا أهنػػا موجهػػة للسػػوؽ فهػػي تشػػمل كػػل مػػن املسػػتهلك و املسػػتخدـ للسػػلعة أو املنتفػػع باخلدمػػة وكػػذلك  -
 التجار )مجلة أو ذبزئة( 

أهنػػا ربتػػوي علػػى  عػػدة أنشػػطة يسػػتهدؼ كػػل نشػػاط إذمػػاز دور حمػػدد يف إطػػار النظػػاـ أو الارنػػامج الكلػػي  -
 للًتويج 

أشػكاؿ الػًتويج يعتمػد علػى نػوع اإلسػًتاتيجية الػيت سػيتم تبنيهػا، وعلى العمػـو فػإف اسػتخداـ أي شػكل مػن 
 ويوجد أماـ املنظمة االسًتاتيجيات الرئيسية للًتويج وىي:

 

 

 
                                                           

  394ص ، 8998، ، الدار اجلامعية اجلديدة للنشر، مصرالتسويقأساسيات  ،السالـ أبو قحف عبد 1
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 إستراتيجية الجذب: -1
، فيسعى جأطلق عليها ىذا االسم نظرا لًتكيزىا على جذب املستهلك لتحريك الطلب وإقناعو بشراء املنت

ذبار التجزئة والذين بدورىم يطلبوف السلعة من ذبار اجلملة إذل أف يصل الطلب  املستهلك إذل طلب السلعة من
إذل املؤسسة املنتجة، وتعتمد ىذه اإلسًتاتيجية على اإلعالف بشكل أساسي مقارنة مع باقي عناصر املزيج 

  1الًتوصمي وىذا ما يظهر يف الشكل املبُت أدناه

 : إستراتيجية الدفع -2
تيجية علػػى الًتكيػػز علػػى أسػػاليب اإلعػػالف والبيػػع الشخصػػي وغَتىػػا مػػن الوسػػائل الًتوصميػػة وتعتمػػد ىػػذه اإلسػػًتا

حبيث يتم توجيػو كافػة اجلهػود الًتوصميػة إذل أعضػاء منافػذ البيػع )ذبػار اجلملػة( الػذين يقومػوف بػدورىم بتوجيػو اجلهػود 
ىذا اجلهد مع إتباع سياسات سػعرية فعالػة  الًتوصمية إذل ذبار التجزئة الذين يتوجهوف إذل املستهلك النهائي، ويًتافق

مثػػل تقػػدس ايحسػػومات وحػػوافز الػػًتويج ألعضػػاء منافػػذ التوزيػػع علػػى دفػػع املنتجػػات باذبػػاه املسػػتهلك النهػػائي، ىػػذه 
اإلسًتاتيجية تعٍت اشًتاؾ املنِتج واملوزعُت يف دفع السلعة عار قنوات التوزيع لتصل اذل املسػتهلك األخػَت، وتتسػتخدـ 

سػػػًتاتيجية عػػػادة يف حػػػاؿ كػػػوف املنتجػػػات تعػػػرض ألوؿ مػػػرة مػػػع تػػػوفر تشػػػكيلة سػػػلعية بديلػػػة وعنػػػدما تكػػػوف ىػػػذه اإل
 خمصصات الًتويج قليلة وتتبع الشركة سياسة كشط السوؽ  

إف اختيار إحدى ىاتُت اإلسًتاتيجيتُت السابقتُت يتوقف على طبيعة املوقف التسويقي للشركة حيػث يف حالػة 
ت الػًتويج تلجػأ الشػركة رمػو إسػًتاتيجية الػدفع، وتعتمػد سياسػة اجلػذب يف مرحلػة تقػدس السػلعة عدـ كفايػة إعتمػادا

إذل السػػػػوؽ املسػػػػتهدفة يف حػػػػاؿ إتبػػػػاع سياسػػػػة الػػػػتمكن مػػػػن السػػػػوؽ، لتقػػػػـو بعػػػػدىا بتطبيػػػػق سياسػػػػات حفػػػػز ودفػػػػع 
 للوسطاء  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  098بشَت عباس العالؽ، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 (:استراتيجيات االتصال الترويجي18شكل رقم)

                                                  

 

 

 

 

    

 تدفق الطلب                                                                
  37، ص8993 ، مصر،القاىرة، ، دار النهضة العربية المبيعات والترويج ،مسية شليبو أمحد عرفة : المصدر

 
 اإلستراتيجية الهجينة: -3 

ى استعماؿ املنظمة املنتجة لذلك املزيج وتلك الرسالة التسويقية اليت تستهدؼ تقـو ىذه اإلسًتاتيجية عل
مجيع أعضاء القناة التسويقية، حبيث يقـو الصناعي بتوجيو رسالتو التسويقية رمو تاجر اجلملة واملستهلكُت على 

  1حد سواء لالستفادة من حالة إثارة الطلب لدى مجيع ىذه األطراؼ

 ثرة على اختيار عناصر اإلستراتيجية الترويجيةالعوامل المؤ  ثانيا:

 :2ىناؾ مجلة من العوامل اليت صمب مراعاهتا عند اختيار إسًتاتيجية املزيج الًتوصمي وىي

تتػأثر األنشػطة الًتوصميػة بشػكل كبػَت حبجػم األمػواؿ املتػوفرة واملخصصػة لألنشػطة الًتوصميػة . حجم الميزانية: 1
ة املخصصػػة حمػػددة فإهنػػا حتمػػا سػػوؼ تػػؤثر علػػى فعاليػػة  األنشػػطة  الًتوصميػػة، وبالتػػارل املختلفػػة، فػػإذا كانػػت امليزانيػػ

تقلػػيص ىػػذه األنشػػطة بشػػكل صمعلهػػا حمػػدودة التػػأثَت والفعاليػػة، فاألنشػػطة الواسػػعة تتطلػػب نفقػػات مرتفعػػة والػػيت ال 
ت تضػطر لالعتمػاد علػى  أنشػطة ظمكن توفَتىا يف املنظمػات احملػدودة اإلمكانيػات املاليػة، وبالتػارل فػإف ىػذه املنظمػا

حمػػددة مػػن الػػًتويج ذات التكػػاليف املنخفضػػة كالدعايػػة والنشػػر، أمػػا يف حالػػة وجػػود ميزانيػػة كبػػَتة للػػًتويج فقػػد تلجػػأ 
 املنشأة لالعتماد على اإلعالف يف الًتويج 

                                                           
 ،0282، الوراؽ للنشر والتوزيع، األردف، 8ط، التسويق وفق منظور فلسفي ومعرفي معاصرإحساف دىش جالب، ىاشم فوزي دباس العبادي،  1

  475ص
  356ص، رجع سبق ذكرهم، مود جاسم الصميدعيحم   2

 تاجر التجزئة
 تاجر التجزئة

 املستهلك املستهلك

 تاجر اجلملة
 

 املنتج
 

 

 

 

 الجذب إستراتيجية

 تاجر اجلملة

 املنتج
 

 الدفع إستراتيجية
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را مهمػا يف التسويق التجاري يكوف لكل منتج خصائص معينة وأف ىذه اخلصػائص تلعػب دو . نوع الـمنتج: 2
وكبػػَتا يف ربديػػد املتعػػاطفُت ايحػػاليُت واحملتملػػُت، فعلػػى سػػبيل املثػػاؿ املنتجػػات الػػيت تسػػتهدؼ يف طرحهػػا مطالػػب فئػػة 
 معينة كضحايا اإلرىاب " التعويضات املالية " تقـو املنظمات بالًتويج هلػا بطػرؽ حمليػة االنتشػار كالعالقػات العامػة،

، لكػػن الػػارامج ذات الطػػرح ايحسػػاس الػػيت سبػػس الػػدين واملعتقػػدات تصػػاؿ هبػػما حمػػدود وظمكػػن االهبػػ هتمػػُتعػػدد امل ألف
 زبضع لطرؽ تروصمية تكوف عن طريق اجلهود اإلعالنية الواسعة 

يف التسويق التجاري ظمر املنتج دبراحل معينة يػتم قيػاس عمرىػا أو حػدودىا عػن طريػق . دورة حــياة المنتج: 3 
ا لكػػل مرحلػػة يػػتم تبػػٍت إسػػًتاتيجية تروصميػػة معينػػة مػػن أجػػل ايحفػػاظ علػػى ايحيػػز األرقػػاـ املسػػجلة مػػن املبيعػػات، وتبعػػ

السػػوقي الػػذي مت شػػغلو، وباإلمكػػاف تقسػػيم دورة ايحيػػاة ىػػذه إذل أربػػع مراحػػل رئيسػػية ىػػي: مرحلػػة التقػػدس، مرحلػػة 
 النمو، مرحلة النضوج، مرحلة التدىور، وطبعا لكل مرحلة اسًتاتيجياهتا اخلاصة يف الًتويج 

إف اتسػػاع الرقعػػة اجلغرافيػػة الػػيت تقػػـو املنظمػػة بتسػػويق منتجاهتػػا فيهػػا لػػو أثػػر كبػػَت  . اتســاع الرقعــة الجغرافيــة:4
على االسًتاتيجيات الًتوصمية اليت تتبعها املنظمة، حيث زبتلف ىذه االسًتاتيجيات باختالؼ الرقعػة اجلغرافيػة، فػإذا  

قػػات العامػػة أو اإلعػػالف  احمللػي أمػػا إذا كانػػت الرقعػػة اجلغرافيػػة كانػت ىػػذه الرقعػػة حمػػددة فيفضػػل االعتمػاد علػػى العال
 واسعة فإنو من األفضل االعتمػاد على أنػشطة تروصمية أخرى ومنها اإلعالف الواسع 

إذ تػػؤثر طبيعػػة السػػوؽ الػػيت تعمػػل فيػػو املنظمػػة علػػى اسػػًتاتيجياهتا الًتوصميػػة، حيػػث زبتلػػف . طبيعــة الســوق: 5
تالؼ طبيعػػة وخصػػائص السػوؽ املسػػتهدفة، فػاختالؼ طبيعػػة أفػػراد األسػواؽ املسػػتهدفة هلػػا ىػذه االسػػًتاتيجيات بػاخ

تػػأثَت علػػى تكػػوين عناصػػر املػػزيج الًتوصمػػي املوجػػو إذل ىػػذه السػػوؽ، ومػػن اخلصػػائص اهلامػػة يف ىػػذا اجملػػاؿ مػػا يتعلػػق 
الًتوصميػػة املوجهػػة إذل األريػػاؼ حبجػػم ىػػذه السػػوؽ والتوزيػػع اجلغػػرايف ملفرداتػػو، وأيضػػا اخلصػػائص العامػػة هلػػا، فايحملػػة 

   1زبتلف عنها يف املدف وذلك بسبب اختالؼ الثقافة والعادات والتقاليد، وأسلوب ايحياة    وغَتىا

زبتلػػػف االسػػػًتاتيجيات الًتوصميػػػة بػػػاختالؼ الفلسػػػفة الػػػيت تتبناىػػػا اإلدارة يف املنظمػػػة، فػػػإذا  .فلســـفة اإلدارة: 6
والتفضػػػيل عػػػن قناعػػػة لػػػدى األفػػػراد، فإهنػػػا تركػػػز علػػػى اإلعػػػالـ والعالقػػػات كانػػػت ىػػػذه الفلسػػػفة تفضػػػل خلػػػق الرغبػػػة 

  2العامة، أما إذا كانت تفضل احملاصرة والضغط فإهنا تركز على اإلعالف والدعاية

 

 

                                                           
  395، مرجع سبق ذكره، ص عبد السالـ أبو قحف   1
  060ص ، مرجع سبق ذكره، سًتاتيجية التسويق )مدخل كمي وربليلي(، إحممود جاسم حممد الصميدعي   2



 التخطيط إلستراتيجيات االتصال الترويجي...............................................................................: الفصل الثالث

120  
 

 ستراتيجية المنظمةإ: إدارة المعرفة و المطلب الثاني
َت املعلومات الالزمة وتنظيم املوارد سًتاتيجية عملية مستمرة لتنظيم وتنفيذ القرارات ايحالية وتوفتعد اإل

واجلهود الكفيلة لتنفيذ القرارات وتقييم النتائج بواسطة نظاـ معلومات متكامل وفعاؿ، وىذا ما سنحاوؿ أف 
 سًتاتيجية للمنظمةنوضحو يف ىذا املطلب من خالؿ إظهار العالقة الًتابطية بُت إدارة املعرفة وازباذ القرارات اإل

 كما سيلي:

 : األهمية اإلستراتيجية للمعرفة:أوال
فإف املعرفة ظمكن أف سبثل  ،دليال وموجها شامال ولألمد البعيد ملنظمة األعماؿ ت اإلسًتاتيجيةمثلإف 

تصور آخر يرى أف املعرفة يف حُت ىناؾ  ،سًتاتيجية دبختلف مراحلهادارة اإلاجلانب الروحي واملغذي لعمليات اإل
 ،سًتاتيجيةاهليكل التنظيمي لإلو سًتاتيجية ة إدارية مضافة صمب أف تتقيد بالتوجهات اإلف سبثل وظيفأوإدارهتا ظمكن 

سًتاتيجية ذاهتا ناتج تفاعل معريف متأثر باجلوانب امللموسة واجلوانب غَت امللموسة من ويعتقد الباحثوف أف اإل
ويف  ،ة الفريدة لدى منظمات األعماؿل االسًتاتيجي وتشكل امليزات التنافسيعيعٍت أف املعرفة تسند الف ،املعرفة

ظمكن حصرىا يف إطار واحد ولكن ظمكن  سًتاتيجية املنظمة الإو مجيع األحواؿ فإف العالقة بُت املعرفة وإدارهتا 
 :1النظر إليها على مستويُت

 سًتاتيجية وتصاغ يف إطار منظور معريف معُت متأثر بشكل كبَت باملعرفة، واملعرفة وايحكمة تتشكل اإل
توجد يف رؤوس وأدمغة املدراء الكبار، لذا فإف ىذا األمر سينعكس بطبيعة املعرفة املتولدة من ىذه اخلارة 

 سًتاتيجية املهمة وايحدس على اخليارات اإل
  تأخذ مسميات عديدة يف منظمات  -ظمكن النظر إذل املعرفة يف إطار كوهنا نشاط إداري يف إدارة وظيفة

، مثل إدار   -ة تكنولوجيا املعلومات، أو البحث والتطوير واملعلومات أو حىت إلدارة املعرفةاألعماؿ اليـو
فإف ىذه اإلدارة تسهم كباقي اإلدارات يف رفد إسًتاتيجية األعماؿ باعتبارىا من الوسائل الضرورية 

 للنجاح متفاعلة مع غَتىا من اإلدارات األخرى 

( الذي SWOTة وإدارة املعرفة من خالؿ متابعة ربليل )سًتاتيجيونستطيع أف رمدد طبيعة العالقة بُت اإل
سًتاتيجية على مستوى املنظمة وىو أداة مهمة ومفيدة لتحليل الوضع العاـ يعد اخلطوة األوذل يف صياغة اخلطة اإل

للمنظمة على أساس عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات ىذا املدخل يف ايحقيقة ضماوؿ  إقامة موازنة بُت 
 :2اصر القوة والضعف الداخلية للمنظمة والفرص والتهديدات املوجودة يف البيئة اخلارجية، حيث أفعن

                                                           
1
  088ص، مرجع سبق ذكره ،نعيم إبراىيم الظاىر  
  99ص حسُت عجالف حسُت ، مرجع سبق ذكره، 2
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قتدار اإلدارة وكفاءة التنظيم والقدرة على ايحركة اساسية بأعناصر القوة يف املنظمات تتمثل بصورة  -
نظمة أي وجود عناصر قوة والفعل، وربقيق أفضل اإلذمازات الصناعية إضافة إذل الًتاكم املعريف داخل امل

يف البنية التنظيمية للمنظمة نفسها، عناصر القوة تنتج يف ايحقيقة من توفر املوارد املالية أو سهولة ايحصوؿ 
على ىذه املوارد وازمفاض تكاليف التمويل أو نتيجة امتالؾ املنظمة مستوى عاؿ من التكنولوجيا 

 ملعرفة التكنولوجية والكفاءة املتميزة يف إدارة ىذه املعرفة والتسهيالت املادية بنوعية عالية، وامتالؾ ا

وعلى العكس ما سبق سباما تتكوف عناصر الضعف مع إضافة عامل حيوي آخر وىو عناصر الضعف:  -
 مكانيات وموارد املنظمة  إضعف القدرة على صنع القرار املناسب يف ضوء ربليل 

جود عناصر ضعف إذل جانب عناصر القوة يف املنظمة وإسما واملشكلة األساسية ىنا يف ايحقيقة ليست يف و 
يف عدـ وجود وعي ومعرفة ومعلومات تفصيلية من قبل اإلدارة بعناصر الضعف إضافة إذل عدـ وجود مهارات 

رمرافات وتطوير فعالية املنظمة، حيث أف املدراء وخارات معرفية ورغبة حقيقية لدى املدراء يف معاجلة األخطاء واال
لوف عادة إذل إبراز عناصر القوة يف منظماهتم ويتجاىلوف ربديد عناصر الضعف خاصة تلك العناصر اليت تكوف ظمي

نتيجة أساليب إدارية خاطئة أو قرارات غَت مبنية على إدارة معرفية واضحة وسليمة سببت مشاكل عملية وخسائر 
ظميل املدراء إذل توثيق املنجزات واملزايا وذبنب للمنظمة، ىذه املظاىر تارز بوضوح يف منشآت القطاع العاـ حيث 

العيوب أو عناصر الضعف املوجودة سواء يف البنية التنظيمية أو يف أنشطة وعمليات املنظمة، من ناحية أخرى 
تظل عمليات ربليل وتشخيص عناصر القوة والضعف الداخلية غَت متكاملة إذ دل يقابلها ربليل الفرص 

 اخلارجية  والتهديدات يف البنية

أما التهديدات باختصار ىي األحداث احملتملة واملعقولة اليت إذا ما ظهرت تسبب ضرر حقيقي  -
للمنظمة، إذف التهديدات ال تكوف بالضرورة موجودة وإسما تدؿ على احتمالية ظهورىا يف فًتة زمنية قريبة 

بعيدة املؤشرات واالذباىات اليت تظهر يف السوؽ أو يف التطورات والتغَتات اليت ربصل يف البيئة  أو
 جتماعية والتكنولوجية الاالقتصادية وا

والفرص ىي وقائع موجودة يف مكاف أو قطاع معُت من السوؽ خالؿ فًتة زمنية حمددة واليت تنتج إذا ما  -
مادية وغَت مادية للمنظمة   وملواجهة كال ايحالتُت )التهديدات مت استثمارىا على الوجو األمثل فوائد 
سًتاتيجية حمددة ما دل تعتمد نظاـ معريف متكامل من املعرفة إوالفرص( املنظمة ال تستطيع صياغة 

وتكنولوجيا املعلومات لتحديد املؤشرات والتنبؤات اليت تتالءـ مع حجم التهديدات وطبيعة الفرص 
د أف نشَت إذل أف املنظمات الكبَتة ال تنتظر الفرص يف بيئة األعماؿ بل ىي يف معظم املتاحة  وىنا الب

األحياف تبحث عنها وزبصص موارد ضخمة خللق الفرص واستثمارىا وتعظيم املنافع املًتتبة على امتالكها 
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ة من أجل ستثمار يف اإلمكانات املعرفية العاليمن خالؿ الدخوؿ بتكنولوجيا جديدة إذل السوؽ أو اال
   1استغالؿ ىذه الفرص

ويف كل ىذه التطورات كانت املعرفة ذات دور أساسي كتفكَت اسًتاتيجي أو كميزة تنافسية، ومع ذلك فإف 
، حيث أصبحت 2التطور الكبَت يف االسًتاتيجيات القائمة على املعرفة أخذت تتطور يف عقد التسعينات املاضي

سًتاتيجية ذاهتا ناتج سًتاتيجية دبختلف مراحلها، وأف اإللعمليات اإلدارة اإل روحي واملغذياملعرفة سبثل اجلانب ال
تفاعل معريف متأثر باجلوانب امللموسة واجلوانب غَت امللموسة من املعرفة، دبعٌت أف املعرفة تسند الفعل االسًتاتيجي 

  3وتشكل امليزات التنافسية الفريدة لدى منظمات األعماؿ

وير اسًتاتيجيات األعماؿ تنطلق من ايحاجة إذل التغيَت يف معظم األحياف، ىذا وخالصة القوؿ، إف تط
التغَت يأيت من التهديدات والفرص اليت تارز يف البيئة باإلضافة إذل تأثَت املنافسُت يف ىذا السياؽ وتعتار املعرفة 

Knowledge  دوف عزؿ الباعث عن العناصر وتكنولوجيا املعلومات أحد أىم البواعث والوسائل املهمة للتغَت من
سًتاتيجية سواء كانت على مستوى املنظمة ككل أو على األخرى يف بيئة األعماؿ، لذلك فإف عملية صياغة اإل

املستوى الوظيفي البد أف تتضمن ربليل نظامي لنسيج معقد من العوامل وتفاعالهتا، تلعب إدارة املعرفة دورا 
 رئيسيا يف ذلك التفاعل 

 القة الترابطية بين إدارة المعرفة واإلستراتيجيةثانيا: الع
سًتاتيجية وزبضع هلا وتتحدد هبا، أي أف اإلدارة إدارة املعرفة شأهنا شأف اإلدارات الوظيفية األخرى تتبع اإل

ى ف )مارؾ ماكيلروي( ير أسًتاتيجية املتبعة أو اليت مت اختيارىا من قبل املنظمة، إال املعرفية ىي دالة يف سمط اإل
املعريف ىو الذي  أملنظميسًتاتيجية ىي دالة لإلدارة املعرفية، أي أف سمط التفكَت عكس ذلك يف أف اإلدارة اإل

سًتاتيجية ىي مهمة اإلدارة العليا فإف إدارة املعرفة سًتاتيجية وقد انطلق يف ذلك من كوف اإلإلضمدد سمط واذباه ا
 :4عتماد على املسوغات التاليةباالتكوف خاضعة هلا، وأيد بع، الكتاب ىذا االذباه 

  سًتاتيجية األعماؿ ايحالية للمنظمة ومنها إأف منهجية إدارة املعرفة يف اجليل األوؿ تبدأ من خطوة ربديد
 تستنتج مهاـ إدارة املعرفة يف ربديد ايحاجة إذل املعلومات من قبل العاملُت يف الشركة 

 تج معريف وشأف من شؤوف إنتاج املعرفة  وىذا ما يرتكز سًتاتيجية نفسها منواألىم من ذلك ىو أف اإل
 بتكار( ا يربط إدارة املعرفة بإدارة االنشاء املعرفة دبة املعرفة )اجليل الذي يركز على إعليو اجليل الثاين إلدار 

                                                           
 ( 822 -99حسُت عجالف حسُت، مرجع سبق ذكره، ص ) 1

2
  840، صذكره بقذمم عبود ذمم، مرجع س  

3
  082، ص، مرجع سبق ذكرهنعيم إبراىيم الظاىر  
 ( 820-828)صحسُت عجالف حسُت، مرجع سبق ذكره،  4
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كز عليها ذلك يعٍت، أف إدارة املعرفة تأيت باملعرفة اجلديدة اليت تكوف مصدرا فعاال للميزة التنافسية اليت ترت
عتمادىا على املعرفة اخلالقة واملبدعة، إال أهنا تظل تعمل كموجو ااإلسًتاتيجية، ومع ذلك فإف اإلسًتاتيجية رغم 

سًتاتيجية زبضع ملراجعة إنشاء املعرفة اجلديدة  أي أف اإلبتكار اجلذري أو أساسي إلدارة املعرفة بُت دوريت اال
بتكار اجلذري( وبالتارل زبضع إلدارة املعرفة يف صياغة اإلسًتاتيجية )االفًتة إنشاء املعرفة اجلديدة  عميقة يف

اجلديدة،، يف حُت تكوف اإلسًتاتيجية ىي املرشد واملوجو إلدارة املعرفة يف الفًتة التالية، حيث إدارة املعرفة تقـو 
 بأدوار التقاسم والتعلم واإلتياف بالتحسينات الصغَتة والشكل التارل يوضح ذلك: 

 (Sبتكارية )منحنيات (: الدورات اال19)شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 

ثراء للنشر و التوزيع، إ، دارة المعرفية في منظمات األعمالاستراتيجيات اإل: حسُت عجالف حسُت، المصدر
  102ص، 2008، ، األردف1ط

ستوى ىذه الرؤية تعمل على مستوى وحدة األعماؿ ألف األساس فيها ىو ابتكار املعرفة وليس على امل
ستخداـ فهي هتتم بعمليات املعرفة الفٍت، حيث األساس فيو ىو ربويل املعرفة إذل قواعد من أجل اال-الوظيفي

 وتدفقها كما هتتم بتحليل وزبطيط أعماؿ املعرفة والشكل التارل يوضح ىذه الرؤية:

 

 

 

 

 الكفاءات

 الوقت

سًتاتيجية اإل
 إعادة صياغة  موجو

 اإلسًتاتيجية
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 ستراتيجية أعمالإستراتيجية إدارة المعرفة كإ(: 20شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 
، دار الوراؽ للنشر والتوزيع، عماف، إدارة المعرفة، المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات ،م عبود ذمم: ذمالمصدر

  847 ص ،0228، األردف
 :1ويف املنظمات اليت تتبٌت ىذه الرؤية فإهنا تتسم باخلصائص التالية

السريع دما يتطلب أف أف بنية أعماؿ املنظمات اليت تتبٌت ىذه الرؤية تتسم بالتغَت الواسع والكبَت و  -8
 تكوف املعرفة ىي األساس اليت يعتمد عليها يف املنافسة 

العمل على ربقيق امليزة التنافسية املستدامة من خالؿ العمل املتواصل على اإلتياف باملعرفة اجلديدة  -0
ديدة ربقق بتكارات وخلق املعرفة اجلبتكار(،حيث أكد جوزيف شومبيًت أف اال)وىذا ىو املفهـو الشومبًتي لال

عتيادية على املدى القصَت، فهذه للمنظمة مركزا احتكاريا مؤقتا ظمكنها من ايحصوؿ على األرباح العالية غَت اال
بتكارات ذبعل الشركة أو املنظمة متقدمة على اآلخرين فتكسب مركزا احتكاريا مؤقتا ظمكنها من زيادة األسعار اال

بتكار املؤقت يعطي للشركة فسحة من الوقت من أجل تطوير ر( وأف االبتكاأو اإلنتاجية فتحصل على )أرباح اال
 معرفتها اجلديدة وبشكل مستمر 

التحوؿ إذل شركات خالقة للمعرفة تعمل على التنافس على أساس إنشاء املعرفة وليس على أساس  -3
 تقاسم املعرفة أو املعلومات 

ستجابة السريعة ديدة( واملبادرة واملرونة واالبتكار املعريف )املعرفة اجلثقافة الشركة اليت ربفز اال -4
 للتغَتات وتشجيع تقاسم املعرفة والعمل على أساس الفرؽ املدارة ذاتيا ومجاعات املمارسة للشركة 

                                                           
1
  848مرجع سبق ذكره، ص  ذمم عبود ذمم،  

 اإلسًتاتيجية الكلية للمنظمة

 اسًتاتيجيات األعماؿ القائمة على املعرفة

 اإلسًتاتيجيات الوظيفية

سًتاتيجية إ
 العمليات

سًتاتيجية إ
 األفراد

سًتاتيجية اإل
 املالية

سًتاتيجية إ
 التسويق

 وظيفة  األفراد وظيفة املالية وظيفة التسويق وظيفة العمليات
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 ثالثا: دور إدارة المعرفة في إنضاج القرار اإلستراتيجي
 عالقة إدارة المعرفة بنظم المعلومات: -1

القة بُت إدارة املعرفة ونظم املعلومات ومدى التداخل وحدود كل منهما، ال زالت مسألة ربديد أبعاد الع
  فقد اتضح لنا من خالؿ املصادر املتاحة تباين آراء كتاب اإلدارة ونظم القطاعيةمسألة يشوهبا الغموض واإلجابة 

نظر حوؿ تلك  املعلومات واملعرفة بصدد ىذا املوضوع واستخلصنا من خالؿ الطروحات النظرية أف ىناؾ وجهتا
 :1العالقة

: تشَت إذل أف نظم املعلومات ما ىي إال جزء من إدارة املعرفة باعتبار أف إدارة املعرفة ىي األوسع ألولىا
نتاج واخلزف وتقدس التقارير، تلك العمليات املتعلقة يف حماكاة املعلومات وتتضمن عمليات املعاجلة، واإل والشامل

زاء املواقف والظروؼ املختلفة وحبسب معطيات البيئة إلواقعية وازباذ القرارات املالئمة والبيانات عن طريق اخلارة ا
يف يحظتها، فاإلشاعة اليت تقوؿ إف إدارة املعرفة تعٍت نظم املعلومات إلشاعة غَت صحيحة، إذ أظهر املختصوف أف 

 إدارة املعرفة الفاعلة سًتاتيجية إنظم املعلومات جزء من إدارة املعرفة وجزء مهم خاصة يف تنفيذ 

ف نظم املعلومات ليس جزء من إدارة املعرفة ولكنها جزء مهم وساند، ومالـز يف أحياف  تنظر إذل أالثانية: 
 كثَتة، لعمليات إدارة املعرفة كافة 

وظمكن أف تلعب نظم املعلومات دورا قيما يف إدارة املعرفة، إذ تساعد على جعل تدفق املعلومات هبا 
على قاعدة معرفتها عملية مثالية، وال تستطيع الشركات اإلفادة من مواردىا للمعرفة إذا كانت سبتلك وايحصوؿ 

عمليات غَت كفوءة للحصوؿ على املعرفة ونشرىا أو إذا فشلت يف تقدير قسيمة املعرفة اليت سبتلكها، وتسهل كل 
ومع ذلك تكوف أنظمة املكاتب املؤقتة، وأنظمة  األنواع الرئيسة من نظم املعلومات تدفق املعلومات وفيها املعرفة،

عمل املعرفة وتطبيقات الذكاء االصطناعي، مقيدة بشكل خاص إلدارة املعرفة ألهنا تركز على دعم املعلومات 
وعمل املعرفة وعلى ربديد قاعدة املعرفة للمنظمة، والتمسك هبا، ويوضح الشكل املوارل ترتيب نظم املعلومات 

 اص لدعم إدارة املعرفة املصممة بشكل خ

 

 

 
 

 

                                                           
1
  867ص، مرجع سبق ذكره سهاـ عمار بوصبع،  
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 سناد عمليات إدارة المعرفةإرها في و (: أنظمة المعلومات المختلفة ود21)شكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بحث دراسة ميدانية يف البنوؾ اجلزائرية،  –سهاـ عمار بوصبع، أثر إدارة املعرفة يف فعالية ازباذ القرارات اإلدارية المصدر: 

  061ص، 0202 ، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سوريا،ر في إدارة األعمالمقدم لنيل درجة الماجستي
 

  :مساهمة إدارة المعرفة في عملية اتخاذ القرارات -2
كما سبق ذكره فإف القرارات اإلدارية أصبحت اليـو دبثابة األداة املعارة عن مدى ربقيق النجاح أو الفشل 

اجلهود رمو استثمار املوارد املتاحة واستغالؿ الوقت من أجل الوصوؿ الذي سبارسو قيادة املنظمة يف توجيو خمتلف 
إذل األىداؼ، فغالبا ما ضمقق القرار الرصُت املبٍت على املعرفة أعلى إذماز للمنظمة جبهد أعلى وأقل تكلفة مقارنة 

ملنظمة ود إدارة هلا داخل ا، وبالتارل فإف املعرفة ووج1مع القرارات اليت ال ترتكز يف حقيقتها إذل األساليب العلمية
ة القرارات املتخذة يف خمتلف املستويات اإلدارية، ذلك أف نوعية القرار ترتبط بشكل  يساعد كثَتا يف ربسُت نوعي

كبَت بنوعية وكمية البيانات املتحصل عليها وقدرة املسؤولُت على ربويل تلك البيانات إذل معلومات مفيدة 
مهم للموقف أو للمشكلة املراد ازباذ القرار بشأهنا، ودبكن إبراز أشمية إدارة املعرفة  والتعامل مع املعلومات دبا ىو

 :2زباذ قرارات أفضل وكذا تقليص دورة القرارايف ازباذ القرارات اإلدارية من خالؿ دورىا ومساشمتها يف 

 

                                                           
 ( 885-884)مرجع سابق الذكر، ص ،خضَت كاضم موسى، موسى سالمة اللوزي 1
  387، صهذكر ظاىر حمسن منصور الغاليب، مرجع سبق صاحل مهدي حمسن العامري،  2

 

 

            

 مشاركة املعرفة                                                             توزيع املعرفة                 

 

 كتساب املعرفةا                                                                  خلق املعرفة            

         

 أنظمة المكاتب 
 ؤقتةــالم    
 
 أنظمة الذكاء                         

 االصطناعي                         
                        

 أنظمة عمل
 املعرفة  

 أنظمة عمل 
 اجملموعة   
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 :1: وظمكن سبثيلها من خالؿ املخطط التارلإمكانية اتخاذ أفضل القرارات - أ

 (: مساهمة إدارة المعرفة في اتخاذ أفضل القرارات22شكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

Resource: René-Charles Tissyre, Knowledge Management- théorie et pratique de la 

gestion de connaissances, Homes science publication, paris, 1999, p46 

يلة من املعلومات وكانت املعرفة املوجودة متوسطة دبالحظة املخطط أدناه ذمد أنو إذا كانت ىناؾ كمية قل
ما إذا كانت املعلومات متوفرة بكثرة وكانت املعارؼ أالنوعية فإف إمكانية ازباذ قرارات جيدة تكوف متوسطة، 

سًتاتيجية فإف املشكلة املطروحة، لتحليل تلك املعلومات يدة من حيث املالئمة واألشمية اإلاملوجودة ذات نوعية ج
 طريقة املالئمة، عن طريق استخداـ جمموعة من الوسائل بال

: وكنتيجة حتمية إلعادة تنظيم املنظمة، فإف دورة ازباذ القرار تقلص عن 2تقليص دورة القرار  - ب
طريق إدخاؿ التطبيقات اجليدة واملعارؼ إضافة إذل وسائل التقاسم وخاصة أنظمة سَت العمل 

(workflowاملوضوعة من أجل ازباذ ال ) قرارات 

كما ظمكن إبراز الدور الذي تلعبو إدارة املعرفة يف ربسُت وزيادة فعالية ازباذ القرارات اإلدارية من خالؿ 
الدور الذي تلعبو نظمها يف دعم ومساندة القرارات، حيث أف معظم نظم إدارة املعرفة ىي نظم داعمة ومساندة 

                                                           
1 René-Charles Tissyre, Knowledge Management- théorie et pratique de la gestion de connaissances, Homes 

science publication, paris, 1999, p.p.46-47. 
  387صاحل مهدي حمسن العامري، ظاىر حمسن منصور الغاليب، مرجع سابق الذكر، ص  2

 احتماؿ كبَت            
 ت جيدةالزباذ قرارا       

 

                            

 احتماؿ متوسط الزباذ                                                      
 قرارات جيدة                                                   
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اخلبَتة، تطبيقات املنطق الضبايب   بالعمل على اكتساب للقرارات فمثال تقـو نظم الذكاء االصطناعي، النظم 
وخزف املعرفة من أجل دعم عملية ازباذ القرارات اإلدارية باملنظمة، وينسحب األمر على وظائف توزيع وخلق 

 ا املعرفة، ىذه األخَتة اليت ترتبط باخلارات واملهارات املًتاكمة من القياـ بعملية ازباذ القرارات دبختلف أنواعه

 لالتصال الترويجي التخطيط االستراتيجيآلية : إدارة المعرفة و لثالمطلب الثا
اذبهت إدارة املنظمات اليـو إذل تبٍت مدخل توظيف إدارة املعرفة وكيفية االستفادة منها يف إدارة التسويق 

لبيئية للمنظمات واملنافسُت ستقراء الظروؼ االبناء وتفعيل االسًتاتيجيات التسويقية معتمدة على خارة العاملُت يف 
وتوجهات السوؽ واملعرفة بالزبائن دما صمعلها تتعامل بشكل أفضل مع متغَتات السوؽ، عن طريق تصميم خطط 

 ًتاتيجية إلسوتفصيل سياسات تشغيلية تسمح هلا بتحقيق أىدافها ا
 

 أوال: أهمية المعرفة في التخطيط االستراتيجي
تقل أشميتها إذا دل توضع ضمن إطار متجدد يركز فيو على عمليات البناء  إف املعرفة اليت حبوزة املنظمة

املستمر هلذه املعرفة، ومن مث التطبيق الفعاؿ والواسع هلا، إف ىذا األمر ضمتاج إذل إدارة معرفة كفؤة، فإلدارة املعرفة 
تدار جممل مراحل املعرفة دبا  دارة املسؤولة عن إصماد صيغ للموازنة بُت عمليات البناء والتطبيق حبيثتصبح اإل

يؤدي إذل بناء ميزات تنافسية تكوف فيها املنظمة متفردة على املنافسُت، وتكوف املعرفة أيضا موردا غَت قابل للنفاذ 
  1ويأخذ أولوية على باقي املوارد اليت سبتلكها، وبنفس الشكل املوارل ملراحل املعرفة املختلفة يف منظمات األعماؿ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 0227 ، دار وائل للنشر، األردف،8ط منظور منهجي متكامل(،) اإلستراتيجيةدارة اإل، الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس طاىر حمسن منصور 1

 ( 384 -383)ص
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 (: مراحل توليد وتطبيق المعرفة في منظمات األعمال23شكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

، 8ط ، منظور منهجي متكامل(،اإلستراتيجية اإلدارةطاىر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس) المصدر:
  384ص ،0227 دار وائل للنشر، األردف،

لتشكيل قدرات تنافسية وجدارات حمورية دميزة،  اإلمكانيةيعطيها إف املعرفة كمورد مهم من موارد املنظمة 
ونظرا لكوف املعرفة تتمثل دبفردات كثَتة ملموسة وغَت ملموسة فإهنا تعطي طابعا ذاتيا من واقع املنظمة صمعلها 

خصائص  قادرة على إصماد ميزات تنافسية ال تقلد بسهولة، وال ظمكن استنساخها، وغالبا ما تكوف امليزات ذات
  1زمخا لعالقات دمتازة بالعمالء، وتدعم إمكانات املنظمة لتحقيق استمرارية وذبديد يف طبيعة العمل يفريدة تعط
 

                                                           
، 0227، دار وائل للنشر، األردف، 8ط(، ، منظور منهجي متكاملاإلستراتيجيةدارة اإلر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس)طاى 1

  (547 -544 )ص

 

