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 شكر وتقدير

كأخيددواا  ن هددهللا ل ااف لللحمددهللا كاللددهو لدد  أك ا َأهددهلل ل لادد ا كمددل ه ددل ل ا ددهلل  لددك   الحمددهلل ا الدد  
مدلم  بدبا الرلدم كم ح د  ًدبواا أرلد  المرولدو كلد    كلق د  لرويد على لضل  كهوم  كبوه د  الد   

حب  على المكاًلو   كبلم.ف كالًالة كالبالم على بيهلل ل محمهلل كعلى ال  ًك
لدى مدن كا دل بجدل ب  كمدهللا إن ا قهللم بجزيدا اللدهو كال قدهلليو كا م  دلن َأيري  ل  عولل لا بللجميا 

األستاذ اامسستذ ااامتارا   ابد ن لييوف اولدلهلل كال كجيد  لد  فدوكب ًدربو ك ل  يهلل الردكن كالمبدلعهللة كاإ
علددى مددل أبددهللك  مددن  ف لتتأاس ستت اياألستتاذ اامسستتذ ااامتتارا  ا نتت ا ك لاستت ااآنجلتتيانتت نماس ستتاا

 فلاددلولددلهللاق ايمددو كمددل   ضددلكا بدد  مددن مالحفددلق ك كجياددلق بهددا ًددهلل  كحددو   منيددا ا ًددلي  ك 
األروكحو على أحبن كج ف لجزاهم اا خيو الجزاء كم حام الًحو كالرلليو كأهللامام اا لها  إفالو

 ن للء اا.إرللب  الرلم كالمرولو 
وييس جلمرو بي سعيد الديوه جي ُأب ل  الهلله كو اهللم جزيا لهو  إلى األ  كأ  

ا على اه ملم  ب ل ركاا مهللة الهللوابوف همل أ   الهلله كو ملهو اهللم خلل  لهو  كام  ل   إلى المًك
 أ. م. ويلض جميا لجاكهللهم الم ميزة ل  أهملا ه ا الجاهلل الرلم . اللملم كالهلله كو علمو حهلليهلل ك

لجزيا الى جميع ابل     ال ين اغ ك   بللمرولو ل  ن أاهللم لهو  الكالو كاأ  ا إك  يبر   
بومهلل أب  الهلليك  ج ف هلل. جميع المواحا الهللوابيو ك  بيمل الموحلو ال حضيويو كاخ  بلل هو)هلل. 

غل م, هلل. مح كف الًكاب, هلل. بومهلل هكه , هلل. ميبو الجبكو , هلل. ليث برهللاا, هلل. مرن 
هلل. مكل  البيهلليوف هلل. مكل  القًل ف هلل. فللو هلل. اهوم الركياف ا مواهلل, آالمرلضيهلل , هلل.  جلو 

بل  ة كالخبواء ألن ا هو لضا اإ  ا إأيضلا  ك  يبر  . (البهللوا   وحم  ااف هلل. عالء اليمل  
غ لء ا  وايام البهلليهللة كالقيمو ك ألالخلًو بللهللوابو  ب بل و ب ملوة ااالمحهمين ال ين عوضق عليام 

هللاوة كا ا ًلهلل/ إبل  ة كالمكف ين كالرلملين ل  هليو األهللو ااهللم لهو  الى أ  ف ك القليمو بللمرولو
ا  .جلمرو المًك

ل  ضلام  رئيس جلنة املناقشة وأعضائهاكأاهللم جزيا لهو  إلى األبل  ة األللضا 
ك  ي ك    أن  فملهكوين ل قكيم األروكحو كم لال ال ك رزيزهل بلآلواء كالمالحفلق الرلميو القيمو

 كأاهللم لهو  لبلهللة مهللواء المًلوب المبحكث فااهللم لهو  كام  ل   لمن اكم ه ا الجاهلل لغكيلا كعلميلا 
 لمل اهللمك  من مبلعهللة ألهملا ه ا الجاهلل الرلم . ليال

 .د سعد فاضل, د. صادقدرمان د. لى )إه لك أعبو عن بللغ ام  ل   
، ، د. هادي خليلجلرجريعدنان سامل، د. حممد العزاوي، د. امحد ا

أاهللم ك  ف كجيالق كمالحفلق ايمومبلعهللة ك لمل اهللمك  من  (السيد ماجد رمضان ياسني
لهو  ك قهلليو  إلى ها من أبام ل   قهلليم المبلعهللة كلل     هو ف كل  اا الجميع لمل يحب  

 كيوضل ف كجزاهم اا جميرلا ع   خيو الجزاء. 
الرلمو لمرهللاق ا  ًل ق لوهو ال كج  بجزيا اللهو كال قهلليو الى هللو م  بب  َأكهمل 

 .روكحواأل جلز ه   إاله هلل  لمل اهللمك  ل  من هللعم كاب لهلل ل  كالقهللوة / مً ع 
كأاهللم لهو  ك قهلليو  كام  ل   الخل  الى عليل   الهويموف الكالهلل كالكالهللة ارلا اا برموهملف اخك   

 كالهللعم المب مو إهملا ه  نو الري  ألااف زكج   الغلليو ال   هل ق لال اا عزاء ح فام 
 روكحو.األ
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 المستخلص

 ،واتسع مداه في العديد من الميادين هتماماالستراتيجية الكثير من نال مفهوم القيادة اإل
ولعل معطيات  ،نسانية والسلوكيةإلشمل الدراسات افثم امتد  ،ولها كانت العسكرية والسياسيةأ  

بمفهوم القيادة  هتمامهاادارية توجه إلوظروف المنافسة جعلت الدراسات ا ،العمل التجاري
 ستراتيجة في المنظمة.المهم والفاعل للقيادة اإل الدورثبتت النتائج البحثية أو  ،ستراتيجيةاإل

نتيجة الظروف  ةوالتسويقية خاص ةدارية عامإلالتحول الذي شهدته الدراسات ا ويعد
بيع وتوزيع  على اساسللتسويق  ةالموجه النظرةتحويل سهمت في أالمتجددة وطبيعة المنافسة 

 أدىوهذا ما  ،هدافهاأ إلىفي الوصول  ليها المنظمةإستراتيجية تستند إنه ركيزة بأ قتناعاال إلى
 بعّدهذ جاء مفهوم الذكاء التسويقي إ ،مع طبيعة عمل المنظمات تتالءمبروز مفاهيم حديثة  إلى

 هدافها.أ   تجاهما يحدث في بيئة المنظمة ودعم خطوات المنظمة داة لرصد كل أ
سهم أ  ذ إ ،التسويق الريادي نتيجة التوجهات الحديثة للتسويق جاء سياق آخروضمن 

طار إل  الخروج من ا إلىع المنظمات يشجتو  ،ستراتيجي للتسويقالدور اإل برازإ  في بشكل كبير 
 .ستراتيجية الحديثةمع التوجهات اإل تتالءمااللتزام بسلوكيات  إلىالتقليدي في العمل التسويقي 

ستراتيجية والذكاء الدراسة الحالية تناولت مفهومي القيادة اإل تناولتما تقدم  وبناًء على
لسلوكيات التسويق  في تبني المصارف المبحوث فيها دورهمالتسويقي للتعرف على مدى ا

 وهي: ،لدراسةا مشكلةبجملة من التساؤالت التي تحاكي  وجاءت الدراسةالريادي. 
في وضع تدرك واقع االستفادة من سلوكيات التسويق  فيها المبحوثان المنظمات هل  .1

 الريادي في مجمل تحركاتها التجارية؟   

من واقع ممارسات  فيها تتحقق سلوكيات التسويق الريادي في المنظمات المبحوثهل  .2
 القيادة االستراتيجية؟   

إلى مستوى سلوكيات التسويق الريادي  فيها بلوغ سلوك المنظمات المبحوث يتحققهل  .3
 يتحقق عبر االستفادة من مكونات الذكاء التسويقي؟

التسويق على الذكاء ثار التي تتركها ممارسات القيادة االستراتيجية ومكونات ما هي اآل .4
عندما تختار التسويق الريادي منهجًا للوصول إلى  فيها سلوك المنظمات المبحوث

 أهدافها؟ 

 اسة إلى تحقيق جملة من االمور، منها:وتهدف الدر 
إلى التركيز على بعض الجوانب المهمة ضمن طبيعة  فيها توجيه المنظمات المبحوث .1

 عمل منظمات األعمال والتي تتالءم مع بيئة اليوم وواقع العمل التنافسي.



 ب

تجسيد االطار الفكري للدراسة من خالل التوضيح التفصيلي لمتغيرات الدراسة وطبيعتها  .2
 والدور المهم الذي تؤديه في منظمات االعمال وكيفية االستفادة منها لبلوغ اهدافها.

ستمارة ال فيها تحليل ابعاد الدراسة باستجابة القيادة االستراتيجية في المنظمات المبحوث .3
 فيها مدى تأثير سلوكيات التسويق الريادي في المنظمات المبحوث لتوضيحاالستبانة 

 يادة االستراتيجية ومكونات الذكاء التسويقي.بواقع ممارسات الق

 :هي وطرحت الدراسة جملة من الفروض
وسلوكيات  ،ومنفردة مجتمعةاإلستراتيجية القيادة ممارسات رتباط معنوية بين اعالقة  ثمة .1

 .مجتمعة ومنفردةالتسويق الريادي 
في سلوكيات التسويق  مجتمعة ومنفردةتأثير معنوي لمكونات الذكاء التسويقي  ثمة .2

  .مجتمعة ومنفردةالريادي 

في تبني سلوكيات التسويق الريادي تبعًا لتباين تركيزها  فيها تتباين المصارف المبحوث .3
 مكونات الذكاء التسويقي. و على ممارسات القيادة االستراتيجية

هلية ختبر مخطط الدراسة ميدانيًا في المصارف األ  افقد  ،لتحقق من صحة الفروضلو 
( مصرفًا في مدينتي 24ستبانة في )نسخة من استمارة اال( 76) وّزعوقد  ،قليم كوردستانإفي 

والتأكد  ،االختبارات الدقيقة للفرضيات إلىعلى القيادات االستراتيجية بغية التوصل  ربيلأدهوك و 
نتائج  إلىللتوصل  (SPSS)استخدم البرنامج االحصائي و  ،من صحتها وواقعية مخطط الدراسة

 :منها ،وجاءت الدراسة بجملة من االستنتاجات ،المطلوبة
تتجلى ممارسات القيادة اإلستراتيجية بشكل إيجابي في إطار أنشطة المنظمات المبحوث  .1

فيها، ولكي تحقق المنظمة مقاصدها ال بد من ركائز تستند اليها، إذ تبين من استجابة 
تعد من أهم ركائز المنظمات المبحوث فيها عينة الدراسة أن سلوكيات التسويق الريادي 

للوصول إلى أهدافها علما أن بيئة اليوم تضم الكثير من التهديدات والمخاطر وحاالت 
عدم التأكد وصعوبة الحصول على الفرص، وقد أثبتت ممارسات القيادة اإلستراتيجية 

 أنها قاعدة لدعم هذه الركائز.
مهمًا في دينامية أنشطة المنظمات المبحوث فيها، تمتلك مكونات الذكاء التسويقي وقعًا  .2

وظهر هذا بشكل واضح ضمن أولويات عينة الدراسة، وتعد هذه المكونات مصدرًا مهمًا 
لتجديد األفكار وتحسين التوجهات واإلجراءات الخاصة بالمنظمات المبحوث فيها، 

حاجة المنظمات وبالشكل الذي ينسجم مع متطلبات بيئة األعمال المتجددة من جهة، و 
 المبحوث فيها لتبني سلوكيات التسويق الريادي من جهة أخرى.