 توليد المعرفة
 )اكتشافها(

 توليد املعرفة

 اكتساب املعرفة

 رفةتكامل املع

 التدريب 
 االستقطاب 
 املقارنة املرجعية 

 البحث

 مشاركة املعرفة

 زبزين املعرفة وتنظيمها

 ذبارب املعرفة

 ذبديد املعرفة

 اكتساب املعرفة

 تطوير املنتج اجلديد 
 العمليات 

 التخطيط االسًتاتيجي 
 ثقافة اجملتمع 

 التحوؿ رمو أفضل املمارسات 
 التدريب يف الوظيفة 

 القواعد 
 بيق العملية املعياريةتط 

 حماسبة رأس املاؿ 
 سماذج الكفاءة 
  

 مراحعة املشاريع 
 سماذج الكفاءة 
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وسبثل املعرفة يف الوقت ايحاضر أىم األصوؿ واملوارد إلصماد الثروة يف منظمات األعماؿ، وتعطي املعرفة 
االقتصاد من اقتصاد صناعي معلومايت إذل اقتصاد معريف،  ميزات تنافسية مستدامة ال ظمكن تقليدىا يف انتقاؿ

حيث أصبحت العديد من منظمات األعماؿ العاملية عالية التخصص وكثيفة املعرفة، وفيها موارد بشرية ومعرفية 
 وإدارات سبثل رأس ماؿ معريف وفكري مهم 

ن مصادر متعددة ليتم معاجلتها بالبيانات اليت ذبمع م تبتدئوظمكن سبثيل املعرفة بأهنا سلسلة مستمرة 
وربويلها إذل معلومات مفيدة ملتخذ القرارات، ويف إطار ىذه املعلومات ظمكن اف تتشكل املعرفة الصرضمة اليت سبثل 
خزين كبَت يتم االستفادة منو، ويسند ظهور معرفة ضمنية مرتبطة بالقدرة بتطوير قابلية ايحدس والتخمُت 

 كتشاؼ اجملهوؿ من خالؿ التجريب واستخداـ ايحكمة واع أخرى من املعارؼ ال واالستنباط لتعزيز أيضا أن

ف توليو االىتماـ الكايف، فاإلدارة أكما يشكل التخطيط جانبًا ىامًا من اجلهد الذي يتعُت على اإلدارة 
طوير ووضع السليمة تقتضي ازباذ سلسلة من القرارات اليت تتعلق بتحديد األىداؼ اليت تسعى إذل ربقيقها مث ت

ساسًا باملستقبل، فإف التنبؤ أوملا كانت عملية التخطيط مرتبطة ، الارامج واخلطط الكفيلة بتحقيق تلك األىداؼ
ف تعتمد على مستوى من املعلومات يستطيع بواسطتو املخطط أيعتار جوىر ىذه العملية، وبالتارل، فإهنا صمب 

ساليب التصرؼ املمكنة، ويف إطار ىذا كلو، فإنو صمب على أ صنع السيناريوىات املستقبلية اليت سبكنو من وضع
 تقـو بدور متميز يف اذماز مستويات األداء املرغوب فيها  أفاإلدارة 

ذل املعلومات الكافية اليت تساعد املخطط إواملشكلة الرئيسية اليت تواجو جهود التخطيط دائماً، ىي ايحاجة 
ة واخلارجية للمنظمة، وبالتارل، وضع اخلطط والارامج املناسبة للتعامل مع على رسم السيناريوىات البيئية الداخلي

ولويات اليت تستلزمها عملية التخطيط االسًتاتيجي الناجح ىي مجع ىذه السيناريوىات  ولذلك، فإف من أىم األ
يدة ىي اليت تساعد يف املعلومات وتنظيمها بالطريقة املناسبة اليت تساعد على ربليلها اسًتاتيجيا  فاملعلومات اجل

 :1ربقيق ما يلي

 التحديد الواضح للسوؽ    1

 تقسيم السوؽ   2

 قياس مدى جاذبية السوؽ   3

 ربديد الوضع التنافسي للمنظمة   4

 ربليل رحبية العمليات التجارية   5

 سًتاتيجية دبا يف ذلك ) املوارد البشرية واملالية والنظم ( تقييم االحتياجات الالزمة من املوارد اإل  6

                                                           
لمعرفة في الوطن المؤتمر العلمي الرابع حول إدارة اناجي ذيب معال، إدارة املعرفة ودورىا يف التخطيط التسويقي االسًتاتيجي يف القطاع املصريف،  1

  82، ص0224أفريل،  08-06، كلية االقتصاد والعلـو اإلدارية، جامعة الزيتونة، األردف، العربي
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 يم نظم الرقابة الفعالة تصم  7

 تطوير نظم املكافآت املناسب   8

 حداث التغيَت التنظيمي املناسب إ  9

 ثانيا: تأثير إدارة المعرفة على التخطيط االستراتيجي التسويقي

إذا كانت مشكلة اإلدارة يف الدوؿ اآلخذة يف النمو تكمن يف ندرة املوارد األساسية الالزمة لعملية النمو 
األمر األكثر أشمية واألوذل بالرعاية يتمثل يف القاعدة املعرفية املتاحة أماـ ىذه اإلدارة وأساليب والتطور، فإف 

دوراً رياديًا ال بد أف تقـو بو يف ىذا  نظمةالتوظيف الفعاؿ هلا ملواجهة تلك املشكلة  ومن ىنا، فإف على إدارة امل
اض التخطيط التسويقي االسًتاتيجي الفعاؿ  إف تطويع اجملاؿ، والذي يتجسد يف توجيو وتوظيف ىذه املعرفة ألغر 

ـ بو من أساليب التصرؼ ىذه املعرفة ووضعها ضمن  صياغات إسًتاتيجية ربدد لإلدارة ما صمب عليها القيا
ذل حد كبَت دارة ترتكز إستخداـ األمثل هلذه املعرفة تبٍت منهجية جديدة لإلحًتاؼ وإبداع  ويتطلب االاملمكنة با
من شأف  ون، كما أقتصاديمفهـو الريادة املعرفية ملواجهة معطيات الواقع اليت تفرزىا عملية التطور اال على غرس

 :1املعلومات والًتاكمات املعرفية املتاحة أف تزود اإلدارة باملرتكزات األساسية للمنهجية الريادية، وىي

 التعلم:   -8

كنولوجي، وأف تتنبأ باذباىاتو ومعدالت التغَت صمب على اإلدارة أف تتعلم وتستوعب معطيات التقدـ الت
من املزايا  فيو، واإلدارة الواعية ينبغي أف تكوف قادرة على توقع األحداث وفهم مضامينها وانعكاساهتا واالستفادة

قتصادية ذل صايحها، إف قراءة األحداث، ومتابعة التطورات االيت توفرىا ىذه األحداث وربويلها إوالفرص ال
اعية والسياسية من شأهنا أف ترفد اإلدارة بالقاعدة املعرفية الالزمة لصنع سيناريوىات بيئية تستطيع أف تعد جتمواال

وربشد ملواجهتها  وسبثل الدراسات والبحوث، الوسيلة الفعالة والقادرة على توفَت عناصر االستمرارية واالنتظاـ يف 
 املعلومات اليت يتم مجعها 

 
 : التصور وسعة األفق  -0

من أىم الصفات اليت صمب أف سبتلكها اإلدارة، البصَتة واخلياؿ، فبالبصَتة ترى اإلدارة األمور على 
حقيقتها، وبسعة األفق والتصور العميقُت تستطيع االرتقاء إذل األفضل  فاملكاف الذي تنظر إليو اإلدارة متوقعة 

اآلخروف وظمكنهم أف يروه الذي يقف فيو  التغيَت ليس ىو املكاف الذي تقف ىي وحدىا فيو، بل ذلك املكاف
ف ىذا املفهـو السلوكي اجلديد هليكلية الفكر اإلداري ىو الذي يتفسر من خاللو كثَت من النزعات ويلمسوه  إ

دبعٌت آخر،  إف اذمازات اإلدارة ال صمب فقط أف تثَت انتباىنا  ؛فراد لالرتقاء وتأكيد الذاتاألبالسلوكية اليت تدفع 

                                                           
 ( 80-88، ص)هذكر ذيب معال، إدارة املعرفة ودورىا يف التخطيط التسويقي االسًتاتيجي يف القطاع املصريف، مرجع سبق ناجي  1



 التخطيط إلستراتيجيات االتصال الترويجي...............................................................................: الفصل الثالث

132  
 

ذل الريادة واملبادرة ال يتأتى من ت اليت تقدح زناد االبتكار لديها، فالطريق إنها ال بد أف تكوف الشراراهلا، ولك
يضًا من معرفتها بدوائر أخرى خارجية ال بد أف تتابع باىتماـ ألهنا أخالؿ دائرة معرفة اإلدارة بذاهتا، وإسما يأيت 

ضمصر الفكر ويضيق األفق، أما استيعاب ذبارب اآلخرين  تشكل ينبوعًا للريادة  إف التحليق يف أجواء الذات
 معاف يف مضامينها فإنو يشحذ الفكر ويقود إذل اإلبداع واإل

 
 الذكاء:  -3

ف معطيات التطور الفٍت والتكنولوجي صمب أف تصاغ يف معادالت ذكية تتم بواسطتها عملية املطابقة إ
ف الدور اجلديد الذي صمب أف تصاغ بو املنهجية اإلدارية ال اخلالقة بُت ىذه املعطيات وبُت مقتضيات التطبيق، إ

ليها، إيعتمد على نقل األطر والقوالب اليت استطاعت ذبارب كثَتة من املنظمات يف بلداف العادل املتقدـ أف تصل 
تصور والرؤية ولكن يعتمد على قدرة اإلدارة على االختيار الرشيد للبدائل املناسبة ملقتضيات واقعنا التطبيقي، إف ال

يأتياف دائماً قبل الفعل ويأيت يعدشما التفهم واإلدراؾ  واإلدارة الذكية ىي اليت تصيغ معادالت دمارستها اإلدارية يف 
 ظل التصور ألساليب التصرؼ املمكنة وإدراؾ اآلثار اليت ظمكن أف تنجم عن استخداـ كل ىذه األساليب 

جتماعيًا وثقافيًا أكار دما للمعرفة، انِو عملية ربليل اقتصاديًا و ااف دراؾ اإلنساين لو تأثَت ووقع عميقإف اإل
ذكية تربط من خالهلا النتائج باألسباب، واألسباب باملسببات، وإذا كاف من الصعوبة دبكاف أف يوصلنا ربليل  

  ذباه ما اتغيَت يف ذل تقدير النتائج اليت ظمكن أف يعكسها حدوث إذل نتائج حمددة إاّل أنو ظمكن أف يقودنا إكهذا 
ترتكز فاعلية التخطيط االسًتاتيجي التسويقي على وجود نظاـ فعاؿ للمعلومات قادر على توفَت قاعدة معرفية و 

ذات جودة عالية عن السوؽ والقوى الرئيسة الفاعلة املؤثرة فيو والتفاعالت بُت ىذه القوى  إف ذبسَت الفجوة 
ريوىات الناذبة عن حركة تلك القوى من شأنو أف يدعم قدرة اإلدارة على املعرفية بُت تصورات اإلدارة والسينا

من شأهنا أف  -وضمن ىذا اإلطار  -ستشراؼ املستقبل والتنبؤ دبا ظمكن أف ضمدث فيو  وهلذا، فإف إدارة املعرفةا
اإلدارة الفعالة ترفع من سوية العملية التخطيطية وتقود إذل ربسُت جودة القرارات املرتبطة هبا، وىكذا،  فإف 

 للمعرفة تتطلب القياـ بوظيفتُت أساسيتُت شما:

   توفَت قاعدة متجددة ومستمرة للمعلومات 
  زباذ القرارات التسويقية األحداث من حوهلا دبا يساعد على اتوظيف ىذه القاعدة يف ربليل وتفسَت

 املناسبة 

وضع أولويات التصرؼ، وربديد  وتساعد اإلجابة على السؤاؿ ما الذي ضمدث من حوؿ املنظمة على
زباذىا، أما البحث يف ملاذا حدث ما حدث، فإنو يشَت إذل التفكَت االواجب  النطاقات الزمنية لكافة اإلجراءات
إنو ذلك النمط من  ،سبابًا يف حدوثهاربط املشكالت دبا ظمكن أف يكوف  ذلالتحليلي املنطقي الذي يستند إ
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عند جمرد مالحظة املشكالت وإسما التعرؼ على األسباب الكامنة وراءىا  وبالتارل، التفكَت الذي ال يقف باإلدارة 
سئلة فإهنا ترتبط دبا ما بقية األأالتقليل من آثارىا   أو فإهنا ستتمكن من ازباذ أنسب اإلجراءات ملعاجلة املشكالت

ختيار أنسب البدائل اارة من ختيار عقالنية سبكن اإلداصمب القياـ بو من إجراءات  إهنا تنطوي على عملية 
املتاحة بأقل التكاليف، والشكل املوارل يوضح سموذجًا للتكامل بُت إدارة املعرفة وعملية التخطيط التسويقي 

 اإلسًتاتيجي يعتمد على اإلدارة الفعالة للمخزوف املعريف املتوفر لدى إدارات املنظمات:

 فة وعملية التخطيط التسويقي اإلستراتيجي(: نموذجاً للتكامل بين إدارة المعر 24شكل رقم)

  

 

 

 

المؤتمر العلمي : ناجي ذيب معال، إدارة املعرفة ودورىا يف التخطيط التسويقي االسًتاتيجي يف القطاع املصريف، المصدر
، 0224أفريل، 08-06، كلية االقتصاد والعلـو اإلدارية، جامعة الزيتونة، األردف، الرابع حول إدارة المعرفة في الوطن العربي

  84ص

 
 ثالثا: إدارة المعرفة وعملية التخطيط للحملة الترويجية.

تؤكػػد الدراسػػات واألحبػػاث، أف إدارة املعرفػػة يف املنظمػػة معنيػػة بدرجػػة كبػػَتة دبػػا ضمتػػاج إليػػو الزبػػوف، ألف الزبػػوف 
أوؿ بػػػأوؿ، وذلػػػك ألف ىػػػذه  ىػػػو أحػػػد مصػػػادر املعرفػػػة يف املنظمػػػة، املعرفػػػة املتعلقػػػة بالسػػػوؽ والتغػػػَتات ايحاصػػػلة فيػػػو

التغػػَتات ىػػي أوؿ مػػا ربػػدث يف الزبػػائن يف الغالػػب ومػػن مث يف املنظمػػات الػػيت عليهػػا أف تسػػتفيد مػػن الزبػػائن لرصػػد 
ومعرفػػة ىػػذه التغػػَتات، ودبػػا أف الزبػػوف يتحمػػل تكلفػػة عاليػػة مػػن جػػراء إدامػػة واسػػتمرارية خارتػػو مػػع املنظمػػة وعالقاهتػػا 

بتكلفػػة شػػرائو خلػػدمات ومنتجػػات الشػػركة ومػػا يدفعػػو مػػن وقػػت وتركيػػز مػػن جػػراء تعاملػػو  ومنتجاهتػػا وخػػدماهتا متمثلػػة
وتفاعلو مػع املنظمػةل لػذلك البػد أف تضػع الشػركة يف سػلم أولوياهتػا ايحفػاظ علػى مبػدأ اسػتمرارية وإدامػة العالقػة مػع 

  1الزبوف بغية ايحصوؿ على املعرفة املرتبطة بالزبوف والتغَتات ايحاصلة يف السوؽ

                                                           
1
  823ص مرجع سبق ذكره،  ،حسن حسُت عجالف 

لفة
 خمت

ادر
مص

 
 

المعلومات 
()المعرفة  

التخطيط االستراتيجي 
 التسويقي

المنهجية الريادية في 
 إدارة المعرفة

مستويات إنجاز 
 مرغوب فيها
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لػػذلك وانطالقػػا مػػن أشميػػة ذلػػك يكػػوف مػػن املنطقػػي أف تبحػػث املنظمػػات بعامػػة والتسػػويقية منهػػا خباصػػة عػػن 
نتػػاج مبػػػدأ إدارة العالقػػة مػػػع املسػػتهلك ىػػػو إأسػػاليب جديػػدة يف تطػػػوير عالقتهػػا مػػػع املسػػتهلك هبػػػذا االذبػػاه فكػػػاف 

ت الزبػوف، بأهنػا االسػتخداـ االسػًتاتيجي دارة عالقػاإاملسار اجلديد يف تعزيػز ذلػك التواصػل، حيػث ظمكػن أف نعػرؼ 
للمعلومات، العمليات، التكنولوجيا، األفراد يف العالقة مع الزبوف عار دورة حياتو الكاملػة دبػا ضمقػق أىػداؼ املنظمػة 

رة عالقػػات الزبػػوف بػػدال مػػن البعػػد ادوالزبػػوف يف آف واحػػد وايحقيقػػة أف ىػػذا التعريػػف يتضػػمن البعػػد االسػػًتاتيجي إل
ي إضافة إذل أنو مفهـو شامل يغطي جانب التكنولوجيا واألفراد معا إضافة إذل ذلػك أف ىػذا التعريػف يشػَت التشغيل

يف حقيقتو إذل املتضمنات العملياتية املتعلقة باملبيعات، التسويق، والزبائن وباعتماد قاعدة املعلومػات التقنيػة اخلاصػة 
إذل ذلػك أف امػتالؾ املنظمػة لقاعػدة بيانػات واسػعة عػن الزبػوف ، أضػف 1بالزبوف اليت تبٌت أساسا على األمد الطويل

يعد ذلك فرصة متاحة هلا يف ربقيػق املعرفػة التسػويقية عػن املسػتهلك باذبػاه ربسػُت وتطػوير املنتجػات واخلػدمات إذل 
اتيجي يفػػاءا وذباوبػػا مػػع رغبتػػو، وىػػذا مػػا صمعػػل املنظمػػة بالتػػارل يف موضػػع تنافسػػي اسػػًت إاملسػػتهلك وأف تكػػوف أكثػػر 

 أفضل يف السوؽ قياسا بغَتىا من املنافسُت 

وتشَت األدبيػات املعرفيػة يف اجملػاؿ التسػويقي إذل أف ىنػاؾ انػدماج واضػح بػُت املعرفػة التسػويقية وإدارة العالقػة 
سػًتاتيجية التعامػل التسػويقي املعتمػدة إمع الزبوف ذباه املواجهة مع املنافسُت، ويظهر ذلك بشكل واضح من خالؿ 

قبل املنظمة ذباه منافسيها، وبقدر تعلق األمر يف إدارة العالقة مع الزبوف فإف املفهػـو التسػويقي وعلػى وفػق ىػذا  من
التوجػػو تعػػٍت املعرفػػة بزبػػائن املنظمػػة ايحػػاليُت واحملتملػػُت ومػػن خػػالؿ سػػلوكهم الشػػرائي وبالتػػارل فإهنػػا تتموضػػع بقػػوة يف 

عليػػو يف انتهػػاج األطػػر النظريػػة للتعامػػل مػػع سػػلوؾ املسػػتهلك، ووفقػػا  تفاعلهػػا ايحقيقػػي مػػع املسػػتهلكُت أكثػػر دمػػا ىػػو
هلػػػذا املػػػدخل التسػػػويقي فػػػإف الزبػػػوف ظمثػػػل مركػػػز اىتمػػػاـ املنظمػػػة التسػػػويقية والغػػػرض الرئيسػػػي مػػػن قيامهػػػا بػػػالبحوث 

اهتم والدراسػػات التسػػويقية، ومػػرد ذلػػك يعػػود باألسػػاس إذل وجػػوب فهػػم تفضػػيالت الزبػػائن وربديػػد احتياجػػاهتم ورغبػػ
بدقػػػة  وظمكػػػػن اعتمػػػاد نظػػػػاـ املخػػػػابرات التسػػػويقية يف مجػػػػع أنػػػواع املعرفػػػػة حػػػػوؿ خمتلػػػف العوامػػػػل الػػػيت تػػػػؤثر يف فهػػػػم 

 :2التفضيالت ومعتمدين يف ذلك على أساليب متعددة يف ىذا اجلانب من أبرزىا

 ربليل قواعد بيانات الزبائن  -
 املقابالت امليدانية الرمسية وغَت الرمسية  -

 ر املبيعات للمنظمة ومنافسيها ربليل تقاري -

 ء املسح البيئي للزبائن وما يرتبط هبم من مؤثرات بيئية خاصة إجرا -

 قياس أثر النقابات الفرعية على الزبائن وربديد انتماءاهتم التسويقية  -

                                                           
1
 824ص، املرجع نفسو 

2
 املرجع نفسو   
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بة ويف املقابل تستهدؼ خطة اإلعالف والًتويج زيادة عائدات املبيعات بنسبة أكار من نسبة التكاليف املًتت
تروصمية تساىم يف زيادة لذا يتطلب األمر توفَت معلومات عن كيفية التوصل إذل تصميم محالت  ،على ىذه الزيادة

 ،والسلع اليت ربتاج إذل محالت تروصمية ،ويدخل يف ىذا اإلطار )املعلومات اخلاصة بالسلع املباعة العائدات،
وكذلك معلومات تؤشر ايحمالت  ،ع املرحبة والًتكيز عليهاومعلومات عن الرحبية وعن تكاليف املنتج( لتحديد السل

ورمتاج ملعلومات  ،الًتوصمية الكفؤة لسلع حمددة من خالؿ ربط نشاط الًتويج باملبيعات على أساس السلعة الزمنية
خصائص كل  جم كل سوؽ،خالؿ معرفة )ح نتساعد يف تركيز ايحملة الًتوصمية على أجزاء حمددة من السوؽ م

لذا فإف نظاـ املعلومات التسويقية يساعد اإلدارة يف إجراء  ،كفاءة ايحمالت اإلعالنية والًتوصمية للمنافسُت( ،منتج
متالؾ املعرفة اجليدة عن االذي يساعد على خلارات السابقة يف جماؿ الًتويج، ربليل نظامي للمعلومات عن ا

ف السوؽ يتميز بالتغَت السريع بالشكل الذي وإذا علمنا أ ،1ستجابة السوؽ لكل وسيلة من وسائل الًتويجا
أدركنا مدى التغَت الكبَت الذي ظمكن أف يلعبو نظاـ املعلومات التسويقية يف  يستلـز توفَت املعلومات املستمرة،

وعليو ظمكن القوؿ أف ظهور أنظمة املعلومات واملعرفة ىي الوسيلة اليت مكنت املنظمات من  إعداد ىذه اخلطة 
 مة الكلية للزبوف يف حالة استمرار عالقتو مع املنظمة ربديد القي

ومػػن جانػػب آخػػر فقػػد سػػاعد التطػػور التكنولػػوجي يف جمػػاؿ االتصػػاالت وربديػػدا التوسػػع يف اسػػتخداـ شػػبكة 
املعلومات الدولية يف الًتكيز على الكم الكبَت من البيانات املتاحة هلا مػن الزبػوف، ويف ايحصػوؿ علػى املعلومػات الػيت 

املنظمػػػات الػػػيت سبثػػػل تلػػػك األسػػػواؽ، وىػػػذا التوسػػػع يف مجػػػع  أوعػػػامالهتم التسػػػويقية وعالقػػػاهتم مػػػع األسػػػواؽ زمػػػص ت
البيانػات وتقػػدظمها قػػد يتضػمن االتصػػاؿ خبطػػط الزبػائن عنػػدما تكػػوف ىنالػك رغبػػة أكيػػدة بتوثيػق االتصػػاالت معهػػم  

التصػػاؿ أو اللقػػاءات املتعػػددة والػػيت هتػػدؼ ىػػذه االتصػػاالت الػػيت تػػتم مػػع الزبػػائن يصػػطلح عليهػػا يف الغالػػب بنقػػاط ا
مػػن خالهلػػا املنظمػػة إذل زيػػادة كميػػة ونوعيػػة املعلومػػات يف قواعػػد البيانػػات الػػيت تسػػتخدمها عػػن الزبػػائن، لػػذلك فػػإف 
تكنولوجيا االتصاالت تلعب دورا كبَتا لػيس يف مجػع البيانػات واملعلومػات فحسػب بػل يف ربليلهػا أيضػا وأف اهلػدؼ 

ر و فهػػم ومعرفػػة واضػػحة للزبػػوف، حيػػث أف التعامػػل مػػع عالقػػات إدارة الزبػػوف ينبغػػي أف تػػتم يف إطػػامػػن وراء ذلػػك ىػػ
نسػػاين والتفاعػػل اآلرل، بػػُت املعرفػػة الضػػمنية يف لتفاعػػل اإلنسػػاين والتكنولوجيػػا بػػُت االتكامػػل والتفاعػػل بػػُت الػػدور اإل

يث أف عملية إدارة تلػك املعػارؼ بػذكاء يسػاىم ، ح2رؤوس األفراد واملعرفة الصرضمة يف قواعد ومستودعات البيانات
ختيػػار الػػدقيق لألىػػداؼ ر املػػزيج التسػػويقي وسياسػػاتو، فااليف اختيػػار اسػػًتاتيجيات املػػزيج التسػػويقي وربديػػد عناصػػ

املبػػٍت علػػى التشػػخيص العميػػق للبيئػػة الداخليػػة واخلارجيػػة للمنظمػػة، سػػيجعل عمليػػة التخطػػيط السػػًتاتيجيات املػػزيج 
رة التسػػويق باملنظمػػػة أىػػػم عناصػػػر املػػػزيج التسػػػويقي فػػػإف اجحػػػة وفعالػػػة، وباعتبػػػار االتصػػػاؿ الًتوصمػػػي إلدالتسػػويقي نا

سػػًتاتيجية املناسػػبة لالتصػػاؿ والتواصػػل مػػع زبػػائن املنظمػػة يعتػػار أىػػم نشػػاط توليػػو إدارة عمليػػة التخطػػيط الختيػػار اإل
 التسويق االىتماـ والًتكيز 

                                                           
1
 www.ao-academy.org/docs/bihoth_a612009.doc 

2
  825صمرجع سبق ذكره، حسُت عجالف،   
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 :الصةخ
 ازديادلًتويح أحد الركائز الرئيسية اليت تنطوي عليها عملية الًتويج يف ظل ا اتيعتار التخطيط إلسًتاتيجي

ت إذل االىتماـ نظماالدورل وعصر العوملة، دما دفع بامل حالوعي لدى املستهلك، وازدياد العلم واملعرفة واالنفتا 
الرئيسية اليت تواجو جهود املشكلة ، حيث تعتار بالًتويح من أجل ربقيق واذماز األىداؼ اليت تضعها املنظمة

ذل املعلومات الكافية اليت تساعد املخطط على وضع اخلطط والارامج املناسبة إالتخطيط دائماً، ىي ايحاجة 
اليت تستلزمها عملية التخطيط االسًتاتيجي  األولوياتللتعامل مع ىذه السيناريوىات  ولذلك، فإف من أىم 

فإف األمر األكثر أشمية ، سًتاتيجياإطريقة املناسبة اليت تساعد على ربليلها الناجح ىي مجع املعلومات وتنظيمها بال
واألوذل بالرعاية يتمثل يف القاعدة املعرفية املتاحة أماـ ىذه اإلدارة وأساليب التوظيف الفعاؿ هلا ملواجهة تلك 

ربليل نظامي للمعلومات عن نظاـ املعلومات التسويقية يساعد اإلدارة يف إجراء أف ذمد ويف املقابل املشكلة  
السوؽ لكل وسيلة من  استجابةاملعرفة اجليدة عن  امتالؾالذي يساعد على  ،اخلارات السابقة يف جماؿ الًتويج

سًتاتيجيات املزيج التسويقي وربديد إحيث أف عملية إدارة تلك املعارؼ بذكاء يساىم يف اختيار ، وسائل الًتويج
الدقيق لألىداؼ املبٍت على التشخيص العميق للبيئة الداخلية  فاالختيارتو، عناصر املزيج التسويقي وسياسا

واخلارجية للمنظمة، سيجعل عملية التخطيط السًتاتيجيات املزيج التسويقي ناجحة وفعالة، وباعتبار االتصاؿ 
سًتاتيجية املناسبة إلالتسويق باملنظمة أىم عناصر املزيج التسويقي فإف عملية التخطيط الختيار ا إلدارةالًتوصمي 

 لالتصاؿ والتواصل مع زبائن املنظمة يعتار أىم نشاط توليو إدارة التسويق االىتماـ والًتكيز 



 

قياس إدارة المعرفة قياس إدارة المعرفة قياس إدارة المعرفة    :::رابعرابعرابعالفصل الالفصل الالفصل ال
والتخطيط الستراتيجيات االتصال والتخطيط الستراتيجيات االتصال والتخطيط الستراتيجيات االتصال 
الترويجي بالمؤسسات المنتجة الترويجي بالمؤسسات المنتجة الترويجي بالمؤسسات المنتجة 

 ...لاللكترونياتلاللكترونياتلاللكترونيات
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: قياس إدارة المعرفة والتخطيط الستراتيجيات االتصال الفصل الرابع
 الترويجي بالمؤسسات المنتجة لاللكترونيات

 هيد:ـتم

إن اؼبنافسة الشديدة السائدة يف سوق االلكًتونيات بوالية برج بوعريرج، أملت على اؼبؤسسات اؼبنتجة 
ن تتجو إىل البحث عن مفاتيح للتميز دبواكبة أحدث لإللكًتونيات واؼبتنافسة على البقاء يف ذلك السوق، أ

التطورات التكنولوجية واستغالؽبا يف تسيَت أنشطتها، وكذلك عملت على التوجو كبو استخدام أحدث اؼبفاىيم يف 
تسيَت مواردىا وطاقتها البشرية بًتكيزىا أكثر على تطوير معارف أفرادىا العاملُت وشراء اؼبعرفة اؼبتخصصة من 

ن التطبيق الفعال ا اػبارجية وتلقينها ألفرادىا ذوو الكفاءات اؼبتميزة يف إدارة معارف العاملُت، حيث أبيئته
للمعرفة اؼبكتسبة داخل اؼبؤسسات يساعد كثَتا على ربسُت أداء العاملُت يف إقباز اؼبهام واألنشطة 

نشطة من حيث التخطيط ؽبا اؼبنوطة هبم، كما يساعد اإلدارة واألفراد القائمُت على تسيَت تلك األ
وسنتناول من خالل ىذا الفصل اؼبباحث ، وازباذ أىم القرارات اغبساسة اػباصة دبستقبل اؼبؤسسة

 التالية:

 ربديد منهجية الدراسة وخصائص أفراد العينة اؼببحث األول:  -
 اختبار الفروق يف احملاور واألبعاد حسب اػبصائص الوصفية :ثايناؼببحث ال -
 قياس مدى فبارسة متغَتات الدراسة: لثثااؼببحث ال -
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 وخصائص أفراد العينة منهجية الدراسةتحديد المبحث األول: 

اعتمدنا يف ىذا اؼببحث على عرض للمنهجية اؼبستخدمة يف صبع البيانات من اؼبيدان الدراسي، واألساليب 
 ختيار عينة البحث.اإلحصائية اؼبستخدمة ؼبعاعبتها، والتعريف دبجتمع الدراسة ومعايَت ا

 تحديد منهجية الدراسة المطلب األول:
 أساليب جمع وتحليل البيانات أوال:

نت ىذه وكا الدراسة ألىدافساليب عبمع البيانات واؼبعلومات ربقيقا مت االعتماد على ؾبموعة من األ
وربليل البيانات من  الوسائل متنوعة بُت إطار النظري وآخر عملي، ويف ىذا اؼبطلب سنتطرق إىل أساليب صبع

 اؼبيدان التطبيقي كما سيلي:

 أسلوب جمع البيانات  - أ
يف اعبانب اؼبيداين على استمارة االستبيان بوصفها مصدرا أساسيا عبمع البيانات وروعي  ت الدراسةاعتمد

 ارة اؼبعرفةأسئلة االستبيان إلدواستندت صياغة  ،يف تصميم االستمارة أن تكون منسجمة مع واقع اؼبنظمة اؼببحوثة
عمار بوصبع" أثر إدارة اؼبعرفة يف فعاليات كل من )  أجراىا، وخاصة الدراسات اليت ةعلى مقاييس عاؼبية جاىز 

 على دراسة االستبيان للتخطيط االسًتاتيجي للًتويج  سئلةأ، واستندت صياغة عملية ازباذ القرارات اإلدارية"(
 Strategic Marketing Planning In Jordanian Touristبكر ؿبمود ىالل أيون بعنوان:" )

Organization)"( أتفق  5 –اتفق بشدة  ال 1، ومت اعتماد مقياس ليكرت الذي يتكون من طبس درجات
، وتضمنت االستمارة ثالث أنواع من األسئلة، منها ما يتعلق باؼبعلومات (5اؼبوايل رقم ) حسب اعبدولبشدة( 

منها ما بعمليات إدارة اؼبعرفة و  لعلمي وعدد سنوات اػبدمة، ومنها ما يتعلقالعامة كاعبنس والعمر والتحصيل ا
 بالتخطيط االسًتاتيجي للًتويج. تعلق

تقسيم مقياس ليكرت: (3)جدول رقم
 1               1.8               2,6               3.4                4.2                  5  

 عالية جدا    عالية                     متوسطة                ضةمنخف       جدا  صة منخف   درجة الموافقة         
 (8.8=  5( / 4=  1 -5حسب الدراسات السابقة فقد مت تقسيم مقياس ليكرت كما يلي:  ))

ُت والتسويق كمحكم مت عرض االستمارة على ؾبموعة من األساتذة اؼبختصُت يف إدارة األعمالقد و 
رائهم حول دقة واتساق ووضوح العبارات الواردة ومدى آللتأكد من صحتها، كما وزعت على اؼببحوثُت ؼبعرفة 
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، إذ أجريت التعديالت الالزمة الدراسةومت األخذ دبالحظاهتم دبا يوافق ربقيق أىداف  الدراسةصلتها دبتغَتات 
ت الفقرات اليت اتفق عليها معظم فقرات جديدة وحذفت بعضها، واعتمد تعلى بعض الفقرات وأضيف

، وبعد األخذ دبالحظاهتم مت تصميم االستبانة على شكلها النهائي، (2)ا ىو مبُت يف اؼبلحق رقم كم  اؼبختصُت
 وقد وزعت الفقرات بشكل متسلسل لتبسيط ذلك على اؼببحوثُت.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة - ب
 الدراسة.معامل ألفا كروم باخ: للتأكد من ثبات أداة  -

 : لوصف خصائص عينة الدراسة.التوزيع التكراري والنسب اؼبئوية -
 الوسط اغبسايب كمؤشر عام إلجابات أفراد عينة البحث. -

 عن الوسط اغبسايب .يف إجابات اؼببحوثُت االكبراف اؼبعياري لقياس درجة التشتت  -
 اؼبتغَت اؼبعتمد .معامل االرتباط البسيط لتحديد طبيعة العالقة بُت اؼبتغَت اؼبستقل و  -
 . اؼبتغَتات اؼبستقلة يف اؼبتغَتات اؼبعتمدة تأثَتربليل االكبدار ؼبعرفة  -

ؼبعرفة اذباىات اؼببحوثُت كبو تبٍت اؼبؤسسات ؼبفهوم إدارة اؼبعرفة،  One Sample T-testاختبار  -
 والتعرف على مدى اعتماد التخطيط االسًتاتيجي لالتصال الًتوهبي.

 ثباتختبار الاثانيا: 
ويقصد بو درجة ثبات اؼبستقصى منهم يف حالة تكرار توزيع االستبيانات عليهم مرة أخرى، فقد قامت 
الباحثة حبساب معامل ألفا كرونباخ هبدف التأكد من ثبات اؼبقياسُت اؼبستخدمُت يف قياس كل من إدارة اؼبعرفة 

اب معامل الثبات على مستوى اؼبقاييس والتخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوهبي ككل، باإلضافة إىل حس
دل على ي %68اعبزئية لكل منهما، حيث تًتاوح قيمة معامل ألفا بُت الصفر والواحد فالبفاض قيمتو عن 

 %.94، أما اختبار ثبات مقياس ىذه الدراسة فقد كان يساوي 1البفاض الثبات الداخلي

 

 

 

                                                 
دارة إبحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في أضبد عيسى سلمان، مبوذج مقًتح للعالقة بُت إدارة اؼبعرفة و رأس اؼبال الفكري يف قطاع اؼبستشفيات،  1

 .158، ص 2886، كلية التجارة، جامعة عُت مشس، مصر، عمالاأل
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 : نتائج اختبار درجة ثبات النموذج(4)جدول رقم
 عدد العبارات Alpha de Cronbach غَتاتاؼبت

 31 0.92 عمليات إدارة اؼبعرفة

 38 0.93 التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوهبي

 69 8994 للنموذج الكلي

 .spssمن إعداد الباحثة، اعتمادا على ـبرجات برنامج المصدر: 

الذي  1نا معامل االرتباط )بَتسون(تساق االرتباط بُت العبارات وأبعادىا فقد استخدمأما فيما ىبص ا
اظهر لنا أن كل العبارات اؼبستخدمة يف االستبيان لكل من اؼبتغَتين عمليات إدارة اؼبعرفة والتخطيط 

 (.8.81**)السًتاتيجيات االتصال الًتوهبي كانت عند مستوى اؼبعنوية

 تطوير االستبانة والمؤشرات البحثيةثالثا: 

ها إىل ثالث أجزاء، اعبزء األول: ويهدف إىل معرفة اػبصائص الشخصية مت تصميم االستبانة وتقسيم
( عبارات نقيس هبا نسبة مشاركة الذكور واإلناث يف عملية 4للعينة اؼبستجوبة من فئة اؼبديرين ووبوي ىذا اعبزء )

ثاين: الذي يهتم بقياس ازباذ القرارات اإلدارية، ونقيس كذلك مستوى التأىيل العلمي واػبربة التسويقية، مث اعبزء ال
بعد إدارة اؼبعرفة ومدى اىتمام اإلدارة دبمارسة ىذا اؼبفهوم يف أعماؽبا اإلدارية، أما اعبزء الثالث: فنهدف من ورائو 

 إىل قياس مستوى آلية التخطيط اليت تعتمدىا تلك اؼبؤسسات لتصميم ضبالت تروهبية. 

 إدارة المعرفة )المتغير المستقل(: .1

اؼبعرفة تلك العملية اؼبنتظمة اليت تبدأ بتشخيص اغباجة مث االكتساب والتوليد مث التخزين  ويقصد بإدارة
( عبارة، حيث كان ترتيب العبارات حسب 31فالتوزيع وأخَتا التطبيق وعمدنا إىل قياس ىذا اؼبتغَت من خالل )

 مؤشرات عمليات إدارة اؼبعرفة كما يلي: 

 .تشخيص اؼبعرفة  

 توليد اؼبعرفة.  
 زين اؼبعرفةزب.  
 توزيع اؼبعرفة. 
 تطبيق اؼبعرفة. 

                                                 
 .4اؼبلحق رقم  1
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 )المتغير التابع( التخطيط الستراتيجيات االتصال الترويجي .2
ويقصد بالتخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوهبي وضع أىداف تروهبية بناءا على ربليل معمق للوضعية 

لسوق وربديد نقاط القوة والضعف واغبالة القائمة عليها اؼبؤسسة من أجل ربديد الفرص والتهديدات يف ا
داخلها، مث يتم اختيار نوع اإلسًتاتيجية الًتوهبية اليت تالءم وضع اؼبؤسسة ليتم بعدىا وضع اؼبزيج الًتوهبي 

عبارة على اؼبدراء  (38)اؼبناسب، وأخَتا تنفيذ األنشطة الًتوهبية والرقابة عليها، ويتم قياس ىذه اؼبراحل بطرح 
 نة، وىذه العبارات تقيس مؤشرات عملية التخطيط كما يلي:اؼبعنيُت باالستبا

  ربليل اغبالةتشخيص و.  

  األىدافربديد.  

  اؼبناسبة. الًتوهبية اإلسًتاتيجيةاختيار 

  اؼبزيج الًتوهبي اؼبناسبعناصر اختيار. 
  اتلموازنل عداداإلاعبدولة و.  

  الرقابةالتنفيذ و. 

 الدراسةمجتمع رابعا: 
 تدويل مع خاصة واألجنبية، احمللية العالمات من العديد تنافس والكهرومنزلية إللكًتونيةا الصناعة قطاع يعرف

 والية برج بوعريريج عدة يف القطاع ىذا شهد حيث ،العاؼبية التجارة ربرير ظل يف العاؼبية األسواق وانفتاح الشركات

 الصناعة شهدتالثانية  األلفية بداية عم، و بو العاملة اؼبؤسسات بُت اؼبنافسة إرساء يف سانبت ىيكلية تغَتات

 إبرام إىل اػبواصالشركات اػباصة والتجار  هتاذب حيث كبَتا، تطوراانتعاشا ملحوظا و  والكهرومنزلية اإللكًتونية

ة، ليتم بذلك استَتاد الصناع من اجملال ىذا يف وخربهتا بتطورىا دوليا معروفة أجنبية مؤسسات مع شراكو عقود
 طرق تطوير صناعة االلكًتونيات إىل اعبزائر.التكنولوجيا و 

األجهزة  صناعة وتركيبمن عدة مؤسسات زبتص بوالية برج بوعريريج الصناعية ل سوقال تكونوت
 حدة بارتفاع ظبح الذي األمر التجارية، العالمات من العديدتتمايز عن بعضها البعض ب والكهرومنزلية اإللكًتونية

اؼبؤسسات العاملة قائمة بأظباء صبيع واعبدول اؼبوايل يبُت ، ىذا القطاع يف صة العاملةاؼبؤسسات اػبا بُت اؼبنافسة
 يف ىذا القطاع بالوالية:
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قائمة بأسماء كل المؤسسات العاملة في صناعة اإللكترونيات في والية برج  (:5) جدول رقم
 بوعريريج

 نوع النشاط اسم المؤسسة
1. Upac électronics 

2. Lotfi électronics  

3. Condor électronics 

4. Laalaouna 

5. Tic import 

6. Hani Mae (space) 

7. Attia électronics  

8. Sentrax électronics 

9. Sofrel ¨cobra¨ 

10. Arcodym 

11. Ababou 

électronics¨cristor¨ 

12. Pacific 

13. Moussaoui freres 

lumiere 

14. High star 

15. Samochauf 

16. Benyahia et associe 

17. Brand arina  

18. Ingersol industeris 

19. Dia star électronics 

import/export  

20. Belouahri import 

21. Touil électronics 

22. Chebiri import/export  

23. Ets benabdallah amar  

24. Bys etoile  

 صناعة وبيع اؼبنتجات واألجهزة االليكًتونية االليكًتومنزلية .1
 صناعة األجهزة االلكًتونية وااللكًتومنزلية .2
 صناعة اؼبعدات واللوازم االلكًتونية واالليكًتومنزلية  .3
 استَتاد وتركيب اؼبواد االليكًتونية  .4
 استَتاد وتركيب اؼبواد االليكًتونية .5

 ًتومنزليةصناعة األجهزة االلكًتونية وااللك .6

 صناعة األجهزة االلكًتونية وااللكًتومنزلية .7

 وااللكًتومنزلية تركيب اؼبعدات االليكًتونية .8

 صناعة األجهزة االلكًتونية وااللكًتومنزلية  .9
 باؼبنتجات االلكًتومنزلية ومتاجرة إنتاج .18

 صناعة األجهزة االلكًتونية وااللكًتومنزلية .11

 لكًتومنزليةتركيب وصناعة األجهزة االلكًتونية واال .12

 تصنيع الكوابل االلكًتونية اؼبستعملة يف التلحيم .13

 صناعة األجهزة االلكًتونية وااللكًتومنزلية .14

 استَتاد وبيع اؼبعدات اػباصة بالسخان .15

 )اؼبواد( االلكًتومنزلية استَتاد السلع .16

 واالليكًتومنزلية تصدير واستَتاد اؼبعدات واللوازم االلكًتونية .17

 ات واللوازم االلكًتونية واالليكًتومنزليةتصدير واستَتاد اؼبعد .18

 )اؼبواد( االلكًتونية وااللكًتومنزلية استَتاد السلع .19

 االلكًتونية وااللكًتومنزلية )اؼبواد(  استَتاد السلع .28

 االلكًتونية وااللكًتومنزلية )اؼبواد(  استَتاد السلع - .21

 )اؼبواد(  االلكًتونية وااللكًتومنزلية استَتاد السلع - .22

 االلكًتونية وااللكًتومنزلية ة اعبملة يف األجهزة ذبار  .23

 توزيع اؼبنتجات االليكًتونية  .24

 وثائق داخلية خاصة بالغرفة التجارية والصناعية لوالية برج بوعريريج. المصدر:

ومن بُت ىاتو القائمة كان اختيارنا قائم على اؼبؤسسات اؼبنتجة فعليا للمنتجات االلكًتونية، وكذا العاملة 
القطاع منذ فًتة معتربة، أما اؼبؤسسات اليت تعاين من مشكل التصنيع وتعمل على استَتاد اؼبنتجات االلكًتونية  يف
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( غَتت نشاطها Attia électronicsجاىزة فقط، أو اليت غَتت طبيعة نشاطها مثل مؤسسة عطية الكًتونيك )
، وكذلك اؼبؤسسات اليت اؼبنتجات البالستيكية (، إىل إنتاجShirokiمن إنتاج منتجات الكًتونية ذات العالمة )

فقد مت إقصاؤىا من الدراسة، وهبذا  (Cobra électronicsينشط جهازىا اإلداري خارج الوالية مثل مؤسسة )
 وىي اؼببينة يف اعبدول اؼبوايل: اؼبعنية بالدراسة تنشط داخل والية برج بوعريرج  يكون أمامنا عشر مؤسسات فقط

 قائمة بأسماء المؤسسات المعنية بالدراسة (:6جدول رقم)
 االلكترونية  المعنية بالدراسة لمؤسسةالتجاري لسم اال
1 Upac     électronics 
2 Geant     électronics  
3 Condor  electronics 

4 Space     electronics 

5 Midea    electronics 

6 Kridor   electronics 

7 Maxtor  electronics 

8 Pacific   electronics 

9 TCL     electronics 

10  Cristor  electronics 

 عتماد على الوثائق الداخلية اػباصة بالغرفة التجارية والصناعية.باالباحثة من إعداد ال المصدر:

 الدراسةعينة خامسا: 

ية ازباذ القرارات اؼبهمة يف قسم الدراسة بفئة اؼبديرين بقسم التسويق والذين يشاركون يف عملسبثلت عينة 
لغ ابال الدراسةبتوزيع االستمارة على أفراد عينة  ةالباحث ت، إذ قامالتسويق داخل اؼبؤسسات اؼبنتجة لاللكًتونيات

( استمارات إىل كل مؤسسة )حسب طلب 8-4حيث مت توجيو مابُت أربعة إىل شبانية ) ( استمارة،68عددىا )
أما ( استمارة، 48الصاغبة للتحليل اإلحصائي )اجملمعة و وبلغ عدد االستمارات  ت(،اؼبسؤولُت يف تلك اؼبؤسسا

( استمارة األخرى فنمها ما مل يرجع أو يرد إلينا حبجة غياب أصحاهبا عن اؼبؤسسة، ومنها ما مت التشطيب 12)
ستمارة، فبا يوحي أن على عدة خيارات لعبارة واحدة مثل إجابة موافق وؿبايد قبدىا لكل العبارات يف نفس اال

ىؤالء اؼبستجوبُت غَت راغبُت يف التعاون معنا، أو أنو مت تسليم االستبيان ألحد األفراد العاملُت من غَت اؼبدراء ؼبأل 
االستبيان، وهبذا مت إقصاء تلك االستمارات من التحليل، وهبذا تكون نسبة االستمارات الصاغبة للتحليل 

(88%.) 
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  ص أفراد مجتمع الدراسة: خصائالمطلب الثاني
وصفا ػبصائص العينة حسب اعبنس والعمر، اؼبؤىل العلمي، واؼبوقع الوظيفي،  (7)يبُت اعبدول اؼبوايل رقم 

 اجملمعة. توذلك حسب ما أظهرتو نتائج ربليل البيانات احملصلة من االستبيانا التسويقية،وسنوات اػبربة 

 ةشخصية حسب الخصائص ال: توزيع أفراد عينة الدراس(7)الجدول رقم 
 (%النسبة ) التكرار الفئات والسمات المتغير
 81.25 39 ذكر اعبنس

 18.75 9 أنثى

 111 48 المجموع

 294 2 35-25 العمر

36-46 38 4497 

47-57 39 4599 

 8 8 سنة فأكثر 58من

 111 48 المجموع

 10.4 5 مستوى ثانوي فأقل اؼبستوى العلمي

 79.2 38 ليسانس

 10.4 5 ماجستَت

 8 8 الدكتوراه

 111 48 المجموع

 8 8 سنوات 3إىل  1من  سنوات اػبربة يف ؾبال التسويق

 37.5 18 سنوات6إىل  4من 

 41.7 20 سنوات 9إىل 7من 

 20.8 10 فأكثر سنوات 9من

 111 48 المجموع

 .spssمن إعداد الباحثة، اعتمادا على ـبرجات برنامج المصدر: 

، بينما كانت نسبة %81925 : يتبُت من اعبدول أن نسبة الذكور يف عينة الدراسة كانتالجنس -1
، فبا يعٍت أن نسبة مشاركة اؼبرأة يف اؼبناصب اإلدارية يف اؼبؤسسات االلكًتونية باعبزائر مازال %18.75 اإلناث

وكذا خصوصية القطاع ؼبا وبتاجو ا وفتيا ضعيفا، وىذا راجع إىل أن ؾبال صناعة االلكًتونيات باعبزائر مازال حديث
كما أن استالم اؼبرأة ؼبناصب قيادية من حركية دائمة للمدراء من خالل التنقالت إىل األسواق الداخلية والدولية،  

ومناصب تساىم يف ازباذ القرار ىي ظاىرة جديدة وغَت عامة يف كل واليات اعبزائر، خاصة أن اؼبناطق الداخلية  
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بوعريريج مازالت تتحكم فيها بعض التقاليد والعادات اليت تنص على أنبية اشتغال اؼبرأة يف قطاع كوالية برج 
 التعليم. 

 

 .spssمن إعداد الباحثة، اعتماد على ـبرجات برنامج  المصدر:
 

 (46-36): نالحظ من خالل اعبدول أن أعمار عينة الدراسة تتوزع بُت الفئة الثانية الفئة العمرية -2
، %29917، أما الفئة الثالثة فشكلت ما نسبتو %56925حيث مثلت الفئة الثانية ما نسبتو  (57-47)ئة الثالثة والف

يف حُت األفراد الذين ذباوزوا سن اػبمسُت فمثلوا ما ، %893بينما األفراد دون السادسة والثالثُت فشكلوا ما نسبة 
يتمثلون يف فئة الشباب الناضج وىي الفئة اليت تتسم بالنضوج  وىذا ما يعٍت أن أغلبية أفراد العينة ،% 6925نسبتو 

 الفكري وغزارة اؼبعرفة الضمنية اؼبتأتية من اػبربات والتجارب العملية. 

 
 
 
 
 
 

 توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير الجنس :(25)الشكل رقم 
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 .spssمن إعداد الباحثة، اعتماد على ـبرجات برنامج  المصدر:   

يتضح لنا أن غالبية أفراد العينة  (7)من قراءة البيانات اؼبدونة على اعبدول رقم المؤىل العلمي:  -3
، من أفراد العينة حاملُت لشهادات %18942تليها ما نسبتو  ،%79917حاصلُت على شهادة الليسانس بنسبة 

عليا )ماجستَت( ونفس النسبة مثلت عدد األفراد ذو اؼبستوى األقل )مستوى ثانوي فأقل(، وىذا إن دل على 
ًتونية ؿبل الدراسة ربرص على استقطاب األفراد اؼبؤىلُت ذوو اؼبعارف شيء إمبا يدل على أن اؼبؤسسات االلك

النظرية اؼبتحصل عليها من الدراسات اعبامعية، ألن اؼبعرفة الضمنية اؼبكتسبة من مصادر اؼبعرفة الصروبة من 
 مقاعد الدراسة اعبامعية تساىم يف نضوج األفكار وتساعد يف تسريع عملية التوليد واالكتساب.

 

 

 spssمن إعداد الباحثة باالعتماد على ـبرجات برنامج  المصدر:

 تغير العمر: توزيع أفراد العينة وفقا لم(26)الشكل رقم 

 

 توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير التحصيل العلمي (:27)الشكل رقم
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: وتوزعت مدة خدمة أفراد العينة يف اؼبؤسسات االلكًتونية ىي سنوات الخبرة في مجال التسويق -4
( سنوات 9إىل  7من األخرى على ثالث فئات رئيسية أيضا وىي كما يلي: الفئة اليت مارست مهنة التسويق )

فأكثر  ما نسبتو  18مث تليها الفئة من  ،%3795( بنسبة سنوات 6إىل  4من تليها  الفئة )، مث %41967بنسبة 
 8، بينما األفراد الذي اشتغلوا يف اجملال التسويقي لفًتة تقل عن الثالث سنوات فقد مثلت ما نسبتو 28983%

اؼبساعدين على ازباذ القرار يف  ، وىذا إن دل على شيء فإمبا يدل على أن أفراد العينة اؼبستهدفة من اإلداريُت%
 ؾبال التخطيط لوظيفة التسويق ؽبم خربة معتربة يف ؾبال التسويق تًتاوح بُت أربعة وعشرة سنوات.

 

 

 .spssعلى ـبرجات برنامج  امن إعداد الباحثة، اعتماد المصدر:

ومديري إدارات تسويق  ( أن أفراد عينة الدراسة ىم مدراء أقسام7إذن يتبُت لنا من خالل اعبدول رقم )
من فئة الشباب الناضج الذي يتسم باػبربة واؼبمارسة العملية واؼبكتسب للمعارف العلمية احملصلة من خالل 
التحصيل العلمي باعبامعات، ىؤالء الشباب يتوزعون بُت ذكور بنسبة أكرب من نسبة مشاركة اؼبرأة يف اؼبناصب 

ية يف ؾبال إدارة وظيفة التسويق باؼبؤسسات اؼبنتجة لاللكًتونيات أىم عامل اإلدارية، وتعترب سنوات اػبربة التسويق
 لتقلد مناصب تساعد يف ازباذ القرارات التسويقية بتلك اؼبؤسسات. 

  

 
 
 

 توزيع أفراد العينة وفقا لسنوات الخبرة في مجال التسويق (:28)الشكل رقم
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 اختبار الفروق في المحاور واألبعاد حسب الخصائص الوصفية المبحث الثاني:

ة يف احملاور واألبعاد حسب اػبصائص الوصفية من خالل ىذا اؼببحث سنحاول أن لبترب الفروق اعبوىري
لعينة الدراسة، من حيث تباين جنس العينة، وتباين العمر، وتباين اؼبستوى التعليمي واػبربة التسويقية ألفراد العينة 
اؼبدروسة، وذلك على مستوى كل من اؼبتغَت األول عمليات إدارة اؼبعرفة واؼبتغَت التابع وىو عملية التخطيط 

 اتيجيات االتصال الًتوهبي.السًت 

 المطلب األول: الفروق المسجلة في ممارسة عمليات إدارة المعرفة
من خالل ىذا اؼبطلب سنحاول أن لبترب الفروق اعبوىرية يف احملاور واألبعاد حسب اػبصائص الوصفية 

واػبربة التسويقية ألفراد العينة لعينة الدراسة، من حيث تباين جنس العينة، وتباين العمر، وتباين اؼبستوى التعليمي 
 اؼبدروسة على تطبيق عمليات إدارة اؼبعرفة.

 
 اختبار الفروق حسب نوع المؤسسة .1

تنوعت العينة اؼبأخوذة بالدراسة بُت مؤسسات كبَتة ومؤسسات صغَتة، إال أنو سبتلك قسم للتسويق يقوم 
ذا ما كان ىناك تباين بُت اؼبؤسسات اؼبعنية يف بالتخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوهبي، وفيما يلي سنخترب إ

فبارستها لعمليات إدارة اؼبعرفة، وقد استخدمنا يف ذلك مؤشر ربليل التباين لكل أبعاد عمليات إدارة اؼبعرفة كما 
 سيلي حيث يبكن توضيح الفرضيات إحصائيا:

 H0 ( عدم وجود فروق: فرضية العدم )جوىرية 
 H1 ( قوجود فرو : فرضية الوجود )جوىرية. 

 واعبدول اؼبوايل يظهر لنا نتائج ربليل تباين عمليات إدارة اؼبعرفة يف اختبار الفروق حسب نوع اؼبؤسسة:
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 تحليل تباين عمليات إدارة المعرفة في اختبار الفروق حسب نوع المؤسسة (:8جدول رقم)

 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
مستوى 
 الداللة

 تشخيص المعرفة

 1011 4.543 5888. 9 5.292 بُت اجملموعات

 1298. 38 4.918 داخل اجملموعات
  

 47 10.210 المجموع
   

 توليد المعرفة

 1011 16.567 8798. 9 7.910 بُت اجملموعات

 0538. 38 2.016 داخل اجملموعات
  

 47 9.926 المجموع
   

 تخزين المعرفة

 1011 5.921 4808. 9 4.318 جملموعاتبُت ا

 0818. 38 3.079 داخل اجملموعات
  

 47 7.398 المجموع
   

 توزيع المعرفة

 1011 11.136 2.054 9 18.489 بُت اجملموعات

 1848. 38 7.010 داخل اجملموعات
  

 47 25.499 المجموع
   

 تطبيق المعرفة

 1011 7.544 1.667 9 15.003 بُت اجملموعات

 2218. 38 8.397 داخل اجملموعات
  

 47 23.399 المجموع
   

دارة إعمليات 
 المعرفة

 1011 12.987 8878. 9 7.985 بُت اجملموعات

 0688. 38 2.596 داخل اجملموعات
  

 47 10.581 المجموع
   

 (spssمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج ) المصدر:

قل من وىو أ( 8988)لعمليات إدارة اؼبعرفة أن مستوى الداللة احملسوب من خالل اعبدول أعاله نالحظ 
فبارسة عمليات إدارة اؼبعرفة وصبيع  فروق جوىرية يفوجود يدل على وىذا ما  ،(8.85مستوى الداللة اؼبعتمد )

ؼبعرفة تفاصيل و القائلة بوجود فروق جوىرية(  H1وهبذا نقبل الفرضية)، اؼبؤسسات عينة الدراسةبُت ـبتلف أبعادىا 
 .أكثر حول ىذه الفروق نستعُت جبدول اؼبتوسطات اغبسابية
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 (: المتوسطات الحسابية لعمليات إدارة المعرفة في اختبار الفروق حسب نوع المؤسسة9جدول رقم)

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 تشخيص المعرفة

 

 

 

 

 

 

 

Condor 4.30 0.40 
Geant 3.60 0.51 
Pacific 3.53 0.55 
Midea 3.44 0.22 
Upac 3.28 0.18 
TCL 3.52 0.18 

Maxtor 3.35 0.19 
Kridor 3.70 0.12 
Space 3.27 0.46 

Kristor 3.80 0.00 

 0.47 3.63 المجموع

 توليد المعرفة

Condor 4.81 0.19 
Geant 4.74 0.23 
Pacific 4.69 0.05 
Midea 4.62 0.10 
Upac 4.42 0.05 
TCL 4.04 0.37 

Maxtor 4.03 0.28 
Kridor 3.50 0.42 
Space 3.93 0.26 

Kristor 4.22 0.00 

 0.46 4.39 المجموع

 تخزين المعرفة

Condor 4.71 0.25 
Geant 4.14 0.22 
Pacific 4.42 0.49 
Midea 4.20 0.45 
Upac 4.17 0.00 
TCL 4.20 0.07 

Maxtor 4.00 0.00 
Kridor 3.54 0.34 
Space 4.06 0.10 

Kristor 4.17 0.00 

 0.40 4.22 المجموع

 توزيع المعرفة

Condor 4.9375 0.09 
Geant 4.0833 0.71 
Pacific 4.3056 0.70 
Midea 3.9333 0.60 
Upac 3.6667 0.00 
TCL 3.8667 0.18 

Maxtor 3.2917 0.25 
Kidor 2.7917 0.25 
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Space 3.2222 0.10 
Kristor 3.3333 0.00 

 0.74 3.9132 المجموع

 تطبيق المعرفة

Condor 4.7000 0.21 
Geant 4.0667 0.72 
Pacific 4.2333 0.71 
Midea 3.8800 0.63 
Upac 3.2000 0.00 
TCL 3.5600 0.33 

Maxtor 3.3500 0.30 
Kridor 2.9000 0.48 
Space 3.4000 0.00 

Kristor 3.4000 0.00 

 0.71 3.8042 المجموع

 المعرفة إدارةعمليات 

Condor 4.6903 0.08 
Geant 4.1259 0.43 
Pacific 4.2348 0.41 
Midea 4.0151 0.31 
Upac 3.7471 0.03 
TCL 3.8382 0.06 

Maxtor 3.6039 0.18 
Kridor 3.2867 0.27 
Space 3.5741 0.18 

Kristor 3.7844 0.00 

 0.47 3.9905 المجموع

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر

( تتفوق على كل Condorمن خالل نتائج جدول اؼبتوسطات اغبسابية يظهر لنا جليا أن مؤسسة )
تساق شبو تام يف إجابات ( يقابلو ا4.69اؼبؤسسات يف تطبيقها لعمليات إدارة اؼبعرفة دبتوسط حسايب قدره )

(، أما باقي Midea( مث )Geant( مث )Pacific(، ليليها يف الًتتيب مؤسسة )0.08اؼببحوثُت يقدر ب )
( الذي ظهر عند مؤسسة 3.2867اؼبؤسسات فإهنا تتقارب بقيم متفاوتة لتقل عند أدىن متوسط حسايب )

(Kridor وىي مؤسسة صغَتة وفتية يف ؾبال صناعة االلكًتو ).نيات 

 اختبار الفروق حسب الجنس: .2

( نالحظ أنو أظهر تباينا كبَتا يف نوع اعبنس لألفراد القائمُت على التخطيط 9من خالل قراءة جدول رقم )
وكانت الفئة الغالبة ىي الذكور ، وسنحاول من خالل ىذا االختبار معرفة إذا كان ؽبذا التباين أثر على مدى 

 :كما سيلي  بتلك اؼبؤسسات حيث يبكن توضيح الفرضيات إحصائيافبارسة عمليات إدارة اؼبعرفة 
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 H0)فرضية العدم )عدم وجود فروق جوىرية : 
 H1 .)فرضية الوجود )وجود فروق جوىرية : 

 

 (: تحليل تباين عمليات إدارة المعرفة في اختبار الفروق حسب الجنس11جدول رقم)

 العبارات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 اتالمربع

F 
مستوى 
 الداللة

تشخيص 
 المعرفة

 1501. 2.148 4558. 1 4558. بُت اجملموعات

 2128. 46 9.755 داخل اجملموعات
  

 47 10.210 المجموع
   

توليد 
 المعرفة

 8391. 0428. 0098. 1 0098. بُت اجملموعات

 2168. 46 9.917 داخل اجملموعات
  

 47 9.926 المجموع
   

تخزين 
 المعرفة

 3421. 9228. 1458. 1 1458. بُت اجملموعات

 1588. 46 7.252 داخل اجملموعات
  

 47 7.398 المجموع
   

توزيع 
 المعرفة

 8251. 0508. 0278. 1 0278. بُت اجملموعات

 5548. 46 25.472 داخل اجملموعات
  

 47 25.499 المجموع
   

تطبيق 
 المعرفة

 6941. 1578. 0808. 1 0808. بُت اجملموعات

 5078. 46 23.320 داخل اجملموعات
  

 47 23.399 المجموع
   

عمليات 
دارة إ

 المعرفة

 9181. 0118. 0028. 1 0028. بُت اجملموعات

 2308. 46 10.579 داخل اجملموعات
  

 47 10.581 المجموع
   

 (spssاؼبصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )

من مستوى  لكل عمليات إدارة اؼبعرفة أكربه نالحظ أن مستوى الداللة احملسوب من خالل اعبدول أعال
فبارسة عمليات إدارة يف ( H0فروق جوىرية )الفرضية وجود يدل على عدم وىذا ما  ،(8.85الداللة اؼبعتمد )
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ل ىذه الفروق معرفة تفاصيل أكثر حو لتوضيح الفكرة أكثر و ، و فئات اعبنسبُت ـبتلف اؼبعرفة وصبيع عملياهتا 
 اؼبوايل:  نستعُت جبدول اؼبتوسطات اغبسابية

 (: المتوسطات الحسابية لعمليات إدارة المعرفة في اختبار الفروق حسب الجنس11جدول رقم)

 المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 تشخيص المعرفة

 0.47 3.67 ذكر

 0.39 3.42 أنثى

 0.47 3.63 المجموع

 د المعرفةتولي

 0.48 4.38 ذكر

 0.38 4.42 أنثى

 0.46 4.39 المجموع

 تخزين المعرفة

 0.39 4.19 ذكر

 0.42 4.33 أنثى

 0.40 4.22 المجموع

 توزيع المعرفة

 0.74 3.9017 ذكر

 0.76 3.9630 أنثى

 0.74 3.9132 المجموع

 تطبيق المعرفة

 0.70 3.7846 ذكر

 0.76 3.8889 أنثى

 0.71 3.8042 وعالمجم

 المعرفة إدارةعمليات 

 0.48 3.9870 ذكر

 0.48 4.0054 أنثى

 0.47 3.9905 المجموع

 (spssمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج ) المصدر:

من ىنا يتضح لنا أنو ال يوجد فرق بُت عناصر أفراد الفريق القائم على التخطيط من حيث تباين جنسهم، 
يب واالكبراف اؼبعياري تتساوى قيمهم يف تطبيق عمليات إدارة اؼبعرفة، إذن نستنتج أنو ال يوجد ألن اؼبتوسط اغبسا

 تباين بُت اعبنسُت من حيث تطبيق عمليات إدارة اؼبعرفة.
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 اختبار الفروق حسب السن .1

رة ( الحظنا أيضا أنو قد تباينت أعمار فئات األفراد القائمُت على إدا7ومن خالل نتائج اعبدول رقم )
وزبطيط العمليات التسويقية باؼبؤسسات االلكًتونية، لذلك سنحاول أن لبترب إذا ما كان ىناك فروق جوىرية بُت 

 ىؤالء األفراد يف فبارستهم لعمليات إدارة اؼبعرفة، حيث يبكن توضيح الفرضيات إحصائيا:
 H0)فرضية العدم )عدم وجود فروق جوىرية : 
 H1 وىرية(.: فرضية الوجود )وجود فروق ج 

 (: تحليل تباين عمليات إدارة المعرفة في اختبار الفروق حسب السن13جدول رقم)

 العبارات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
مستوى 
 الداللة

 تشخيص المعرفة

 0.287 1.300 0.277 3 0.831 بُت اجملموعات

 213. 44 9.379 داخل اجملموعات
  

 47 10.210 المجموع
   

 توليد المعرفة

 0.607 0.619 0.134 3 0.402 بُت اجملموعات

 0.216 44 9.524 داخل اجملموعات
  

 47 9.926 المجموع
   

 تخزين المعرفة

 0.679 0.508 0.082 3 0.247 بُت اجملموعات

 0.163 44 7.150 داخل اجملموعات
  

 47 7.398 المجموع
   

 توزيع المعرفة

 0.908 0.181 0.104 3 0.312 بُت اجملموعات

 0.572 44 25.188 داخل اجملموعات
  

 47 25.499 المجموع
   

 تطبيق المعرفة

 0.862 0.249 0.130 3 0.390 بُت اجملموعات

 0.523 44 23.009 داخل اجملموعات
  

 47 23.399 المجموع
   

دارة إعمليات 
 المعرفة

 0.910 0.179 0.043 3 0.128 بُت اجملموعات

 0.238 44 10.454 داخل اجملموعات
  

 47 10.581 المجموع
   

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر
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لكل عمليات إدارة اؼبعرفة اعبدول أعاله نالحظ أن مستوى الداللة احملسوب النتائج اؼببينة على من خالل 
فبارسة يف  (H0فروق جوىرية )الفرضيةوجود على عدم  يدلوىذا ما  ،(8.85من مستوى الداللة اؼبعتمد ) أكرب

، وؼبعرفة تفاصيل أكثر حول ىذه الفروق نستعُت فئات السنبُت ـبتلف عمليات إدارة اؼبعرفة وصبيع عملياهتا 
 اؼبوايل: جبدول اؼبتوسطات اغبسابية

 السن (: المتوسطات الحسابية لعمليات إدارة المعرفة في اختبار الفروق حسب13جدول رقم)

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارات

 تشخيص المعرفة

 0.44 3.5 35إىل  25من 

 0.40 3.54 46إىل  36من 

 0.55 3.69 57إىل  47من 

 8.34 4.07 فما فوق 58من 

 0.47 3.63 المجموع

 توليد المعرفة

 0.41 4.50 35إىل  25من 

 0.39 4.43 46إىل  36من 

 0.53 4.36 57إىل  47من 

 22 .0 4.07 فما فوق 58من 

 0.46 4.39 المجموع

 تخزين المعرفة

 0.48 4.38 35إىل  25من 

 0.38 4.23 46إىل  36من 

 0.33 4.20 57إىل  47من 

 0.76 4.00 فما فوق 58من 

 0.40 4.22 المجموع

 توزيع المعرفة

 0.89 4.1667 35إىل  25من 

 0.70 3.8704 46إىل  36من 

 0.76 3.9286 57إىل  47من 

 1.17 3.8889 فما فوق 58من 

 0.74 3.9132 المجموع
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 تطبيق المعرفة

 0.84 4.1000 35إىل  25من 

 0.69 3.7852 46إىل  36من 

 0.72 3.7714 57إىل  47من 

 0.90 3.7333 فما فوق 58من 

 0.71 3.8042 المجموع

دارة إعمليات 
 المعرفة

 0.57 4.1583 35إىل  25من 

 0.43 3.9705 46إىل  36من 

 0.51 3.9890 57إىل  47من 

 0.82 3.9526 فما فوق 58من 

 0.47 3.9905 المجموع

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر

ر لعينة الدراسة يف يتضح لنا من خالل قراءة بيانات اعبدول أنو ال يوجد تباين واضح وكبَت بُت فئات العم
(، فبا يعٍت أنو ال يوجد أثر معنوي 4فبارسة عمليات إدارة اؼبعرفة فكل اؼبتوسطات اغبسابية تتقارب عند العدد )

الختالف الفئات العمرية للعينة اؼبدروسة يف فبارسة عمليات إدارة اؼبعرفة يف اؼبؤسسات اؼبنتجة لإللكًتونيات، إال 
طات اغبسابية أن تفاوت السن بُت الفئات أحدث فرقا بسيطا يف تلك اؼبتوسطات من خالل اؼبتوسأننا نالحظ 

إىل أن فئة  عند عملييت التشخيص والتوليد، لتنعكس اغبسابات عند باقي العمليات، وىذا مرده حسب رأينا
اؼبعرفة ؼبا اؼبديرين األكرب سنا يقدمون قيما إضافية يف تشخيص اغباجة للمعرفة وؽبم القدرة على ربويل وخلق 

 يكسبونو من خربات.

 اختبار الفروق حسب المستوى التعليمي .2

اعبيد للمهام والنشاطات اإلدارية، فهل  بنعلم جيدا أن للمستوى التعليمي أثر كبَت على الفهم واالستيعا
توضيح  تباين اؼبستوى التعليمي لفئات عينة الدراسة لو أثر كبَت على فبارسة عمليات إدارة اؼبعرفة؟ ويبكننا

 الفرضيات إحصائيا:

 H0)فرضية العدم )عدم وجود فروق جوىرية : 
 H1 .)فرضية الوجود )وجود فروق جوىرية : 
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 (: تحليل تباين عمليات إدارة المعرفة في اختبار الفروق حسب المستوى التعليمي14جدول رقم)

 العبارات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
مستوى 
 الداللة

تشخيص 
 المعرفة

 0.893 0.114 0.026 2 0.051 بُت اجملموعات

 0.226 45 10.159 داخل اجملموعات
  

 47 10.210 اجملموع
   

 توليد المعرفة

 0.703 0.356 0.077 2 0.154 بُت اجملموعات

 0.217 45 9.771 داخل اجملموعات
  

 47 9.926 اجملموع
   

 تخزين المعرفة

 0.093 2.501 0.370 2 0.740 بُت اجملموعات

 0.148 45 6.657 داخل اجملموعات
  

 47 7.398 اجملموع
   

 توزيع المعرفة

 0.163 1.886 0.986 2 1.973 بُت اجملموعات

 0.523 45 23.527 داخل اجملموعات
  

 47 25.499 اجملموع
   

 تطبيق المعرفة

 0.152 1.966 0.940 2 1.880 بُت اجملموعات

 0.478 45 21.519 موعاتداخل اجمل
  

 47 23.399 اجملموع
   

 إدارةعمليات 
 المعرفة

 0.206 1.638 0.359 2 0.718 بُت اجملموعات

 0.219 45 9.864 داخل اجملموعات
  

 47 10.581 اجملموع
   

 (spssمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج ) المصدر:

من مستوى  لكل عمليات إدارة اؼبعرفة أكربلداللة احملسوب من خالل اعبدول أعاله نالحظ أن مستوى ا
فبارسة عمليات إدارة يف  (H0فروق جوىرية )الفرضية وجود يدل على عدم وىذا ما  ،(8.85الداللة اؼبعتمد )

، وؼبعرفة تفاصيل أكثر حول ىذه الفروق نستعُت جبدول فئات اؼبستوى التعليميبُت ـبتلف اؼبعرفة وصبيع عملياهتا 
 .ؼبتوسطات اغبسابيةا
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 (: المتوسطات الحسابية لعمليات إدارة المعرفة في اختبار الفروق حسب المستوى التعليمي15جدول رقم)

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارات

 تشخيص المعرفة

 0.73 3.60 مستوى ثانوي فأقل

 0.43 3.62 ليسانس

 0.54 3.72 ماجستَت

 0.47 3.63 المجموع

 توليد المعرفة

 0.62 4.29 مستوى ثانوي فأقل

 0.45 4.39 ليسانس

 0.43 4.53 ماجستَت

 0.46 4.39 المجموع

 تخزين المعرفة

 0.54 4.00 مستوى ثانوي فأقل

 0.35 4.21 ليسانس

 0.46 4.53 ماجستَت

 0.40 4.22 المجموع

 توزيع المعرفة

 0.87 3.6333 مستوى ثانوي فأقل

 0.72 3.8772 سانسلي

 0.59 4.4667 ماجستَت

 0.74 3.9132 المجموع

 تطبيق المعرفة

 0.69 3.4800 مستوى ثانوي فأقل

 0.70 3.7789 ليسانس

 0.59 4.3200 ماجستَت

 0.71 3.8042 المجموع

 المعرفة إدارةعمليات 

 0.62 3.8004 مستوى ثانوي فأقل

 0.46 3.9728 ليسانس

 0.40 4.3147 ماجستَت

 0.47 3.9905 المجموع

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر
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إن نتائج اعبدول أعاله تؤكد أنو ال يوجد تباين كبَت واختالف جوىري بُت أفراد العينة اؼبستجوبة من حيث 
ستوى التعليمي، حيث قبد أن اختالف اؼبستوى التعليمي، إال أنو يبكننا القول أنو ىناك ترتيب نوعي الختالف اؼب

( وىذا ما يعكسو أيضا تباين 0.4خرجي اعبامعات يتقاربون يف إدراكهم ألنبية فبارسة عمليات إدارة اؼبعرفة )
اإلجابات فعند اؼبستويُت ليسانس وماجستَت تباين اإلجابات أقل منو يف اؼبستويات الدنيا واليت يتجاوز اكبرافها 

 (.ثانوي فأقلئة األفراد ذوو اؼبستوى األقل )مقارنة بف (8962) اؼبعياري

 حسب الخبرة التسويقية .3

من خالل اعبدول اؼبوايل سنحاول أن لبترب أثر التباين يف اػبربة التسويقية ألفراد العينة على فبارسة عمليات 
 إدارة اؼبعرفة حيث يبكننا توضيح ذلك إحصائيا: 

 H0)فرضية العدم )عدم وجود فروق جوىرية : 
 H1  :.)فرضية الوجود )وجود فروق جوىرية 

 
 (: تحليل تباين عمليات إدارة المعرفة في اختبار الفروق حسب الخبرة التسويقية16جدول رقم)

 العبارات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
مستوى 
 الداللة

 تشخيص المعرفة

 0.376 1.001 0.217 2 0.435 بُت اجملموعات

 0.217 45 9.775 تداخل اجملموعا
  

 47 10.210 المجموع
   

 توليد المعرفة

 0.057 3.061 0.594 2 1.189 بُت اجملموعات

 0.194 45 8.737 داخل اجملموعات
  

 47 9.926 المجموع
   

 تخزين المعرفة

 0.318 1.175 0.184 2 0.367 بُت اجملموعات

 0.156 45 7.031 داخل اجملموعات
  

 47 7.398 المجموع
   

 توزيع المعرفة

 0.822 0.197 0.111 2 0.221 بُت اجملموعات

 0.562 45 25.278 داخل اجملموعات
  

 47 25.499 اجملموع
   

 0.660 0.420 0.214 2 0.429 بُت اجملموعات تطبيق المعرفة
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 0.510 45 22.970 داخل اجملموعات
  

 47 23.399 المجموع
   

دارة إعمليات 
 المعرفة

 0.674 0.398 0.092 2 0.184 بُت اجملموعات

 0.231 45 10.398 داخل اجملموعات
  

 47 10.581 المجموع
   

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر

من مستوى  لكل عمليات إدارة اؼبعرفة أكربمن خالل اعبدول أعاله نالحظ أن مستوى الداللة احملسوب 
( فبارسة عمليات إدارة اؼبعرفة H0فروق جوىرية )الفرضيةوجود يدل على عدم وىذا ما  ،(8.85)الداللة اؼبعتمد 
، وؼبعرفة تفاصيل أكثر حول ىذه الفروق نستعُت جبدول اؼبتوسطات فئات اػبربةبُت ـبتلف وصبيع عملياهتا 

 اؼبوايل: اغبسابية

 اختبار الفروق حسب الخبرة التسويقية (: المتوسطات الحسابية لعمليات إدارة المعرفة في17جدول رقم)