 ج

إن التنبؤ بالمستقبل يشكل حالة قائمة ضمن سلوكيات التسويق الريادي، وتحتاج  .3
المنظمات المبحوث فيها إلى العزوف عن كل ما هو تقليدي، والتركيز على االنفتاح 
الفكري الحي لتحقيق ذلك، وقد أوضحت دالالت اإلطار الفلسفي في الجانب النظري، 

المسًا إيجابيًا بين ممارسات القيادة اإلستراتيجية فضاًل عن آراء عينة الدراسة أن ثمة ت
وسلوكيات التسويق الريادي من جهة، ومكونات الذكاء التسويقي وسلوكيات التسويق 

 الريادي من جهة أخرى.
 تي:أ همها باآلتمثلت  المقترحاتفي ضوء ذلك جملة من  ت الدراسةوقدم

لمبحوث فيها لصالح سلوكيات المنظمات اتحريك ممارسات القيادة اإلستراتيجية في  .1
التسويق الريادي، فكل ممارسة من ممارسات القيادة اإلستراتيجية تأخذ في حساباتها 
التكتيكات الداعمة لتحقيق مقاصد المنظمات المبحوث فيها في تثبيت مرتكزات سلوك 

 .التسويق الريادي، وهذا ُيعد الدالة التأثيرية لعملية الترابط المعنوي بين البعدين
المنظمات المبحوث فيها إلى تبني سلوكيات ينبغي أن تحسم جميع األمور باتجاه إيصال  .2

التسويق الريادي، وينبغي أن يكون ثمة استثمار كبير في الذكاء التسويقي، ألنه يجعل 
 المنظمات تسير وفق مسالك صحيحة للرقي بسلوكها إلى مستوى النجاح والنمو والبقاء.
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 المقدمة

، الكثير من المنظمات اهتماممحل  ةوالقيادة االستراتيجية خاص ةمفهوم القيادة عام يظل
ألن سر نجاح الكثير منها على  ،ستراتيجية في منظمات األعمالوالمنطق يقر بأهمية القيادة اإل

 فينتائج ممارساتها  واتضحت ،ة في قمتهاوءستراتيجية كفإمر التاريخ ارتبط بامتالكها قيادة 
تغلغلت في  أنهانجد  ولذا ،سمة عصر اليوم هي المعلوماتو هدافها، أمجمل تحركات المنظمة و 

 ِإذ ،داء عملهاأ  استغلت هذه السمة في  اديناميكي ا  كيان بوصفهاوالمنظمة  ،معظم مجاالت الحياة
طبيعة العمل  ن  كما أ ،ستراتيجيالمستوى اإل إلىرفع شأن التسويق لجاء الذكاء التسويقي 

كسر  إلىالمنظمات  دفعتالزبائن والمنافسين  وبخاصةطراف ذات العالقة ألوتداخالته مع ا
 تتالءممام تقدمها والعمل على تبني سلوكيات أالعديد من الممارسات التقليدية التي تشكل عائقا  

عمل يمد المنظمة بقوة نجاح  منهجكالتسويق الريادي سلوكيات  تفبرز  ،مع التوجهات الحديثة
 في الظروف الصعبة وفي المنافسة القوية.

بعاد الدراسة أهذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين  بادرتواتساقا  مع ما تقدم 
ستراتيجية، مكونات الذكاء التسويقي، سلوكيات التي تمثلت بـ )ممارسات القيادة اإل ،ومتغيراتها

هل يمكن لممارسات القيادة )التساؤل الرئيس للدراسة ونصه طرح و التسويق الريادي(، 
لسلوكيات  فيها ن يسهما في تبني المنظمات المبحوثأاالستراتيجية ومكونات الذكاء التسويقي 

عطاء صورة لكل المتغيرات الداخلية إأهمية الدراسة من (، واتضحت معالم التسويق الريادي؟
بعاد المهمة والفاعلة في األببعض  لالهتمام فيها المبحوث للدراسة، فضال  عن استنارة المنظمات

 ،بعاد الدراسةأميدان نشاطها، وركزت فرضيات الدراسة على قياس عالقات االرتباط واألثر بين 
قليم إهلية في التي تمثلت بالمصارف األ يد التباين بين المنظمات المبحوث فيهاتحد وكذلك

 .في ستة فصولالدراسة  وكانتكوردستان العراق، 

 استعرض ،مباحث ةربعفي أ ،ول الدراسات السابقة ومنهجية الدراسةأل  تناول الفصل ا
الثالث  وكان ،ركز الثاني على نطاق الدراسةو  ،ول دراسات سابقة متعلقة بموضوع الدراسةأل  ا

 .اوصف مجتمع الدراسة وعينتهفالرابع  أما ،لبيان منهج الدراسة

مفهوم القيادة ول لأل  ا عي ن ،مبحثين في ،ستراتيجيةلقيادة اإلخصص الفصل الثاني لو 
 .ستراتيجيةممارسات القيادة اإلالثاني لُجعل و  ،هميتهاأ  ستراتيجية و اإل

ول لمفهوم الذكاء التسويقي أل  ا عين ،مبحثين في ،لذكاء التسويقيلالفصل الثالث ُخصص و 
 التسويقي.مكونات الذكاء لالمبحث الثاني و  ،هميتهأ  و 
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مفهوم التسويق الريادي لول أل  ا ،مباحث ةثالث في ،لتسويق الرياديلالفصل الرابع  وكان
بعاد أ  العالقة الفلسفية بين  وضحا الثالث فقد م  أ ،سلوكيات التسويق الرياديالثاني ل ،هميتهأ  و 

 الدراسة.

ول أل  ا حدد ،مباحث ةربعأ   في ،بعاد الدراسة وتحليلهاأ  الفصل الخامس لوصف  وعين
بعاد أ  بين  رتباطاالتحليل عالقات لالثاني  المبحث وكان ،وتحديدهاوصف متغيرات الدراسة ل

الرابع  المبحث ولخص ،بعاد الدراسةأالثالث تحليل عالقات األثر بين المبحث وبين  ،الدراسة
 بعاد الدراسة.أتحليل عالقات التباين بين 

 ،ستنتاجاتاال هو ولأل  ا ،مبحثين في ،والمقترحات ستنتاجاتلالفكان الفصل السادس  أما
 .لمقترحاتهو ا الثانيوالمبحث 
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 األّولالفصل 
 ومنهجية الدراسة سابقةالدراسات ال

خ ون اآلليه إما توصل  ن  أل ،النظ ي للد اسة اطا تمهيدًا لإل لاألو أتي مضامين الفصل ت
الذي  ها والمخاطاطَأهدافو  ،هميتهاأتساؤالت الد اسة و  ن  أكما  ،مناطلقًا لتوجهات الد اسة الحالية يعد  

فالمنهج المعتمد والمجتمع الذي  ،تجول في مدياتها الد اسة مناطلقاً  ف وضها تعد  عن يعب  عنها و 
الفصل الضوء هذا يسلاط  ولذا ،الواقع الميداني فياختي ت عينته تجسيد هذا الجهد ومدى توف ه 

 تية:على المباحث اآل
 

 متعلقة بموضوع الدراسة : دراسات سابقةلاألوالمبحث 

 المبحث الثاني: نطاق الدراسة
 المبحث الثالث: منهج الدراسة

 االمبحث الرابع: وصف مجتمع الدراسة وعينته
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 األّولالمبحث 
 متعلقة بموضوع الدراسة دراسات سابقة

بعاد الد اسة الحالية أالمبحث إلى استع اض عدد من د اسات سابقة ذات صلة بهذا يهدف 
ومحاولة االناطالق من حيث انتهوا،  ،توصل إليه الباحثون السابقون في د اساتهمللوقوف على ما 

يز ، فضاًل عن مجاالت تمبينهاوجه التشابه أمجاالت اإلفادة من هذه الد اسات و  تحديدمع 
 مع وض من الد اسات السابقة ضمن المبحث. مما هوالد اسة الحالية 

 
 اتيجيةستر واًل: دراسات ذات عالقة بالقيادة اإلأ

 عربيةدراسات  -1

 (2006الفيحان و جالب )دراسة  . أ

عنوان 
 الدراسة

وعالقتها بخدمة الزبون: د اسة تحليلية آل اء عينة من اإلست اتيجية مما سات القيادة 
 مدي ي المصا ف األهلية

 بحث منشو  نوع الدراسة

مشكلة 
 الدراسة

  ؟س المال البش ي والمحافظة عليهأاالهتمام ب  كيف 

  لعالقة بين الزبائن إليجاد ا اً ساسأ يشكلانتقاء نماط من الثقافة التنظيمية هل
 حاًل لمشكلة التكيف الخا جي؟ نفسه ويمثل في الوقت والمنظمة

هدف 
 الدراسة

 ومدى والء  ،عن مستقبلها اً است اتيجي اً تصو   فيها المبحوث المنظمات تمتلك هل
 التاطو ات. لهذه العليا دا ةاإل

 فيها الثقافة التنظيمية السائد في المنظمات المبحوث تحديد نماط. 

  بخدمة زبائنهم. فيها قادة المنظمات المبحوثهتمام اتوضيح مدى 

فرضية 
 الدراسة

 ست اتيجية منف دة و/أو مجتمعة ممثلة بـ )الثقافة ت تباط مما سات القيادة اإل
، ال قابة التنظيمية( معنويًا ست اتيجيالتنظيمية،  أس المال البش ي، التصو  اإل

 بالجانب اإلنساني لخدمة الزبون. 