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 تشخيص المعرفة

 0.29 3.52 سنوات 6إىل  4من 

 0.54 3.64 سنوات 9إىل  7من 

 0.55 3.78 سنوات فما فوق 9من  

 0.47 3.63 المجموع

 توليد المعرفة

 0.41 4.39 سنوات 6إىل  4من 

 0.38 4.53 سنوات 9ىل إ 7من 

 0.60 4.11 سنوات فما فوق 9من  

 0.46 4.39 المجموع

 تخزين المعرفة

 0.44 4.31 سنوات 6إىل  4من 

 0.32 4.22 سنوات 9إىل  7من 

 0.44 4.07 سنوات فما فوق 9من  

 0.40 4.22 المجموع

 توزيع المعرفة
 0.78 3.9630 سنوات 6إىل  4من 

 0.71 3.9333 اتسنو  9إىل  7من 
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 0.78 3.7833 سنوات فما فوق 9من  

 0.74 3.9132 المجموع

 تطبيق المعرفة

 0.81 3.8556 سنوات 6إىل  4من 

 0.65 3.8500 سنوات 9إىل  7من 

 0.66 3.6200 سنوات فما فوق 9من  

 0.71 3.8042 المجموع

 المعرفة إدارةعمليات 

 0.47 4.0070 سنوات 6إىل  4من 

 0.46 4.0347 سنوات 9إىل  7ن م

 0.53 3.8722 سنوات فما فوق 9من  

 0.47 3.9905 المجموع

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر

كذلك يضح لنا من بيانات اعبدول األخَت أنو مل تسجل أي فروق واضحة أو تباين كبَت لعدد سنوات 
(، إذن ال يوجد تأثَت 4دروسة، فكل اؼبتوسطات اغبسابية تتقارب عند العدد )اػبربة التسويقية ألفراد العينة اؼب

معنوي الختالف وتباين سنوات اػبربة التسويقية ألفراد العينة يف فبارستها لعمليات إدارة اؼبعرفة، مع مالحظة أنو 
نوات فما فوق( س9ىناك تباين بسيط من حيث تشتت اإلجابات قبد أن أكرب تشتت كان الفئة العمرية )من 

وىذا مرده قد يكون  أيضا اؼبستوى التعليمي ؽبذه الفئة أي مستوى الثانوي فأقل، فهذه الفئة تعمل منذ مدة 
طويلة باإلدارة حبكم األقدمية يف التوظيف، لكن ذلك مل يشكل فرق جوىري يف فبارسة عمليات إدارة اؼبعرفة 

 باؼبؤسسات اؼبنتجة لإللكًتونيات.
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 طلب الثاني:  الفروق المسجلة في ممارسة التخطيط الستراتيجيات االتصال ومراحلوالم
من خالل ىذا اؼبطلب سنحاول أن لبترب الفروق اعبوىرية يف احملاور واألبعاد حسب اػبصائص الوصفية 

ويقية ألفراد العينة لعينة الدراسة، من حيث تباين جنس العينة، وتباين العمر، وتباين اؼبستوى التعليمي واػبربة التس
 اؼبدروسة على فبارسة التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوهبي:

 
 الفروق المسجلة حسب نوع المؤسسة: .1

تنوعت العينة اؼبأخوذة بالدراسة بُت مؤسسات كبَتة ومؤسسات صغَتة، إال أنو سبتلك قسم للتسويق يقوم 
سنخترب إذا ما كان ىناك تباين بُت اؼبؤسسات اؼبعنية يف بالتخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوهبي، وفيما يلي 

فبارستها لعملية التخطيط السًتاتيجيات الًتويج، واستخدمنا يف ذلك مؤشر ربليل التباين لكل أبعاد مراحل 
 التخطيط السًتاتيجيات االتصال كما سيلي حيث يبكن توضيح الفرضيات إحصائيا:

 H0رية(: فرضية العدم )عدم وجود فروق جوى 
 H1 .)فرضية الوجود )وجود فروق جوىرية : 

 مراحل التخطيط في اختبار الفروق حسب نوع المؤسسةل(: تحليل تباين 18جدول رقم)

 العبارات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
مستوى 
 الداللة

 تحليل الحالة

 0.000 13.481 0.584 9 5.258 بُت اجملموعات

 0.043 38 1.647 داخل اجملموعات
  

 47 6.905 المجموع
   

 

 0.000 16.572 0.401 9 3.610 بُت اجملموعات

 0.024 38 0.920 داخل اجملموعات
  

 47 4.530 المجموع
   

 

 0.000 13.860 1.342 9 12.075 بُت اجملموعات

 0.097 38 3.678 داخل اجملموعات
  

 47 15.753 المجموع
   

 تحديد األىداف

 0.000 24.203 1.996 9 17.963  اجملموعاتبُت

 0.082 38 3.134 داخل اجملموعات
  

 47 21.097 المجموع
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اختيار 
 اإلستراتيجية

 التسويقية المناسبة

 0.000 9.338 0.808 9 7.273 بُت اجملموعات

 0.087 38 3.289 داخل اجملموعات
  

 47 10.561 المجموع
   

 والرقابة نفيذالت

 0.000 18.526 0.588 9 5.292 اجملموعات بُت

 0.032 38 1.206 داخل اجملموعات
  

 47 6.498 المجموع
   

التخطيط 
الستراتيجيات 

 االتصال الترويجي

 0.000 36.995 0.716 9 6.447 بُت اجملموعات

 0.019 38 0.736 داخل اجملموعات
  

 47 7.183 المجموع
   

 (spssاعتمادا على نتائج ): من إعداد الباحثة المصدر

( اقل من مستوى الداللة اؼبعتمد 8988من خالل اعبدول أعاله نالحظ أن مستوى الداللة احملسوب )
التخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوهبي جبميع أبعاده  يفجوىري وجود فرق يدل على وىذا ما  (8.85)

وؼبعرفة تفاصيل أكثر حول ىذه الفروق نستعُت ، (H1)وهبذا نقبل الفرضية ، اؼبؤسساتبُت ـبتلف )مراحلو( 
 اؼبوايل: جبدول اؼبتوسطات اغبسابية

 (: المتوسطات الحسابية لمراحل التخطيط في اختبار الفروق حسب نوع المؤسسة19جدول رقم)

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 تحليل الحالة

Condor 5.0000 0.00 
Geant 5.0000 0.00 
Pacific 5.0000 0.00 
Midea 5.0000 0.00 
Upac 4.8000 0.45 
TCL 4.8000 0.11 

Maxtor 4.1875 0.38 
Kridor 4.0000 0.35 
Space 5.0000 0.00 
Kristor 5.0000 0.00 

 0.38 4.8073 المجموع

 تحديد األىداف

Condor 4.8125 0.22 
Geant 4.7083 0.10 
Pacific 4.7917 0.19 
Midea 4.8000 0.11 
Upac 4.2000 0.11 
TCL 4.4000 0.14 
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Maxtor 4.5000 0.00 
Kridor 3.9375 0.24 
Space 4.5000 0.00 
Kristor 4.5000 0.00 

 0.31 4.5573 المجموع

 اإلستراتيجيةاختيار 
 التسويقية المناسبة

Condor 4.5536 0.26 
Geant 4.0476 0.31 
Pacific 4.1905 0.52 
Midea 3.7429 0.27 
Upac 3.2286 0.08 
TCL 3.3429 0.13 

Maxtor 3.2500 0.32 
Kridor 3.5357 0.47 
Space 3.1429 0.00 
Kristor 3.1429 0.00 

 0.58 3.7560 المجموع

اختيار المزيج الترويجي 
 المناسب

Condor 4.4271 0.19 
Geant 4.1806 0.08 
Pacific 4.5000 0.44 
Midea 4.0667 0.47 
Upac 3.3667 0.07 
TCL 3.7667 0.32 

Maxtor 3.2292 0.18 
Kridor 2.8333 0.40 
Space 2.8333 0.00 
Kristor 2.8333 0.00 

 0.67 3.7899 المجموع

 إعداد الموازنة

Condor 4.6875 0.44 
Geant 4.3333 0.34 
Pacific 4.4583 0.33 
Midea 4.1000 0.22 
Upac 3.7500 0.00 
TCL 3.7500 0.00 

Maxtor 3.6250 0.25 
Kridor 3.6875 0.38 
Space 3.7500 0.00 
Kristor 3.7500 0.00 

 0.47 4.0885 المجموع

 والرقابة نفيذالت

Condor 4.1667 0.09 
Geant 4.0000 0.11 
Pacific 3.7500 0.23 
Midea 3.6667 0.20 
Upac 3.5667 0.19 
TCL 3.3000 0.14 

Maxtor 3.5417 0.28 
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Kridor 3.1667 0.14 
Space 3.2778 0.10 
Kristor 3.2500 0.35 

 0.37 3.6597 المجموع

التخطيط الستراتيجيات 
 االتصال الترويجي

Condor 4.6079 0.08 
Geant 4.3783 0.11 
Pacific 4.4484 0.18 
Midea 4.2294 0.12 
Upac 3.8187 0.10 
TCL 3.8933 0.07 

Maxtor 3.7222 0.22 
Kridor 3.5268 0.27 
Space 3.7507 0.02 
Kristor 3.7460 0.06 

 0.39 4.1098 المجموع

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر

ك اختالف وتباين واضح بُت اؼبؤسسات يف فبارستها من خالل القراءة األولية للجدول يظهر جليا انو ىنا
(، 4.60( صبيع اؼبؤسسات دبتوسط حسايب قدره )Condorلعملية التخطيط للًتويج، حيث تتقدم مؤسسة )

(، لتبقى مؤسسة Midea( مث )Geant(، مث )Pacific(، لتليها يف الًتتيب مؤسسة )0.08واكبراف معياري )
(Kridor( يف مؤخرة الًتتيب )3.52.) 

 الفروق المسجلة حسب الجنس .2

من الطلب األول الحظنا أنو ال يوجد فرق جوىري بُت اعبنسُت يف تطبيق عمليات إدارة اؼبعرفة 
باؼبؤسسات اؼبعنية بالدراسة، وسنحاول أن لبترب يف اعبدول اؼبوايل إذا ما كان لتباين اعبنس تأثر على عملية 

 كما سيلي؛ حيث يبكن توضيح الفرضيات إحصائيا:  التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوهبي

 H0)فرضية العدم )عدم وجود فروق جوىرية : 
 H1 .)فرضية الوجود )وجود فروق جوىرية : 
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 (: تحليل تباين مراحل التخطيط في اختبار الفروق حسب الجنس21جدول رقم)

 العبارات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
مستوى 

 ةالدالل

 تحليل الحالة

 0.154 2.099 0.301 1 0.301 بُت اجملموعات

 0.144 46 6.604 داخل اجملموعات
  

 47 6.905 المجموع
   

 تحديد األىداف

 0.570 0.328 0.032 1 0.032 بُت اجملموعات

 0.098 46 4.498 داخل اجملموعات
  

 47 4.530 المجموع
   

ستراتيجية اختيار اإل
 مناسبةالتسويقية ال

 0.551 0.360 0.122 1 0.122 بُت اجملموعات

 0.340 46 15.631 داخل اجملموعات
  

 47 15.753 المجموع
   

اختيار المزيج الترويجي 
 المناسب

 0.903 0.015 0.007 1 0.007 بُت اجملموعات

 0.458 46 21.090 داخل اجملموعات
  

 47 21.097 المجموع
   

 إعداد الموازنة

 0.589 0.296 0.068 1 0.068 جملموعاتبُت ا

 0.228 46 10.494 داخل اجملموعات
  

 47 10.561 المجموع
   

 والرقابة نفيذالت

 0.951 0.004 0.001 1 0.001 بُت اجملموعات

 0.141 46 6.497 داخل اجملموعات
  

 47 6.498 المجموع
   

التخطيط الستراتيجيات 
 االتصال الترويجي

 0.755 0.099 0.015 1 0.015 عاتبُت اجملمو 

 0.156 46 7.168 داخل اجملموعات
  

 47 7.183 المجموع
   

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر

لكل أبعاد التخطيط السًتاتيجيات اعبدول أعاله نالحظ أن مستوى الداللة احملسوب نتائج من خالل 
فروق جوىرية )الفرضية وجود يدل على عدم وىذا ما  ،(8.85الداللة اؼبعتمد ) من مستوى االتصال الًتوهبي أكرب
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H0)  وؼبعرفة فئات اعبنسبُت ـبتلف فبارسة التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوهبي وصبيع أبعاده )مراحلو( يف ،
 اؼبتوسطات اغبسابية. تفاصيل أكثر حول ىذه الفروق نستعُت جبدول

 ات الحسابية لمراحل التخطيط في اختبار الفروق حسب الجنس(: المتوسط21جدول رقم)

 المتوسط الحسابي المتغيرات
االنحراف 
 المعياري

 تحليل الحالة

 0.42 4.7692 ذكر

 0.08 4.9722 أنثى

 0.38 4.8073 المجموع

 تحديد األىداف

 0.32 4.5449 ذكر

 0.28 4.6111 أنثى

 0.31 4.5573 المجموع

التسويقية  ستراتيجيةاإلاختيار 
 المناسبة

 0.60 3.7802 ذكر

 0.51 3.6508 أنثى

 0.58 3.7560 المجموع

اختيار المزيج الترويجي 
 المناسب

 0.67 3.7842 ذكر

 0.72 3.8148 أنثى

 0.67 3.7899 المجموع

 إعداد الموازنة

 0.47 4.0705 ذكر

 0.52 4.1667 أنثى

 0.47 4.0885 المجموع

 والرقابة نفيذتال

 0.38 3.6581 ذكر

 0.37 3.6667 أنثى

 0.37 3.6597 المجموع

التخطيط الستراتيجيات 
 االتصال الترويجي

 0.40 4.1012 ذكر

 0.36 4.1470 أنثى

 0.39 4.1098 المجموع

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر
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 يوجد تباين واضح وكبَت بُت فئات اعبنس لعينة الدراسة يف يتضح لنا من خالل قراءة بيانات اعبدول أنو ال
(، فبا 4فبارسة عملية التخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوهبي فكل اؼبتوسطات اغبسابية تتقارب عند العدد )

يعٍت أنو ال يوجد أثر معنوي الختالف جنس أفراد العينة اؼبدروسة يف فبارسة عملية التخطيط إلسًتاتيجيات 
 تصال الًتوهبي يف اؼبؤسسات اؼبنتجة لإللكًتونيات.اال

 الفروق المسجلة حسب السن .3

( الحظنا أيضا أنو قد تباينت أعمار فئات األفراد القائمُت على إدارة 9ومن خالل نتائج اعبدول رقم ) 
وق جوىرية بُت وزبطيط العمليات التسويقية باؼبؤسسات االلكًتونية، لذلك سنحاول أن لبترب إذا ما كان ىناك فر 

يث يبكن توضيح الفرضيات ىؤالء األفراد يف فبارستهم لعملية التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوهبي، ح
 إحصائيا:

 H0)فرضية العدم )عدم وجود فروق جوىرية : 
 H1 .)فرضية الوجود )وجود فروق جوىرية : 

 
 سب السنمراحل التخطيط في اختبار الفروق حل(: تحليل تباين 22جدول رقم)

 العبارات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
مستوى 
 الداللة

 تحليل الحالة

 0.731 0.432 0.066 3 0.197 بُت اجملموعات

 0.152 44 6.708 داخل اجملموعات
  

 47 6.905 المجموع
   

 تحديد األىداف

 0.504 0.793 0.077 3 0.232 بُت اجملموعات

 0.098 44 4.298 داخل اجملموعات
  

 47 4.530 المجموع
   

التسويقية  اإلستراتيجيةاختيار 
 المناسبة

 0.857 0.256 0.090 3 270. بُت اجملموعات

 0.352 44 15.483 داخل اجملموعات
  

 47 15.753 المجموع
   

اختيار المزيج الترويجي 
 المناسب

 0.950 0.116 0.055 3 0.165 بُت اجملموعات

 0.476 44 20.932 اجملموعاتداخل 
  

 47 21.097 المجموع
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 إعداد الموازنة

 0.743 0.415 0.097 3 0.291 بُت اجملموعات

 0.233 44 10.270 داخل اجملموعات
  

 47 10.561 المجموع
   

 والرقابة نفيذالت

 0.401 1.003 0.139 3 0.416 بُت اجملموعات

 0.138 44 6.082 داخل اجملموعات
  

 47 6.498 المجموع
   

التخطيط الستراتيجيات 
 االتصال الترويجي

 0.817 0.311 0.050 3 0.149 بُت اجملموعات

 0.160 44 7.034 داخل اجملموعات
  

 47 7.183 المجموع
   

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر

 لكل أبعاد التخطيط لالتصال الًتوهبي أكربسوب من خالل اعبدول أعاله نالحظ أن مستوى الداللة احمل
فبارسة يف  (H0فروق جوىرية )الفرضية وجود يدل على عدم وىذا ما  ،(8.85) من مستوى الداللة اؼبعتمد

فئات السن، وؼبعرفة تفاصيل أكثر بُت ـبتلف التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوهبي وصبيع أبعاده )مراحلو( 
 سطات اغبسابية اؼبوايل:نستعرض جدول اؼبتو 

 (: المتوسطات الحسابية لمراحل التخطيط في اختبار الفروق حسب السن23جدول رقم)

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارات

 تحليل الحالة

 0.50 4.7500 35إىل  25من 

 0.35 4.8426 46إىل  36من 

 0.41 4.8036 57إىل  47من 

 0.52 4.5833 فما فوق 58من 

 0.38 4.8073 المجموع

 تحديد األىداف

 0.24 4.6875 35إىل  25من 

 0.32 4.5741 46إىل  36من 

 0.32 4.5357 57إىل  47من 

 0.29 4.3333 فما فوق 58من 

 0.31 4.5573 المجموع
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 (spssمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج ) المصدر:

 اإلستراتيجيةاختيار 
 التسويقية المناسبة

 0.61 4.0000 35إىل  25من 

 0.55 3.7460 46إىل  36من 

 0.61 3.7143 57إىل  47من 

 0.89 3.7143 فما فوق 58من 

 0.58 3.7560 المجموع

اختيار المزيج 
 الترويجي المناسب

 0.62 3.9167 35إىل  25من 

 0.69 3.8148 46إىل  36من 

 0.68 3.7262 57إىل  47من 

 0.83 3.6944 فما فوق 58من 

 0.67 3.7899 المجموع

 الموازنةإعداد 

 0.80 4.3125 35إىل  25من 

 0.32 4.0370 46إىل  36من 

 0.58 4.1250 57إىل  47من 

 0.80 4.0833 فما فوق 58من 

 0.47 4.0885 المجموع

 والرقابة نفيذالت

 0.29 3.9167 35إىل  25من 

 0.33 3.6790 46إىل  36من 

 0.43 3.5714 57إىل  47من 

 0.54 3.5556 فما فوق 58من 

 0.37 3.6597 المجموع

التخطيط 
الستراتيجيات 

 االتصال الترويجي

 0.46 4.2639 35إىل  25من 

 0.35 4.1156 46إىل  36من 

 0.43 4.0794 57إىل  47من 

 0.50 3.9940 فما فوق 58من 

 0.39 4.1098 المجموع



 قياس إدارة المعرفة والتخطيط الستراتيجيات االتصال الترويجي بالمؤسسات المنتجة لاللكترونيات ................... :رابعالفصل ال

172  

 

ا من خالل قراءة بيانات اعبدول أعاله أنو ال يوجد تباين واضح وكبَت بُت فئات العمر لعينة يتضح لن
الدراسة يف فبارسة عملية التخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوهبي فكل اؼبتوسطات اغبسابية تتقارب عند العدد 

ستجوبُت فبا يعٍت أنو ىناك إدراك  ( تقاربت فيها إجابات اؼب46إىل  36(، مع مالحظة أن الفئة العمرية )من 4)
كبَت ؽبذه الفئة ألنبية فبارسة التخطيط بكل مراحلو الختيار اإلسًتاتيجية الًتوهبية اؼبناسبة ومع ذلك فإنو ال يوجد 
أثر معنوي الختالف الفئات العمرية للعينة اؼبدروسة يف فبارسة عملية التخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوهبي 

 ت اؼبنتجة لإللكًتونيات.يف اؼبؤسسا

 حسب المستوى التعليمي .4

من خالل ربليل النتائج يف اؼبطلب السابق الحظا أنو ىناك تباين بسيط يف اؼبستوى التعليمي لكن ليس لو 
أثر جوىري  على فبارسة إدارة اؼبعرفة، لذا سنحاول أن لبترب إذا ما كان لذلك التباين يف اؼبستوى التعليمي أثر 

 التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوهبي، حيث يبكننا توضيح الفرضيات إحصائيا: على فبارسة

 H0)فرضية العدم )عدم وجود فروق جوىرية : 
 H1 .)فرضية الوجود )وجود فروق جوىرية : 

 مراحل التخطيط في اختبار الفروق حسب المستوى التعليميل(: تحليل تباين 24جدول رقم)

 العبارات
مجموع 
 المربعات

رجة د
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
مستوى 
 الداللة

 تحليل الحالة

 0.344 1.091 0.160 2 319. بُت اجملموعات

 0.146 45 6.586 داخل اجملموعات
  

 47 6.905 المجموع
   

 تحديد األىداف

 0.068 2.856 0.255 2 510. بُت اجملموعات

 0.089 45 4.020 داخل اجملموعات
  

 47 4.530 المجموع
   

اختيار 
 اإلستراتيجية

 التسويقية المناسبة

 0.314 1.189 0.395 2 791. بُت اجملموعات

 0.333 45 14.963 داخل اجملموعات
  

 47 15.753 المجموع
   

اختيار المزيج 
 0.219 1.569 0.688 2 1.375 بُت اجملموعات

 0.438 45 19.722 داخل اجملموعات
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 47 21.097 وعالمجم الترويجي المناسب
   

 إعداد الموازنة

 0.555 0.596 0.136 2 0.273 بُت اجملموعات

 0.229 45 10.288 داخل اجملموعات
  

 47 10.561 المجموع
   

 والرقابة نفيذالت

 0.986 0.014 0.002 2 0.004 بُت اجملموعات

 0.144 45 6.494 داخل اجملموعات
  

 47 6.498 المجموع
   

التخطيط 
تراتيجيات الس

 االتصال الترويجي

 0.290 1.271 0.192 2 0.384 بُت اجملموعات

 0.151 45 6.799 داخل اجملموعات
  

 47 7.183 المجموع
   

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر  

ل أبعاد لكاعبدول أعاله نالحظ أن مستوى الداللة احملسوب  قراءة النتائج الظاىرة على من خالل
يدل على عدم وىذا ما  ،(8.85من مستوى الداللة اؼبعتمد ) التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوهبي أكرب

فبارسة التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوهبي جبميع أبعاده )مراحلو( يف  (H0فروق جوىرية )الفرضية وجود 
 اؼبتوسطات اغبسابية. حول ىذه الفروق نستعُت جبدول ، وؼبعرفة تفاصيل أكثرفئات اؼبستوى التعليميبُت ـبتلف 

 (: المتوسطات الحسابية لمراحل التخطيط في اختبار الفروق حسب المستوى التعليمي25جدول رقم)

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 تحليل الحالة

 0.55 4.6000 مستوى ثانوي فأقل

 0.38 4.8158 ليسانس

 0.11 4.9500 ماجستَت

 0.38 4.8073 المجموع

 تحديد األىداف

 0.22 4.3500 مستوى ثانوي فأقل

 0.31 4.5526 ليسانس

 0.21 4.8000 ماجستَت

 0.31 4.5573 المجموع

 0.70 3.6000 مستوى ثانوي فأقلاختيار 
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 اإلستراتيجية
التسويقية 
 المناسبة

 0.56 3.7293 ليسانس

 0.57 4.1143 ماجستَت

 0.58 3.7560 المجموع

اختيار المزيج 
الترويجي 
 المناسب

 0.62 3.5167 مستوى ثانوي فأقل

 0.69 3.7675 ليسانس

 0.38 4.2333 ماجستَت

 0.67 3.7899 المجموع

 إعداد الموازنة

 0.64 4.0000 مستوى ثانوي فأقل

 0.45 4.0724 ليسانس

 0.57 4.3000 ماجستَت

 0.47 4.0885 المجموع

 والرقابة نفيذالت

 0.41 3.6667 مستوى ثانوي فأقل

 0.37 3.6623 ليسانس

 0.40 3.6333 ماجستَت

 0.37 3.6597 المجموع

التخطيط 
الستراتيجيات 

 االتصال الترويجي

 0.48 3.9556 مستوى ثانوي فأقل

 0.39 4.1000 ليسانس

 0.27 4.3385 ماجستَت

 0.39 4.1098 المجموع

 (spssمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج ) :المصدر  

من خالل قراءة بيانات اعبدول أعاله يتضح لنا أنو ال يوجد تباين واضح وكبَت بُت ـبتلف اؼبستويات 
التعليمية ألفراد العينة الدراسة يف فبارسة عملية التخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوهبي فكل اؼبتوسطات 

( واكبراف معياري 4.33(، مع مالحظة تباين مستوى اؼباجستَت دبتوسط حسايب)4لعدد )اغبسابية تتقارب عند ا
أقل فبا يعٍت أن ىذه الفئة ؽبا إدراك كبَت بأنبية التخطيط اعبيد اختيار االسًتاتيجيات الًتوهبية اؼبناسبة لوع 

ويات التعليمية ألفراد العينة اؼبؤسسة يف السوق، إال أنو ىذا الفارق ليس لو يوجد تأثَت معنوي الختالف اؼبست
 اؼبدروسة يف فبارسة عملية التخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوهبي يف اؼبؤسسات اؼبنتجة لإللكًتونيات.
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 حسب الخبرة التسويقية .5

سنحاول من خالل اعبدول اؼبوايل أن لبترب أثر التباين يف اػبربة التسويقية ألفراد العينة على فبارسة عملية 
 ط السًتاتيجيات االتصال الًتوهبي ، حيث يبكننا توضيح ذلك إحصائيا:التخطي

 H0)فرضية العدم )عدم وجود فروق جوىرية : 
 H1 .)فرضية الوجود )وجود فروق جوىرية : 

 (: تحليل تباين مراحل التخطيط في اختبار الفروق حسب الخبرة التسويقية26جدول رقم)

 العبارات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

توسط م
 المربعات

F 
مستوى 
 الداللة

 تحليل الحالة

 0.497 0.710 0.106 2 0.211 بُت اجملموعات

 0.149 45 6.694 داخل اجملموعات
  

 47 6.905 المجموع
   

 تحديد األىداف

 0.052 3.161 0.279 2 0.558 بُت اجملموعات

 0.088 45 3.972 داخل اجملموعات
  

 47 4.530 المجموع
   

 اإلستراتيجيةار اختي
 التسويقية المناسبة

 0.876 0.133 0.046 2 0.093 بُت اجملموعات

 0.348 45 15.661 داخل اجملموعات
  

 47 15.753 المجموع
   

اختيار المزيج 
 الترويجي المناسب

 0.631 0.466 0.214 2 0.428 بُت اجملموعات

 0.459 45 20.669 داخل اجملموعات
  

 47 21.097 المجموع
   

 إعداد الموازنة

 0.643 0.445 0.102 2 0.205 بُت اجملموعات

 0.230 45 10.356 داخل اجملموعات
  

 47 10.561 المجموع
   

 والرقابة نفيذالت

 0.094 2.491 0.324 2 0.648 بُت اجملموعات

 0.130 45 5.850 داخل اجملموعات
  

 47 6.498 المجموع
   

 0.373 1.007 0.154 2 0.308 بُت اجملموعاتالتخطيط 
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 الستراتيجيات
 االتصال الترويجي

 0.153 45 6.875 داخل اجملموعات
  

 47 7.183 المجموع
   

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر

لكل أبعاد التخطيط السًتاتيجيات االتصال من خالل اعبدول أعاله نالحظ أن مستوى الداللة احملسوب 
فروق جوىرية )الفرضية وجود يدل على عدم وىذا ما  ،(8.85من مستوى الداللة اؼبعتمد ) الًتوهبي كان أكرب

H0)  وؼبعرفة فئات اػبربةبُت ـبتلف فبارسة التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوهبي جبميع أبعاده )مراحلو( يف ،
 ابية.اؼبتوسطات اغبس تفاصيل أكثر حول ىذه الفروق نستعُت جبدول

 (: المتوسطات الحسابية لمراحل التخطيط في اختبار الفروق حسب الخبرة التسويقية27جدول رقم)

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارات

 تحليل الحالة

 0.41 4.7917 سنوات 6إىل  4من 

 0.32 4.8750 سنوات 9إىل  7من 

 0.45 4.7000 سنوات فما فوق 9من  

 0.38 4.8073 المجموع

 تحديد األىداف

 0.36 4.5417 سنوات 6إىل  4من 

 0.23 4.6625 سنوات 9إىل  7من 

 0.29 4.3750 سنوات فما فوق 9من  

 0.31 4.5573 المجموع

 اإلستراتيجيةاختيار 
 التسويقية المناسبة

 0.61 3.7698 سنوات 6إىل  4من 

 0.53 3.7857 سنوات 9إىل  7من 

 0.67 3.6714 ت فما فوقسنوا 9من  

 0.58 3.7560 المجموع

اختيار المزيج 
 الترويجي المناسب

 0.76 3.8194 سنوات 6إىل  4من 

 0.60 3.8542 سنوات 9إىل  7من 

 0.66 3.6083 سنوات فما فوق 9من  

 0.67 3.7899 المجموع

 0.49 4.0833 سنوات 6إىل  4من  إعداد الموازنة
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 0.45 4.1500 سنوات 9إىل  7من 

 0.52 3.9750 سنوات فما فوق 9من  

 0.47 4.0885 المجموع

 والرقابة نفيذالت

 0.31 3.7222 سنوات 6إىل  4من 

 0.39 3.7167 سنوات 9إىل  7من 

 0.38 3.4333 سنوات فما فوق 9من  

 0.37 3.6597 المجموع

التخطيط 
الستراتيجيات 

 االتصال الترويجي

 0.42 4.1214 تسنوا 6إىل  4من 

 0.35 4.1740 سنوات 9إىل  7من 

 0.41 3.9605 سنوات فما فوق 9من  

 0.39 4.1098 المجموع

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر

فبا من خالل قراءة بيانات اعبدول أعاله يتضح لنا أنو ال يوجد تباين واضح وكبَت بُت ـبتلف عدد سنوات 
لتسويقية ألفراد عينة الدراسة يف فبارسة عملية التخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوهبي فكل اؼبتوسطات اػبربة ا

(، فبا يعٍت أنو ال يوجد أثر معنوي لتباين سنوات اػبربة التسويقية ألفراد عينة 4اغبسابية تتقارب عند العدد )
 لًتوهبي يف اؼبؤسسات اؼبنتجة لإللكًتونيات.اؼبدروسة يف فبارسة عملية التخطيط إلسًتاتيجيات االتصال ا
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 المبحث الثالث: عرض وتحليل نتائج متغيرات الدراسة
(، وسيكون ربليل Spssوبتوي ىذا اؼببحث على عرض وربليل نتائج معاعبة البيانات بالربنامج اإلحصائي )

 سًتاتيجيإلااألساسية للتخطيط النتائج لقياس درجة فبارسة عمليات إدارة اؼبعرفة، وكذا درجة تطبيق األبعاد 
 لالتصال الًتوهبي باؼبؤسسات اؼبنتجة لاللكًتونيات بوالية برج بوعريريج.

 المطلب األول: قياس مستوى ممارسة عمليات إدارة المعرفة 
مت إجراء اختبار ستودنت ؼبعرفة فيما إذا كان ىناك ميل كبو اذباه معُت أوال، أي ىل يوجد حياد عند 

اؼبالحظ أن اغلب العبارات كان لديها مستوى داللة اقل من  أم ال، ومن خالل مستوى الداللةاؼبستجوبُت 
( فبا يعٍت وجود ميل للمستجوبُت كبو إجابة معينة )اتفق، اتفق سباما...( حسب قيمة اؼبتوسط اغبسايب، 8985)
ي ؼببحوثي ؾبتمع الدراسة خبصوص إدارة اعبداول اؼبوالية تظهر التوزيع التكراري والوسط اغبسايب واالكبراف اؼبعيار و 

 اؼبعرفة كمتغَت مستقل، يتفرع عن ىذا اؼبتغَت طبسة عناصر أساسية تتمثل يف عمليات إدارة اؼبعرفة كما سيلي:
 

 :تشخيص المعرفةأوال: 

إن رصد القدرات اؼبعرفية للمؤسسة يفرض عليها أن تعرف ما لديها من إمكانات وما لدى أفرادىا 
ن معلومات وخربات ذات فائدة للمنظمة ومستقبلها، كما هبب أن تعرف البيئة اؼبعرفية احمليطة هبا واليت وخربائها م

هبب رصدىا بدقة وفقا الىتمامات اؼبنظمة؛ حبيث يتم تكليف األفراد أصحاب اػبربة وإعطائهم مسؤولية رصد 
لنطاق يتوجب على اؼبؤسسة إنشاء دليل للعاملُت وربديد اؼبوارد اؼبعرفية الداخلية واػبارجية على السواء، ويف ىذا ا

لألصول اؼبعرفية ؽبا،  ةهبا وخربائها لتعرف ما لديهم من معرفة وخربات. ويعد ىذا الدليل دبثابة الرسوم الطبوغرافي
اعبدول اؼبوايل سنحاول قياس درجة فبارسة نشاط تشخيص اؼبعرفة، بواسطة حساب الوسط اغبسايب ومن خالل 
 اؼبعياري إلجابات مبحوثي ؾبتمع كما سيلي:واالكبراف 

  

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقييم أفراد العينة لمدى تشخيصها (28)جدول رقم
 لحاجتها المعرفية

 العبارات

 

اؼبتوسط 
 اغبسايب

االكبراف 
 اؼبعياري

قيمة )ت( 
 احملسوبة

درجة 
 اؼبمارسة

 يف تشخيصها للمعرفةأفرادىا ربات خية و تعتمد اؼبؤسسة على اؼبصادر الداخل
 اليت ربتاجها.

4.46 0.50 

 عالية جدا 20.07

 ذبارهبا مع اؼبنظماتمن يف اؼبؤسسة من خالل خربهتا  يتم تشخيص اؼبعرفة
 اؼبنافسة.

4.27 0.54 

 عالية 16.44

 عالية 9.70 0.71 4.00 اػبارجية يف تشخيصها للمعرفة. اػبرباتتعتمد اؼبؤسسة على 
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عرب  من خالل االستكشاف اؼبعرفةحاجتها من ص يتشخقوم اؼبؤسسة بت
 0.80 2.69 االنًتنيت. شبكة

 متوسطة 2.70-

 متوسطة 2.31- 0.87 2.71 ساعد عملية تشخيص اؼبعرفة يف اؼبؤسسة على ربديد الفجوة اؼبعرفية.ت

 عالية 9.29 0.47 3.63 المتوسط الحسابي العام

 (spssاعتمادا على نتائج ): من إعداد الباحثة المصدر

ويظهر لنا من خالل قراءة بيانات اعبدول أن موافقة أفراد العينة على فقرات نشاط تشخيص اغباجة إىل اؼبعرفة 
يف تشخيصها أفرادىا ربات خاؼبؤسسة على اؼبصادر الداخلية و جاءت كلها بدرجة عالية نوعا ما، حيث أن اعتماد 

ذبارهبا مع من من خالل خربهتا  لمعرفةها لتشخيصجة عالية جدا مقارنة مع ربتاجها فبارس بدر اليت  للمعرفة
، أما عملية االستكشاف عرب االنًتنيت (4.00) اػبارجية اػبربات ( أو باالعتماد على4.27) اؼبنافسة اؼبنظمات

ديد فهي فبارسة باؼبؤسسات لكن بدرجة ضعيفة نوعا ما، كما أن استخدام ذلك التشخيص ال يستغل يف رب
 ( .2.71األقسام ذات الفجوة اؼبعرفية يف تلك اؼبؤسسات بدرجة متماثلة، فهي سبارس دبتوسط )

إذن من خالل ما تبُت من القراءة التحليلية للجدول أن عملية تشخيص اغباجة للمعرفة سبارس بدرجة 
حص اػبربات الفردية عالية يف اؼبؤسسات اؼبنتجة لاللكًتونيات من خالل التفحص عرب شبكة االنًتنيت، وتف

الداخلية واػبربات اجملمعة من خالل ذبارهبا مع اؼبنظمات اؼبنافسة، وىذا التشخيص يسمح للمؤسسات دبعرفة ما 
ربديد األقسام ذات الفجوة تعرفو من معارف، وما هبب أن تعرفو من معارف ومل تصل إليها، لكن دون أن يتم 

 اؼبعرفة بشكل جيد.

 ثانيا: توليد المعرفة 

يعد تشخيص وربديد احتياجات اؼبنظمة من اؼبعرفة أوىل خطوات توليد اؼبعرفة، حيث أن ىذا التشخيص 
يًتتب عليو توليد احتياجات اؼبنظمة من اؼبعرفة ومن مث العمل على توليد اؼبعرفة سواء من اؼبصادر الداخلية أو 

دارة اؼبعرفة ككل فمن خالؽبا تضمن اؼبنظمة اػبارجية للمنظمة، وهبذا تعد عملية توليد اؼبعرفة عملية مهمة إل
امتالكها للمعرفة اليت تعٍت امتالك للقوة، ومن خالل اعبدول اؼبوايل سنعمل على إظهار الوسط اغبسايب واالكبراف 
اؼبعياري إلجابات مبحوثي ؾبتمع الدراسة لقياس مستوى فبارسة نشاط التوليد للمعرفة يف تلك اؼبؤسسات كما 

 سيلي:

 : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقييم أفراد العينة لمدى توليدىا للمعرفة(29)قمجدول ر 
اؼبتوسط  لعباراتا

 اغبسايب

االكبراف 
 اؼبعياري

قيمة )ت( 
 احملسوبة

درجة 
 اؼبمارسة

 يةعال 8.10 0.91 4.06ة متتتتن ختتتتالل االعتمتتتتاد علتتتتى أقستتتتام البحتتتتث ؤسستتتتيتتتتتم توليتتتتد اؼبعرفتتتتة يف اؼب
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 والتطوير 

 عالية 10.68 0.74 4.15  .يتم توليد اؼبعرفة يف اؼبؤسسة من خالل اعتماد التعلم التنظيمي

يتم توليد اؼبعرفة يف اؼبؤسسة من خالل تشكيل وحدات متخصصة وفرق عمل 
 0.75 4.10 للتعلم اؼبعريف.

 عالية 10.19

هم البعض مع بعضاألفراد تتم عملية توليد اؼبعرفة يف اؼبؤسسة عن طريق تفاعل 
 1.05 3.92 .فكار جديدةأهباد حلول للمشاكل اؼبطروحة وتوليد إل

 عالية 6.06

 عالية جدا 15.09 0.74 4.60 الداخليُت للمؤسسة.الزبائن خالل يتم توليد اؼبعرفة واكتساهبا من 

 داعالية ج 19.87 0.50 4.44 للمؤسسة. الزبائن اػبارجيُتخالل يتم توليد اؼبعرفة واكتساهبا من 

 . وؾبهزي اؼبؤسسة مورديخالل اؼبعرفة من  اكتسابيتم 
4.71 0.46 

 عالية جدا 25.77

 عالية جدا 30.25 0.41 4.79 .اؼبنافسُتخالل ذبارهبا مع يتم توليد اؼبعرفة واكتساهبا من 

 جدا عالية 21.46 0.56 4.75  تقوم بشراء اؼبعرفة اؼبتخصصة من احمليط الذي تنشط فيو )مصادر خارجية(.

 عالية جدا 20.97 0.46 4.39 المتوسط الحسابي العام

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر

من خالل القراءة األولية لبيانات اعبدول يتضح أن نشاط توليد اؼبعرفة باؼبؤسسات اؼبنتجة لاللكًتونيات 
(، حيث أن اؼبصدر األساسي اؼبعتمد يف توليد 4.79فبارس بدرجة عالية جدا وىو ما يعكسو اؼبتوسط اغبسايب )
بدرجة عالية جدا، وىذا ما أظهره اؼبتوسط  اؼبنافسُتاؼبعرفة داخل تلك اؼبؤسسات كان من خالل ذبارهبا مع 

 موردي(، ومن خالل 75 ,4(، مث يأيت الًتكيز على شراء اؼبعرفة اؼبتخصصة من اؼبصادر اػبارجية )4,76اغبسايب )
من ( و 4.60الداخليُت للمؤسسة )الزبائن خالل يتم توليد اؼبعرفة واكتساهبا من (، كما 4.71سة )وؾبهزي اؼبؤس

( فكل ىذه اؼبصادر كان االعتماد عليها يف اؼبؤسسات بشكل عال 4.44للمؤسسة ) الزبائن اػبارجيُتخالل 
خرى كما يوضحو التباين جدا، بينما يقل نوعا ما االعتماد على اؼبصادر األخرى بشكل متباين من مؤسسة أل

اعتماد الكبَت يف قيم االكبراف اؼبعياري، حيث أن االعتماد على باقي اؼبصادر جاء بدرجة فبارسة عالية كما يلي: 
جاءت بدرجة  تشكيل وحدات متخصصة وفرق عمل للتعلم اؼبعريف(، أما 4.15جاء بدرجة ) التعلم التنظيمي

عن طريق (، وأخَتا يتم توليد اؼبعرفة 4.06بدرجة ) ام البحث والتطويراالعتماد على أقس (، ليليو4.10فبارسة )
جاء بدرجة فبارسة  فكار جديدةأهباد حلول للمشاكل اؼبطروحة وتوليد مع بعضهم البعض إلاألفراد تفاعل 

(3.92.) 
 

 ثالثا:  تخزين المعرفة

غبفاظ عليها داخل حدودىا، إن األىم من عملية التوليد للمعارف اعبديدة داخل اؼبؤسسات ىو كيفية ا
دون أن تتسرب إىل اػبارج وتفقد هبا قوهتا وسيطرهتا، فإذا كان األنبية دبا كان ىو اغبفاظ على العاملُت ذوي 
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اؼبعرفة، يبقى األىم من ذلك، ىو ربويل معرفتهم إىل بناء داخلي يتضمن إخراج اؼبعرفة اؼبخفية )الضمنية( يف 
وار، وتنظيمها بشكل يبكن أن يكون يف متناول أفراد اؼبنظمة، وإن التوثيق اؼبعتمد أذىاهنم عن طريق التدريب واغب

على استخدام ؾبموعة كبَتة من وسائط التخزين اؼبتطورة يعد طريقة مناسبة غبفظ اؼبعرفة الظاىرة، ففي دراسة حالة 
ونوع الوسائط اؼبستخدمة فيو، اؼبؤسسات اؼبنتجة لاللكًتونيات حاولنا معرفة درجة فبارسة نشاط زبزين اؼبعرفة 

واعبدول اؼبوايل يظهر الوسط اغبسايب واالكبراف اؼبعياري إلجابات مبحوثي ؾبتمع الدراسة خبصوص عملية زبزين 
 اؼبعرفة كما يلي:

 

 : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقييم أفراد العينة لمدى تخزينها للمعرفة(31)جدول رقم
توسط اؼب العبارات

 اغبسايب

االكبراف 
 اؼبعياري

قيمة )ت( 
 احملسوبة

درجة 
 اؼبمارسة

على ربليل منفعتها وكلف  اتدرس اؼبؤسسة ما يتوجب خزنو من معارف بناءً 
 1.20 3.29 .خزهنا

 متوسطة 1.68

يتم خزن اؼبعرفة يف اؼبؤسسة هبدف توفرىا بالوقت اؼبناسب وبتقارير موجزة فبا 
 0.66 3.90 يقلل جهد البحث عنها.

 عالية 9.40

يتم خزن اؼبعرفة يف اؼبؤسسة من خالل ذاكرة تنظيمية خاصة خبزن واسًتجاع 
 0.50 4.46 .البيانات

 عالية 20.07

 عالية جدا 27.71 0.44 4.75 .ػبزن معارفهاتستخدم اؼبؤسسة اغباسبات االلكًتونية 

 ،ظم دعم القراراألنظمة اػببَتة )نيتم خزن اؼبعرفة يف اؼبؤسسة اعتمادا على 
 0.54 4.60 .ونظم الذكاء الصناعي(

 عالية جدا 20.75

هتتم اؼبؤسسة بذوي اػبربة واؼبعرفة من داخل اؼبنظمة وخارجها باعتبارىم خزين 
 0.66 4.31 .معريف متميز

 عالية جدا 13.83

 عالية 21.28 0.40 4.22 المتوسط الحسابي العام  

 (spssعلى نتائج ) : من إعداد الباحثة اعتماداالمصدر

يتبُت لنا من اعبدول أن فبارسة نشاط التخزين للمعرفة اؼبكتسبة يف اؼبؤسسات اؼبنتجة لاللكًتونيات جاء 
على (، مث الًتكيز 4.75)اغباسبات االلكًتونية بدرجة عالية، وذلك من خالل الًتكيز بدرجة عالية جدا على 

( 60 .4) ذاكرة تنظيمية خاصة خبزن واسًتجاع البياناتو  ء الصناعي(ونظم الذكا ،األنظمة اػببَتة )نظم دعم القرار
دبتوسط  بذوي اػبربة واؼبعرفة من داخل اؼبنظمة وخارجها باعتبارىم خزين معريف متميز االىتمام(، ليليو 4.46و)
، يف حُت حث عنهابالوقت اؼبناسب وبتقارير موجزة فبا يقلل جهد البفَت اؼبعرفة الالزمة تو ليقل االىتمام ب (،4.31)

( بالنسبة لتلك اؼبؤسسات وىذا راجع إىل 3.29أن مقارنة منفعة اؼبعرفة مع كلفة خزهنا فدرجة فبارستها متوسطة )
 أن كل اؼبعارف ىي معارف ربتاجها اؼبؤسسة وللمؤسسة القدرة على زبزينها.
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تقوم برصد كل ما ىو  إذن دبا أن اؼبؤسسات اؼبعنية بالدراسة ىي مؤسسات منتجة لاللكًتونيات فهي
جديد من تطور تكنولوجي وتطور يف تقنية اإلعالم واالتصاالت، ألجل االستفادة منها وتوظيفها يف خزن معارفها 
الظاىرة واحملولة من اؼبعارف الضمنية لعماؽبا ذوي اػبربات والذين يعتربون رأس مال حقيقي، ومصدر قوة تلك 

 اؼبؤسسات.
 

 رابعا: توزيع المعرفة 

إن اؼبعرفة اغبقيقية تنمو عندما يتم تقاظبها وكذا حينما يتم استعماؽبا، فنشر اؼبعرفة وربريكها داخل اؼبنظمة 
يعد أمرا حيويا، إذ هبب أوال ربديد من هبب أن يعرف ماذا؟ ومىت؟ وكيف يبكن إجراء عملية التوزيع بسهولة 

كات االتصال، أصبح توزيع اؼبعرفة أمرا متاحا وسهال، ويسر وأقل تكلفة، وبتطور الوسائل التقنية كاالنًتنيت وشب
وىذا ما حاولنا قياسو من خالل ربليل النتائج اؼبوضحة على اعبدول اؼبوايل، حيث يظهر لنا  الوسط اغبسايب 

 واالكبراف اؼبعياري إلجابات مبحوثي ؾبتمع الدراسة خبصوص درجة فبارسة عملية توليد اؼبعرفة كما سيأيت:

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقييم أفراد العينة لمدى توزيعها (31)جدول رقم
 للمعرفة

اؼبتوسط  العبارات
 اغبسايب

االكبراف 
 اؼبعياري

قيمة )ت( 
 احملسوبة

درجة 
 اؼبمارسة

جدا عالية 12.38 0.70 4.25 اؼبعرفة اؼبطلوبة لقسم معُت بالوقت احملدد. إيصالتضمن عملية توزيع اؼبعرفة   

 عالية 7.94 0.98 4.13 يتم توزيع اؼبعرفة باالعتماد على التدريب واغبوار بأسلوب العمل اعبماعي.
 عالية 5.37 1.24 3.96 يتم توزيع اؼبعرفة باالعتماد على عقد اؼبؤسبرات والندوات الداخلية.

 عالية 5.16 1.29 3.96 يتم توزيع اؼبعرفة باالعتماد على الوثائق والنشرات وشبكة اؼبعلومات.

 متوسطة 2.06 1.19 3.35 يتم توزيع اؼبعرفة باالعتماد على تدوير األعمال الوظيفية بُت األفراد.
 عالية 4.92 1.17 3.83 يتم توزيع اؼبعرفة باالعتماد على فرق اػبربة وحلقات اؼبعرفة.

 عالية 8.59 0.74 3.91 المتوسط الحسابي العام

 (spssة اعتمادا على نتائج ): من إعداد الباحثالمصدر

فما يبكننا مالحظتو من البيانات اؼبدونة أعاله أن فبارسة نشاط توزيع اؼبعرفة جاءت كلها بدرجة عالية 
(، حيث إدارة اؼبؤسسات اؼبنتجة لاللكًتونيات تعتمد يف توزيع معارفها على 3.91دبتوسط حاسيب عام قدر ب )

(، مث يليو الًتكيز على توزيع الوثائق 4.13ب العمل اعبماعي بشكل عال )التدريب واغبوار بُت فرق العمل بأسلو 
( لتقل نسبة االعتماد 3.96والنشرات وشبكة اؼبعلومات وعقد اؼبؤسبرات والندوات الداخلية بدرجة فبارسة عالية )

ة بدرجة متوسطة (، أما تدوير األعمال الوظيفية بُت األفراد فهي فبارس3.83على فرق اػبربة وحلقات اؼبعرفة )
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(، فبا يوحي أن اؼبؤسسات اؼبنتجة لاللكًتونيات تعمل على ضمان توزيع اؼبعرفة بُت العاملُت وإيصال 3.35)
رفع (، ليتم االستفادة منها على أحسن وجو، فبا يؤدي إىل 4.25اؼبعرفة الالزمة لقسم معُت بالوقت اؼبناسب)

 . االسًتاتيجي ككل ءىاداآربسُت عملياهتا وربسُت لتايل إىل وبامعرفة األفراد الشخصية ومهاراهتم وخرباهتم 

 
 خامسا: تطبيق المعرفة 

إن اقتناء اؼبعرفة وتوفَتىا من مصادرىا ال يضمن حسن استعماؽبا داخل اؼبنظمة ما مل تعمل إدارة اؼبعرفة 
وخربائها ووحداهتا، فهذا بالضبط  على إزالة كافة العوائق اليت تقف يف طريق وصول اؼبعرفة الالزمة إىل أفراد اؼبنظمة

ىو جوىر ولب اؼبوضوع، فاؽبدف ىو ضمان استعمال اؼبعرفة بطريقة فعالة دبا يضمن ربقيق غايات اؼبنظمة، لذا 
يتعُت على اؼبنظمات الساعية للتطبيق اعبيد للمعرفة أن تقوم بتعيُت مدير للمعرفة تقع عليو عاتقو مسؤولية متابعة 

اؼبعرفة، ويف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة يظهر لنا اعبدول اؼبوايل اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات  التطبيق اعبيد لتلك
 اؼبعيارية للفقرات اليت تقيس درجة تطبيق اؼبعرفة داخلها:

 
 : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقييم أفراد العينة لمدى تطبيقها للمعرفة(32)جدول رقم

سط اؼبتو  العبارات
 اغبسايب

االكبراف 
 اؼبعياري

قيمة )ت( 
 احملسوبة

درجة 
 اؼبمارسة

 عالية 7.47 0.97 4.04 .توفر اؼبؤسسة كافة اؼبستلزمات اؼبادية والبشرية من اجل تطبيق اؼبعرفة
 عالية 4.74 1.07 3.73 يتم تعيُت مدير للمعرفة لضمان تطبيق جيد للمعرفة.

 متوسطة 1.86 1.24 3.33 يق معارفهم اؼبتضمنة يف عقوؽبمإعطاء اغبرية الالزمة للعاملُت لتطب
لتطبيق اؼبعرفة كالفرق الداخلية والتدريب  األساليبتستخدم اؼبؤسسة بعض 

 1.03 3.48 الفرقي من قبل خرباء متمرسُت.
 عالية 3.22

 عالية جدا 12.95 0.77 4.44 نشر ثقافة منظمة تدعو إىل التطبيق الفعال للمعرفة.

 عالية 7.90 0.71 3.80 الحسابي العامالمتوسط 

 (spssمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج ) المصدر:

ما يالحظ من البيانات اجملمعة والظاىرة يف اعبدول أعاله أن نشاط تطبيق اؼبعرفة فبارس باؼبؤسسات 
كافة اؼبستلزمات اؼبادية (، حيث تسعى إدارة تلك اؼبؤسسات إىل توفَت  398اؼبنتجة لاللكًتونيات بدرجة عالية )

 التطبيق الفعال للمعرفةتدعو اؼبخزنة لديها، وذلك بنشر ثقافة منظمة  لمعرفةالفاعل لتطبيق الوالبشرية من اجل 
( وكذا 3.73) تقع عليو عاتقو مسؤولية متابعة آليات تطبيق تلك اؼبعرفةمدير للمعرفة ( وذلك بتعيُت 4.44)

(، لكن يف اؼبقابل إعطاء اغبرية الالزمة 3.48) ب الفرقي من قبل خرباء متمرسُتالفرق الداخلية والتدرياستخدام 



 قياس إدارة المعرفة والتخطيط الستراتيجيات االتصال الترويجي بالمؤسسات المنتجة لاللكترونيات ................... :رابعالفصل ال

184  

 

( وسبب يف ذلك يعود إىل 3.33للعاملُت لتطبيق معارفهم اؼبتضمنة يف عقوؽبم كانت فبارسة بدرجة متوسطة )
 ة.زبوف بعض اؼبدراء واؼبسؤولُت من تكاليف األخطاء اليت قد تقع على مستوى تلك الصناعة الدقيق

 سادسا: درجة ممارسة إدارة المعرفة بالمؤسسات المنتجة لاللكترونيات

اعبدول اؼبوايل يوضح تلخيصا لكل ما سبق من ربليل لدرجة فبارسة كل عملية من عمليات إدارة اؼبعرفة 
ارس داخل داخل اؼبؤسسات اؼبنتجة لاللكًتونيات وآراء اؼبديرين اؼبستجوبُت، حيث أن كل عمليات إدارة اؼبعرفة سب

 اؼبؤسسات بدرجة عالية وىذا ما سيوضحو اعبدول اؼبوايل:
: المتوسطات الحسابية لمدى ممارسة أنشطة إدارة المعرفة في المؤسسات المنتجة (33)جدول رقم

 لاللكترونيات
 درجة الممارسة المتوسط الحسابي العام النشاط

 اهبابية عالية 3.63 تشخيص اؼبعرفة
 اهبابية عالية 4.39 توليد اؼبعرفة
 اهبابية عالية 4.22 زبزين اؼبعرفة
 اهبابية عالية 3.91 توزيع اؼبعرفة
 اهبابية عالية 3.80 تطبيق اؼبعرفة

 ايجابية عالية 3.99 دارة المعرفةإعمليات 
 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر

تخلص، حسب رأي مديري اؼبؤسسات اؼبنتجة من خالل النتائج اؼببينة على اعبدول يبكننا أن نس
تمارس كافة أنشطة إدارة المعرفة  أن المؤسسات المنتجة لاللكترونيات بوالية برج بوعريريجلاللكًتونيات، 

، وىذه النتيجة تعكس توجو تفكَت مؤسساتنا اعبزائرية كبو تبٍت مثل ىذه الفلسفة اإلدارية، كما بدرجة عالية
( مث يليو نشاط 4.39فبارسة يف اؼبؤسسات اؼبنتجة االلكًتونيات ىو نشاط توليد اؼبعرفة ) يالحظ أن أكثر األنشطة

( الذي قد يعود إىل طبيعة عمل ىذه اؼبؤسسات ألهنا مؤسسات إنتاجية لاللكًتونيات وحباجة 4.22زبزين اؼبعرفة )
( مىت كانت حباجة إىل 3.91يعها )ماسة إىل العمل على توفَت كل الوسائل التقنية ػبزن معارفها ليتم إعادة توز 

 ذلك.
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 المطلب الثاني: قياس مستوى ممارسة عملية التخطيط إلستراتيجيات االتصال الترويجي
كذلك مت إجراء اختبار ستيودنت ؼبعرفة فيما إذا كان ىناك ميل كبو اذباه معُت أوال، أي ىل يوجد حياد 

نالحظ أن اغلب العبارات كان لديها مستوى داللة اقل من عند اؼبستجوبُت أم ال، ومن خالل مستوى الداللة 
( فبا يعٍت وجود ميل للمستجوبُت كبو إجابة معينة )اتفق، اتفق سباما...( حسب قيمة اؼبتوسط اغبسايب، 8985)
اعبداول اؼبوالية تظهر التوزيع التكراري والوسط اغبسايب واالكبراف اؼبعياري إلجابات مبحوثي ؾبتمع الدراسة و 
صوص التخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوهبي كمتغَت تابع، يتفرع عن ىذا اؼبتغَت سبعة عناصر أساسية خب

 تتمثل يف مراحل التخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوهبي كما سيلي:
 

 :أوال: تشخيص وتحليل الحالة

ؾبتمع الدراسة خبصوص  اؼبتوسط اغبسايب واالكبراف اؼبعياري إلجابات مبحوثي (36يظهر اعبدول رقم )
 عملية تشخيص وربليل اغبالة التسويقية للمؤسسة.

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقييم أفراد العينة لمدى (34)جدول رقم
 تشخيصها لحالتها ووضعها التسويقي

اؼبتوسط  العبارات
 اغبسايب

االكبراف 
 اؼبعياري

قيمة 
)ت( 
 احملسوبة

درجة 
 اؼبمارسة

م تفحص طبيعة سلوك اؼبستهلك وموظبية الطلب، وغَتىا من يت
 0.56 4.77 األمور اؼبتعلقة بو.

 عالية جدا 22.10

يتم تفحص أوضاع اؼبنافسُت وإسًتاتيجياهتم الًتوهبية، لتحديد 
 0.38 4.83 يا.هبنقاط قوة وضعف اؼبنافسُت ترو 

 عالية جدا 33.73

وفرة لدى اؼبنظمة وأخذىا يتم ربليل وربديد الكفاءات اإلدارية اؼبت
 0.38 4.83 بعُت االعتبار عند التخطيط.

 عالية جدا 33.73

مكانات اؼبالية واؼبادية اؼبتوفرة لدى اؼبنظمة يتم ربليل وربديد اإل
 0.41 4.79 وأخذىا بعُت االعتبار عند التخطيط.

 عالية جدا 30.25

 عالية جدا 32.67 0.38 4.81 المتوسط الحسابي العام

 (spssمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج ) صدر:الم

يظهر من خالل قراءة اعبدول أن أراء مديري اؼبؤسسات اؼبنتجة لاللكًتونيات تتفق بدرجة عالية جدا 
حول مدى الًتكيز على ربليل اغبالة التسويقية، وربليل وتشخيص إمكاناهتا اؼبالية واؼبادية والبشرية اؼبتوفرة لديها، 

فحص أوضاع اؼبنافسُت ( لدى إدارة اؼبؤسسات، فت4.81ىا اعبدول بأهنا فبارسة بدرجة عالية جدا )حيث أظهر 
ربليل وربديد الكفاءات اإلدارية اؼبتوفرة لدى و  ياهبوإسًتاتيجياهتم الًتوهبية، لتحديد نقاط قوة وضعف اؼبنافسُت ترو 
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ربليل (، ليليها الًتكيز على 4.83عالية جدا ) جاءت بدرجة فبارسة اؼبنظمة وأخذىا بعُت االعتبار عند التخطيط
تفحص طبيعة سلوك اؼبستهلك وموظبية وأخَتا الًتكيز على  مكانات اؼبالية واؼبادية اؼبتوفرة لدى اؼبنظمة وربديد اإل

 وكل ىذه االعتبارات يتم أخذىا يف اغبسبان بدرجة فبارسة عالية جدا. الطلب، وغَتىا من األمور اؼبتعلقة بو
 

 :يا: تحديد األىداف الترويجيةثان

الوسط اغبسايب واالكبراف اؼبعياري إلجابات مبحوثي ؾبتمع الدراسة خبصوص  (37يظهر اعبدول رقم )
 عملية ربديد األىداف الًتوهبية للمؤسسات كما يلي:

 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقييم أفراد العينة لمدى قدرتها (:35الجدول رقم )

 على تحديدىا لألىداف الترويجية
اؼبتوسط  العبارات

 اغبسايب

االكبراف 
 اؼبعياري

قيمة 
)ت( 
 احملسوبة

درجة 
 اؼبمارسة

الًتوهبية دوريا يف ضوء  األىدافاؼبؤسسة على تطوير  إدارةتعمد 
 نتائج ربليلها اؼبستمر لبيئة الصناعة االلكًتونية.

4.23 0.66 
 عالية 12.90

 عالية جدا 13.61 0.74 4.46 تروهبية ؿبددة قابلة للقياس. دافأىاؼبؤسسة  إلدارة

للوضع التنافسي  ومالئمةالًتوهبية للمؤسسة واضحة  األىداف
 السائد.

4.69 0.47 
 عالية جدا 24.96

اؼبؤسسة إىل بناء صورة ذىنية جيدة يف السوق والعمل  إدارةتسعى 
 0.50 4.85 .على إيصال رسائل اؼبنظمة بفعالية

 عالية جدا 25.45

 عالية جدا 34.75 0.31 4.56 المتوسط الحسابي العام

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر

يظهر من خالل قراءة اعبدول أن موافقة أفراد العينة على فقرات نشاط ربديد األىداف الًتوهبية جاءت  
(، فسعي اؼبؤسسات إىل 4.85و 4.23للفقرات بُت ) كلها بدرجة عالية جدا، حيث تراوحت اؼبتوسطات اغبسابية

( يعترب أوىل األىداف اليت 4.85) بفعالية ؤسسةوالعمل على إيصال رسائل اؼببناء صورة ذىنية جيدة يف السوق 
ؿبددة هتدف إليها إدارة اؼبؤسسات من عملية االتصال الًتوهبي ككل، وأنبية أن تكون كل أىداف اؼبؤسسات 

(، أي بدرجة عالية من اؼبوافقة، كما أظهر اعبدول انو يوجد اتفاق  4.46ضيت دبتوسط حسايب )ح قابلة للقياسو 
تطوير ، لكن عملية (4.69) السائد واضحة ومالءمة للوضع التنافسيكبَت حول أن تكون األىداف الًتوهبية 
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ة جاء بدرجة عالية أقل من الصناعة االلكًتونيتحليل اؼبستمر لبيئة الىداف الًتوهبية دوريا يف ضوء نتائج األ
 (.4.23سابقاهتا دبتوسط حسايب )

 

 :ثالثا: اختيار اإلستراتيجية الترويجية المناسبة

( الوسط اغبسايب واالكبراف اؼبعياري إلجابات مبحوثي ؾبتمع الدراسة خبصوص 38يظهر اعبدول رقم )
 عملية اختيار اإلسًتاتيجية الًتوهبية اؼبناسبة.

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقييم أفراد العينة لمدى اختيار ا(: 36)الجدول رقم 
 اإلستراتيجية الترويجية المناسبة

اؼبتوسط  العبارات
 اغبسايب

االكبراف 
 اؼبعياري

قيمة 
)ت( 
 احملسوبة

درجة 
 اؼبمارسة

 عالية 4.62 0.94 3.63 .تسويقية متكاملة  إسًتاتيجيةاؼبؤسسة  إدارةتضع 

 اإلسًتاتيجيةالالزمة لتنفيذ  اإلمكاناتاؼبؤسسة  دارةإسبتلك 
 الًتوهبية.

4.15 0.71 
 عالية 11.11

دارة اؼبؤسسة اسًتاتيجيات تروهبية بديلة للتكيف مع إسبتلك 
 اؼبتغَتات غَت اؼبتوقعة.

2.77 0.99 
 متوسطة 1.60-

 إعداداؼبؤسسة سياسات وبرامج تفصيلية تسهم يف  إدارةتضع 
 الًتوهبية. األىدافية لتحقيق اػبطة الًتوهب

4.10 0.69 
 عالية 11.06

اؼبمكنة واؼبوجهة  اإلغراءاتتسعى اؼبؤسسة إىل استعمال كل 
 0.52 3.94 الوسطاء ألجل تصريف منتجاهتا. للتجار أو

 عالية 12.44

قبل بيع منتجها على إعالم وجذب اؼبستهلكُت  ؤسسةتركز اؼب
 1.29 3.67 ؼبنتجاهتا.

 عالية 3.57

غالبا ما سبزج اؼبؤسسة بُت الرغبة على جذب زبائنها وتصريف 
 منتجاهتا.

4.04 0.94 
 عالية 7.64

 عالية 9.05 0.58 3.76 المتوسط الحسابي العام

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر

ينة على فقرات نشاط اختيار يبكننا أن نقرأ من البيانات اؼبعاعبة اليت يظهرىا اعبدول أن موافقة أفراد الع
(، حيث أن آراء اؼبديرين تتباين بُت اختيار 3.76اإلسًتاتيجية الًتوهبية اؼبناسبة جاءت على العموم بدرجة عالية )

الوسطاء ألجل تصريف  غراءات اؼبمكنة واؼبوجهة للتجار أواستعمال كل اإلالتوجو االسًتاتيجي اؼبتمثل يف 
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إعالم وجذب ار إسًتاتيجية الدفع، أو اختيار التوجو االسًتاتيجي اؼبتمثل يف ( دبعٌت اختي3.94) منتجاهتا
(، وعند كل خيار 4.04( دبعٌت اختيار إسًتاتيجية اعبذب، أو أمكانية اؼبزج بينهما )3.67) اؼبستهلكُت ؼبنتجاهتا

(. 2.77) ات غَت اؼبتوقعةاسًتاتيجيات تروهبية بديلة للتكيف مع اؼبتغَت إسًتاتيجي ال سبتلك كل إدارات اؼبؤسسات 
 (.4.15) الًتوهبية اإلسًتاتيجيةالالزمة لتنفيذ  إال أن معظم تلك اؼبؤسسات سبتلك اإلمكانات

 

 :رابعا: اختيار المزيج الترويجي المناسب

( الوسط اغبسايب واالكبراف اؼبعياري إلجابات مبحوثي ؾبتمع الدراسة خبصوص 39يظهر اعبدول رقم )
 اصر اؼبزيج الًتوهبي اؼبناسبة.عملية اختيار عن

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقييم أفراد العينة لمدى (: 37)الجدول رقم 
 اختيار المزيج الترويجي المناسب

اؼبتوسط  العبارات
 اغبسايب

االكبراف 
 اؼبعياري

قيمة 
)ت( 
 احملسوبة

درجة 
 اؼبمارسة

 اللوحاتعلى  يتم نشر معلومات عن اؼبؤسسة ومنتجاهتا
 1.12 3.90 االشهارية بشكل منتظم خالل السنة.

 عالية 5.56

العمومية  اإلداراتتركز إدارة اؼبؤسسة على توطيد عالقاهتا مع 
 ألجل الدعاية ؽبا. اإلذاعةواعبامعات وؿبطات 

3.50 1.27 

 عالية 2.72

اؼبؤسسة على اؼبشاركة يف اؼبعارض الوطنية والدولية  إدارةتركز 
 0.78 4.23 مستمر. بشكل

 عالية 10.94

تلجأ إدارة اؼبؤسسة بشكل دوري ؼبنح زبفيضات وحسومات 
وتنظيم مسابقات بُت اؼبستهلكُت ألجل تنشيط الطلب على 

 منتجاهتا.
4.00 1.01 

 عالية 6.86

احملددة  األىدافوفق  اإلعالنيةاؼبؤسسة الرسائل  إدارةتصمم 
 مسبقا داخل اؼبنظمة.

3.71 1.01 
 عالية 4.86

احملددة  األىدافوفق  اإلعالنيةاؼبؤسسة الرسائل  إدارةتصمم 
 1.29 3.69 .ةؤسساؼب بالتنسيق مع وكالة إشهارية خاصة خارجمسبقا 

 عالية 3.69

يتم التنسيق بُت وسائل اإلشهار اػباصة اؼبتوفرة باؼبؤسسة 
 0.76 3.98 والرسائل اإلعالنية للمؤسسة.

 عالية 8.95
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ؼبفاضلة بُت وسائل اإلشهار العمومية واػباصة يتم التنسيق وا
 واإلمكانيات اؼبادية اؼبتوفرة لنشر الرسائل اإلعالنية للمؤسسة.

3.04 1.01 
 متوسطة 0.29

اؼبؤسسة بتدريب وتعليم رجال البيع التابعُت ؽبا بشكل  إدارةتقوم 
 1.08 3.23 .دوري لتحسُت خرباهتم البيعية

 متوسطة 1.47

سسة بُت جهود البيع الشخصي وباقي عناصر اؼبؤ  إدارةتنسق 
 .يالًتوهباؼبزيج 

3.71 1.17 

 عالية 4.21

اؼبؤسسة عمال أكفاء متخصصون يستخدمون شبكة  إدارةلدى 
 0.87 3.92 .االنًتنيت لبيع منتجاهتا الكًتونيا لكسب اؼبزيد من الزبائن

 عالية 7.29

ا األوفياء اؼبؤسسة إىل عنوان الربيد اػباص بزائنه إدارةتلجأ 
 .إلعالمهم بكل ما ىو جديد حول منتجاهتا

4.58 0.50 

 عالية جدا 22.02

 عالية 8.17 0.67 3.79 المتوسط الحسابي العام

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر

ات نشاط اختيار من خالل قراءة البيانات اؼبعاعبة والظاىرة على اعبدول قبد أن موافقة أفراد العينة على فقر 
(، حيث أن أىم عناصر اؼبزيج 4.58و 3.04عناصر اؼبزيج الًتوهبي جاءت كلها بدرجة عالية، واليت تراوحت بُت )

 الًتوهبي اليت تتبناىا معظم إدارات اؼبؤسسات  اليوم كانت بالتسلسل التايل:
اؼبؤسسة عمال أكفاء  ةحيث سبتلك إدار  (4.58)ائنها األوفياء بز لعنوان الربيد اػباص اللجوء إىل 

ز يك(. مث يأيت الًت 3.92) متخصصون يستخدمون شبكة االنًتنيت لبيع منتجاهتا الكًتونيا لكسب اؼبزيد من الزبائن
منح زبفيضات وحسومات وتنظيم (، مع 4.23) على اؼبشاركة يف اؼبعارض الوطنية والدولية بشكل مستمر

(، دبعٌت أن اؼبؤسسات االلكًتونية تتوجو 00 ,4) ى منتجاهتامسابقات بُت اؼبستهلكُت ألجل تنشيط الطلب عل
تروهبيا كبو التسويق اؼبباشر وتنشيط اؼببيعات واإلشهار دبنتجاهتا من سنة ألخرى حبضور اؼبعارض الوطنية والدولية  

 كتذكَت بتواجدىا يف السوق.
ل اإلعالنية اليت مت تصميمها داخل إن عملية التنسيق بُت وسائل اإلشهار اػباصة اؼبتوفرة باؼبؤسسة والرسائ

 اللوحاتعلومات عن اؼبؤسسة ومنتجاهتا على اؼبنشر ( مع عملية 3.98اؼبؤسسة سبارس بدرجة عالية ىي األخرى )
ق بُت جهود البيع الشخصي يتنس( بينما ال399واليت سبارس بدرجة عالية ) االشهارية بشكل منتظم خالل السنة

جاءت  مسبقا داخل اؼبنظمة احملددةىداف النية وفق األإعم رسائل يتصمي وكذا الًتوهباؼبزيج وباقي عناصر 
( لكنها سجلت يف اؼبقابل تشتت واضح يف إجابات اؼببحوثُت فبا 3.71بدرجة  فبارسة عالية متماثلة قدرت بت )

دارة اؼبؤسسات يعٍت عدم االتفاق بُت إدارات اؼبؤسسات على تطبيق تلك العمليات بشكل متكافئ، فبا يعٍت أن إ
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اؼبعنية بالدراسة تلجأ إىل تصميم رسائلها اإلعالنية بإمكانياهتا اؼبادية والبشرية ليمكنها التحكم فيما بعد يف تدفق 
 اؼبعلومات أكثر .
 شهارية خاصة خارجابالتنسيق مع وكالة احملددة مسبقا  األىدافوفق  اإلعالنيةم الرسائل يتصمكما أن 

العمومية واعبامعات  اإلداراتعلى توطيد عالقاهتا مع واالىتمام ز يًتك( ليقل ال3.69ية )جاء بدرجة عال ةؤسساؼب
لمؤسسات اؼبعنية التابعُت ل ،دريب وتعليم رجال البيع(، يف حُت أن ت3.50) ألجل الدعاية ؽبا اإلذاعةوؿبطات 
( كما 3.23ُت مؤسسة ألخرى )يبارس بدرجة متوسطة ومتفاوتة ب بشكل دوري لتحسُت خرباهتم البيعية بالدراسة،

ىو اغبال مع نشاط التنسيق واؼبفاضلة بُت وسائل اإلشهار العمومية واػباصة واإلمكانيات اؼبادية اؼبتوفرة لنشر 
(، حيث أغلب اؼبؤسسات االلكًتونية ال تلجأ إىل الوسائل اإلشهارية العمومية 3.04الرسائل اإلعالنية للمؤسسة)

 نظرا للتكلفة الباىضة.
ذا الًتتيب يف عناصر اؼبزيج الًتوهبي يعكس التوجو االسًتاتيجي الذي مت اختياره من أغلب اؼبؤسسات وى

اؼبنتجة لاللكًتونيات حيث ورد يف ربليل اعبدول السابق أن توجو تلك اؼبؤسسات كان كبو تبٍت إسًتاتيجية الدفع 
أكرب اؼبؤسسات اؼبنتجة لإللكًتونيات احمللية،  للمنتجات االلكًتونية بسوق الوالية أين تعرف منافسة ؿبتدمة بُت

 (.Samsungو)  (LGوبُت اؼبؤسسات التجارية اؼبستوردة للمنتجات اؼبنافسة كعالمة )
 

 :خامسا: إعداد الموازنة

( الوسط اغبسايب واالكبراف اؼبعياري إلجابات مبحوثي ؾبتمع الدراسة خبصوص 48يظهر اعبدول رقم )
 اؼبالية وإعداد اعبداول الزمنية لتنفيذ السياسات واألنشطة الًتوهبية.عملية إعداد اؼبوازنات 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقييم أفراد العينة لمدى : (38الجدول رقم )
 إعدادىا للموازنات التقديرية لألنشطة الترويجية

اؼبتوسط  العبارات
 اغبسايب

االكبراف 
 اؼبعياري

قيمة 
)ت( 
 احملسوبة

درجة 
 اؼبمارسة

 عالية 8.91 0.91 4.17 اؼبوازنة الالزمة لتمويل اغبملة الًتوهبية بإعداداؼبؤسسة  إدارةتقوم 

اؼبؤسسة بتغيَت طرق إعدادىا للموازنات اؼبالية ؼبختلف  إدارةتقوم 
 1.20 3.38 األنشطة الًتوهبية بشكل مستمر.

 متوسطة 2.17

وترتيب األولويات يف تنفيذ اؼبؤسسة اعبداول الزمنية  إدارةربدد 
 األنشطة الًتوهبية.

4.35 0.73 

 عالية جدا 12.87

 0.50 4.46اؼبؤسسة لوحة بأوامر التنفيذ اليومي للربامج والسياسات  إدارةتعد 
 عالية جدا 20.07
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 .(4.46) الًتوهبية

 عالية 15.91 0.47 4.09 المتوسط الحسابي العام

 (spssا على نتائج ): من إعداد الباحثة اعتمادالمصدر

يظهر من خالل قراءة البيانات اؼبعاعبة اؼببينة على اعبدول قبد أن موافقة أفراد العينة على فقرات نشاط 
عملية إعداد اؼبوازنات اؼبالية وإعداد اعبداول الزمنية لتنفيذ السياسات واألنشطة الًتوهبية جاءت كلها بدرجة عالية 

احملاسيب علومات اؼبنظام ، انطالقا من وازنة الالزمة لتمويل اغبملة الًتوهبيةعداد اؼب(، حيث أن عملية إ4.09)
، ىي عملية أساسية لدى كل إدارات اؼبؤسسات، كما للحصول على اؼبعلومات بشكل دقيق ويف الوقت اؼبناسب

بدرجة   ت الًتوهبيةلوحة بأوامر التنفيذ اليومي للربامج والسياسا ات اؼبنتجة لإللكًتونيات تعدؼبؤسسأن إدارات ا
(، غَت أن 4.35) زمنية وترتيب األولويات يف تنفيذ األنشطة الًتوهبيةاللجداول لد يربد ( مع4.46فبارسة عالية )

بتغيَت طرق إعدادىا للموازنات اؼبالية ؼبختلف األنشطة الًتوهبية بشكل أغلب إدارات تلك اؼبؤسسات ال تقوم 
 .(3.38) مستمر

 

 :رقابةوال سادسا: التنفيذ

( الوسط اغبسايب واالكبراف اؼبعياري إلجابات مبحوثي ؾبتمع الدراسة خبصوص 39يظهر اعبدول رقم )
 عملية التقوًن والرقابة على تنفيذ األنشطة الًتوهبية. 