مجتمع 
الدراسة 
 اوعينته

  مص ف و  ،مص ف بغدادكهلية ألَ المصا ف امجموعة من مجتمع الد اسة
المص ف و  ،ستثما وساط الع اقي لالمص ف الش ق األَ و  ،ستثما  الع اقيالا

 التجا ي الع اقي.

 والمد اء التنفيذيين المد اء المفوضينممن هم بد جة  ف اداألَ هم الد اسة  عينة. 
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ات
تاج

ستن
 اال

أهم
 

 فيها سيادة نماط الثقافة الداعمة بين المصا ف المبحوث. 

 التحفيز المادي بالمال البش ي   أسالمصا ف بالمحافظة على  مد اءهتمام ا
 وتخفيض الشعو  باالغت اب الوظيفي. ،والمعنوي

 ست اتيجية لمستقبل إببناء مسا ات  فيها المصا ف المبحوث مد اءهتمام ا
 المص ف.

 ي من جوانب خدمة الزبون.أو اإلست اتيجية بين مما سات القيادة  عالقة ثمة 

هم 
أ

ات
ترح

لمق
ا

 

  من العوامل الموجه  ابوصفهالثقافة التنظيمية لدى مد اء المصا ف  َأهميةتعزيز
 لحل المشكالت الداخلية للمص ف.

  التوظيف والتد يب  بسياساتهتمام لال فيها مد اء المصا ف المبحوثتوجيه
 داء مهامه.أوالت قية بالشكل الذي يتوافق مع خصوصية المص ف في 

   وحسب مقتنين لخدماته الصدقاء للمص ف أَ كالزبائن  ِإلىالنظ  . 

 (2012آل عضيب )دراسة  . ب

عنوان 
 الدراسة

دا ات المنظمات التابعة لوزا ة الكه باء في اإلست اتيجية إلِ مدى تواف  القد ات القيادية 
 ستاطالعيةاالموصل: د اسة 

  سالة ماجستي  نوع الدراسة

مشكلة 
 الدراسة

  ست اتيجية؟ب ز القد ات لدى القيادة اإلأما 

  للمنظمة؟اإلست اتيجية داء المهمات أَ في اإلست اتيجية ما دو  قد ات القيادة 

  ؟فيها في المنظمات المبحوثاإلست اتيجية ما واقع قد ات القيادة 

هدف 
 الدراسة

  ن في و ست اتيجين يمتلكها القادة اإلأَ نواع القد ات التي يجب أَ التع ف على
 .فيها المنظمات المبحوث

 سواء  فيها في المنظمات المبحوثاإلست اتيجية واقع قد ات القيادات  ع ض
 .فيهم  اء المبحوثآو الف دية على وفق أالتنظيمية منها 

  ست اتيجيين في المنظمات المبحوثلية مقت حة لتاطوي  قد ات القادة اإلآع ض 
 ف دية. وأموجود من قد ات سواء كانت تنظيمية هو بناًء على مستوى ما  فيها

فرضية 
 الدراسة

 ية.يمتلكا القادة في المنظمات المبحوث فيها لقد ات القيادة اإلست اتيج 

  هناك ف وق معنوية في المنظمات عينة الد اسة تجاه قد ات القيادات اإلست اتيجية
 التنظيمية.
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مجتمع 
الدراسة 
 اوعينته

 الاطاقة  مجتمع الد اسة ثالث منظمات حكومية هي )المدي ية العامة النتاج
توزيع الاطاقة لالمدي ية العامة  ،الاطاقة الكه بائية نقللالمدي ية العامة  ،الكه بائية
 المناطقة الشمالية(. –الكه بائية 

  العليا والوساطى، فضاًل عن مد اء  دا ةفي اإل اأَلف ادعينة الد اسة مجموعة من
 قسام ومسؤولي الشعب والوحدات. ألو ؤساء ا

ات
تاج

ستن
 اال

أهم
 

 قد ات القيادة  فيها المنظمات المبحوث متالك قادةاتفاق عينة الد اسة على ا
 التي شملتها هذه الد اسة التنظيمية منها والف دية.اإلست اتيجية 

 ن في و ست اتيجيالتي يمتلكها القادة اإل ،ف دية وأتباين في القد ات تنظيمية  ثمة
 .فيها المنظمات المبحوث

  ست اتيجيين فيما يخص القد ات الف دية فيف وق معنوية بين القادة اإل ثمة 
 .ةعلى حد كال فيها المنظمات المبحوث

هم 
أ

ات
ترح

لمق
ا

 

 يولد  وهذا، فيها قسام والمد اء في المنظمات المبحوثلَ ل كب ىعاطاء صالحيات إ
 كب .أحالة من تحمل المسؤولية على نحو 

 صحاب هم الجيل الذي سيخلف أن  أل ،استقاطاب الكفاءات الفتية واالستثما  فيها
 الخب ات من القادة.

 (2014جوهرة )دراسة  . ت

عنوان 
 الدراسة

فنادق من المجموعة لعلى التشا ك في المع فة: د اسة حالة اإلست اتيجية أث  القيادة 
 جزائ يةال

  سالة ماجستي  نوع الدراسة

مشكلة 
 الدراسة

  مساهمة في تبني التسويق الداخلي؟اإلست اتيجية هل لمما سات القيادة 

  المع فة؟ للتشا ك فياإلست اتيجية ما قوة تفسي  مما سات القيادة 

  التشا ك في اإلست اتيجية هل يدعم تاطوي  ثقافة التعلم التنظيمي من اط ف القيادة
 المع فة؟

هدف 
 الدراسة

  التشا ك في المع فة في الفنادق  فياإلست اتيجية تحديد أث  مما سات القيادة
 الجزائ ية.

  في تبني الفنادق الجزائ ية اإلست اتيجية تحديد د جة مساهمة مما سات القيادة
 التوجه التسويقي الداخلي، وثقافة التعلم التنظيمي.و ألنشاطة التسويق الداخلي، 
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 ثقافة التعلم بللتشا ك في المع فة اإلست اتيجية مستوى دعم مما سات القيادة  تحديد
 التنظيمي.

فرضية 
 الدراسة

 في سلوك التشا ك في  ست اتيجيةيوجد أث  إيجابي مباش  لمما سات القيادة اإل
 .المع فة

مجتمع 
الدراسة 
 اوعينته

 اإلدا يةالقاطاع الفندقي في الجزائ  في كل المستويات  وموظف هوالد اسة  مجتمع. 

 عددهاجزائ ية بلغ الفنادق من العينة عشوائية بسياطة من موظفي مجموعة  تختي  أ 
 ( موظفًا.341)

هم 
أ

ات
تاج

ستن
اال

 

  ست اتيجية.ست اتيجياتها تفس ها مما سات القيادة اإلا  التشا ك في المع فة و 

  غي  مباش  في سلوك التشا ك في المع فة  أث اإلست اتيجية لمما سات القيادة
 التسويق الداخلي وثقافة التعلم التنظيمي.بست اتيجياتها ا  و 

هم 
أ

ات
ترح

لمق
ا

 

  دا ةعمليات اإلكتفاء بمما سات ست اتيجية في الفنادق بدل االإض و ة وجود قيادة 
 ست اتيجية.اإل

  نمااط القيادة الحديثة التي تتماشى أَ على متخذي الق ا ات في الفنادق الجزائ ية تبني
 مثل القيادة ال ؤيوية والقيادة التحويلية.اإلست اتيجية مع القيادة 

 تخفيض نفقات التد يب. فيالتشا ك في المع فة  يساهم 

 جنبيةأ  دراسات  .3

 Harray(2008)دراسة  . أ

عنوان 
 الدراسة

ست اتيجية: د اسة حالة لثالث مدا س ثانوية في والقيادة اإلاإلست اتيجية  دا ةتحديات اإلِ 
 .نيوزيلندا

The Challenge of Strategic Management and Strategic Leadership 

in the Case of Three New Zealand Secondary Schools 

 ماجستي  سالة  نوع الدراسة

مشكلة 
 الدراسة

 دا ةإلِ التوقعات التي عقدت في المدا س الثانوية في نيوزيلندا فيما يتعلق با ما 
 ست اتيجية؟والقيادة اإلاإلست اتيجية 

 ست اتيجية؟والقيادة اإلاإلست اتيجية  دا ةكيف تما س المدا س الثانوية اإل 

  ست اتيجية؟اإل دا ةلقيادة في اإلا َأهميةما 

في المدا س اإلست اتيجية ومما سات القيادة اإلست اتيجية  دا ةالتحقيق في اإلِ  هدف 
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 الثانوية. الدراسة

 تاطبيقاتمن حيث اإلست اتيجية والقيادة اإلست اتيجية  دا ةكتشاف اطبيعة مفاهيم اإلا 
 المدا س الثانوية في نيوزيلندا.

فرضية 
 الدراسة

  ست اتيجية.دا ة اإلإلاتع ف المدا س الصعوبات الكافية لموا د 

مجتمع 
الدراسة 
 اوعينته

 من حيث الحجم والنوع والموقع  ةثالث مدا س ثانوية متشابهالد اسة  مجتمع
 الجغ افي في نيوزيلندا.

  قسام ومد اء المدا س وأمناء المجالس.ن و ؤساء األَ و المد سهي عينة الد اسة 

ات
تاج

ستن
 اال

أهم
 

  في اإلست اتيجية  دا ةوتحديد اطبيعة اإلقيادة عن مدي  المد سة هو المسؤول
 المد سة.