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقييم أفراد العينة لمدى (: 39)الجدول رقم 
 نفيذ وتقويم االنحرافاتقيامها بالرقابة على الت

اؼبتوسط  العبارات
 اغبسايب

االكبراف 
 اؼبعياري

قيمة 
)ت( 
 احملسوبة

درجة 
 اؼبمارسة

 .اؼبؤسسة تنفيذ اػبطة الًتوهبية إدارةتراقب 
4.56 0.50 

عالية  21.59
 جدا

 الًتوهبي األداءاؼبؤسسة معايَت الرقابة التسويقية لتقوًن  إدارةربدد 
4.52 0.68 

ة عالي 15.41
 جدا

األداء ومستوى التقدم كبو ربقيق األىداف  اؼبؤسسة إدارةتراقب 
 0.46 4.15 .الًتوهبية اؼبرسومة بناءا على معايَت مدروسة ومكتوبة

 عالية 17.23

 0.64 3.27يتم مقارنة األداء الفعلي للًتويج مع اؼبخطط لو لتصحيح 
 متوسطة 2.91
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 .االكبرافات إن وجدت

التصحيحية كلما دعت اغباجة لذلك أثناء  يتم ازباذ اإلجراءات
 0.83 2.83 .تنفيذ اػبطة الًتوهبية

 متوسطة 1.39-

األداء اغبايل للًتويج ومن مث ازباذ إجراءات  اكبرافاتيتم تسجيل 
 .تصحيحية ؼبرحلة التخطيط القادمة

2.63 0.73 

 ضعيفة 3.54-

 عالية 12.29 0.37 3.66 المتوسط الحسابي العام

 (spssن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج ): مالمصدر

يظهر من خالل قراءة اعبدول أن موافقة أفراد العينة على فقرات نشاط التقوًن والرقابة على تنفيذ األنشطة 
(، فالرقابة على تنفيذ 2.63و 4.56الًتوهبية جاءت كلها بدرجة عالية، حيث تراوحت إجابات أفراد العينة بُت )

 األداءلتقوًن  مدروسة ومكتوبة(، مستخدمة يف ذلك معايَت رقابية 4.56يبارس بدرجة عالية جدا ) الًتوهبية طاػبط
ازباذ (، ومن مث 3.27) مقارنة األداء الفعلي للًتويج مع اؼبخطط لو(، أما عملية 4.15( و)4.52) الًتوهبي

فقد جاءت ىي األخرى بدرجة  اإلجراءات التصحيحية كلما دعت اغباجة لذلك أثناء تنفيذ اػبطة الًتوهبية
كبرافات األداء اغبايل للًتويج ومن مث ازباذ إجراءات تصحيحية اتسجيل (، لكن عملية 2.83فبارسة متوسطة )

( بُت مديري اؼبؤسسات اؼبنتجة 2.63، فقد جاءت بدرجة فبارسة ضعيفة نوعا ما )ؼبرحلة التخطيط القادمة
الرقابة وتقوًن االكبرافات على تنفيذ األنشطة الًتوهبية اؼبخطط ؽبا من  ولكنها تبقى فبارسة لعملية ،لاللكًتونيات

 قبل.
 

 سابعا: درجة ممارسة عملية التخطيط الستراتيجيات االتصال الترويجي

اعبدول اؼبوايل يوضح تلخيصا لكل ما سبق من ربليل لدرجة فبارسة كل مرحلة من اؼبراحل األساسية 
لًتوهبي داخل اؼبؤسسات اؼبنتجة لاللكًتونيات وآراء اؼبديرين اؼبستجوبُت، حيث للتخطيط االسًتاتيجي لالتصال ا

 وجدنا أن كل اؼبراحل يتم تطبيقها داخل اؼبؤسسات بدرجة عالية واعبدول اؼبوايل سيوضح ذلك أكثر:
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( المتوسطات الحسابية لمدى ممارسة التخطيط الستراتيجيات االتصال 41جدول رقم )
 سات المنتجة لاللكترونياتالترويجي في المؤس

المتوسط الحسابي  النشاط
 العام

 درجة الممارسة

 اهبابية عالية جدا 4.81 تشخيص وربليل اغبالة
 اهبابية عالية جدا 4.56 ربديد األىداف

 اهبابية عالية 3.76 اختيار اإلسًتاتيجية الًتوهبية اؼبناسبة
ةاهبابية عالي 3.79 اختيار عناصر اؼبزيج الًتوهبي  

 اهبابية عالية 4.09 إعداد اؼبوازنات
 اهبابية عالية 3.66 التقوًن والرقابة

 اهبابية عالية 4.11 التخطيط الستراتيجيات االتصال الترويجي
 (spssمن إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج ) المصدر:

أن المؤسسات الدراسة، من خالل النتائج اؼببينة على اعبدول يبكننا أن نستخلص، حسب رأي أفراد عينة 
المنتجة لاللكترونيات بوالية برج بوعريريج تمارس كافة أنشطة التخطيط الستراتيجيات االتصال الترويجي 

، ويظهر أهنا تركز على مرحلة تشخيص وربليل حالة اؼبؤسسة من حيث البيئة التسويقية أو من حيث بدرجة عالية
(، ألن ىذه اؼبرحلة تعترب اؼبدخل األساسي 81 .4سط حسايب عام قدر ب )اإلمكانات اؼبادية واؼبالية والبشرية دبتو 

(، ليتم ربديد عناصر اؼبزيج الًتوهبي 3.76( واختيار نوع اإلسًتاتيجية اؼبتبناة )4.56لعملية ربديد األىداف )
 (.3.79اؼبناسب )

ية وترتيب األولويات من تلك أما مرحلة ربديد اؼبوازنات اؼبالية وإعداد اعبداول الزمنية لألنشطة الًتوهب
(، ليأيت بعدىا عملية التقوًن والرقابة على تنفيذ 4.09األنشطة فقد أظهرىا اعبدول أهنا من أكثر اؼبراحل اىتماما )

األنشطة ومقارنة مستويات االقباز دبا مت ربديده من أىداف عملية، كمرحلة مهمة ىي أخرى دبتوسط حسايب 
(3.66.) 
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 خالصة: 
اؼبؤسسات اؼبنتجة لاللكًتونيات بوالية برج بوعريريج سبارس كافة ا سبق ذكره يف ىذا الفصل توصلنا إىل أن فب

أنشطة إدارة اؼبعرفة بدرجة عالية، حيث الحظنا أن أكثر األنشطة فبارسة يف اؼبؤسسات اؼبنتجة االلكًتونيات ىو 
اتيجيات االتصال الًتوهبي بدرجة عالية وذلك حسبما نشاط زبزين اؼبعرفة، كما أهنا سبارس أنشطة التخطيط السًت 

أهنا تركز على مرحلة تشخيص وربليل حالة اؼبؤسسة من حيث حيث  –اليت مت ربليلها إحصائيا  -أظهرتو النتائج 
البيئة التسويقية أو من حيث اإلمكانات اؼبادية واؼبالية والبشرية دبتوسط حسايب عام عال جدا، ألن ىذه اؼبرحلة 

 رب اؼبدخل األساسي لعملية ربديد األىداف واختيار نوع اإلسًتاتيجية اؼبتبناة. تعت

 

تبُت لنا أنو ىناك فروقا جوىرية بُت اؼبؤسسات اؼبنتجة لاللكًتونيات من حيث نوع ويف حساب الفروق 
اؼبؤسسات عينة بُت ـبتلف فبارسة عمليات إدارة اؼبعرفة جبميع أبعادىا اؼبؤسسة )حجم اؼبؤسسة( سواء من ناحية 

 ة،ق معنويو وجد فر بينما ال تفبارستها لعملية التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوهبي، ، أو من ناحية الدراسة
سواء يف فبارسة عمليات إدارة اؼبعرفة أو التخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوهبي، من حيث باقي اػبصائص 

 تعليمي، وعدد سنوات اػبربة التسويقية.الوصفية ألفراد العينة كاعبنس، واؼبستوى ال



   
   

   :::لخامسلخامسلخامسالفصل االفصل االفصل ا
   ...وتقييم النموذجوتقييم النموذجوتقييم النموذج   اختبار الفرضياتاختبار الفرضياتاختبار الفرضيات
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: قياس أثر تطبيق إدارة المعرفة على التخطيط خامسالفصل ال
 الستراتيجيات االتصال بالمؤسسات المنتجة لاللكترونيات

 تمهيد:
 

يعترب التخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوغلي للمؤسسات ادلنتجة لاللكًتونيات من أىم 
من آثار بالغة األعلية على إدارة عالقتها األنشطة اليت تويل ذلا اإلدارة االىتمام الكبَت، ودلك دلا لو 

مع زبائنها، وتنمية قنوات احلوار والتواصل معهم، لكسب والئهم واإلبقاء على حصتها السوقية 
وكسب حصص سوقية جديدة، لذا كان البد من دراسة أثر إدارة ادلعرفة على عملية التخطيط 

 نتناول يف ىذا الفصل ادلباحث التالية:إلسًتاتيجيات االتصال الًتوغلي بتلك ادلؤسسات، حيث س
 ادلبحث األول: تقييم الفرضيات وقياس درجة االرتباط -

 تقييم ظلوذج بناء ادلعادالت اذليكليةادلبحث الثاين:  -
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 واستخالص النتائجفرضيات ال تقييمالمبحث األول: 

 البسيط االضلدارنتائج  بتحليلقمنا من خالل ىذا ادلبحث سنحاول تقييم صحة الفرضيات، حيث 
أثر عمليات إدارة ادلعرفة وكل بعد من أبعادىا على التخطيط السًتاتيجيات االتصال دلعرفة واالضلدار ادلتعدد 
 .الًتوغلي ومراحلو

 : قياس درجة االرتباط بين متغيرات الدراسةولالمطلب األ
دا وموجبة بُت عمليات إدارة ادلعرفة من خالل مصفوفة االرتباط يتضح لنا أن ىناك عالقة ارتباط قوية ج

(، مبعٌت أن كل ما كان ىناك تطبيق فاعل لكل 4. 87 %وعملية التخطيط االسًتاتيجي حيث كانت بدرجة )
عمليات إدارة ادلعرفة يف ادلؤسسات ادلنتجة لإللكًتونيات كلما كان ىناك ختطيط جيد إلسًتاتيجيات االتصال 

اط ُتظِهُر جليا عالقة االرتباط ادلوجبة والقوية بُت عمليات إدارة ادلعرفة وكل مرحلة الًتوغلي، كما أن مصفوفة االرتب
من مراحل التخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوغلي فعمليات إدارة ادلعرفة تسهم بشكل مباشر وفاعل يف عملية 

(، ومن مث إعداد ادلوازنات الالزمة 80.9%)اختيار اإلسًتاتيجية الًتوغلية ادلناسبة وعناصر ادلزيج الًتوغلي ادلناسبة ذلا
 (.69 %ومراقبة تنفيذ اإلسًتاتيجية وتقوًن االضلرافات إن وجدت بدرجة)

 (: مصفوفة االرتباط14جدول رقم)
التخطيط  العبارات

إلستراتيجيات 
 الترويج

تحليل 
 الحالة

تحديد 
 األهداف

اختيار 
اإلستراتيجية 
 الترويجية

اختيار 
عناصر 
 المزيج

 إعداد
 الموازنات

التنفيذ 
 والمراقبة

عمليات إدارة 
 المعرفة

Corrélation 
de Pearson 

0,874** 0,574** 0,699** 0,775** 0,809** 0,764** 0,698** 

Sig. 
(bilatérale) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

تشخيص 
 المعرفة

Corrélation 
de Pearson 

0,427** 0.099 0.159 0,600** 0.275 0,519** 0,369** 

Sig. 
(bilatérale) 

0.002 0.503 0.280 0.000 0.059 0.000 0.010 

 

 Corrélation توليد المعرفة
de Pearson 

0,840** 0,726** 0,668** 0,642** 0,730** 0,725** 0,752** 

Sig. 
(bilatérale) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

 Corrélation ن المعرفةتخزي
de Pearson 

0,684** 0,522** 0,673** 0,511** 0,681** 0,541** 0,499** 

Sig. 
(bilatérale) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

 Corrélation توزيع المعرفة
de Pearson 

0,842** 0,549** 0,670** 0,727** 0,828** 0,705** 0,667** 
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Sig. 
(bilatérale) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

 Corrélation تطبيق المعرفة
de Pearson 

0,842** 0,526** 0,732** 0,747** 0,815** 0,715** 0,635** 

Sig. 
(bilatérale) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

 (spssائج ): من إعداد الباحثة اعتمادا على نتالمصدر

ومن خالل حتليل نتائج ادلصفوفة من حيث درجة ارتباط كل عملية من عمليات إدارة ادلعرفة بعملية 
التخطيط صلد أن ىناك تباين كبَت وواضح بُت عملية تشخيص ادلعرفة وباقي العمليات يف درجة ارتباطها مبراحل 

السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي ضعيفة جدا  التخطيط، حيث يظهر درجة االرتباط بُت ىذه العملية والتخطيط
بينما أن أقوى درجة ارتباط كانت بُت عملييت التطبيق والتوزيع للمعرفة مع عملية التخطيط إلسًتاتيجيات 
االتصال الًتوغلي، وبالتحديد مع مرحلة اختيار عناصر ادلزيج الًتوغلي لإلسًتاتيجية الًتوغلية ادلختارة، يف حُت 

جلدول من جهة أخرى أن عملية تشخيص ادلعرفة ال ترتبط بادلراحل التالية من مراحل التخطيط تظهر نتائج ا
وىي: حتليل احلالة وحتديد األىداف واختيار عناصر ادلزيج الًتوغلي ادلناسب بنفس درجة ارتباطها مبرحلة اختيار 

دارة ادلعرفة ترتبط بدرجة قوية بكل (. وعلى العموم فإن أغلب عمليات إ60%اإلسًتاتيجية الًتوغلية ادلناسبة )
(، إال أن عملية توليد %05( و)%05مراحل التخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوغلي بدرجات متفاوتة بُت )

( %50ادلعرفة ذلا درجة ارتباط قوية جدا مع مجيع مراحل عملية التخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوغلي مابُت )
 (.%50و)

 تقييم الفرضية الرئيسية: ثانيالمطلب ال
انطالقا من اإلشكالية البحثية ذلذه الدراسة مت افًتاض إجابة قبلية متمثلة يف الفرضية الرئيسية التالية وىي 

حيث  ذو داللة إحصائية بُت عمليات إدارة ادلعرفة والتخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوغلي ثَت معنويأيوجد ت
 لي:ميكننا دتثيلها إحصائيا كما ي

 H0 (تأثَت ذو داللة إحصائية: فرضية العدم )عدم وجود 
 H1  (.تأثَت ذو داللة إحصائية: فرضية الوجود )وجود 

 كما وقد اعتمدنا حتليل االضلدار البسيط يف اإلجابة عن الفرضية الرئيسية.  
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 ي:ختبار فيشر كما سيلااجلدول ادلوايل يظهر نتائج   نتائج دراسة االنحدار البسيط:أوال: 

 (: نتائج معادلة االنحدار البسيط في تقييم الفرضية الرئيسية42جدول رقم)
 المعلمات المقدرة اإلحصائيةالمعايير 

 b1 الثابت مستوى الداللة درجة حرية المقام درجة حرية البسط F معامل التحديد

0.76 148.53 1.00 46.00 0.00 1.24 0.72 

 (spssلى نتائج ): من إعداد الباحثة اعتمادا عالمصدر

ن مستوى الداللة احملسوب أمن خالل نتائج اختبار فيشر يتبُت لنا معنوية معلمات النموذج حيث نالحظ 
عمليات إدارة  أن أيوىذا ما يوضح وجود عالقة بُت ادلتغَتين  (5050) أقل من مستوى الداللة ادلعتمد( 5055)

 لًتوغلي.التخطيط السًتاتيجيات االتصال اتؤثر على  ادلعرفة

فتوضح ( 5050) ، أما قيمة ادلعلمة واليت بلغتادلتغَتينالعالقة الطردية بُت  b1ادلعلمة  إشارةكما توضح 
قيمة بوحدة واحدة ارتفعت عمليات إدارة ادلعرفة ادلتغَت ادلستقل على ادلتغَت التابع فكلما ارتفعت  تأثَتقوة 

وحدة، أيضا ميكن االستعانة بشكل االنتشار لتوضيح ىذه ( 5050ـ )ب التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي
 y= ax+b    :العالقة بيانيا

 4271+(إدارة المعرفة )* 27.0= عملية التخطيط الستراتيجيات االتصال الترويجي 
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دارة المعرفة والتخطيط الستراتيجيات االتصال (: شكل االنتشار بين عمليات ا72شكل رقم )
 الترويجي

 
 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )مصدرال

فكلما زادت قيمة متغَت عمليات من خالل الشكل أعاله نالحظ وجود عالقة خطية وطردية بُت ادلتغَتين 
إدارة ادلعرفة  أدى ذلك إىل زيادة قيمة متغَت التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي، كما نالحظ من الشكل 

 %55دة جدا( ومن ادلمكن أن تكون ىي من ساعلت يف ختفيض قيمة معامل التحديد إىل تشتت قيمة )بعي
 حيث يفًتض أنو أكرب.

 ختبار فيشر كما سيلي:ااجلدول ادلوايل يظهر نتائج  راسة نتائج االنحدار المتعدد:ثانيا: د

 (: نتائج اختبار فيشر لتقييم الفرضية الرئيسية14جدول رقم)

D R درجة الحرية لمربعاتمجموع ا مصدر التباين
2 

مستوى 
 الداللة

 0.00 0.85 50.16 5.00 6.15 االنحدار

 42.00 1.03 البواقي
 

 
 

 47.00 7.18 المجموع
 

 
 

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر
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احملسوب  مستوى الداللة أنمن خالل نتائج اختبار فيشر يتبُت لنا معنوية معلمات النموذج حيث نالحظ 
ادلتغَتات ادلستقلة )أبعاد عملية وىذا ما يوضح وجود عالقة بُت  (5050) أقل من مستوى الداللة ادلعتمد( 5055)

إدارة ادلعرفة( وادلتغَت التابع )التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي(، أي أن النموذج صاحل من الناحية 
 التابع.اإلحصائية لتفسَت التغَت احلاصل يف ادلتغَت 

 (: نتائج معادلة االنحدار المتعدد لتقييم الفرضية الرئيسية11جدول رقم)

 المتغيرات
 المعلمات المقدرة

t 
مستوى 
 المعياري الخطأ قيمة المعلمة الداللة

 0.00 3.26 0.48 1.57 الثابت

 0.81 0.25 0.06 0.02 تشخيص المعرفة

 0.00 5.76 0.07 0.42 توليد المعرفة

 0.20 1.31- 0.13 0.18- المعرفةتخزين 

 0.66 0.44 0.15 0.06 توزيع المعرفة

 0.01 2.68 0.11 0.30 تطبيق المعرفة

 (spssاعتمادا على نتائج ) : من إعداد الباحثةالمصدر

( معنوية tيتضمن اجلدول أعاله نتائج االضلدار ادلتعدد، حيث نالحظ من خالل اختبار ستودنت )
أما باقي ادلتغَتات )تشخيص ادلعرفة وختزين ادلعرفة وتوزيع  %5عرفة، تطبيق ادلعرفة( عند مستوى ادلتغَتات )توليد ادل

( وىي قيم أكرب من 5055( و)5005( و)5000ادلعرفة( فهي غَت معنوية الن مستوى الداللة احملسوب عندىا كان: )
نسبية لكل متغَت يف التأثَت على التخطيط (، أما معلمات النموذج فتوضح األعلية ال5050مستوى الداللة ادلعتمد )

السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي حيث نالحظ أن متغَت توليد ادلعرفة ىو األقوى تأثَتا ويليو متغَت تطبيق ادلعرفة، 
فعملية التخطيط حتتاج أوال لتوليد واكتساب ادلعلومات وادلعارف الالزمة عن حالة السوق والزبائن وادلنافسُت، وكل 

عارف اليت لدى ادلؤسسة سواء الصرػلة ادلخزنة على الوثائق أو احلواسيب أو تلك الكامنة ادلتضمنة يف عقول ادل
األفراد متخذي القرارات أو القائمُت على عملية التخطيط بادلؤسسة، فبعد التوليد ػلتاج الفريق القائم على 

ط للخطط والربامج ورسم لسياسات عمل التخطيط إىل تطبيق تلك ادلعارف يف شكل حتديد للمسؤوليات وضب
 لفًتة معينة زلددة جبداول زمنية وتقديرات مالية. 

بان ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بُت عمليات إدارة ادلعرفة  H1إذن وهبذا ميكننا قبول الفرضية 
 والتخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي 
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 : تقييم الفرضيات الفرعية لثلمطلب الثاا
 : دراسة نتائج االنحدار البسيط أوال

سنحاول من خالل ىذه الدراسة تقييم صحة الفرضيات الفرعية بتقييم أثر كل عملية من عمليات إدارة 
 ادلعرفة على التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي وذلك بتحليل نتائج االضلدار البسيط كما سيلي:

 ت االتصال الترويجيأثر تشخيص المعرفة على التخطيط الستراتيجيا .4

 لتقييم الفرضية الفرعية األوىل نستعُت بالشكل التايل:
H0 : ادلعرفِة والتخطيِط ة تشخيِص عملي بُت دااًل إحصائًيا معنوي ثَتٌ أد تو وجفرضية العدم )عدم

 .(إلسًتاتيجياِت االتصاِل الًتوغلي
H1 :( ادلعرفِة والتخطيِط إلسًتاتيجياِت تشخيِص ة عملي بُت دااًل إحصائًيا معنوي ثَتٌ أوجد تيفرضية الوجود

 .(االتصاِل الًتوغلي

 وللحكم على  أحد  اخليارين نستعُت بنتائج معادلة االضلدار البسيط الظاىرة على اجلدول ادلوايل:

(: نتائج معادلة االنحدار البسيط أثر تشخيص المعرفة على التخطيط الستراتيجيات 14جدول رقم)
 االتصال الترويجي

 حصائيةمعايير اإلال
المعلمات 
 المقدرة

 b1 الثابت مستوى الداللة درجة حرية المقام درجة حرية البسط F معامل التحديد

0.18 10.28 1.00 46.00 0.00 2.81 0.36 

ن مستوى الداللة احملسوب أمن خالل نتائج اختبار فيشر يتبُت لنا معنوية معلمات النموذج حيث نالحظ 
عملية تشخيص  أن أيوىذا ما يوضح وجود عالقة بُت ادلتغَتين  (5050) توى الداللة ادلعتمدأقل من مس( 5055)

التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي. )العالقة ضعيفة جدا واصال االرتباط بينها ضعيف تؤثر على  ادلعرفة
 من خالل جدول االرتباط(

فتوضح  (0.36)، أما قيمة ادلعلمة واليت بلغت تغَتينادلالعالقة الطردية بُت  b1ادلعلمة   إشارةكما توضح 
قيمة بوحدة واحدة ارتفعت  عملية تشخيص ادلعرفةادلتغَت ادلستقل على ادلتغَت التابع فكلما ارتفعت  تأثَت نسبة

وحدة، أيضا ميكن االستعانة بشكل االنتشار لتوضيح ىذه  (0.36)بـ  التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي
 :قة بيانياالعال
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 المعرفة والتخطيط الستراتيجيات االتصال الترويجي (: شكل االنتشار بين تشخيص40شكل رقم )

 

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر

وتطرف ىناك تشتت واضح إال أنو من خالل الشكل أعاله نالحظ وجود عالقة خطية بُت ادلتغَتين 
وما يثبت ذلك قيمة معامل التحديد  ذي يضعف القوة التفسَتية للنموذجوىو الشيء القيم لبعض ال

 .H0ورفض الفرضية  H1، وهبذا وشلا سبق طللص إىل قبول الفرضية (5100ة)ضعيف

 أثر توليد المعرفة على التخطيط الستراتيجيات االتصال الترويجي .7

 لتقييم الفرضية الفرعية الثانية نستعُت بالشكل التايل:
H0 :توليِد ادلعرفِة والتخطيِط إلسًتاتيجياِت ة عملي بُت دااًل إحصائًيا معنوي ثَتٌ أد تو وجالعدم )عدم  فرضية

 .االتصاِل الًتوغلي(
H1( توليِد ادلعرفِة والتخطيِط إلسًتاتيجياِت ة عملي بُت دااًل إحصائًيا معنوي ثَتٌ أوجد تي: فرضية الوجود

 .االتصاِل الًتوغلي(

 يارين نستعُت بنتائج معادلة االضلدار البسيط الظاىرة على اجلدول ادلوايل:وللحكم على  أحد  اخل
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(: نتائج معادلة االنحدار البسيط أثر توليد المعرفة على التخطيط الستراتيجيات 14جدول رقم)
 االتصال الترويجي

 المعلمات المقدرة اإلحصائيةالمعايير 

 b1 الثابت مستوى الداللة قامدرجة حرية الم درجة حرية البسط F معامل التحديد

0.70 109.93 1.00 46.00 0.00 0.97 0.71 

ن مستوى الداللة احملسوب أمن خالل نتائج اختبار فيشر يتبُت لنا معنوية معلمات النموذج حيث نالحظ 
ليد عملية تو  أن أيوىذا ما يوضح وجود عالقة بُت ادلتغَتين  (5050) أقل من مستوى الداللة ادلعتمد( 5055)

 التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي.تؤثر على  ادلعرفة

فتوضح ( 0.71)، أما قيمة ادلعلمة واليت بلغت ادلتغَتينالعالقة الطردية بُت  b1ادلعلمة   إشارةكما توضح 
قيمة  بوحدة واحدة ارتفعت عملية توليد ادلعرفةادلتغَت ادلستقل على ادلتغَت التابع فكلما ارتفعت  تأثَت نسبة

أما قيمة معامل التحديد فتشَت إىل قوة التأثَت واليت  وحدة،( 0.71)بـ  التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي
 :ميكن االستعانة بشكل االنتشار لتوضيح ىذه العالقة بيانيا، كما ( %70ىي )

 الترويجي المعرفة والتخطيط الستراتيجيات االتصال (: شكل االنتشار بين توليد44شكل رقم )

 

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر
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فكلما زادت قيمة متغَت عملية من خالل الشكل أعاله نالحظ وجود عالقة خطية وطردية بُت ادلتغَتين 
توليد ادلعرفة  أدى ذلك إىل زيادة قيمة متغَت التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي، وهبذا ميكننا قبول 

 . H0ورفض الفرضية    H1فرضية ال

 أثر تخزين المعرفة على التخطيط الستراتيجيات االتصال الترويجي .4

 لتقييم الفرضية الفرعية الثالثة نستعُت بالشكل اإلحصائي التايل:
H0 : ختزيِن ادلعرفِة والتخطيِط إلسًتاتيجياِت ة عملي بُت دااًل إحصائًيا معنوي ثَتٌ أد تو وجفرضية العدم )عدم

 .التصاِل الًتوغلي(ا
H1( ختزيِن ادلعرفِة والتخطيِط إلسًتاتيجياِت ة عملي بُت دااًل إحصائًيا معنوي ثَتٌ أوجد تي: فرضية الوجود

 .االتصاِل الًتوغلي(

 وللحكم على  أحد  اخليارين نستعُت بنتائج معادلة االضلدار البسيط الظاىرة على اجلدول ادلوايل:

ة االنحدار البسيط أثر تخزين المعرفة على التخطيط (: نتائج معادل12جدول رقم)
 الستراتيجيات االتصال الترويجي

 المعلمات المقدرة حصائيةالمعايير اإل

 b1 الثابت مستوى الداللة درجة حرية المقام درجة حرية البسط F معامل التحديد

0.47 40.35 1.00 46.00 0.00 1.27 0.67 

ن مستوى الداللة احملسوب أُت لنا معنوية معلمات النموذج حيث نالحظ من خالل نتائج اختبار فيشر يتب
عملية ختزين  أن أيوىذا ما يوضح وجود عالقة بُت ادلتغَتين  (5050) أقل من مستوى الداللة ادلعتمد( 5055)

 التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي.تؤثر على  ادلعرفة

فتوضح  (0.67)، أما قيمة ادلعلمة واليت بلغت ادلتغَتينطردية بُت العالقة ال b1ادلعلمة   إشارةكما توضح 
قيمة التخطيط بوحدة واحدة ارتفعت  عملية ختزين ادلعرفةعلى ادلتغَت التابع فكلما ارتفعت  ادلتغَت ادلستقل تأثَت

عيفة ألهنا مل إال أن معامل التحديد يوضح أن قوة التأثَت ضوحدة، ( 0.67)بـ  السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي
 :أيضا ميكن االستعانة بشكل االنتشار لتوضيح ىذه العالقة بيانيا( %75( فهي ) %55تتجاوز ) 
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 المعرفة و التخطيط الستراتيجيات االتصال الترويجي (: شكل االنتشار بين تخزين47شكل رقم )

 
 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر

 واضحوتطرف تشتت مع وجود عالقة خطية بُت ادلتغَتين أيضا وجود اله نالحظ من خالل الشكل أع
، H1، وشلا سبق ذكره نستطيع قبول الفرضية (5175)للقيم وتعليل ذلك ىو قيمة معامل التحديد ضيفةلبعض 

 .H0ورفض الفرضية 

 أثر توزيع المعرفة على التخطيط الستراتيجيات االتصال الترويجي  .1

 الفرعية الرابعة نستعُت بالشكل اإلحصائي التايل:لتقييم الفرضية 
H0 : توزيِع ادلعرفِة والتخطيِط إلسًتاتيجياِت ة عملي بُت دااًل إحصائًيا معنوي ثَتٌ أد تو وجفرضية العدم )عدم

 .االتصاِل الًتوغلي(
H1( إلسًتاتيجياِت  توزيِع ادلعرفِة والتخطيطِ ة عملي بُت دااًل إحصائًيا معنوي ثَتٌ أوجد تي: فرضية الوجود

 .االتصاِل الًتوغلي(

 وللحكم على  أحد  اخليارين نستعُت بنتائج معادلة االضلدار البسيط الظاىرة على اجلدول ادلوايل:
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(: نتائج معادلة االنحدار البسيط ألثر توزيع المعرفة على التخطيط الستراتيجيات 14جدول رقم)
 االتصال الترويجي

 علمات المقدرةالم حصائيةالمعايير اإل

 b1 الثابت مستوى الداللة درجة حرية المقام درجة حرية البسط F معامل التحديد

0.51 112.48 1.00 46.00 0.00 2.36 0.45 

ن مستوى الداللة احملسوب أمن خالل نتائج اختبار فيشر يتبُت لنا معنوية معلمات النموذج حيث نالحظ 
عملية توزيع  أن أيوىذا ما يوضح وجود عالقة بُت ادلتغَتين  (5050) أقل من مستوى الداللة ادلعتمد( 5055)

 التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي.تؤثر على  ادلعرفة

فتوضح  (0.45)، أما قيمة ادلعلمة واليت بلغت ادلتغَتينالعالقة الطردية بُت  b1ادلعلمة   إشارةكما توضح 
قيمة بوحدة واحدة ارتفعت  عملية توزيع ادلعرفة التابع فكلما ارتفعت ادلتغَت ادلستقل على ادلتغَت تأثَتنسبة 

أما قوة التأثَت فتشَت إليها قيمة معامل التحديد وحدة، ( 0.45)بـ  التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي
ذه العالقة ميكن االستعانة بشكل االنتشار لتوضيح ى ( و%55( واليت توضح بانو ضعيفة ألهنا مل تتجاوز )00%)

 :بيانيا

 المعرفة و التخطيط الستراتيجيات االتصال الترويجي (: شكل االنتشار بين توزيع44شكل رقم )

 

 (spss: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج )المصدر
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فكلما زادت قيمة متغَت عملية من خالل الشكل أعاله نالحظ وجود عالقة خطية وطردية بُت ادلتغَتين 
عرفة  أدى ذلك إىل زيادة قيمة متغَت التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي، وىنا أيضا ميكننا قبول توزيع ادل
 .H0ورفض الفرضية  H1الفرضية 

 أثر تطبيق المعرفة على التخطيط الستراتيجيات االتصال الترويجي .4

 لتقييم الفرضية الفرعية اخلامسة نستعُت بالشكل اإلحصائي التايل:
H0 :تطبيِق ادلعرفِة والتخطيِط ة عملي بُت دااًل إحصائًيا معنوي ثَتٌ أد تو وجالعدم )عدم  فرضية

 .إلسًتاتيجياِت االتصاِل الًتوغلي(
H1( تطبيِق ادلعرفِة والتخطيِط إلسًتاتيجياِت ة عملي بُت دااًل إحصائًيا معنوي ثَتٌ أوجد تي: فرضية الوجود

 .االتصاِل الًتوغلي(

 يارين نستعُت بنتائج معادلة االضلدار البسيط الظاىرة على اجلدول ادلوايل:وللحكم على  أحد  اخل

(: نتائج معادلة االنحدار البسيط أثر تطبيق المعرفة على التخطيط الستراتيجيات 12جدول رقم)
 االتصال الترويجي

 المعلمات المقدرة اإلحصائيةالمعايير 

 b1 الثابت مستوى الداللة قامدرجة حرية الم درجة حرية البسط F معامل التحديد

0.71 114.95 1.00 46.00 0.00 2.33 0.47 

ن مستوى الداللة احملسوب أمن خالل نتائج اختبار فيشر يتبُت لنا معنوية معلمات النموذج حيث نالحظ 
بيق عملية تط أن أيوىذا ما يوضح وجود عالقة بُت ادلتغَتين  (5050) أقل من مستوى الداللة ادلعتمد( 5055)

 التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي.تؤثر على  ادلعرفة

فتوضح  (0.47)، أما قيمة ادلعلمة واليت بلغت ادلتغَتينالعالقة الطردية بُت  b1ادلعلمة   إشارةكما توضح 
قيمة بوحدة واحدة ارتفعت  عملية تطبيق ادلعرفةادلتغَت ادلستقل على ادلتغَت التابع فكلما ارتفعت  تأثَتقوة 

وما ميكن مالحظتو قوة التأثَت ذلذه العملية على وحدة، ( 0.47)بـ  التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي
االستعانة بشكل توضيحو بميكن ( وىذا %50عملية التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي واليت ىي )

 :االنتشار لتوضيح ىذه العالقة بيانيا
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 المعرفة والتخطيط الستراتيجيات االتصال الترويجي تشار بين تطبيق(: شكل االن41شكل رقم)

 
فكلما زادت قيمة متغَت عملية من خالل الشكل أعاله نالحظ وجود عالقة خطية وطردية بُت ادلتغَتين 

توزيع ادلعرفة  أدى ذلك إىل زيادة قيمة متغَت التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي، وعليو فإننا سنقبل 
 . H0ورفض الفرضية H1الفرضية 

 ثانيا: دراسة نتائج االنحدار المتعدد 

 إدارةعمليات  أبعاد تأثَتاالضلدار ادلتعدد دلعرفة حتليل نتائج نقوم سنحاول من خالل ىذه الدراسة أن 
عدد على التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي وعلى كل بعد من أبعاده، فمن خالل االضلدار ادلتادلعرفة 

ميكننا ترتيب أبعاد عمليات إدارة ادلعرفة حسب درجة تأثَتىا على التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي 
 وعلى كل مرحلة من مراحلو كما سيلي:

 ختبار فيشر كما سيلي:ااجلدول ادلوايل يظهر نتائج  :اثر أبعاد إدارة المعرفة على تحليل الحالة

 شر ألثر أبعاد إدارة المعرفة على تحليل الحالة(: نتائج اختبار في40جدول رقم)
 مستوى الداللة D درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.00 10.89 5.00 3.90 االنحدار

 42.00 3.01 البواقي
  

 47.00 6.90 المجموع
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لداللة مستوى ا أنحيث نالحظ  ،من خالل نتائج اختبار فيشر يتبُت لنا معنوية معلمات النموذج
ادلتغَتات ادلستقلة وىذا ما يوضح وجود عالقة بُت  (5050) أقل من مستوى الداللة ادلعتمد( 5055)احملسوب 

)أبعاد عملية إدارة ادلعرفة( وادلتغَت التابع )حتليل احلالة(، أي أن النموذج صاحل من الناحية اإلحصائية لتفسَت التغَت 
 احلاصل يف ادلتغَت التابع.

 (: نتائج معادلة االنحدار المتعدد اثر أبعاد إدارة المعرفة على تحليل الحالة44جدول رقم)

 المتغيرات
 المعلمات المقدرة

T مستوى الداللة 
 المعياري الخطأ قيمة المعلمة

 0.01 2.58 0.82 2.12 الثابت

 0.19 1.33- 0.10 0.14- تشخيص المعرفة

 0.00 4.67 0.12 0.58 توليد المعرفة

 0.51 0.66 0.23 0.15 المعرفةتخزين 

 0.73 0.34- 0.25 0.09- توزيع المعرفة

 0.65 0.45 0.19 0.09 تطبيق المعرفة

 (spssاعتمادا على نتائج ) : من إعداد الباحثةالمصدر

( معنوية ادلتغَت tيتضمن اجلدول أعاله نتائج االضلدار ادلتعدد، حيث نالحظ من خالل اختبار ستودنت )
، أما باقي ادلتغَتات )تشخيص ادلعرفة وختزين ادلعرفة وتوزيع ادلعرفة وتطبيق %0عرفة( عند ادلستوى: )لتوليد ادل

( 0.65( و)0.73( و)0.51( و)0.19ادلعرفة( فهي غَت معنوية ألن مستوى الداللة احملسوب كان على التوايل: )
علية النسبية لكل متغَت يف التأثَت على ( أما معلمات النموذج فتوضح األ0.05اكرب من مستوى الداللة ادلعتمد )

أىم مراحل التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي أال وىي تشخيص وضع السوق وحتليل حالة ادلؤسسة، 
، وىذا أمر منطقي ألن يف (%00) حيث نالحظ أن متغَت توليد ادلعرفة ىو األقوى تأثَتا على ىذه العملية بنسبة

ج الفريق القائم على عملية التخطيط داخل وظيفة التسويق بادلؤسسة، إىل تفعيل كل ىذه ادلرحلة بالذات ػلتا 
مصدر من مصادر توليد واكتساب ادلعرفة السوقية لوضع تصور واضح ودقيق عن مكانة ادلؤسسة يف السوق كذا 

وجودة يف السوق، التشخيص ادلعمق حلالة ادلؤسسة ماديا وماليا وبشريا، فهنا يتم توضيح التهديدات والفرص ادل
وحتديد نقاط القوة والضعف اليت لدى ادلؤسسة، وىي تعترب أىم مرحلة من مراحل التخطيط إلسًتاتيجيات 

 االتصال الًتوغلي يف ادلؤسسات ادلنتجة لاللكًتونيات.
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 ختبار فيشر كما سيلي:ااجلدول ادلوايل يظهر نتائج  :اثر أبعاد إدارة المعرفة على تحديد األهداف

 (: نتائج اختبار فيشر اثر أبعاد إدارة المعرفة على تحديد األهداف47رقم) جدول

 مستوى الداللة D درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.00 19.08 5.00 3.15 االنحدار

 42.00 1.38 البواقي
  

 47.00 4.53 المجموع
  

 (spssاعتمادا على نتائج ) : من إعداد الباحثةالمصدر

مستوى الداللة  أنحيث نالحظ  ،الل نتائج اختبار فيشر يتبُت لنا معنوية معلمات النموذجمن خ
ادلتغَتات ادلستقلة وىذا ما يوضح وجود عالقة بُت  (5050) أقل من مستوى الداللة ادلعتمد( 5055)احملسوب 

حل من الناحية اإلحصائية لتفسَت )أبعاد عملية إدارة ادلعرفة( وادلتغَت التابع )حتديد األىداف( أي أن النموذج صا
 التغَت احلاصل يف ادلتغَت التابع.