   من  اً ه يوف  عددن  أل ،اإلست اتيجية دا ةإلل ئيس القسم من المكونات ال ئيسة  يعد
 وض و ة تنفيذها بنجاح.اإلست اتيجية فكا  في صياغة األَ 

 فضاًل عن  ،سنة 5-3 بينلوضع خاطة تت اوح  ال تمتلك المدا س الموا د الالزمة
 التنبؤ بالبيئة التعليمية. صعوبة

هم 
أ

ات
ترح

لمق
ا

 

 ست اتيجي.الهدف اإل فيها اتثي  أالق ا ات وت علىلتع ف لنت نت اإل استعمال 

  المستعملةوالمصاطلحات  ،ست اتيجيةاإل دا ةالواسع لإل على المفهومالت كيز، 
 ست اتيجية.اإل دا ةاإل خ ى لتاطوي أ واط ائق

 ست اتيجي. لهدف اإلل المنهجي االستعمال 

 Serfontein (2010)دراسة  . ب

عنوان 
 الدراسة

عمال في جنوب ألَ ا منظماتداء أَ ست اتيجية العمليات و إ فياإلست اتيجية أث  القيادة 
 اف يقيا

The Impact of Strategic Leadership on The Operational Strategy 

and Performance of Business  Organisations in South Africa 

 اط وحة دكتو اهأ   نوع الدراسة

مشكلة 
 الدراسة

 ست اتيجية العمليات واالداء التنظيمي إ فياإلست اتيجية ث  القيادة ؤ ي مدى تأَ  ِإلى
 ف يقيا؟ أَ عمال في جنوب ألَ لمنظمات ا

اإلست اتيجية القيادة لمع فة تأثي  ق المباش ة وغي  المباش ة ئاتحديد عدد من الاط   هدف 



9 

 ف يقيا.أعمال في جنوب ألَ داء التنظيمي لمنظمات األَ ست اتيجية العمليات واإ في الدراسة

فرضية 
 الدراسة

 ست اتيجية العمليات.بإيجابي ا  ست اتيجية بشكل مباش  و ت تباط القيادة اإل 

مجتمع 
الدراسة 
 اوعينته

  وبلغ عددهم  ،اف يقيأَ داء العالي في جنوب ألَ المنظمات ذات اهو مجتمع الد اسة
 ( منظمة.200)

  عضو في المجموعة العليا للتنفيذ أوال ئيس التنفيذي للمنظمة هي عينة الد اسة، 
ي بنسبة أ ،( استجابة صالحة118) تكان لعينة الد اسةستجابة ا( 200ومن بين )

(59.)% 

م ا
أه

إل
ات

تاج
ستن

 

  ست اتيجية العمليات بإمباش  وغي  مباش   يجابيإبشكل ت تباط اإلست اتيجية القيادة
 ف يقيا.أعمال في جنوب ألَ داء التنظيمي لمنظمات األَ وا

  المما سات الفاعلة  تنفيذ ِإلىدائها تكون بحاجة أَ المنظمات التي ت غب في تحسين
 ست اتيجية.للقيادة اإل

  هو في البيئات المضاط بة.اإلست اتيجية لحدوث القيادة  الكبي االحتمال 

هم 
أ

ات
ترح

لمق
ا

 

 والهيئات الصناعية دا ةفي مجال اإل دوات قياس متقدمةألَ القيادة  استعمال ض و ة 
 والتحقق منها.

 داء المنظمات التي أَ ست اتيجية العمليات و على إاإلست اتيجية ثي  القيادة أصقل ت
 المواصفات.تحسين  ِإلىتحسين التدابي  ال امية  ِإلىتؤدي 

 Mpofu (2010)دراسة  . ت

عنوان 
 الدراسة

 المشا يع في المؤسسات شبه الحكومية إدا ةفي اإلست اتيجية تحديات القيادة 
Strategic Leadership Challenges in the Management of Projects in 

the Parastatals 

 اط وحة دكتو اهأ نوع الدراسة

مشكلة 
 الدراسة

 ما مدى فاعلية دعم القيادة العليا في تنفيذ المشا يع؟ 

 ست اتيجية؟المشا يع مع اإل تتالءم هل 

 ما اتجاهات تنفيذ المشا يع المتعلقة بالقيادة؟ 

هدف 
 الدراسة

  القيادة في تنفيذ المش وع. تؤديهتقييم وتحليل الدو  الذي 

  المش وعتقييم وتحليل الحلقة المفقودة بين القادة على جميع المستويات لتنفيذ. 
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  فاعلية وكفاءة تنفيذ المشا يع. تعززتقديم توصيات 

فرضية 
 الدراسة

  ست اتيجية وتنفيذ المشا يع في المؤسسات هداف اإلبين األ وجود عالقة ا تبااطعدم
 شبه الحكومية.

مجتمع 
الدراسة 
 اوعينته

 على ش كة  اط بِّقوقد  ،حكوميةالالمنظمات شبه  فيالجانب العملي للد اسة  تمثل
Eskom وش كة  ،للاطاقة الكه بائيةTransnet وخاطواط سكك الحديد  ،للموانئ

 نابيب.وخاطواط األ

  المشا يع الداخلية و  ،التنفيذية ومد اء المكاتب دا ةالعينة المختا ة مد اء اإلتضمنت
 والخا جية.

م ا
أه

إل
ات

تاج
ستن

 

  يا وال وال تفهم عمل ،وحسبعلى الو ق  هيفي هذه المنظمات اإلست اتيجية ال ؤية
 تنفذ.

  في المؤسسات شبه الحكومية كانت غائبة عن تنفيذ المش وع.القيادة 

  ستقبال ل الفع  د ةوكان  ،ولوياتهاأالتغيي  لم يعتمد في المشا يع ولم يكن في
 نظمة وعمليات جديدة.أ

هم 
أ

ات
ترح

لمق
ا

 

 ست اتيجية.إلا هدافداء لتقييم النجاح في تحقيق األَ ألَ قياس ا استعمال 

  وتحليل الجدوى والتقييم  ،التخاطياط الدقيقبمتابعة عمليات التغيي  بشكل صحيح
 ا د لتخفيف المخااط  قبل التنفيذ.الصحيح للوقت والمو 

 ذات عالقة بالذكاء التسويقي ثانيًا: دراسات
 عربيةدراسات  -1

  (2011ديركي )دراسة  . أ

عنوان 
 الدراسة

ستاطالعية آل اء استخبا ات التسويقية في تعزيز القد ات التسويقية: د اسة دو  نظام اال
 قليم كو دستانإِ تصاالت في عينة من العاملين في عدد من ش كات اال

  سالة ماجستي  نوع الدراسة

مشكلة 
 الدراسة

 ستخبا ات التسويقية؟تصو  عن نظام اال هل لدى المنظمات المبحوث فيها 

  التسويقية؟ما القد ات 

  د ات التسويقية للمنظمات ستخبا ات التسويقية في تعزيز القنظام اال يستعملكيف
 ؟المبحوث فيها
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هدف 
 الدراسة

 المبحوث المنظماتستخبا ات التسويقية والقد ات التسويقية في واقع نظام اال تحديد 
 .فيها

 وتتعلق بجانب  سباب التي قد تعوق تعزيز القد ات التسويقية،واأل تحديد المشكالت
 ستخبا ات التسويقية.نظام اال

 ستخبا ات التسويقية والقد ات التسويقية.ختبا  العالقة بين نظام االا 

فرضية 
 الدراسة

  يوجد تأثي  معنوي موجب لمتغي  نظام االستخبا ات التسويقية في متغي  القد ات
 .التسويقية

مجتمع 
الدراسة 
 اوعينته

 سياسيل، ش كة آتية: ش كة كو ك تيليكوم، ش كة اآلالش كات هو  مجتمع الد اسة
 نو وز، ش كة موبيتيل.

  وبلغ عدد تصال المبحوث فيهان في ش كات االو العامل هي الموظفونعينة الد اسة ،
 ( ف دًا.125العينة ) َأف اد

م ا
أه

إل
ات

تاج
ستن

 

  فيها المبحوث المنظماتستخبا ات التسويقية متوف  لدى انظام. 

  ستخبا ات التسويقية والقد ات  تبااط معنوية موجبة بين نظام االاوجود عالقة
 التسويقية.

 ستخبا ات التسويقية والقد ات التسويقية.وجود عالقة تأثي  معنوية بين نظام اال 

هم 
أ

ات
ترح

لمق
ا

 
  أنموذج الد اسة الف ضي بوصفه آلية عمل  المبحوث فيها المنظماتض و ة تبني

 تحسين قد اتها التسويقية.ل ،ةستخبا ات التسويقيلنظام اال

  ساسي في العملية أالزبون عنص   ألن   ،ستخبا ات الزبائنااالستفادة من متغي ات
 .فيها المبحوث للمنظمات وله دو  كبي  في تحقيق النجاح ،التسويقية

 (2013ديوب و زريقا ) دراسة . ب

عنوان 
 الدراسة

 التسويقيستخبا ات التسويقية في جودة الق ا  دو  اال

 بحث منشو  نوع الدراسة

مشكلة 
 الدراسة

 به في أقسام التسويق بش كات  وي عملواضح  يةستخبا ات التسويقهل مفهوم اال
 مين السو ية؟أالت

 ستخبا ات التسويقية في جودة الق ا  التسويقي؟ ما دو  اال 

  مفهوم جودة الق ا ات التسويقية واضحًا في ش كات التأمين؟ يعدهل 
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هدف 
 الدراسة

 مين أستخبا ات التسويقية التي تما سها بعض ش كات التالكشف عن أنشاطة اال
 السو ية.

 تستعملها الش كات المبحوث ستخبا اتية التي ساليب االألَ التع ف على العناص  وا
 .فيها

  ستخبا ات التسويقية في جودة الق ا ات التسويقية بش كات اال تؤديهتحديد الدو  الذي
  ية.التأمين السو 

فرضية 
 الدراسة

   ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االستخبا ات التسويقية وجودة الق ا
 .التسويقي

مجتمع 
الدراسة 
 اوعينته

 ش كات التأمين العاملة بالساحل السو ي. هو مجتمع الد اسة 

  الق ا ات التسويقية  والتسويق ومتخذ ومد اءالعليا  دا ةاإلِ  وموظفهي عينة الد اسة
 و ؤساء األقسام والشعب التي لها عالقة بموضوع التسويق والتعامل مع الزبائن.

هم 
أ

ات
تاج

ستن
اال

 

   فهم المنظمة للسوق التي تعمل بها من أهم العوامل المؤث ة في جودة الق ا   يعد
 التسويقي.

 ق غي  ائمين العاملة بالساحل السو ي على بعضها باط  أال تتجسس ش كات الت
 ش عية.

  يحتل عنص  فهم المنظمة للزبون الم تبة الثانية من حيث القد ة على التأثي  في
 جودة الق ا  التسويقي.

ات
صي

لتو
م ا

أه
 

  كب  بتحديد الخدمات أمين بشكل أش كات التفي موظفي التسويق  هتماماض و ة
 الحصول عليها. في مينية التي ي غب الزبائنأالت

 تجاهاتهم اكب  من حيث خاطاطهم و أهتمام بد اسة المنافسين بشكل اال ض و ة
 المستقبلية.

 الت كيز على فهم السوق التأميني. ض و ة 

 (2015دراسة أوسو و خطاب ) . ت

عنوان 
 الدراسة

سهام الذكاء التسويقي في تحسين التميز التسويقي للمنظمات المص فية في مدينة إمدى 
 أ بيل

 بحث منشو  نوع الدراسة
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مشكلة 
 الدراسة

  المنظمات  الذكاء التسويقي في َأهميةهل يمتلك الموظفون تصو ًا واضحًا عن
 ؟فيها المبحوث

 ؟فيها هل يسهم الذكاء التسويقي في تحسين التميز التسويقي في المنظمات المبحوث 

 تبااط بين الذكاء التسويقي والتميز التسويقي؟ما اطبيعة عالقات اال  

هدف 
 الدراسة

  لفلسفة الذكاء التسويقي والتميز التسويقي ومتغي اتهما. ِإاطا بناء 

 على تحقيق التميز التسويقي  فيها التع ف على مدى قد ة المنظمات المبحوث
 هتمام بالذكاء التسويقي.االب

 ثي  متغي  الذكاء التسويقي في التميز التسويقي لدى المنظمات المبحوثأمع فة ت 
 .فيها

فرضية 
 الدراسة

  عالقة تأثي  معنوي للذكاء التسويقي في التميز التسويقيتوجد. 

مجتمع 
الدراسة 
 اوعينته

  أ بيلعدد من المنظمات المص فية في مدينة هو مجتمع الد اسة. 

   ( ف دًا. 70بلغ عددهم )، و المد اء في هذه المصا فهي عينة الد اسة 

هم 
أ
اال

ات
تاج

ستن
 

   الق ا ات المناسبة لتحقيق  ِإلىساليب المهمة للوصول الذكاء التسويقي من األ يعد
 التميز التسويقي.

  ثي  معنوية بين الذكاء التسويقي والتميز التسويقي.أ تبااط وتاوجود عالقة 

هم 
أ

ات
ترح

لمق
ا

 
 تلبية اطلبات ب تحقيق التميزل ،لذكاء التسويقيل فيها المصا ف المبحوث ض و ة تبني

 حتفاظ بهم.الزبائن واال

  تقاء بالذكاء التسويقي.العاملين لال ف ادبيئة مناسبة للَ  توفي  

  في  وبخاصةالذكاء التسويقي  َأهمية فيها دا ات المصا ف المبحوثإِ د اك إِ ض و ة
 .الحادة المنافسة

 :جنبيةأ  دراسات  .3

 Lally (2010)دراسة أ . أ

عنوان 
 الدراسة

شمال الغ بي النشاطة الذكاء السوقي للش كات الصغي ة والمتوساطة العاملة في أَ د اسة 
 ي لنداامن 

A Study of the Market Intelligence Activities of Selected SME's 

Operating in the Northwest of Ireland 

  سالة ماجستي  نوع الدراسة
نسجام عمليات المنظمات الصغي ة والمتوساطة الحجم مع البيئة التنافسية في ا مدى مشكلة 
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 ؟ي لنداالمناطقة الشمال الغ بي  الدراسة

هدف 
 الدراسة

  نشاطة جمع الذكاء في المنظمات الصغي ة والمتوساطة الحجم.أَ مستوى 

  نشاطة تحليل معلومات الذكاء في المنظمات الصغي ة والمتوساطة الحجم.أَ مستوى 

  الذكاء في المنظمات الصغي ة والمتوساطة الحجم.مستوى توزيع 
فرضية 
 الدراسة

  ال تميل الش كات الصغي ة والمتوساطة إلى الت كيز على البيئة التنافسية في تقدم
 الش كة.

مجتمع 
الدراسة 
 اوعينته

  ( قاطاعات هي: صناعة السيا ات4على ) ة( منظمات موزع7) هومجتمع الد اسة، 
 المش وبات. ،غذيةألَ ا منتجو ،دوية الاطبيةألَ ا

  فيع في المنظمةالمستوى ال ذووالتسويق  وممثلو مد اء التسويق هي عينة الد اسة ، 
 ج ى الباحث مقابالت معمقة مهم.أوقد 

  َستفادة من معلوماتهم خ ى لالأ  ( منظمة 40تصاالت هاتفية مع )اج ى الباحث أ
 لتعزيز نتائج الد اسة.

م ا
أه

إل
ات

تاج
ستن

 

  وكانت مقيدة بشدة  ،على العموم تدا  من المالك فيها المبحوث المنظماتكانت
 وموا دها محدودة.

 .نقص واضح في مع فة البيئة التسويقية 

  فضل الق ا ات بسبب نقص المع فة في مجال تكنلوجيا أتخاذ اعلى  القد ةعدم
 المعلومات لخدمة الزبائن.
هم 

أ
ات
ترح

لمق
ا

 
  َالسعي نحو الذكاء والمعلومات. يه كث  عوامل النجاح التي يمكن تحديدهاأ 

  سواق والبيئات والتح ك نحو األَ  على التع فصحاب المنظمات أَ  غبة وقد ة
 المتغي ة.

 Lekhanya (2014)دراسة  . ب

عنوان 
 الدراسة

تصاالت التسويقية التي تستخدم في المشا يع دوات االأَ الذكاء التسويقي المد ك و 
 المنااطق ال يفية في جنوب اف يقياالصغي ة والمتوساطة الحجم في 

Perceived Marketing Intelligence and Marketing Communications 

Tools Used by Rural Small, Medium and Micro Enterprise in 

South Africa 

 بحث منشو  نوع الدراسة

مشكلة 
 الدراسة

   تصاالت التسويقية اال تستعملعمال المتوساطة والصغي ة ألَ هناك القليل من اهل
 ؟والذكاء التسويقي في سياق العمل
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  ف يقيا أَ عمال المتوساطة والصغي ة في جنوب صحاب األَ أَ الكثي  من فتق  يهل
 ؟دوات دعم معلومات التسويق في منااطقهمأَ دوات الت ويج و ألَ 

هدف 
 الدراسة

 مالكي و ألمد اء  تصال التسويقيدوات االأَ و  ،سويقيتحديد مفهوم الذكاء الت
 المنظمات الصغي ة والمتوساطة الحجم.

 صحاب المنظمات المتوساطة ألالذكاء التسويقي  واستعمالتوف   تحديد مدى
 والصغي ة الحجم.

فرضية 
 الدراسة

  خدمات تدعم التسويق في المنااطق ال يفية.  توجدال 

مجتمع 
الدراسة 
 اوعينته

  المنظمات الصغي ة والمتوساطة الحجم في المنااطق ال يفية في هو مجتمع الد اسة
 ف يقيا.أَ جنوب 

 ( ف دًا.374بلغ عددهم ) ،عينة الد اسة مجموعة من مد اء هذه المنظمات 

هم 
أ

إلا
ات

تاج
ستن

 

 غم  فيها في المنظمات المبحوث تستعملتصاالت التسويقية دوات االأَ كل  تليس 
 هم يع فونها.ن  أَ 

  للغاية. ها مكلفةن  ألالمنظمات الكبي ة ب يتصال التسويقدوات االأَ  استعمالي تباط 

هم 
أ

ات
ترح

لمق
ا

 

  تكنلوجيا  استعمال َأهميةب للتع فن تعمل الحكومة على تنظيم حلقات عمل أَ يجب
 تصاالت لتعزيز العمل في ال يف.المعلومات واال

  دا ةا ِ عمال و ألَ ا إدا ة في عمال في مختلف الموضوعاتألَ د اج تعليم  يادة اإِ يجب 
 المالية ونظم المعلومات والتسويق.

  تجا ي للمنظمات الصغي ة والمتوساطة الحجم  شاد الإلِ سياسة ب نامج اتاطبيق
 الواطنية.اإلست اتيجية وتوضيحها في خاطة النمو 

 Kerppola (2014)دراسة  . ت

عنوان 
 الدراسة

 العالمية B2Bبناء خا اطة لوظيفة الذكاء السوق في ش كات 
Building a Roadmap for a Market Intelligence Function in a 

Global B2B Company 

  سالة ماجستي  نوع الدراسة

مشكلة 
 الدراسة

 ؟فيها ما احتياجات ذكاء السوق في الش كات المبحوث 

 ؟فيها لعمليات وتسليم ذكاء السوق في الش كات المبحوث ةما المما سات المالئم 
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هدف 
 الدراسة

  مع فة الحالة ال اهنة وجودة ذكاء السوق في الش كاتB2B .العالمية 

 حتياجات والمما سات المالئمة لذكاء السوق.فهم اال 

 نشاء وظيفة ذكاء سوق. إلِ ق جديدة بناء خا اطة اط ي 

فرضية 
 الدراسة

  نقص األهداف الواضحة ألنشاطة ذكاء السوق. عن فضالالحافز  توف عدم 

مجتمع 
الدراسة 
 اوعينته

 والتنميةمتعددة الجنسية متخصصة في تقنيات الاطاقة  اتمجتمع الد اسة منظم، 
ولها عمليات في  ،B2Bتعمل في سوق و  ،( مجموعات5) علىعملها  نشااطينقسم و 
 ( شخص.150000وتوظف ما يقا ب ) ،( دولة100)

  ِنتاجإلِ او  ،التسويقو  ،المبيعات دا ةا ِ و  ،العليا دا ةتضمنت عينة الد اسة مد اء اإل، 
بالهاتف تصال اوكان ذلك على شكل مقابالت مباش ة و  ،والبحث والتاطوي 

 ج اء و ش عمل.إِ فضاًل عن  ،مصو ةواتصاالت 

 اال
أهم

ات
تاج

ستن
 

 .معلومات الزبائن غامضة وناقصة وغي  دقيقة وجمعها غي  منهجي 

 تعاون بين الوظائف للمشا كة في البيانات بشكل فاعل. ال 

  يصال ال ؤية عاموديًا وافقيًا في المنظمة.إِ حد يتحمل مسؤولية أَ ال 

  بصو ة منهجية وتسليمه. السوق حد يدعم جمع ذكاءأَ ال 

هم 
أ

ات
ترح

لمق
ا

 
 تحقق النجاح في السوق.لالمنظمة الزبون  فهم ض و ة 

  َين متخصص ذكاء ييجب تعو  ،نقاطة التقاء بالزبون النهائي هيهم مصاد  الذكاء أ
 النقاطة.في تلك 

  تعمل المنظمة بكفاءة.لم  ض و ي أَ الوظائف  من اط يقتبادل معلومات الذكاء 

 :ثالثًا: دراسات ذات عالقة بسلوكيات التسويق الريادي
 عربيةدراسات  .1

 ( 2010ن )يخر آالعبادي و دراسة  . أ

عنوان 
 الدراسة

التسويق ال يادي في منظمات  ست اتيجيةإودو ها في صياغة اإلست اتيجية ال يادة 
 عمال: د اسة تاطبيقية في معمل بيبسي الكوفةألَ ا

 بحث منشو  نوع الدراسة

عتماد عمال باالألَ ست اتيجية التسويق ال يادي في منظمات اإكيف يمكن صياغة  مشكلة 
 ست اتيجية؟على ال يادة اإل
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 ست اتيجية؟ما الم تكزات الفك ية لل يادة اإل  الدراسة

  الخصائص التي يتمتع بها ال يادي؟ما 

هدف 
 الدراسة

  ِحقل التسويق لتوضيح و اإلست اتيجية ب از الدو  المشت ك والمتداخل بين ال يادة إ
 الفك  التسويقي الجديد.