 (: نتائج معادلة االنحدار المتعدد اثر أبعاد إدارة المعرفة على تحديد األهداف44جدول رقم)

 (spssاعتمادا على نتائج ) : من إعداد الباحثةالمصدر

( معنوية tدار ادلتعدد، حيث نالحظ من خالل اختبار ستودنت )يتضمن اجلدول أعاله نتائج االضل
، أما باقي ادلتغَتات )تطبيق ادلعرفة( فهي غَت 5%ادلتغَتات )توليد ادلعرفة، ختزين ادلعرفة، توزيع ادلعرفة( عند ادلستوى 

، أما معلمات (5005( اكرب من مستوى الداللة ادلعتمد )0.39معنوية ألن مستوى الداللة احملسوب ذلا كان )
النموذج فتوضح األعلية النسبية لكل متغَت يف التأثَت على ثاين أىم مرحلة من مراحل التخطيط السًتاتيجيات 

 المتغيرات
 المعلمات المقدرة

t مستوى الداللة 
 الخطا المعياري قيمة المعلمة

 0.00 3.31 0.56 1.84 الثابت

 0.39 0.86- 0.07 0.06- خيص المعرفةتش

 0.00 3.61 0.08 0.31 توليد المعرفة

 0.03 2.28 0.16 0.36 تخزين المعرفة

 0.01 2.87- 0.17 0.49- توزيع المعرفة

 0.00 4.09 0.13 0.53 تطبيق المعرفة
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االتصال الًتوغلي، حيث نالحظ أن متغَت تطبيق ادلعرفة ىو األقوى تأثَتا، وذلك راجع إىل أن عملية االكتساب 
ويقي للمؤسسة، قد مت جتميعها يف مرحلة حتليل احلالة لتأيت مرحلة والتوليد لكل ادلعارف اليت ختص الوضعية التس

تطبيق نتيجة التحليل األويل لتلك ادلعارف يف االختيار الدقيق والسليم لألىداف الًتوغلية للمؤسسة، واليت غلب 
، ادلعرفة زينختأن تصب يف نفس االختيار االسًتاتيجي التسويقي واالختيار االسًتاتيجي للمؤسسة، مث يليو متغَت 

 رفاتوليد معمتغَت أين يتم توثيق تلك األىداف وتسجيلها على الوثائق أو احلواسيب اآللية،  ليليو يف األخَت 
فيؤثر بطريقة عكسية على عملية  توزيع ادلعرفةأخرى ػلتاجها الفريق للمراحل ادلتبقية من التخطيط، أما ادلتغَت 

د األىداف واضحة واألىداف منسجمة مع ادلعارف ادلكتسبة عن حتديد األىداف، فكلما كانت عملية حتدي
وضع ادلؤسسة والفريق القائم على التخطيط متفق إىل حد كبَت على ما مت وضعو من أىداف تكون عملية توزيع 

رار ادلعارف األولية ادلكتسبة يف ادلرحلة األوىل على باقي األفراد العاملُت بقسم التسويق للمساعدة على اختاذ الق
 بشأن طريقة حتديد األىداف غَت فعالة، يف حُت العكس وارد يف قسم التسويق بادلؤسسات ادلنتجة لإللكًتونيات.

ختبار ااجلدول ادلوايل يظهر نتائج : اثر أبعاد إدارة المعرفة على اختيار اإلستراتيجية الترويجية المناسبة
 فيشر كما سيلي:

أبعاد إدارة المعرفة على اختيار اإلستراتيجية الترويجية  (: نتائج اختبار فيشر اثر41جدول رقم)
 المناسبة

 مستوى الداللة D درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.00 20.51 5.00 11.18 االنحدار

 42.00 4.58 البواقي
  

 47.00 15.75 المجموع
  

 (spssاعتمادا على نتائج ) : من إعداد الباحثةالمصدر

مستوى الداللة  أنحيث نالحظ  ،نتائج اختبار فيشر يتبُت لنا معنوية معلمات النموذجمن خالل 
ادلتغَتات ادلستقلة وىذا ما يوضح وجود عالقة بُت  (5050) أقل من مستوى الداللة ادلعتمد( 5055)احملسوب 

سبة(، أي أن النموذج صاحل من الناحية )أبعاد عملية إدارة ادلعرفة( وادلتغَت التابع )اختيار اإلسًتاتيجية الًتوغلية ادلنا
 اإلحصائية لتفسَت التغَت احلاصل يف ادلتغَت التابع.
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(: نتائج معادلة االنحدار المتعدد اثر أبعاد إدارة المعرفة على اختيار اإلستراتيجية الترويجية 44جدول رقم)
 المناسبة

 المتغيرات
 المعلمات المقدرة

t مستوى الداللة 
 الخطا المعياري ةقيمة المعلم

 0.37 0.91 1.01 0.92 الثابت

 0.01 2.74 0.13 0.35 تشخيص المعرفة

 0.04 2.13 0.15 0.33 توليد المعرفة

 0.07 1.84- 0.28 0.52- تخزين المعرفة

 0.80 0.25 0.31 0.08 توزيع المعرفة

 0.03 2.28 0.23 0.53 تطبيق المعرفة

 (spssا على نتائج )اعتماد : من إعداد الباحثةالمصدر

( معنوية tيتضمن اجلدول أعاله نتائج االضلدار ادلتعدد، حيث نالحظ من خالل اختبار ستودنت )
، أما باقي ادلتغَت ) ختزين ادلعرفة 5%ادلتغَتات )تشخيص ادلعرفة، لتوليد ادلعرفة، وتطبيق ادلعرفة( عند ادلستوى 

اللة احملسوب ذلا كان  اكرب من مستوى الداللة ادلعتمد، أما وتوزيع ادلعرفة( فهي غَت معنوية ألن مستوى الد
معلمات النموذج فتوضح األعلية النسبية لكل متغَت يف أحد مراحل التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي 

وىذا حيث نالحظ أن متغَت تطبيق ادلعرفة ىو األقوى تأثَتا،  اختيار اإلسًتاتيجية الًتوغلية ادلناسبة،وىي عملية 
راجع ألن عملية توليد ادلعرفة يف ادلرحلة األوىل والثانية ومن مث التحديد الدقيق لألىداف الًتوغلية ادلرغوب الوصول 

، وعملية إليها حتتاج إىل تطبيقها يف شكل اختيار نوع اإلسًتاتيجية الًتوغلية ادلناسبة لوضع ادلؤسسة التسويقي
ىل تطبيقها يف شكل برامج وسياسات معينة قبل وضعها على الوثائق وختزينها االختيار تعترب أفكارا متولدة حتتاج إ

 على احلواسيب اآللية.

ختبار فيشر  ااجلدول ادلوايل يظهر نتائج اختيار المزيج الترويجي المناسب:  اثر أبعاد إدارة المعرفة على
 كما سيلي:

 يار المزيج الترويجي المناسب(: اختبار فيشر الثر أبعاد إدارة المعرفة على اخت44جدول رقم)
 مستوى الداللة D درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.00 27.92 5.00 16.22 االنحدار

 42.00 4.88 البواقي
  

 47.00 21.10 المجموع
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مستوى الداللة  أنحيث نالحظ  ،من خالل نتائج اختبار فيشر يتبُت لنا معنوية معلمات النموذج
ادلتغَتات ادلستقلة وىذا ما يوضح وجود عالقة بُت  (5050) أقل من مستوى الداللة ادلعتمد( 5055)احملسوب 

)أبعاد عملية إدارة ادلعرفة( وادلتغَت التابع )اختيار ادلزيج الًتوغلي ادلناسب(، أي أن النموذج صاحل من الناحية 
 اإلحصائية لتفسَت التغَت احلاصل يف ادلتغَت التابع.

 (: نتائج معادلة االنحدار اثر أبعاد إدارة المعرفة على اختيار المزيج الترويجي المناسب42)جدول رقم

 المتغيرات
 المعلمات المقدرة

T مستوى الداللة 
 المعياري الخطأ قيمة المعلمة

 0.08 1.80 1.05 1.88 الثابت

 0.02 2.36- 0.13 0.31- تشخيص المعرفة

 0.02 2.34 0.16 0.37 توليد المعرفة

 0.06 1.91- 0.29 0.56- تخزين المعرفة

 0.02 2.35 0.32 0.75 توزيع المعرفة

 0.37 0.90 0.24 0.22 تطبيق المعرفة

 (spssاعتمادا على نتائج ) : من إعداد الباحثةالمصدر

( معنوية tيتضمن اجلدول أعاله نتائج االضلدار ادلتعدد، حيث نالحظ من خالل اختبار ستودنت )
، أما ادلتغَت )تطبيق ادلعرفة( فهي غَت 5%ات )تشخيص ادلعرفة، توليد ادلعرفة، وتوزيع ادلعرفة( عند ادلستوى: ادلتغَت 

(، أما معلمات 5005( اكرب من مستوى الداللة ادلعتمد )0.37معنوية ألن مستوى الداللة احملسوب ذلا كان )
أحد مراحل التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي النموذج فتوضح األعلية النسبية لكل متغَت يف التأثَت على 

حيث نالحظ أن متغَت توزيع ادلعرفة ىو األقوى تأثَتا بنسبة اختيار عناصر ادلزيج الًتوغلي ادلناسب، وىي عملية 
( وىو راجع ألن عملية اختيار نوع اإلسًتاتيجية الًتوغلية ادلناسبة ميلي على الفريق القائم على التخطيط 0.75)

اختيار عناصر ادلزيج الًتوغلي األنسب لتلك اإلسًتاتيجية وىذه ادلرحلة حتتاج إىل ختزين تلك ادلعرفة وتوزيعها على 
األفراد العاملُت بالقسم لتوليد أفكار ومعارف أخرى تساىم يف وضع خطط بديلة للخطة الًتوغلية ادلختارة وحتديد 

 .ة عن باقي ادلتنافسُتعناصر ادلزيج الًتوغلي بشكل متميز مييز ادلؤسس
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 ختبار فيشر كما سيلي:ااجلدول ادلوايل يظهر نتائج  دارة المعرفة على إعداد الموازنة:اثر أبعاد إ

 (: نتائج اختبار فيشر اثر أبعاد إدارة المعرفة على إعداد الموازنة44جدول رقم)
 مستوى الداللة D درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.00 17.57 5.00 7.15 راالنحدا

 42.00 3.42 البواقي
  

 47.00 10.56 المجموع
  

 (spssاعتمادا على نتائج ) : من إعداد الباحثةالمصدر

مستوى الداللة  أنحيث نالحظ  ،من خالل نتائج اختبار فيشر يتبُت لنا معنوية معلمات النموذج
ادلتغَتات ادلستقلة وىذا ما يوضح وجود عالقة بُت  (5050) أقل من مستوى الداللة ادلعتمد( 5055)احملسوب 

)أبعاد عملية إدارة ادلعرفة( وادلتغَت التابع )إعداد ادلوازنة(، أي أن النموذج صاحل من الناحية اإلحصائية لتفسَت 
 التغَت احلاصل يف ادلتغَت التابع.

 اد الموازنة(: نتائج معادلة االنحدار اثر أبعاد إدارة المعرفة على إعد42جدول رقم)

 المتغيرات
 المعلمات المقدرة

t مستوى الداللة 
 الخطا المعياري قيمة المعلمة

 0.40 0.84 0.88 0.74 الثابت

 0.04 2.17 0.11 0.24 تشخيص المعرفة

 0.00 3.70 0.13 0.49 توليد المعرفة

 0.51 0.66- 0.24 0.16- تخزين المعرفة

 0.63 0.48- 0.27 0.13- توزيع المعرفة

 0.06 1.97 0.20 0.40 تطبيق المعرفة

 (spssاعتمادا على نتائج ) : من إعداد الباحثةالمصدر

( معنوية tيتضمن اجلدول أعاله نتائج االضلدار ادلتعدد، حيث نالحظ من خالل اختبار ستودنت )
ادلتغَتات )ختزين ادلعرفة  ، أما باقي5%ادلتغَتات )تشخيص ادلعرفة وتوليد ادلعرفة وتطبيق ادلعرفة( عند ادلستوى: 

وتوزيع ادلعرفة وتطبيق ادلعرفة( فهي غَت معنوية ألن مستوى الداللة احملسوب ذلا كان اكرب من مستوى الداللة 
ادلعتمد، أما معلمات النموذج فتوضح األعلية النسبية لكل متغَت يف التأثَت على أحد مراحل التخطيط 

وىو إعداد ادلوازنات وترتيبها يف جداول زمنية، حيث نالحظ أن متغَت توليد السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي، أال 
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ادلعرفة ىو األقوى تأثَتا، ألنو يف ىذه ادلرحلة ػلتاج الفريق القائم على اختاذ القرارات إىل معارف خرباء 
 .لتنفيذ ومتخصصُت يف احملاسبة وادلالية لتوليد برامج حاسوبية وتصميم جداول مالية ولوحات بأوامر ا

 ختبار فيشر كما سيلي:ااجلدول ادلوايل يظهر نتائج  :أثر أبعاد إدارة المعرفة على التقويم والرقابة

 (: اختبار فيشر أثر أبعاد إدارة المعرفة على التقويم والرقابة40جدول رقم)
 مستوى الداللة D درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.00 13.93 5.00 4.05 االنحدار

 42.00 2.44 البواقي
  

 47.00 6.50 المجموع
  

 (spssاعتمادا على نتائج ) : من إعداد الباحثةالمصدر

مستوى الداللة  أنحيث نالحظ  ،من خالل نتائج اختبار فيشر يتبُت لنا معنوية معلمات النموذج
ادلتغَتات ادلستقلة القة بُت وىذا ما يوضح وجود ع (5050) أقل من مستوى الداللة ادلعتمد( 5055)احملسوب 

)أبعاد عملية إدارة ادلعرفة( وادلتغَت التابع )التقوًن والرقابة(، أي أن النموذج صاحل من الناحية اإلحصائية لتفسَت 
 التغَت احلاصل يف ادلتغَت التابع.

 (: نتائج معادلة االنحدار أثر أبعاد إدارة المعرفة على التقويم والرقابة44جدول رقم)

 ر التباينمصد
 المعلمات المقدرة

t مستوى الداللة 
 الخطا المعياري قيمة المعلمة

 0.01 2.57 0.74 1.90 الثابت

 0.92 0.11 0.09 0.01 تشخيص المعرفة

 0.00 3.95 0.11 0.44 توليد المعرفة

 0.13 1.55- 0.21 0.32- تخزين المعرفة

 0.25 1.17 0.23 0.26 توزيع المعرفة

 0.89 0.14 0.17 0.02 رفةتطبيق المع

 (spssاعتمادا على نتائج ) : من إعداد الباحثةالمصدر

( معنوية ادلتغَت tيتضمن اجلدول أعاله نتائج االضلدار ادلتعدد، حيث نالحظ من خالل اختبار ستودنت )
ع ادلعرفة  وتطبيق ، أما باقي ادلتغَتات )تشخيص ادلعرفة، ختزين ادلعرفة، توزي5%)توليد ادلعرفة( عند ادلستوى: 
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(، 0.25(، )0.13(، )0.92ادلعرفة( فهي غَت معنوية ألن مستوى الداللة احملسوب ذلا كان على الًتتيب: )
(، أما معلمات النموذج فتوضح األعلية النسبية لكل متغَت يف 5005( أكرب من مستوى الداللة ادلعتمد )0.89و)

االتصال الًتوغلي، أال وىو التقوًن والرقابة على تنفيذ الربامج التأثَت على أحد مراحل التخطيط السًتاتيجيات 
والسياسات ادلخطط ذلا وتسجيل االضلرافات مث تصحيحها، حيث نالحظ أن متغَت توليد ادلعرفة ىو الوحيد 

قائم األقوى تأثَتا على آخر مراحل التخطيط السًتاجتيات االتصال الًتوغلي، ألنو يف ىذه ادلرحلة ػلتاج الفريق ال
على اختاذ القرارات إىل توليد معارف جديدة ختص عملية تصميم معايَت للرقابة وتقييم األداء واكتساب معرفة 

 تعمل على تسجيل اضلرافات األداء إن وجدت وتقوميها آنيا.

 : نموذج بناء المعادالت الهيكليةالمبحث الثاني

  عاملي التوكيديول: اختبار صد  متغيرات الدراسة بالتحليل الالمطلب األ

 عملية إدارة المعرفةأوال: 

سنحاول يف ىذا ادلطلب تطبيق ظلذجة ادلعادالت البنائية من أجل اختبار مدى مطابقة البيانات للنموذج 
النظري، وذلك من خالل اختبار صدق ظلوذج القياس لعمليات اإلدارة مث صدق ظلوذج القياس لعملية التخطيط 

 ق البناء للعالقة بُت ىذين األخَتين.للًتويج وأخَتا اختبار صد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بالمؤسسات المنتجة لاللكترونياتعلى التخطيط الستراتيجيات االتصال إدارة المعرفة أثر تطبيق قياس  ...................:الخامسالفصل 

218  

 

 المعرفة إدارةنموذج القياس لعمليات (: 44شكل رقم)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (spssاعتمادا على نتائج ) : من إعداد الباحثةالمصدر

، حيث يتضمن ىذا ادلتغَت الكامن عمليات إدارة ادلعرفةظلوذج القياس للمتغَت الكامن  أعاله الشكليبُت 
 كالتايل:أو أبعاد  مؤشرات  مخس مقياس( )

 وخطأ القياس اخلاص بو تطبيق ادلعرفة  مؤشر (e5) 
  وخطأ القياس اخلاص بو توزيع ادلعرفة مؤشر (e4) 
  بو وخطأ القياس اخلاصختزين ادلعرفة مؤشر (e3) 
  وخطأ القياس اخلاص بوتوليد ادلعرفة مؤشر (e2) 

 بووخطأ القياس اخلاص تشخيص ادلعرفة  مؤشر (e1) 

أيضا يوضح الشكل نتائج التحليل العاملي التوكيدي وادلتمثلة يف التشبعات )االرتباط بُت ادلقياس 
 وادلؤشرات( ومؤشرات تطابق النموذج مع البيانات، وميكن تلخيص ىذه النتائج يف اجلدول التايل:

 قيم مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات
 514,5بع كاي مر 

 5درجة الحرية 
 7.367مستوى الداللة 

 783.,مربع كاي المعياري 
 7.998مؤشر المطابقة المقارن 
 7.996مؤشر توكر لويس 
 7.740 مؤشر رامسي
 

 
 

0e 

 المعرفة  طبيقت المعرفة  توزيع المعرفة  تخزين المعرفة  توليد تشخيص المعرفة 

e1 0e 3e 7e 

5100 0157 5150 5105 5105 

  عمليات إدارة المعرفة 

0.94 1.02 
0.87 

0.71 0.51

§ 
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 ادلعرفة: عمليات إدارة يوضح اجلدول التايل نتائج التحليل العاملي التوكيدي دلقياس

 عمليات إدارة المعرفة(: نتائج التحليل العاملي التوكيدي ل26جدول رقم)
 تباين الخطأ مستوى المعنوية المحسوب التشبعات المعيارية المؤشرات
 5000 5155 50,7 تطبيق المعرفة

 0057 5155 0050 توزيع المعرفة

 5050 5155 5005 تخزين المعرفة

 5005 5155 5050 توليد المعرفة

 5005 5155 5000 تشخيص المعرفة

 قيم مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات

 00700كاي :  مربع

 0احلرية :  درجة

 50355الداللة :  مستوى

 00503ادلعياري :  كاي مربع

 0,,50ادلقارن :  ادلطابقة مؤشر

 5,,50لويس :  توكر مؤشر
 50570مؤشر رامسي : 

 

قيمة التشبعات  تالقياس اظهر مطابقة جيدة للبيانات حيث بين ن ظلوذجأ أعالهيتضح من اجلدول 
كما بينت ،  (، وكلها دالة إحصائيا(5050)كلها أعلى من ) بُت ادلؤشرات وادلقياس صدق التقارب ادلعيارية ادلرتفعة

فة، حيث  أيضا ىذه القيم أعلية كل من مؤشر توزيع ادلعرفة وتطبيق ادلعرفة يف حتديد مقياس عمليات إدارة ادلعر 
 كانت قيم التشبعات لديها مرتفعة جدا مقارنة مع ادلؤشرات األخرى.

  ميكن استنتاج ما يلي: قيم مؤشرات تطابق النموذج مع البياناتأيضا من خالل 
 ( شلا يعٍت قبول الفرضية الصفرية اليت تعٍت تطابق البيانات مع 5050كانت قيمة مستوى الداللة اكرب من )

 النموذج 
 شلا يدل على  مطابقة النموذج  0(، وىذه القيمة اقل من 00503كاف تربيع ادلعياري )  بلغت قيمة

 للبيانات مطابقة كبَتة جدا؛
 ( 0أخذ مؤشر ادلطابقة ادلقارن ومؤشر توكر لويس قيمة قريبة من)  وىذا ما يدل ايضا على جودة ادلطابقة

 العالية ذلذا النموذج.
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 شلا يعٍت وجود ابتعاد ضئيل جدا للنموذج الذي ( 5050) ل منوىي اق (50570) اخذ مؤشر رامسي قيمة
 دتثلو البيانات عن النموذج االفًتاضي أو النظري.

 وأخَتا ومن خالل النتائج السابقة ميكن تأكيد الصدق العاملي لنموذج قياس عمليات إدارة ادلعرفة.

 عملية التخطيط إلستراتيجيات االتصال الترويجيثانيا: 
 لعملية التخطيط للترويجنموذج القياس  (:44شكل رقم)

 
 

 

 

 

 

 

 (spssاعتمادا على نتائج ) : من إعداد الباحثةالمصدر
 

 
يبُت الشكل أعاله ظلوذج القياس للمتغَت الكامن عملية التخطيط للًتويج ، حيث يتضمن ىذا ادلتغَت الكامن 

 )مقياس( ست  مؤشرات أو أبعاد كالتايل :
  مؤشر اختيار ادلزيج الًت( وغلي ادلناسب وخطأ القياس اخلاص بوe4) 
  اإلسًتاتيجيةمؤشر اختيار ( الًتوغلية ادلناسبة وخطأ القياس اخلاص بوe3) 
 ( مؤشر حتديد األىداف الًتوغلية وخطأ القياس اخلاص بوe2) 
 ( مؤشر اجلدولة وادلوازنات وخطأ القياس اخلاص بوe5) 
 مؤشر التنفيذ وادلراقبة وخطأ القياس اخلاص ب( وe6) 
 ( مؤشر حتليل احلالة وخطأ القياس اخلاص بوe1) 

 قيم مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات
 20.325مربع كاي 

 9درجة الحرية 
 0.016مستوى الداللة 

 2.258مربع كاي المعياري 
 0.940مؤشر المطابقة المقارن 
 0.899مؤشر توكر لويس 

0e 

تشخيص 
  الحالة

تحديد 
  األهداف

اختيار 
  اإلستراتيجية

e1 0e 3e 7e 

0.66 0.62 0.37 

0.92 0.81 0.79 0.61

§ 

5e 

اختيار عناصر 
  المزيج

إعداد 
  الموازانات

0.73 0.84 

عملية الخطيط إلستراتيجيات 
 االتصال الترويجي

0.85 

التقوبم 
  والرقابة

0.77 

0.6 
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أيضا يوضح الشكل نتائج التحليل العاملي التوكيدي وادلتمثلة يف التشبعات )االرتباط بُت ادلقياس 
 وادلؤشرات( ومؤشرات تطابق النموذج مع البيانات، وميكن تلخيص ىذه النتائج يف اجلدول التايل:

 :عملية التخطيط للًتويجلالتحليل العاملي التوكيدي يوضح اجلدول التايل نتائج و 

 (: نتائج التحليل العاملي التوكيدي لعملية التخطيط للترويج44جدول رقم)
 تباين الخطأ مستوى المعنوية المحسوب التشبعات المعيارية المؤشرات
 5035 5055 5050 تحليل الحالة

 5050 5055 ,505 تحديد األهداف الترويجية

 5055 5055 5000 االستراتيجية الترويجية المناسبة اختيار

 5007 5055 50,0 اختيار المزيج الترويجي المناسب

 5153 5055 5000 الجدولة والموازنات

 5055 5055 5055 التنفيذ والمراقبة

 قيم مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات

 050300كاي :  مربع

 ,احلرية :  درجة

 5005الداللة :  مستوى

 00000ادلعياري :  كاي مربع

 50,75ادلقارن :  ادلطابقة مؤشر

 ,,500لويس :  توكر مؤشر
 

قيمة التشبعات  تظلوذج القياس اظهر مطابقة جيدة للبيانات حيث بين إن أعالهيتضح من اجلدول 
كما ،  ة إحصائية(( وكلها ذات دالل5050)كلها أعلى من ) بُت ادلؤشرات وادلقياس صدق التقاربادلعيارية ادلرتفعة 

بينت أيضا ىذه القيم األعلية النسبية دلؤشر اختيار ادلزيج الًتوغلي ادلناسب ومؤشر اجلدولة وادلوازنات يف حتديد 
 على التوايل: (5000( و)50,0مقياس عملية التخطيط للًتويج، حيث بلغت قيمة تشبعو ادلعياري )

 ميكن استنتاج ما يلي: اتقيم مؤشرات تطابق النموذج مع البيانأيضا من خالل 

 ( شلا يدل على مطابقة النموذج 0(، وىذه القيمة اقل من)00000بلغت قيمة كاف تربيع ادلعياري )
 للبيانات مطابقة كبَتة؛

 ( وىذا ما يدل أيضا على جودة ادلطابقة 0أخذ مؤشر ادلطابقة ادلقارن ومؤشر توكر لويس قيمة قريبة من )
 العالية ذلذا النموذج.
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 ن خالل النتائج السابقة ميكن تأكيد الصدق العاملي لنموذج قياس عملية التخطيط للًتويج.إذن م

 اختبار صد  البناء للنموذج النظري ثالثا:
بعد التأكد من صدق ظلاذج القياس تأيت اآلن مرحلة التأكد من صدق البناء للنموذج النظري الذي مت 

 االقتصادية والدراسات السابقة:افًتاضو من طرف الباحث بعد مراجعة األدبيات 

 وعملية التخطيط للترويج البناء للعالقة بين عمليات إدارة المعرفةنموذج : (42شكل رقم)
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميثل الشكل أعاله ظلوذج ادلعادالت البنائية والغرض منو ىو معرفة العالقة السببية بُت ادلتغَتين الكامنُت 
 ادلعرفة وعملية التخطيط للًتويج، وذلك باختبار صالحية النموذج من خالل )الغَت مشاىدين( عمليات إدارة 

 بعض ادلؤشرات اإلحصائية ادلوضحة يف اجلدول التايل:

 

  

عمليات إدارة 
 المعرفة

 

 المعرفة زيعتو 

 المعرفةخزين ت

 المعرفة توليد

 تشخيص المعرفة

 المعرفةتطبيق 

1e 

2e 

5e 

4e 

3e 

0.49 

0.72 

0.89 

1.00 

0.95 

0.91 

1.00 

0.78 

0.52 

0.24 

 قيم مؤشرات تطابق النموذج مع البيانات
 144.479مربع كاي 

 43درجة الحرية 
 0.000مستوى الداللة 
 3.360اري مربع كاي المعي

 0.820مؤشر المطابقة المقارن 
 0.770مؤشر توكر لويس 

 

 اختيار عناصر المزيج

6e 

7e 

التخطيط إلستراتيجيات 
 االتصال الترويجي 

 الرقابة والتقويم

الجدولة 
 والموازنات

0.77 

0.59 

0.84 
0.70 

0.93 
0.87 

0.81 

 اختيار اإلستراتيجية 
 الترويجية

 تحديد األهداف

 تحليل الحالة
11e 

12e 

10e 

9e 

8e 

0.66 
0.78 

0.61 

0.62 

0.37 

0.87 

0.76 
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 (: ملخص نتائج اختبار نموذج البناء41جدول رقم)
 لويس توكر مؤشر المقارن المطابقة مؤشر المعياري كاي مربع النموذج

 5055 5,005 3035 نتائج اختبار النموذج

 من خالل نتائج اختبار ظلوذج البناء يتضح لنا ما يلي:

 ( شلا يدل على  مطابقة النموذج 0(، وىذه القيمة اقل من )3035بلغت قيمة كاف تربيع ادلعياري )
 للبيانات مطابقة كبَتة؛

 (وىذا ما يدل أيضا على جود505أخذ مؤشر ادلطابقة ادلقارن ومؤشر توكر لويس قيمة أكرب من ) ة
 ادلطابقة اجليدة ذلذا النموذج.

إذن وبعد اختبار صدق النموذج النظري تبُت لنا وجود عالقة دالة بُت ادلتغَتين، ىذه العالقة تتمثل يف 
(، 5005التأثَت ادلوجب لعمليات إدارة ادلعرفة على عملية التخطيط للًتويج، ىذا التأثَت بلغ قيمة معيارية قدرىا )

دلستقل )عمليات إدارة ادلعرفة( باضلراف معياري واحد يزيد ادلتغَت التابع )عملية التخطيط أي كلما زاد ادلتغَت ا
  ( اضلراف معياري.5005للًتويج( بـ )

 : نتائج الدراسة التطبيقيةثانيالمطلب ال
أنشطة إدارة ادلعرفة عمليات إن ادلؤسسات ادلنتجة لاللكًتونيات بوالية برج بوعريريج دتارس كافة  -
، حيث الحظنا أن أكثر األنشطة شلارسة يف ادلؤسسات ادلنتجة االلكًتونيات ىو نشاط ختزين ادلعرفة جيدةبدرجة 

الذي قد يعود إىل طبيعة عمل ىذه ادلؤسسات ألهنا مؤسسات إنتاجية لاللكًتونيات وحباجة ماسة إىل العمل 
كما أن ادلؤسسات   ،كانت حباجة إىل ذلكعلى توفَت كل الوسائل التقنية خلزن معارفها ليتم إعادة توزيعها مىت  

التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي بدرجة عالية، حيث أظهرت ومراحل ادلعنية بالدراسة دتارس كافة أنشطة 
النتائج أهنا تركز على مرحلة تشخيص وحتليل حالة ادلؤسسة من حيث البيئة التسويقية أو من حيث اإلمكانات 

بشرية مبتوسط حسايب عام عال جدا، ألن ىذه ادلرحلة تعترب ادلدخل األساسي لعملية حتديد ادلادية وادلالية وال
األىداف واختيار نوع اإلسًتاتيجية ادلتبناة، أما مرحلة حتديد ادلوازنات ادلالية وإعداد اجلداول الزمنية لألنشطة 

 ليأيت بعدىا عملية التنفيذ ،اىتماما الًتوغلية وترتيب األولويات من تلك األنشطة فقد كانت من أكثر ادلراحل
والرقابة على تنفيذ األنشطة ومقارنة مستويات اإلصلاز مبا مت حتديده من أىداف عملية، أما باقي العمليات فهي 

 دتارس بشكل جيد كما ستوضحو النتائج التالية:

 

من خالل  إن عملية تشخيص للمعرفة دتارس بدرجة عالية يف ادلؤسسات ادلنتجة لاللكًتونيات -
التفحص عرب شبكة االنًتنيت، وتفحص اخلربات الفردية الداخلية واخلربات اجملمعة من خالل جتارهبا مع ادلنظمات 
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ادلنافسة، وىذا التشخيص يسمح للمؤسسات مبعرفة ما تعرفو من معارف، وما غلب أن تعرفو من معارف ومل تصل 
 ة بشكل جيد.يادلعرفحتديد األقسام ذات الفجوة إليها، لكن دون أن يتم 

 

ىناك شلارسة فعلية لنشاط توليد ادلعرفة داخل ادلؤسسات ادلنتجة لاللكًتونيات من خالل أقسام  -
ومن خالل تشكيل وحدات متخصصة وفرق عمل للتعلم ادلعريف، وكذا اعتماد ادلصادر اخلارجية البحث والتطوير 

 مقابل مبالغ مالية.ما ينقصها من معارف تكنولوجية  ءادلتخصصة كمصدر القتنا
 

تقوم ادلؤسسات ادلنتجة لاللكًتونيات برصد كل ما ىو جديد من تطور تكنولوجي وتطور يف تقنية  -
اإلعالم واالتصاالت، ألجل االستفادة منها وتوظيفها يف خزن معارفها الظاىرة واحملولة من ادلعارف الضمنية 

ومصدر قوة تلك ادلؤسسات، حيث صلد ادلؤسسات لعماذلا ذوي اخلربات والذين يعتربون رأس مال حقيقي، 
األنظمة اخلبَتة عتماد على باالادلعرفة ادلتكسبة على ذاكرة تنظيمية خاصة، و ادلنتجة لاللكًتونيات تعتمد يف ختزين 

بالوقت ادلناسب فَت ادلعرفة الالزمة تو إىل دف ، وعملية اخلزن تلك هتونظم الذكاء الصناعي( ،)نظم دعم القرار
منفعة ادلعرفة مع كلفة خزهنا فدرجة شلارستها كانت  ، يف حُت أن مقارنةرير موجزة شلا يقلل جهد البحث عنهاوبتقا

متوسطة بالنسبة لتلك ادلؤسسات وىذا راجع إىل أن كل ادلعارف ىي معارف حتتاجها ادلؤسسة وللمؤسسة القدرة 
 على ختزينها.

 

، حيث (7000)عالية مبتوسط حسايب عام قدر ب  إن شلارسة نشاط توزيع ادلعرفة جاءت كلها بدرجة -
إدارة ادلؤسسات ادلنتجة لاللكًتونيات تعتمد يف توزيع معارفها على التدريب واحلوار بُت فرق العمل بأسلوب 
العمل اجلماعي بشكل عايل جدا، مث يليو الًتكيز على توزيع الوثائق والنشرات وشبكة ادلعلومات وتدوير األعمال 

التعلم التنظيمي لية، أما عملية  األفراد، واالستعانة بعقد ادلؤدترات والندوات الداخلية، بدرجة شلارسة عاالوظيفية بُت
فكانت شلارسة بدرجة متوسطة شلا يوحي أن ادلؤسسات ادلنتجة لاللكًتونيات تعمل على ضمان توزيع ادلعرفة بُت 

 سب، ليتم االستفادة منها على أحسن وجو.العاملُت وإيصال ادلعرفة الالزمة لقسم معُت بالوقت ادلنا
 

إن نشاط تطبيق ادلعرفة شلارس بادلؤسسات ادلنتجة لاللكًتونيات بدرجة عالية نوعا ما، حيث تسعى  -
ادلخزنة لديها، وذلك  لمعرفةالفاعل لتطبيق الجل أكافة ادلستلزمات ادلادية والبشرية من إدارة تلك ادلؤسسات إىل توفَت 

الفرق الداخلية لتطبيق معارفهم ادلتضمنة يف عقوذلم، واستخدام إعطاء احلرية الالزمة للعاملُت تدعو إىل  بنشر ثقافة منظمة
تعمل إدارة ادلؤسسات على  للمعرفة ادلتولدة حديثاولضمان التطبيق اجليد ، والتدريب الفرقي من قبل خرباء متمرسُت

 يات تطبيق تلك ادلعرفة.تقع عليو عاتقو مسؤولية متابعة آل تعيُت مدير للمعرفة
 

كما أظهرت نتائج التحليل أن ادلديرين بادلؤسسات ادلنتجة لاللكًتونيات القائمون على عملية  -
التخطيط يتفقون بدرجة عالية على أعلية الًتكيز على حتليل احلالة السوقية، وحتليل وتشخيص اإلمكانات ادلالية 

، بغية حتديد نقاط القوة والضعف، تعترب من  االعتبار عند التخطيطوأخذىا بعُتوادلادية والبشرية ادلتوفرة عليها 
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تفحص طبيعة سلوك ادلستهلك أىم األمور اليت تنظر إليها اإلدارة عند التخطيط السًتاتيجيات االتصال، بينما 
ع تفحص أوضا فكانت شلارسة بدرجة عالية وبنفس الدرجة مع  ومومسية الطلب وغَتىا من األمور ادلتعلقة بو

اليت ال تقل أعلية يف عملية التشخيص كمرحلة أساسية لتحديد الفرص  ادلنافسُت وإسًتاتيجياهتم الًتوغلية
 والتهديدات يف السوق.

 

نشاط حتديد األىداف الًتوغلية جاء بدرجة عالية، فسعي ادلؤسسات إىل بناء صورة ذىنية جيدة يف أن  -
يعترب أوىل األىداف اليت هتدف إليها إدارة ادلؤسسات من  يةبفعال ؤسسةوالعمل على إيصال رسائل ادلالسوق 

حضت بدرجة عالية  قابلة للقياسو زلددة عملية االتصال الًتوغلي ككل، وأعلية أن تكون كل أىداف ادلؤسسات 
للوضع  ومالئمةواضحة من ادلوافقة، كما أظهرت النتائج أنو يوجد اتفاق عام حول أن تكون األىداف الًتوغلية 

الصناعة تحليل ادلستمر لبيئة الىداف الًتوغلية دوريا يف ضوء نتائج تطوير األ، لكن عملية السائد نافسيالت
 االلكًتونية جاء بدرجة متوسطة.

 

ن نشاط اختيار اإلسًتاتيجية الًتوغلية ادلناسبة جاء على العموم بدرجة عالية، حيث أن آراء ادلديرين  إ -
الوسطاء  غراءات ادلمكنة وادلوجهة للتجار أواستعمال كل اإلًتاتيجي ادلتمثل يف تتباين بُت اختيار التوجو االس

إعالم وجذب مبعٌت اختيار إسًتاتيجية الدفع، أو اختيار التوجو االسًتاتيجي ادلتمثل يف  ألجل تصريف منتجاهتا
ند كل خيار إسًتاتيجي دتتلك مبعٌت اختيار إسًتاتيجية اجلذب، أو أمكانية ادلزج بينهما، وع ادلستهلكُت دلنتجاهتا

. بينما اجتاه إدارة ادلؤسسات لوضع اسًتاتيجيات تروغلية بديلة للتكيف مع ادلتغَتات غَت ادلتوقعةإدارة ادلؤسسات 
فجاءت بدرجة متوسطة، وقد يعود ىذه النسبة إىل ضعف مستوى  سًتاتيجية تسويقية متكاملة للمزيج الًتوغليإ

  على التخطيط أو ضعف للمقدرة ادلالية دلعظم ادلؤسسات.ادلعرفة التسويقية للقائمُت

وع ادلؤسسة يف السوق فقد جاء بدرجة عالية، حيث نأما عملية اختيار عناصر ادلزيج الًتوغلي ادلناسب ل  -
عنوان أن أىم عناصر ادلزيج الًتوغلي اليت تتبناىا معظم إدارات ادلؤسسات كانت بالتسلسل كالتايل: اللجوء إىل 

منح ختفيضات وحسومات وتنظيم مسابقات بُت ادلستهلكُت ألجل تنشيط الطلب ، و زائنها األوفياءليد اخلاص الرب 
ؤسسة، مث بعد ذلك يأيت  مسبقا داخل ادل احملددةىداف عالنية وفق األإم رسائل يتصم، مث على منتجاهتا

نشر معلومات عن ادلؤسسة ، و ائنشبكة االنًتنيت لبيع منتجاهتا الكًتونيا لكسب ادلزيد من الزب استخدام
بشكل  ادلشاركة يف ادلعارض الوطنية والدولية، شهارية بشكل منتظم خالل السنةاإل أللواحاتومنتجاهتا على 

تدريب وتعليم ، ذاعة ألجل الدعاية ذلادارات العمومية واجلامعات وزلطات اإلتوطيد عالقاهتا مع اإل، مستمر
، كل تلك األنشطة جاءت بدرجة شلارسة عالية، أما وري لتحسُت خرباهتم البيعيةرجال البيع التابعُت ذلا بشكل د

فجاءت بدرجة شلارسة متوسطة، وىذا الًتتيب يف  ق بُت جهود البيع الشخصي وباقي عناصر الًتويجيتنسعملية ال
ة لاللكًتونيات عناصر ادلزيج الًتوغلي يعكس التوجو االسًتاتيجي الذي مت اختياره من أغلب ادلؤسسات ادلنتج
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حيث ورد يف حتليل النتائج السابقة أن توجو تلك ادلؤسسات كان ضلو تبٍت إسًتاتيجية الدفع للمنتجات االلكًتونية 
 بسوق الوالية أين تعرف منافسة زلتدمة.