  عمال.ست اتيجية التسويق ال يادي في منظمات األإكيفية صياغة 

   ست اتيجية.دبية لل يادة اإلاط وحات األَ تتبع األ 

فرضية 
 الدراسة

  هناك أث  لل يادة اإلست اتيجية في صياغة إست اتيجية تسويق  يادية في مجال
 .األعمال

مجتمع 
الدراسة 
 اوعينته

  نتاج المش وبات الغازية في الكوفة.إلِ الش كة الواطنية هو مجتمع الد اسة 

 عددهمبلغ و  ،في المستويات القيادية العليا والوساطى المد اءع يجم هي عينة الد اسة 
 .ف داً ( 20)

م ا
أه

إل
ات

تاج
ستن

 

  يناطلق مفهوم ال يادة التسويقية من تحقيق حالة من التكامل بين المنظو  ال يادي
 والمنظو  التسويقي.

  يناطلق مفهوم ال يادة التسويقية من تحقيق حالة من التكامل بين المنظو  ال يادي
 والمنظو  التسويقي

 وتقديم  ،استباقية للتفوق على المنافسينج اءات إِ ض و ة تبني اهتمام عينة الد اسة ب
 نتاجية والتسويقية.إلِ فكا  والمفاهيم الجديدة لتعزيز العملية األَ ا

هم 
أ

ات
ترح

لمق
ا

 
 من التفوق  فيها يادي يمكن المنظمة المبحوث   تبني سلوك َأهميةتثقيف العاملين ب

 ست اتيجية التسويق ال يادي.إصياغة بعلى المنافسين 

 نشاء مجموعة من إِ ب ،فيها هتمام بتحفيز حالة ال يادة في المنظمة المبحوثاال
 تجاهات التي تكون بنية تحتية لل يادة.اال

 عمال.عتماد الاط ائق والوسائل الالزمة في تحقيق عنص  المبادأة في ميدان األا 

 (2014دراسة البغدادي والعطوي ) . ب

عنوان 
 الدراسة

التسويق ال يادي: د اسة تحليلية على عينة من مدي ي تأثي  المقد ات الجوه ية في 
 ش فالش كات الصغي ة والمتوساطة في محافظة النجف األ

 بحث منشو  نوع الدراسة

 التسويق ال يادي لدى عينة البحث؟ بعادأَ ما مستوى  مشكلة 
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 قد ات الجوه ية لدى عينة البحث؟مما مستوى مصاد  ال  الدراسة

  التسويق  أبعادعالقة ا تبااط وتأثي  ذات داللة معنوية للمقد ات الجوه ية في  منهل
 ال يادي؟

هدف 
 الدراسة

 هم المقد ات الجوه ية التي تعزز التسويق ال يادي.أَ  تحديد 

 .تحديد المما سات التي ي تكز عليها التسويق ال يادي 

  البيئة  يالئموضع مقياس للعالقة بين المقد ات الجوه ية والتسويق ال يادي بما
 الع اقية.

فرضية 
 الدراسة

  معنوية بين المقد ات الجوه ية والتسويق ال يادي ة تبااط ذات داللاوجود عالقة. 

مجتمع 
الدراسة 
 اوعينته

  في  تعمل( منظمة خاصة صغي ة ومتوساطة الحجم 959مد اء )هو مجتمع الد اسة
 ش ف.محافظة النجف األ

 ( 105تضمنت عينة الد اسة )ي بنسبة أ ،ساس العينة العشوائيةأَ على  من المد اء
 %( من مجتمع الد اسة.11)

هم 
أ

اال
ات

تاج
ستن

 

 ولى في الميدان.ألتبحث المنظمة عن ف ص جديدة وتحاول استثما ها لتكون ا 

 و من أفكا  الجديدة سواء من العاملين لديها لفهم األ اً هدفًا محدد المنظمة تضع لم
 الخا ج.

  ستثما  الف ص االموا د المعنوية للمنظمة في تعزيز تقدمها نحو ال يادة و تسهم
 فضاًل عن تحقيق قيمة مميزة لزبون. ،بداعإلِ والقد ة على ا

هم 
أ

ات
ترح

لمق
ا

 

 و أساس المنتج أَ باستم ا  في البحث عن الف ص سواء على العمل المنظمة  على
 و السوق.أتكنلوجيا ال

 نظمة معلوماتأفكا  ووضع ألَ تعزيز البيئة التنظيمية بتواصل التعلم وتبادل ا، 
 المد اء والعاملين. تصال بيناالوم ونة في 

 و دعم من الم ؤسين.أذن إن اطلب و دب ذاتياً  على العملالعاملين  حث 

 (2014منال )دراسة  . ت

عنوان 
 الدراسة

ست اتيجي في بلوغ المؤسسات االقتصادية الجزائ ية موقع ال يادة سهام التسويق اإلإِ 
 والبقاء فيه: د اسة حالة بعض المؤسسات االقتصادية الجزائ ية

  سالة ماجستي  نوع الدراسة
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مشكلة 
 الدراسة

   قتصادية من مهام التسويق استهداف وبلوغ موقع ال يادة للمؤسسات اال هل يعد
 ست اتيجي؟اإل

  هم مؤش اتها؟أَ تمثلت  وفيمَ ما ال يادة؟ 

  إلى م كزقتصادية الجزائ ية بالوصول هم العوامل التي تسمح للمؤسسة االأَ ما 
 ال يادة والبقاء فيه؟

هدف 
 الدراسة

 .تسلياط الضوء على ال يادة المؤسسية ومقوماتها ومعايي  الحكم عليها 

 ست اتيجي في بعض المؤسسات ال ائدة الحكم على واقع تاطبيقات التسويق اإل
 م يكي.النموذج المعيا ي األَ مع مقا نتها بالجزائ ية 

 هم مداخل اعتمادهأَ ست اتيجي و نقل تجا ب المؤسسات ال ائدة مع التسويق اإل، 
 ال يادة. ِإلىلتشكيل قاعدة لكل مؤسسة ت غب في الوصول 

فرضية 
 الدراسة

 أساسي للبقاء هو ماطلب ال يادة و  موقعفي بلوغ  فاعلست اتيجي إسهام للتسويق اإل
 فيه.

مجتمع 
الدراسة 
 اوعينته

  مؤسسات جزائ ية كبي ة هي  خمسمجتمع الد اسةLCTP، CAP، Cevital، 
Numidis،.Kompass 

 وبلغ  ،فيها عينة الد اسة كبا  المسؤولين وصناع الق ا  في المنظمات المبحوث
 ( من كل مؤسسة.5ي )أَ  ( ف دًا،25عددهم ) 

هم 
أ

اال
ات

تاج
ستن

 
 مكن تالتي اإلست اتيجية  اتختيا  مجاالت النشااطاست اتيجي على يعمل التسويق اإل

 .جيدة مدةال يادة وتبقى فيه  م كز ِإلىن تصل أَ  من مؤسسةال

 على شكل  حاض ه ست اتيجي غائب تمامًا في المؤسسات الجزائ ية، ولكن  التسويق اإل
 لمنافسة.اجتهادات ف دية نتيجة امما سسة و 

 قدم  لىإأيضا ِ البقاء فيها  بل ،يعود الدو  الكبي  في  يادة المؤسسات الجزائ ية
 مكانات المادية.إلفضاًل عن ا المؤسسات، وقوة شبكة عالقاتها العامة،

ات
ترح

لمق
م ا

أه
 

  االقتصادية.ق التنمية يتحق ثمعلى الحكومة حماية المنافسة 

  كثي ةنش  ثقافة المعلومات بين الموظفين لتوسيع مدا كهم و صد ف ص. 

 تقليل المخااط .و لتنويع وا ،السعي لجذب زبائن جدد 
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 جنبيةأدراسات  .2

 Jones (2009)دراسة  . أ
عنوان 
 الدراسة

 ةتسويق ال يادي في ش كات التكنلوجيا الصغي ة في ويلز: د اسة ميدانيال
Entrepreneurial Marketing in small Welsh technology firms: an 

empirical 

 أ اط وحة دكتو اه نوع الدراسة

مشكلة 
 الدراسة

 كيف تعمل الش كات الب مجية الصغي ة في سوق القاطاع الصناعي؟ 

 نشاطة والسلوكيات التي تظه ها؟ما األ 

 ساسية لهذه الش كات؟ما القضايا األ 

هدف 
 الدراسة

  منظمات النشاطة التسويق ال يادي على سلوكيات أستحواذ نظ ي ال اطا إِ وضع
 الصغي ة لتكنلوجيا الب مجيات.

 ختبا  مجموعة من المنظمات الصغي ة لتكنلوجيا الب مجيات الستكشاف التسويق ا
 ال يادي في هذا القاطاع.

 نشاطة التجا ية والتسويقية في منظمات تكنلوجيا الب مجيات.ألَ ستكشاف اا 
فرضية 
 الدراسة

 حقق للمنظمات ي ،لتسويق ال ياديا نحو توجهلل اطا إتسويق مناسب مع  وجدي ال
  الصغي ة بلوغ التسويق ال يادي. 

مجتمع 
الدراسة 
 اوعينته

 .مجتمع الد اسة ست منظمات صغي ة لتكنلوجيا الب مجيات مق ها في شمال ويلز 

 ن ومد اء المالية حسب و ن الفنيو والموظفلمنظمة ا ومد اءن و المالك ةعينة الد اس
 .مدي اً  21 المد اء وبلغ عدد ،اختيا  المنظمة

 اال
أهم

ات
تاج

ستن
 

   كهذه الزبائن عامل فشل في منظماتبضعف اتصال المب مجين  يعد. 

  عدم التخاطياط واالستجابة لماطالب الزبائن بنتائج المنظمة. يض 

 ساس مع فة تكنلوجيا المعلومات تسمح لبقية الموظفين أَ بنية تحتية قائمة على  ثمة
 المزيد من الكفاءة. ِإلىالمعلومات التي تؤدي  ِإلىالوصول ب

هم 
أ

ات
ترح

لمق
ا

 

 كهذا التسويق ال يادي نهج المنظمات العاملة في قاطاع. 

  وخصائص التسويق ال يادي يقود  ،التسويق في كل مستويات المنظمةيتخلخل
  بتكا ات جديدة.ال المؤدية  اتتاطو ال ِإلىالزبائن 

 العالقة مع الزبائن التي تدا  عادة بشكل غي   سمي. َأهمية 
 Kolabi et al (2011)دراسة  . ب

عنوان 
 الدراسة

 ي انإِ غذية في تاطوي  مزيج التسويق ال يادي: د اسة حالة ال يادية لش كات األَ 
Developing Entrepreneurial Marketing Mix: Case Study of 

Entrepreneurial Food Enterprises in Iran 
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 بحث منشو  نوع الدراسة
مشكلة 
 الدراسة

  ؟العناص  ال ئيسة لمزيج التسويق ال يادي في المشا يع ال ياديةما 

 ؟ة لمزيج التسويق ال يادي في المشا يع ال ياديةالعناص  ال ئيس تختب  كيف 

هدف 
 الدراسة

 ستخ اج المع فتهم السابقة وتجا بهم  فيها المبحوث تحديد كيفية استخدام المنظمات
 عناص  المزيج التسويقي.

 .تعديل عناص  المزيج التسويقي في التسويق ال يادي 
فرضية 
 الدراسة

  وعناص  المزيج التسويقي هناك ف ق بين عناص  المزيج التسويقي ال يادي
 التقليدي.

مجتمع 
الدراسة 
 اوعينته

  منظمة صغي ة ومتوساطة الحجم تابعة لوزا ة العمل ( 17)هو مجتمع الد اسة
 .2007فضل منظمات  يادية في عام أَ هي و  ،والشؤون االجتماعية

 ( ف دًا من كبا  ال ياديين ومد اء التسويق في المنظمات المبحوث17عينة الد اسة ) 
 .فيها

هم 
أ

ات
تاج

ستن
اال

 

  ومكونات السع  والمنتج بتكا ية تجمع بين قد ات الف د االتسويق ال يادي عملية
 والتوزيع والت ويج.

  باح.المزيد من األَ  ِإلى ، وهذا يؤديالمنافسين تفوقتقديم المزيد من القيمة للزبائن  

هم 
أ

ات
ترح

لمق
ا

 

 عناص  مزيج التسويق ال يادي. ِإلىعنص  الف د  إضافة 

 ( عنص  54( عناص   ئيسة و )5وصف عناص  المزيج التسويقي ال يادي بـ ) ًا 
 للعناص  ال ئيسة. اً تابع اً ف عي

 Kangasmaki (2014)دراسة  . ت
عنوان 
 الدراسة

 تخاطياط وتنفيذ عمليات التسويق ال يادي في الش كات الصغي ة والمتوساطة
Planning and Implementation of Entrepreneurial Marketing 

Processes in SMES 

  سالة ماجستي  نوع الدراسة

مشكلة 
 الدراسة

  منظمات الصغي ة والمتوساطة؟الكيف تكون عمليات ابتكا  التسويق ال يادي في 

 منظمات الصغي ة الستفادة من موا د التسويق ال يادي في كيف تكون عمليات اال
 والمتوساطة؟

  منظمات الصغي ة الكيف تكون عمليات تحمل مخااط  التسويق ال يادي في
 والمتوساطة؟

 منظمات الصغي ة والمتوساطة؟اللتسويق ال يادي في لستباقية كيف تكون عمليات اال 
 وصف تخاطياط وتنفيذ عمليات التسويق ال يادي في المنظمات الصغي ة والمتوساطة.  هدف 
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 ،د اسة خصائص وعمليات التسويق ال يادي في المنظمات الصغي ة والمتوساطة   الدراسة
 تحقيق فهم واسع وكسب المزيد من ال ؤية للتسويق ال يادي. ل

فرضية 
 الدراسة

  تغاطية كل أنشاطة التسويق ال يادي لعمليات تخاطياط وتنفيذ التسويق ال يادي  ت ختب
 في المنظمات الصغي ة والمتوساطة.

مجتمع 
الدراسة 
 اوعينته

 تلكوكانت  ،في فنلندا( منظمات صغي ة ومتوساطة الحجم 9الد اسة ) مجتمع 
تحديد المزيد من التباين  ذلك من يمكنف ،المنظمات تعمل في مجاالت عمل مختلفة

 وال ؤى.

 مقابلة لكل منظمة،  ،( مقابالت9) وأ ج يت ،اعتمدت الد اسة المنهج االستكشافي
 ( ف داً 34لجميع المقابالت ) الد اسة عينةبلغ عدد و 

م ا
أه

ال
ات

تاج
ستن

 

 ِإلىلها اتصال وجها لوجه مع زبائنها التي تقود  فيها غالبية المنظمات المبحوث 
 كلمة الفم االيجابية.

 الشبكات َأهمية فيها المنظمات المبحوث استوعبت. 

 فيها تتفاوت د جة عناص  التسويق ال يادي في المنظمات المبحوث. 

هم 
أ

ات
ترح

لمق
ا

 

   ومع فته  مها ته ِإلى باالستنادتكون من صاحب المنظمة ال بد أن صناعة الق ا
 في نمو المنظمة وتاطو ها. مهم جداً  دو له صاحب المنظمة ال يادي  ولذا ،الخاصة

  وتتأكد ،المنظمةي فدو  التسويق  فيها ن تد ك المنظمات المبحوثأَ من المهم جدًا 
 وليست  سالة لزبائن. كلهاست اتيجية التسويق هي للمنظمة إ ن  أَ من 
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بينها وبين يز وجه التشابه ومجاالت التمأو : مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة رابعاً 
 الدراسة الحالية

ضافة متواضعة لموضوع القيادة االست اتيجية والذكاء إتقديم  ِإلىسعت هذه الد اسة 
ويمكن توضيح مجاالت  ،لكشف تأثي هما في سلوكيات التسويق ال يادي تحليليبمنهج  ،التسويقي
 :بما يأتيمن الد اسات السابقة االستفادة 

لوجود عوامل مشت كة  ،الد اسة بعادأَ اختيا  متغي ات  فيب وز تقا ب فك ي بين الباحثين  .1
 تلك المتغي ات. عنعاطاء صو ة واضحة للد اسة الحالية إِ في  هذا سهمأَ ف ،بينها

يقود الد اسة  اطا  منهجيإاالستفادة من المنهجية المعتمدة في الد اسات السابقة لبناء  .2
بعض االستنتاجات والمقت حات في محاولة لحل مشكلة إلى لى التوصل الحالية إ
 الد اسة.

 عداد الجانب النظ ي للد اسة.إسهام في اإل .3

بعاد الد اسة أتوضيح معالم موضوع الد اسة والمشا كة في فهم العالقات المناطقية بين  .4
 ومتغي اتها.

ببعض مؤش اتها  ستداللستبانة المعتمدة في هذه الد اسات واالستما ات االافادة من اإل .5
 ستبانة.ستما ة االافي تصميم 

 وجه التشابه بين هذه الد اسة والد اسات السابقة فهي:أما أ
لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجانب  ساسي أاعتماد استما ة االستبانة كمصد   .1

 وهذا ما وجدناه في معظم الد اسات السابقة. ،الميداني للد اسة

، (SPSS)الب نامج اإلحصائي  باستعمالبعاد الد اسة ومتغي اتها أقياس العالقة بين  .2
بعاد الد اسة أباالختبا ات الخاصة لقياس عالقات اال تبااط واألث  بين  م ستعاناً 

 غلب الد اسات السابقة.أومتغي اتها، وهذا ما كان حاض ًا في 

 ت المبحوثسهام في تقديم بعض االستنتاجات والمقت حات التي قد تخدم المنظمااإل .3
 .فيها

القيادة )الد اسة الحالية  بعادأَ  َأن  ن تبي  الد اسات السابقة فقد  منتميز الد اسة الحالية  وأما
ومن هنا  ،بصو ة جزئيةمعًا  اقد بحثت عالقاته (التسويق ال يادي ،الذكاء التسويقي ،ست اتيجيةاإل

الت كيز على بعض بالد اسة  بعادألعالقات بين في ابحثها بجاءت المساهمة الفك ية لهذه الد اسة 
التي  ة،خاص فيها والمبحوث ةعمال عامالجوانب المحددة التي تعد نقااط مهمة لمنظمات األ
ي من الد اسات أالتي لم نجدها في  الجوانبجعلت الد اسة الحالية تتميز بالت كيز على بعض 

 .السابقة في مجمل ق اءاتنا
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 المبحث الثاني
 راسةنطاق الد

الد اسة والهدف  َأهميةمجموعة من التساؤالت التي تب   بيتناول المبحث مشكلة الد اسة 
 فضاًل عن ف ضيات الد اسة. ،افت اضي للد اسة مخاطاطد اج إِ مع  ،ليهإالذي تسعى 

 واًل: مشكلة الدراسةأ
الواقع البيئي المعاص  يعج و  ،تواجه منظمات األعمال العديد من التحديات لبلوغ أهدافها

تف ض متاطلبات العمل الحالي استحضا  بعض فبالمنافسة وازدياد حجم التهديدات وقلة الف ص، 
المما سات المهمة للقيادة االست اتيجية، فضاًل عن مكونات الذكاء التسويقي في عمل منظمات 

 . وأج ىق ال يادياألعمال لكي تجعل سلوكها في التح ك صوب أهدافها ضمن مديات التسوي
تمثلت بالمصا ف و  فيها، الباحث د اسة استاطالعية أولية للوقوف على واقع المنظمات المبحوث

المصا ف  عنمن نتائج المؤتم ات وو ش العمل التي عقدت  فكاناألهلية في إقليم كو دستان، 
لمصا ف داء اأأكدت جميعها أن  أنها، 2014-2008 المدة فياألهلية في إقليم كو دستان 

مشكلة الد اسة الحالية بشكل دقيق يمكن اط ح سؤالها  ولتحديداألهلية دون مستوى الاطموح، 
ن يسهما أستراتيجية ومكونات الذكاء التسويقي ن لممارسات القيادة اإلهل يمكونصه ) ،ال ئيس