أن عملية إعداد ادلوازنات ادلالية وإعداد اجلداول الزمنية لتنفيذ السياسات واألنشطة الًتوغلية جاءت   -
علومات ادلنظام ، انطالقا من عداد ادلوازنة الالزمة لتمويل احلملة الًتوغليةا بدرجة عالية، حيث أن عملية إكله

، ىي عملية أساسية لدى كل إدارات للحصول على ادلعلومات بشكل دقيق ويف الوقت ادلناسباحملاسيب 
لوحة بأوامر ، كما يتم إعداد ة الًتوغليةجداول زمنية وترتيب األولويات يف تنفيذ األنشطادلؤسسات، ومن مث وضع 

 .كلها أنشطة تتم شلارستها بدرجة عالية  التنفيذ اليومي للربامج والسياسات الًتوغلية

 

الرقابة على تنفيذ األنشطة الًتوغلية جاءت كلها بدرجة عالية أيضا، فالرقابة على تنفيذ ن عملية إ -
داء مدروسة ومكتوبة لتقوًن األمتا يف ذلك معايَت رقابية ميارس بدرجة عالية جدا، مستخد الًتوغلية طاخلط

اختاذ اإلجراءات التصحيحية كلما دعت ، ومن مث مقارنة األداء الفعلي للًتويج مع ادلخطط لو، أما عملية الًتوغلي
تسجيل فقد جاءت ىي األخرى بدرجة شلارسة عالية، لكن عملية  احلاجة لذلك أثناء تنفيذ اخلطة الًتوغلية

، فقد جاءت بدرجة رافات األداء احلايل للًتويج ومن مث اختاذ إجراءات تصحيحية دلرحلة التخطيط القادمةضلا
 شلارسة متوسطة.

بُت شلارسة عمليات إدارة ادلعرفة ومجيع أبعادىا يف كما أظهرت نتائج التحليل أنو ىناك فروق جوىرية    -
( تتفوق Condorل ادلتوسطات احلسابية أن مؤسسة )ادلؤسسات عينة الدراسة ويظهر لنا جليا من خالسلتلف 

( يقابلو اتساق شبو تام يف 4.69على كل ادلؤسسات يف تطبيقها لعمليات إدارة ادلعرفة مبتوسط حسايب قدره )
(، أما باقي Midea( مث )Geant( مث )Pacific(، ليليها يف الًتتيب مؤسسة )0.08إجابات ادلبحوثُت يقدر ب )

( الذي ظهر عند مؤسسة 3.2867تتقارب بقيم متفاوتة لتقل عند أدىن متوسط حسايب )ادلؤسسات فإهنا 
(Kidor.وىي مؤسسة صغَتة وفتية يف رلال صناعة االلكًتونيات ) 

 

 التخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوغلي ومجيع أبعاده )مراحلو( وجود فرق معنوي يفباإلضافة إىل    -
ف وتباين واضح بُت ادلؤسسات يف شلارستها لعملية التخطيط للًتويج، حيث ادلؤسسات، فهناك اختالبُت سلتلف 

(، لتليها يف 0.08(، واضلراف معياري )4.60( مجيع ادلؤسسات مبتوسط حسايب قدره )Condorتتقدم مؤسسة )
 (.Midea( مث )Geant(، مث )Pacificالًتتيب مؤسسة )

 
وىذا ما يوضح وجود عالقة ادلدروسة ذج المات النملنا معنوية مع تمن خالل نتائج اختبار فيشر تبين -
 تأكيد صحة الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية كما سيلي:ات الرئيسية وأبعادىا حيث ميكننا بُت ادلتغَت 
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تأثَت قدرت بـ قوة التخطيط السًتاتيجيات االتصال الًتوغلي، بـتؤثر على  عمليات إدارة ادلعرفة نإ -
( ظهرت معنوية ادلتغَتات )توليد ادلعرفة، تطبيق ادلعرفة( tخالل اختبار ستودنت ) (، كما أنو ومن5050)

أما باقي ادلتغَتات )تشخيص ادلعرفة وختزين ادلعرفة وتوزيع ادلعرفة( فهي غَت معنوية  ،5%عند مستوى 
تصال ومعلمات النموذج توضح األعلية النسبية لكل متغَت يف التأثَت على التخطيط السًتاتيجيات اال

الًتوغلي حيث نالحظ أن متغَت توليد ادلعرفة ىو األقوى تأثَتا ويليو متغَت تطبيق ادلعرفة، إذن ىناك تأثَت ذو 
 داللة إحصائية لعمليات إدارة ادلعرفة على عملية التخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوغلي.

 
إلسًتاتيجيات االتصال الًتوغلي  ىناك تأثَت ذو داللة إحصائية لعملية تشخيص ادلعرفة على التخطيط -

ادلعرفة على التخطيط إلسًتاتيجيات االتصال الًتوغلي  توليدتأثَت عملية (، بينما 0.36)  قدره ضعيف بتأثَت
ًتاتيجيات االتصال ادلعرفة على التخطيط إلس َت عملية ختزينتأثو  (0.71)  هقدر ذو داللة إحصائية بتأثَت 

ادلعرفة  َت ذو داللة إحصائية لعملية توزيعىناك تأث(، كما أن 0.67) هقدر ائية ذو داللة إحصتأثَت الًتوغلي ب
تأثَت عملية تطبيق ادلعرفة ، يف حُت أن (0.45)  هتأثَت قدر ًتاتيجيات االتصال الًتوغلي بعلى التخطيط إلس
 (.0.47) هقدر ذو داللة إحصائية تأثَت ًتاتيجيات االتصال الًتوغلي بعلى التخطيط إلس

مت اختبار صدق النموذج النظري وتبُت لنا أنو توجد عالقة دالة بُت ادلتغَتين، ىذه العالقة تتمثل كما  -
(، 5005يف التأثَت ادلوجب لعمليات إدارة ادلعرفة على عملية التخطيط للًتويج، ىذا التأثَت بلغ قيمة معيارية قدرىا )

راف معياري واحد يزيد ادلتغَت التابع )عملية التخطيط أي كلما زاد ادلتغَت ادلستقل )عمليات إدارة ادلعرفة( باضل
 ( اضلراف معياري.5005للًتويج( بـ )
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 : خالصة
حاولنا من خالل ىذا الفصل اإلجابة عن إشكالية البحث وتقييم صحة الفرضيات بتحليل نتائج االستبيان 

يف عملية التخطيط السًتاتيجيات االتصال ادلقدم إىل فئة ادلديرين القائمُت على إدارة قسم التسويق وادلساعلُت 
 الًتوغلي بادلؤسسات ادلنتجة لاللكًتونيات بوالية برج بوعريريج.

حيث تبُت لنا أن تلك ادلؤسسات تتباين فيما بينها يف مدى شلارستها لعمليات إدارة ادلعرفة وكذا التخطيط 
ا التسويقية ادلعتربة، متقدمة على باقي االتصال، فمؤسسة كوندور كانت، حبكم حجمها وخربهت السًتاتيجيات

 ادلؤسسات من حيث مستوى شلارستها لعمليات إدارة ادلعرفة والتخطيط للًتويج.

السًتاتيجيات كما تبُت لنا أن ىناك تأثَت ذو داللة إحصائية لعمليات إدارة ادلعرفة على عملية التخطيط 
ملية من العمليات على عملية التخطيط تتباين من االتصال الًتوغلي بتلك ادلؤسسات لكن نسبة تأثَت كل ع

يف على عملية عة إىل عالية فعملية التشخيص للمعرفة كأوىل خطوة يف إدارة معارف العاملُت كان تأثَته ضعيفض
التخطيط بينما باقي العمليات فكانت تربطها عالقة ارتباط طردية موجبة جيدة بعملية التخطيط السًتاتيجيات 

 وغلي بادلؤسسات ادلنتجة لاللكًتونيات.االتصال الًت 
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111 .757** 

115 .777** 

110 .638** 

113 .824** 

112 .350** 

112 .843** 

112 .491** 

112 .458** 

**.,0,0  

*. ,0,0  

  

112 .599** 

153 .590** 

151 .624** 

155 .444** 

150 .617** 

153 .657** 

**.,0,0  

*. ,0,0  
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533 .623** 

532 .632** 

532 .629** 

532 .589** 

532 .602** 

532 .806** 

523 .664** 

**.,0,0  

*. ,0,0  

  

521 .872** 

525 .875** 

520 .723** 

523 .694** 

522 .295* 

522 .796** 

522 0.24** 

522 .689** 

522 .734** 

523 .646** 

521 .647** 

525 .757** 

**.,0,0  

*. ,0,0  

  

520 0.03* 

523 .831** 

522 .692** 

522 .740** 

**.,0,0  

*. ,0,0  

  

522 .573** 

522 .684** 

522 0.16* 

523 .438** 

521 .866** 

525 .745** 

**.,0,0  

*. ,0,0  
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spss 

 
Remarques 

Résultat obtenu 15-SEP-2015 10:52:47 

Commentaires  

Entrée Données D:\traveax des 
ensinegent\benthamer\benthameur,stat
.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 
de travail 

48 

Traitement valeurs 
manquantes 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 
variables sont basées sur toutes les 
observations comportant des données 
valides pour cette paire. 

Syntaxe CORRELATIONS 

  /VARIABLES= 121112

131415212223

242526  

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,13 

Temps écoulé 00:00:00,20 

 

Corrélations 

  

 

 

 Corrélation de Pearson 1 ,874
**

 ,593
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 

N 48 48 48 

 

Corrélation de Pearson ,874
**

 1 ,427
**

 

Sig. (bilatérale) ,000  ,002 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,593
**

 ,427
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,002  

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,786
**

 ,840
**

 ,331
*
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,022 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,865
**

 ,684
**

 ,292
*
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,044 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,979
**

 ,842
**

 ,488
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,950
**

 ,845
**

 ,445
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,002 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,574
**

 ,676
**

 ,099 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,503 

N 48 48 48 
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 Corrélation de Pearson ,699
**

 ,807
**

 ,159 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,280 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,775
**

 ,854
**

 ,600
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,809
**

 ,926
**

 ,275 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,059 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,764
**

 ,887
**

 ,519
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,698
**

 ,808
**

 ,369
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,010 

N 48 48 48 

 

Corrélations 

    

 Corrélation de Pearson ,786 ,865
**

 ,979
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 

Corrélation de Pearson ,840
**

 ,684 ,842
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,331
**

 ,292
**

 ,488 

Sig. (bilatérale) ,022 ,044 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson 1
**

 ,614
**

 ,724
*
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,614
**

 1
**

 ,885
*
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,724
**

 ,885
**

 1
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,673
**

 ,830
**

 ,955
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,726
**

 ,522
**

 ,549 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,668
**

 ,673
**

 ,670 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,642
**

 ,511
**

 ,727
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,730
**

 ,681
**

 ,828 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,725
**

 ,541
**

 ,705
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,752
**

 ,499
**

 ,667
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 
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Corrélations 

    

 Corrélation de Pearson ,950 ,574
**

 ,699
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,845
**

 ,676 ,807
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,445
**

 ,099
**

 ,159 

Sig. (bilatérale) ,002 ,503 ,280 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,673
**

 ,726
**

 ,668
*
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,830
**

 ,522
**

 ,673
*
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,955
**

 ,549
**

 ,670
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson 1
**

 ,526
**

 ,732
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,526
**

 1
**

 ,642 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,732
**

 ,642
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,747
**

 ,386
**

 ,532
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,007 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,815
**

 ,545
**

 ,775 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,715
**

 ,520
**

 ,615
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,635
**

 ,451
**

 ,587
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,001 ,000 

N 48 48 48 

 

Corrélations 

 

  

 

 Corrélation de Pearson ,775 ,809
**

 ,764
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 

Corrélation de Pearson ,854
**

 ,926 ,887
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,600
**

 ,275
**

 ,519 

Sig. (bilatérale) ,000 ,059 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,642
**

 ,730
**

 ,725
*
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 
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 Corrélation de Pearson ,511
**

 ,681
**

 ,541
*
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,727
**

 ,828
**

 ,705
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,747
**

 ,815
**

 ,715
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,386
**

 ,545
**

 ,520 

Sig. (bilatérale) ,007 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,532
**

 ,775
**

 ,615 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson 1
**

 ,754
**

 ,773
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,754
**

 1
**

 ,758 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,773
**

 ,758
**

 1
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  

N 48 48 48 

 Corrélation de Pearson ,644
**

 ,690
**

 ,703
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 

 

Corrélations 

  

 Corrélation de Pearson ,698 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 48 

 Corrélation de Pearson ,808
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 48 

 Corrélation de Pearson ,369
**

 

Sig. (bilatérale) ,010 

N 48 

 Corrélation de Pearson ,752
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 48 

 Corrélation de Pearson ,499
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 48 

 Corrélation de Pearson ,667
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 48 

 Corrélation de Pearson ,635
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 48 

 Corrélation de Pearson ,451
**

 

Sig. (bilatérale) ,001 

N 48 

 Corrélation de Pearson ,587
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 48 

 Corrélation de Pearson ,644
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 48 
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 Corrélation de Pearson ,690
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 48 

 Corrélation de Pearson ,703
**

 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 48 

 Corrélation de Pearson 1
**

 

Sig. (bilatérale)  

N 48 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 
Remarques 

Résultat obtenu 15-SEP-2015 10:53:56 
Commentaires  
Entrée Données D:\traveax des 

ensinegent\benthamer\benthameur,stat
.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 
Filtrer <aucune> 
Poids <aucune> 
Scinder fichier <aucune> 
N de lignes dans le fichier 
de travail 

48 

Gestion des valeurs 
manquantes 

Définition des valeurs 
manquantes 

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes. 

Observations prises en 
compte 

Les statistiques de chaque analyse sont 
basées sur des observations sans 
données manquantes pour aucune des 
variables de l'analyse. 

Syntaxe ONEWAY 11121314

152122232425

2612  BY entr 

  /MISSING ANALYSIS. 
Ressources Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,02 

 

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

F 

 Inter-groupes 5,292 9 ,588 4,543 

Intra-groupes 4,918 38 ,129  

Total 10,210 47   

 Inter-groupes 7,910 9 ,879 16,567 

Intra-groupes 2,016 38 ,053  

Total 9,926 47   

 Inter-groupes 4,318 9 ,480 5,921 

Intra-groupes 3,079 38 ,081  

Total 7,398 47   

 Inter-groupes 18,489 9 2,054 11,136 

Intra-groupes 7,010 38 ,184  

Total 25,499 47   

 Inter-groupes 15,003 9 1,667 7,544 

Intra-groupes 8,397 38 ,221  

Total 23,399 47   

 Inter-groupes 5,258 9 ,584 13,481 

Intra-groupes 1,647 38 ,043  

Total 6,905 47   

 Inter-groupes 3,610 9 ,401 16,572 

Intra-groupes ,920 38 ,024  

Total 4,530 47   
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 Inter-groupes 12,075 9 1,342 13,860 

Intra-groupes 3,678 38 ,097  

Total 15,753 47   

 Inter-groupes 17,963 9 1,996 24,203 

Intra-groupes 3,134 38 ,082  

Total 21,097 47   

 Inter-groupes 7,273 9 ,808 9,338 

Intra-groupes 3,289 38 ,087  

Total 10,561 47   

 Inter-groupes 5,292 9 ,588 18,526 

Intra-groupes 1,206 38 ,032  

Total 6,498 47   

 Inter-groupes 7,985 9 ,887 12,987 

Intra-groupes 2,596 38 ,068  

Total 10,581 47   

 

Inter-groupes 6,447 9 ,716 36,995 

Intra-groupes ,736 38 ,019  

Total 7,183 47   

 

ANOVA à 1 facteur 

 Signification 

 Inter-groupes ,000 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,000 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,000 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,000 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,000 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,000 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,000 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,000 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,000 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,000 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,000 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,000 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,000 

Intra-groupes  
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Total  

 

 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 15-SEP-2015 10:54:05 

Commentaires  

Entrée Données D:\traveax des 
ensinegent\benthamer\benthameur,stat
.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 
de travail 

48 

Gestion des valeurs 
manquantes 

Définition des valeurs 
manquantes 

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes. 

Observations prises en 
compte 

Les statistiques de chaque analyse sont 
basées sur des observations sans 
données manquantes pour aucune des 
variables de l'analyse. 

Syntaxe ONEWAY 11121314

152122232425

2612  BY sex 

  /MISSING ANALYSIS. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,02 

 

 

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

F 

 Inter-groupes ,455 1 ,455 2,148 

Intra-groupes 9,755 46 ,212  

Total 10,210 47   

 Inter-groupes ,009 1 ,009 ,042 

Intra-groupes 9,917 46 ,216  

Total 9,926 47   

 Inter-groupes ,145 1 ,145 ,922 

Intra-groupes 7,252 46 ,158  

Total 7,398 47   

 Inter-groupes ,027 1 ,027 ,050 

Intra-groupes 25,472 46 ,554  

Total 25,499 47   

 Inter-groupes ,080 1 ,080 ,157 

Intra-groupes 23,320 46 ,507  

Total 23,399 47   

 Inter-groupes ,301 1 ,301 2,099 

Intra-groupes 6,604 46 ,144  

Total 6,905 47   

 Inter-groupes ,032 1 ,032 ,328 

Intra-groupes 4,498 46 ,098  

Total 4,530 47   

 Inter-groupes ,122 1 ,122 ,360 

Intra-groupes 15,631 46 ,340  

Total 15,753 47   

 Inter-groupes ,007 1 ,007 ,015 
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Intra-groupes 21,090 46 ,458  

Total 21,097 47   

 Inter-groupes ,068 1 ,068 ,296 

Intra-groupes 10,494 46 ,228  

Total 10,561 47   

 Inter-groupes ,001 1 ,001 ,004 

Intra-groupes 6,497 46 ,141  

Total 6,498 47   

 Inter-groupes ,002 1 ,002 ,011 

Intra-groupes 10,579 46 ,230  

Total 10,581 47   

 

Inter-groupes ,015 1 ,015 ,099 

Intra-groupes 7,168 46 ,156  

Total 7,183 47   

 

ANOVA à 1 facteur 

 Signification 

 Inter-groupes ,150 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,839 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,342 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,825 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,694 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,154 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,570 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,551 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,903 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,589 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,951 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,918 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,755 

Intra-groupes  

Total  
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Remarques 

Résultat obtenu 15-SEP-2015 10:54:16 

Commentaires  

Entrée Données D:\traveax des 
ensinegent\benthamer\benthameur,stat
.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 
de travail 

48 

Gestion des valeurs 
manquantes 

Définition des valeurs 
manquantes 

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes. 

Observations prises en 
compte 

Les statistiques de chaque analyse sont 
basées sur des observations sans 
données manquantes pour aucune des 
variables de l'analyse. 

Syntaxe ONEWAY 11121314

152122232425

2612  BY age 

  /MISSING ANALYSIS. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,02 

 

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

F 

 Inter-groupes ,831 3 ,277 1,300 

Intra-groupes 9,379 44 ,213  

Total 10,210 47   

 Inter-groupes ,402 3 ,134 ,619 

Intra-groupes 9,524 44 ,216  

Total 9,926 47   

 Inter-groupes ,247 3 ,082 ,508 

Intra-groupes 7,150 44 ,163  

Total 7,398 47   

 Inter-groupes ,312 3 ,104 ,181 

Intra-groupes 25,188 44 ,572  

Total 25,499 47   

 Inter-groupes ,390 3 ,130 ,249 

Intra-groupes 23,009 44 ,523  

Total 23,399 47   

 Inter-groupes ,197 3 ,066 ,432 

Intra-groupes 6,708 44 ,152  

Total 6,905 47   

 Inter-groupes ,232 3 ,077 ,793 

Intra-groupes 4,298 44 ,098  

Total 4,530 47   

 Inter-groupes ,270 3 ,090 ,256 

Intra-groupes 15,483 44 ,352  

Total 15,753 47   

 Inter-groupes ,165 3 ,055 ,116 
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Intra-groupes 20,932 44 ,476  

Total 21,097 47   

 Inter-groupes ,291 3 ,097 ,415 

Intra-groupes 10,270 44 ,233  

Total 10,561 47   

 Inter-groupes ,416 3 ,139 1,003 

Intra-groupes 6,082 44 ,138  

Total 6,498 47   

 Inter-groupes ,128 3 ,043 ,179 

Intra-groupes 10,454 44 ,238  

Total 10,581 47   

 

Inter-groupes ,149 3 ,050 ,311 

Intra-groupes 7,034 44 ,160  

Total 7,183 47   

 

 
ANOVA à 1 facteur 

 Signification 

 Inter-groupes ,287 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,607 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,679 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,908 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,862 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,731 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,504 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,857 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,950 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,743 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,401 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,910 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,817 

Intra-groupes  

Total  

 

Remarques 

Résultat obtenu 15-SEP-2015 10:54:26 

Commentaires  
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Entrée Données D:\traveax des 
ensinegent\benthamer\benthameur,stat
.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 
de travail 

48 

Gestion des valeurs 
manquantes 

Définition des valeurs 
manquantes 

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes. 

Observations prises en 
compte 

Les statistiques de chaque analyse sont 
basées sur des observations sans 
données manquantes pour aucune des 
variables de l'analyse. 

Syntaxe ONEWAY 11121314

152122232425

2612  BY level 

  /MISSING ANALYSIS. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,00 

Temps écoulé 00:00:00,07 

 

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F 

 Inter-groupes ,051 2 ,026 ,114 

Intra-groupes 10,159 45 ,226  

Total 10,210 47   

 Inter-groupes ,154 2 ,077 ,356 

Intra-groupes 9,771 45 ,217  

Total 9,926 47   

 Inter-groupes ,740 2 ,370 2,501 

Intra-groupes 6,657 45 ,148  

Total 7,398 47   

 Inter-groupes 1,973 2 ,986 1,886 

Intra-groupes 23,527 45 ,523  

Total 25,499 47   

 Inter-groupes 1,880 2 ,940 1,966 

Intra-groupes 21,519 45 ,478  

Total 23,399 47   

 Inter-groupes ,319 2 ,160 1,091 

Intra-groupes 6,586 45 ,146  

Total 6,905 47   

 Inter-groupes ,510 2 ,255 2,856 

Intra-groupes 4,020 45 ,089  

Total 4,530 47   

 Inter-groupes ,791 2 ,395 1,189 

Intra-groupes 14,963 45 ,333  

Total 15,753 47   

 Inter-groupes 1,375 2 ,688 1,569 

Intra-groupes 19,722 45 ,438  

Total 21,097 47   

 Inter-groupes ,273 2 ,136 ,596 

Intra-groupes 10,288 45 ,229  

Total 10,561 47   

 Inter-groupes ,004 2 ,002 ,014 

Intra-groupes 6,494 45 ,144  

Total 6,498 47   
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 Inter-groupes ,718 2 ,359 1,638 

Intra-groupes 9,864 45 ,219  

Total 10,581 47   

 

Inter-groupes ,384 2 ,192 1,271 

Intra-groupes 6,799 45 ,151  

Total 7,183 47   

 

ANOVA à 1 facteur 

 Signification 

 Inter-groupes ,893 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,703 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,093 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,163 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,152 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,344 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,068 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,314 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,219 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,555 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,986 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,206 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,290 

Intra-groupes  

Total  

 

Remarques 

Résultat obtenu 15-SEP-2015 10:54:34 

Commentaires  

Entrée Données D:\traveax des 

ensinegent\benthamer\benthameur,stat

.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 
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Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 
48 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition des valeurs 

manquantes 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations prises en 

compte 

Les statistiques de chaque analyse sont 

basées sur des observations sans 

données manquantes pour aucune des 

variables de l'analyse. 

Syntaxe ONEWAY 11121314

152122232425

2612  BY experience 

  /MISSING ANALYSIS. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,04 

 

 

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F 

 Inter-groupes ,435 2 ,217 1,001 

Intra-groupes 9,775 45 ,217  

Total 10,210 47   

 Inter-groupes 1,189 2 ,594 3,061 

Intra-groupes 8,737 45 ,194  

Total 9,926 47   

 Inter-groupes ,367 2 ,184 1,175 

Intra-groupes 7,031 45 ,156  

Total 7,398 47   

 Inter-groupes ,221 2 ,111 ,197 

Intra-groupes 25,278 45 ,562  

Total 25,499 47   

 Inter-groupes ,429 2 ,214 ,420 

Intra-groupes 22,970 45 ,510  

Total 23,399 47   

 Inter-groupes ,211 2 ,106 ,710 

Intra-groupes 6,694 45 ,149  

Total 6,905 47   

 Inter-groupes ,558 2 ,279 3,161 

Intra-groupes 3,972 45 ,088  

Total 4,530 47   

 Inter-groupes ,093 2 ,046 ,133 

Intra-groupes 15,661 45 ,348  

Total 15,753 47   

 Inter-groupes ,428 2 ,214 ,466 

Intra-groupes 20,669 45 ,459  

Total 21,097 47   

 Inter-groupes ,205 2 ,102 ,445 

Intra-groupes 10,356 45 ,230  

Total 10,561 47   

 Inter-groupes ,648 2 ,324 2,491 

Intra-groupes 5,850 45 ,130  

Total 6,498 47   

 Inter-groupes ,184 2 ,092 ,398 

Intra-groupes 10,398 45 ,231  

Total 10,581 47   
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Inter-groupes ,308 2 ,154 1,007 

Intra-groupes 6,875 45 ,153  

Total 7,183 47   

 

ANOVA à 1 facteur 

 Signification 

 Inter-groupes ,376 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,057 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,318 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,822 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,660 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,497 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,052 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,876 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,631 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,643 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,094 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,674 

Intra-groupes  

Total  

 Inter-groupes ,373 

Intra-groupes  

Total  

 

Régression 

 

Remarques 

Résultat obtenu 15-SEP-2015 10:54:52 

Commentaires  

Entrée Données D:\traveax des 

ensinegent\benthamer\benthameur,stat

.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 
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N de lignes dans le fichier 

de travail 
48 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition des valeurs 

manquantes 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations prises en 

compte 

Les statistiques sont basées sur des 

observations ne contenant aucune 

valeur manquante pour toute variable 

utilisée. 

Syntaxe REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R 

ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 2  

  /METHOD=ENTER 1112

131415 . 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,03 

Temps écoulé 00:00:00,05 

Mémoire requise 4268 octets 

Mémoire supplémentaire 

requise pour les 

diagrammes résiduels 

0 octets 

 

Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 

b
 

. Entrée 

 

a. Variable dépendante :  

b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,926
a
 ,857 ,839 ,15662 

 

a. Valeurs prédites : (constantes), 

 

 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 Régression 6,153 5 1,231 50,164 ,000
b
 

Résidu 1,030 42 ,025   

Total 7,183 47    

 

a. Variable dépendante :  

b. Valeurs prédites : (constantes),  
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Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,568 ,481  3,262 ,002 

 ,015 ,061 ,018 ,248 ,805 

 ,420 ,073 ,494 5,761 ,000 

 -,176 ,134 -,178 -1,308 ,198 

 ,065 ,147 ,122 ,441 ,661 

 ,297 ,111 ,536 2,681 ,010 

 

a. Variable dépendante :  

Régression 

 

Remarques 

Résultat obtenu 15-SEP-2015 10:55:04 

Commentaires  

Entrée Données D:\traveax des 

ensinegent\benthamer\benthameur,stat

.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 
48 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition des valeurs 

manquantes 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations prises en 

compte 

Les statistiques sont basées sur des 

observations ne contenant aucune 

valeur manquante pour toute variable 

utilisée. 

Syntaxe REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R 

ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 26  

  /METHOD=ENTER 1112

131415 . 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,05 

Temps écoulé 00:00:00,11 

Mémoire requise 4268 octets 

Mémoire supplémentaire 

requise pour les 

diagrammes résiduels 

0 octets 

Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 
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1 

b
 

. Entrée 

 

 

 

 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,790
a
 ,624 ,579 ,24125 

 apitulatif des modèles 

a. Valeurs prédites : (constantes), 

 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 Régression 4,053 5 ,811 13,927 ,000
b
 

Résidu 2,445 42 ,058   

Total 6,498 47    

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,903 ,740  2,570 ,014 

 ,010 ,093 ,012 ,106 ,916 

 ,444 ,112 ,549 3,950 ,000 

 -,320 ,207 -,342 -1,548 ,129 

 ,264 ,226 ,523 1,167 ,250 

 ,024 ,171 ,046 ,141 ,888 

 

Régression 

Remarques 

Résultat obtenu 15-SEP-2015 10:55:15 

Commentaires  

Entrée Données D:\traveax des 
ensinegent\benthamer\benthameur,st

at.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 
de travail 

48 

Gestion des valeurs 
manquantes 

Définition des valeurs 
manquantes 

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 
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Observations prises en 
compte 

Les statistiques sont basées sur des 
observations ne contenant aucune 

valeur manquante pour toute variable 
utilisée. 

Syntaxe REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 

/STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA 

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 

/DEPENDENT 25  

/METHOD=ENTER 1112

131415 . 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,03 

Temps écoulé 00:00:00,08 

Mémoire requise 4268 octets 

Mémoire supplémentaire 

requise pour les 

diagrammes résiduels 

0 octets 

 

Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 

b 

. Entrée 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,823
a
 ,677 ,638 ,28519 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 Régression 7,145 5 1,429 17,569 ,000b 

Résidu 3,416 42 ,081   

Total 10,561 47    

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,739 ,875  ,844 ,404 

 ,239 ,110 ,235 2,171 ,036 

 ,491 ,133 ,476 3,695 ,001 

 -,163 ,245 -,136 -,665 ,510 

 -,128 ,267 -,199 -,480 ,634 

 ,398 ,202 ,593 1,973 ,055 

Régression 

 

Remarques 

Résultat obtenu 15-SEP-2015 10:55:26 
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Commentaires  

Entrée Données D:\traveax des 
ensinegent\benthamer\benthameur,st

at.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 
de travail 

48 

Gestion des valeurs 
manquantes 

Définition des valeurs 
manquantes 

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations prises en 
compte 

Les statistiques sont basées sur des 
observations ne contenant aucune 

valeur manquante pour toute variable 
utilisée. 

Syntaxe REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 24  

  /METHOD=ENTER 1112

131415 . 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,13 

Temps écoulé 00:00:00,17 

Mémoire requise 4268 octets 

Mémoire supplémentaire 
requise pour les 

diagrammes résiduels 
0 octets 

 

Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 

b 

. Entrée 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,877a ,769 ,741 ,34082 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 Régression 16,218 5 3,244 27,924 ,000b 

Résidu 4,879 42 ,116   

Total 21,097 47    

Régression 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,883 1,046  1,801 ,079 
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 -,310 ,132 -,216 -2,357 ,023 

 ,372 ,159 ,255 2,342 ,024 

 -,558 ,292 -,331 -1,909 ,063 

 ,749 ,319 ,823 2,345 ,024 

 ,217 ,241 ,228 ,898 ,374 

 

 

 

 

 

Régression 

Remarques 

Résultat obtenu 15-SEP-2015 10:55:45 

Commentaires  

Entrée Données D:\traveax des 
ensinegent\benthamer\benthameur,st

at.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 
de travail 

48 

Gestion des valeurs 
manquantes 

Définition des valeurs 
manquantes 

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations prises en 
compte 

Les statistiques sont basées sur des 
observations ne contenant aucune 

valeur manquante pour toute variable 
utilisée. 

Syntaxe REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 23  

  /METHOD=ENTER 1112

131415 . 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,06 

Temps écoulé 00:00:00,20 

Mémoire requise 4268 octets 

Mémoire supplémentaire 
requise pour les 

diagrammes résiduels 
0 octets 

 

Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 

b 

. Entrée 

 

Récapitulatif des modèles 



4 

267  

 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,842a ,709 ,675 ,33014 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 Régression 11,176 5 2,235 20,507 ,000b 

Résidu 4,578 42 ,109   

Total 15,753 47    

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,919 1,013  ,908 ,369 

 ,349 ,128 ,281 2,739 ,009 

 ,328 ,154 ,260 2,132 ,039 

 -,521 ,283 -,357 -1,839 ,073 

 ,078 ,309 ,099 ,252 ,802 

 ,532 ,234 ,648 2,275 ,028 

 

Remarques 

Résultat obtenu 15-SEP-2015 10:56:57 

Commentaires  

Entrée Données D:\traveax des 
ensinegent\benthamer\benthameur,st

at.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 
de travail 

48 

Gestion des valeurs 
manquantes 

Définition des valeurs 
manquantes 

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations prises en 
compte 

Les statistiques sont basées sur des 
observations ne contenant aucune 

valeur manquante pour toute variable 
utilisée. 

Syntaxe REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 22  

  /METHOD=ENTER 1112

131415 . 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,03 

Temps écoulé 00:00:00,03 

Mémoire requise 4268 octets 
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Mémoire supplémentaire 
requise pour les 

diagrammes résiduels 
0 octets 

 

Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 

b 

. Entrée 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,833a ,694 ,658 ,18159 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 Régression 3,145 5 ,629 19,076 ,000b 

Résidu 1,385 42 ,033   

Total 4,530 47    

 
Coefficients

a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,843 ,557  3,307 ,002 

 -,060 ,070 -,091 -,861 ,394 

 ,306 ,085 ,452 3,614 ,001 

 ,355 ,156 ,454 2,279 ,028 

 -,488 ,170 -1,157 -2,867 ,006 

 ,526 ,129 1,196 4,095 ,000 

Régression 

 

Remarques 

Résultat obtenu 15-SEP-2015 10:57:08 

Commentaires  

Entrée Données D:\traveax des 
ensinegent\benthamer\benthameur,stat
.sav 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 
de travail 

48 

Gestion des valeurs 
manquantes 

Définition des valeurs 
manquantes 

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes. 

Observations prises en 
compte 

Les statistiques sont basées sur des 
observations ne contenant aucune 
valeur manquante pour toute variable 
utilisée. 
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Syntaxe REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 21  

  /METHOD=ENTER 1112

131415 . 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,06 

Temps écoulé 00:00:00,14 

Mémoire requise 4268 octets 

Mémoire supplémentaire 
requise pour les 
diagrammes résiduels 

0 octets 

Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 

b 

. Entrée 

 

a. Variable dépendante :  

b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,751
a
 ,564 ,513 ,26760 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 Régression 3,897 5 ,779 10,885 ,000
b
 

Résidu 3,008 42 ,072   

Total 6,905 47    

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 2,119 ,821  2,581 ,013 

 -,138 ,103 -,168 -1,333 ,190 

 ,582 ,125 ,697 4,667 ,000 

 ,152 ,230 ,158 ,663 ,511 

 -,086 ,251 -,165 -,343 ,733 

 ,086 ,189 ,158 ,454 ,652 

 



   
   
   

 ائمة المراجعائمة المراجعائمة المراجعـــــــــققق
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th
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 الملخص

دار  ادلررةة لى  للىةة التطية  ساسارايةيةت  اسايات  ودرجتو إلإىل إبراز نوع التأثري هتدف ىذه الدراسة 
لن طريق استيالع أراء رللولة من ادلديرين،  ،الاروجيي يف ادلؤسست  ادلنتية لاللكارونةت  بوساية برج بولريريج

ؤسست  بواسية استبتنة مت وضرهت وييويرىت جللع البةتنت  الذين يستمهون يف وضع اخلي  الاروجيةة بتىك ادل
التطية  لرلىةة  واقعيقةةم ار  ادلررةة، بتإلضتةة إىل دومدى ييبةق للىةت  إ ،حو  خاتئص لةنة الدراسة

حاتئةة لىرىوم ، وقد مت حتىةل البةتنت  اجمللرة بتسترلت  برنتمج احلزم اإلبتىك ادلؤسست  اسايات  الاروجيي
 ادلتوصل إلةهت جند:النتتئج ، ومن أبرز ختبتر الفرضةت ا، ومن مث (Spss) تلةةجتلاسا

 مريفرتبشكل لتم ببرد إدار  ادلررةة جتء  ت اللكارونةادلنتية ل اىتلتم إدار  ادلؤسست  إن. 

 .يتبتين ادلؤسست  ةةلت بةنهت يف ييبةق للىةت  إدار  ادلررةة 

 ةة تطية  اساسارايةيي ساياتسا  الاروجيراحل األستسةة لىيتبتين ادلؤسست  ةةلت بةنهت يف ييبةق ادل
 الاروجيةة اليت ينتسبهت. اإلسارايةيةةويف كةفةة اختةتر 

 .للىةت  إدار  ادلررةة ذلت لالقة اريبتط قوية برلىةة التطية  ساسارايةيةت  اسايات  الاروجيي 

  التطية  ساسارايةيةت  لى  ررةة لرلىةت  إدار  ادل ةإحاتئةذو دسالة يأثري  لى  وجودىنتك دسالة
 .ىلؤسست  ادلنتية لاللكارونةت  بوساية برج بولريريجل اسايات  الاروجيي

 الارويج، التطية  اساسارايةيي لاليات  الاروجيي.التسويقي، : إدار  ادلررةة، اسايات  الكلمات المفتاحية

Abstract 

   This study objective is to reveal the type of  relation and and degree's influence  of knowledge 

management operation on promotional communication strategies planning operation in the enterprises 

that produce electronic articles in Bordj Bou Arreridj, by means of a survey among a group of 

directors wich participate in the elaboration of promotional plans in that enterprises by using  a 

surveysheet developed in order to collect data about the study sample, and the extent of knowledge 
management operation application; in addition to know the reality of promotional communication 

operation planning in that enterprises, The analysis of the collected data was done by using the 

assembly software statestics for social science (Spss), and then hypothesis was experienced the most 

important results reached are: 

 the administration of the enterprises that produce electronic articles has generally a big 

amount of interest in the importance of knowledge management. 

 The enterprises differ in the application of the essential phases of knowledge 

management. 

 The enterprises differ in the application of the essential phases of promotional 

communication strategies planning and in the way they choose the appropriate 

promotional strategy. 

 the  knowledge management operations have a strong correltion with the promotional 

communication strategies planning operation. 

 there is sign with statistical effect of the knowledge management operations on the 

promotional strategies planning of the enterprisesthat produce electronic articles in 

BordjBouArreridj. 

 Keywords: knowledge management, marketing communication, promotion, strategic 

planning to connect to the promo 