(، وتتضح معالم مشكلة الد اسة لسلوكيات التسويق الريادي؟ فيها في تبني المنظمات المبحوث
 ال ئيس للد اسة، وهي: السؤالسئلة والتي تحاكي اط ح مجموعة من األ فيبشكل تفصيلي 

واقع االستفادة من سلوكيات التسويق  بهفي وضع تد ك فيها المنظمات المبحوثهل  .1
 ال يادي في مجمل تح كاتها التجا ية؟   

من واقع مما سات  فيها المنظمات المبحوثتتحقق سلوكيات التسويق ال يادي في هل  .2
 ست اتيجية؟   القيادة اإل

 ،إلى مستوى سلوكيات التسويق ال يادي فيها بلوغ سلوك المنظمات المبحوث يتحققهل  .3
 ؟االستفادة من مكونات الذكاء التسويقي من

سلوك  فيالتسويق الذكاء ست اتيجية ومكونات ثا  التي تت كها مما سات القيادة اإلما اآل .4
  تختا  التسويق ال يادي منهجًا للوصول إلى أهدافها؟عندما  فيها المنظمات المبحوث

ست اتيجية وسلوكيات التسويق ال يادي من يادة اإلق تبااط بين مما سات الاعالقة  منهل  .5
 جهة، ومكونات الذكاء التسويقي وسلوكيات التسويق ال يادي من جهة أ خ ى

تبعًا لتباين  فيها المبحوث للمنظماتتباين في سلوكيات التسويق ال يادي  منهل  .6
 ومكونات الذكاء التسويقي لها؟اإلست اتيجية مما سات القيادة 
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 الدراسة أ هميةثانيًا: 
، ومن الت كيز على فيها بعادها ضمن المنظمات المبحوثأتنبع أهمية الد اسة من حيوية 

بالشكل الذي يتالءم مع متاطلبات  ،بعاد الد اسةأبعض الجوانب المحدودة ضمن كل بعد من 
ست اتيجية تشكل قمة ه م منظمات األعمال وتؤث  مما ساتها في جميع القيادة اإلو األلفية الثالثة، 
 غم كث ة الد اسات و وتوجهاتها صوب أهدافها، كما أن مفهوم الذكاء التسويقي  ةمفاصل المنظم

والتاطبيق الواقعي في المنظمات الع اقية بشكل عام،  الكافي التي  كزت عليه لم ينل االهتمام
التسويق ال يادي منهجًا مهمًا يخدم  صا ونتيجة ظ وف المنافسة والحاجة إلى س عة التح ك 

 .منظمات األعمال بسلوكيات تجعلها أكث  واقعية في ميدان العمل
عاطاء صو ة واضحة لكل المتغي ات الداخلية إهمية النظ ية للد اسة في م األتتضح معالو 

دبيات الخاصة مع في يضاف إلى األ كإسهاممنها  يستفادن أعلى بعادها، أللد اسة، فضاًل عن 
 ألنهابعاد بمتغي اتها في دنيا األعمال انة المهمة التي تحظى بها هذه األالمكو في مجال الد اسة، 

هذه ؤث ة في ادائها، متدعم منظمات األعمال من الوقوف بشكل مباش  على أهم مفاصل البيئية ال
لكثي  من وجهات نظ  الباحثين وتجا ب منظمات  متسعاً الواقع النظ ي للد اسة  المكانة جعلت

 سبقتنا في هذا الميدان.
لالهتمام  فيها مبحوثما األهمية الميدانية للد اسة فقد تبينت من استنا ة المنظمات الأ

 علماً دائها، أبعاد المهمة والفاعلة في ميدان نشااطها بقصد االستفادة منها في تحسين ببعض األ
ست اتيجية، مكونات الذكاء التسويقي، )مما سات القيادة اإل فيبعاد المتمثلة ن تفعيل مثل هذه األأ

في مواكبة  فيها منظمات المبحوثيجعل ال ،سلوكيات التسويق ال يادي( وتوجيهها بالشكل الدقيق
خ ى ذات اط اف األالوفاء باطلبات الزبائن واألو  ،من جهة لتحقيق النجاح هامستم ة لواقع حاجات

 العالقة ضمن بيئة األعمال من جهة أ خ ى.
 الدراسة أ هدافثالثًا: 

 :بما يأتيمو  يمكن تلخيصها في الد اسة في جملة من األ   َأهدافتتمثل 
إلى الت كيز على بعض الجوانب المهمة ضمن اطبيعة عمل  فيها المنظمات المبحوثتوجيه  .1

 التي تتالءم مع بيئة اليوم وواقع العمل التنافسي.، منظمات األعمال

التوضيح التفصيلي لمتغي ات الد اسة واطبيعتها والدو  المهم باطا  الفك ي للد اسة اإلتجسيد  .2
 هدافها.أوكيفية االستفادة منها لبلوغ  ،عمالالذي تؤديه في منظمات األ

ستما ة ال فيها ست اتيجية في المنظمات المبحوثبعاد الد اسة باستجابة القيادة اإلتحليل أ .3
بواقع  فيها مدى تأثي  سلوكيات التسويق ال يادي في المنظمات المبحوث لتوضيحاالستبانة 

 .ست اتيجية ومكونات الذكاء التسويقيمما سات القيادة اإل

 الد اسة ومتغي اتها. َأبعادث  بين  تبااط واألالتع ف على اطبيعة عالقة اال .4

 بعاد الد اسة المستقلة.ألتبعًا  فيها تحديد التباين بين المنظمات المبحوث .5
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وبداللة  ،هدافها بجملة من المقت حات المهمةألبلوغ  فيها مكانات المنظمات المبحوثإدعم  .6
 ليها الد اسة.إالنتائج الميدانية التي توصلت 

 للدراسةفتراضي :المخطط االرابعاً 
الد اسة  بعادأَ ث  بين  تبااط واألختبا  عالقات االاو  ،لصياغة ف ضيات الد اسة تمهيداً 
 :كما يأتيالد اسة  بعادأَ فت اضي يصنف ا مخاطاط بني ،ومتغي اتها

لالبعد .1 س أ   ،الثقافة التنظيمية ،ساسية)الكفاءات األ امتغي تهو  ،ست اتيجية: القيادة اإلاألو 
 خالقية(.المما سات األَ  ،المال البش ي

معلومات  ،معلومات السوق ،)معلومات الزبون ومتغي اته ،: الذكاء التسويقيالثاني البعد .2
 (.ننافسيمالمعلومات  ،المنتج

 ،ستغالل الف صا ،)التوجه نحو النمو متغي اتهو  ،: سلوكيات التسويق ال ياديالثالث البعد .3
 ،العالقات والتحالفاتبنشاء القيمة إ ،تصاالت المتبادلة مع الزبائناال ،التغلغل في السوق

 .(التسويق غي  ال سميبحوث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1الشكل )

 فتراضيالدراسة اال مخطط

 ستراتيجيةالقيادة اإل

المما سات 
 األخالقية

 أس المال 
 البش ي

الثقافة 
 التنظيمية

الكفاءات 
 األساسية

 الذكاء التسويقي

معلومات 
 المنافسين

معلومات 
 المنتج

معلومات 
 السوق

معلومات 
 الزبون

 عالقة ا تبااط         
 عالقة أث          

 

 سلوكيات التسويق الريادي

التوجه نحو 
 النمو

استغالل 
 الف ص

التغلغل في 
 السوق

االتصاالت 
المتبادلة مع 

 الزبائن

القيمة  اءنشإ
العالقات ب

 والتحالفات

بحوث 
التسويق 
 غي  ال سمي
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 خامسًا: فرضيات الدراسة
مكانية حل مشكلة إوللوقوف على مدى  ،اطاط الد اسةا دة في مخو ختبا  العالقات الال
ددت جملة من الف ضيات على النحو اآلتي: أوالد اسة   عدمه، ح 

ست اتيجية مجتمعة ومنف دة، عالقة ا تبااط معنوية بين مما سات القيادة اإل ثمة ولى:الفرضية األ 
 وسلوكيات التسويق ال يادي مجتمعة ومنف دة.

 ومنف دة،مجتمعة الذكاء التسويقي مكونات  تبااط معنوية بين اعالقة  ثمة الفرضية الثانية:
 .مجتمعة ومنف دةوسلوكيات التسويق ال يادي 

في سلوكيات  مجتمعة ومنف دةاإلست اتيجية تأثي  معنوي لمما سات القيادة  ثمة :الثالثةالفرضية 
 .مجتمعة ومنف دةالتسويق ال يادي 

في سلوكيات  مجتمعة ومنف دةلمكونات الذكاء التسويقي تأثي  معنوي  ثمة: الرابعةالفرضية 
 .ومنف دة ةمجتمعالتسويق ال يادي 

في تبني سلوكيات التسويق ال يادي تبعًا  فيها المبحوث المنظماتتتباين  :الخامسةالفرضية 
 .مكونات الذكاء التسويقي و ست اتيجيةلتباين ت كيزها على مما سات القيادة اإل
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 المبحث الثالث
 منهج الدراسة

الوصفي التحليلي في تجميع البيانات والمعلومات وتحليلها  المنهجعتمدت الد اسة على ا
 وتفسي ها. 

 واًل: مصادر البيانات والمعلوماتأ
ها عدادساليب للحصول على البيانات والمعلومات الماطلوبة إلِ أهذه الد اسة بعدة  تستعانا

 جانين هما: علىوتنقسم احتياجات الد اسة للبيانات والمعلومات  ،هدفهاأبالشكل المالئم وتحقيق 
على مجموعة من  معتمداً ستكمال هذا الجانب من الد اسة ا كانالجانب النظ ي:  .1

 ،جامعيةالاطا يح األ سائل و الو  ،والمجالت ،جنبية المتمثلة بالكتبالمصاد  الع بية واأل
 .نت نت لتحقيق ذلكلكت وني واإلبالب يد اإل ستعانةوكذلك اال

الد اسة عتمدت انتائج الد اسة  ِإلىلتاطبيق الجانب العملي والوصول  الجانب العملي: .2
 : وهي ،البيانات والمعلومات الماطلوبة لجمعالمصاد  على مجموعة من 

 الملحق ،عينة الد اسةَأف اد مقابالت شخصية مع عدد من  أ ج يتالمقابالت الشخصية:  . أ
 اء هذه ستماع آلالمناقشة واالبوكان الهدف من المقابالت فتح حوا  مستفيض  ،(1)

 ِإلىفضت أف ،بشكل مباش  فيها المبحوث المصا ففي اإلست اتيجية  القيادةالفئة من 
في  بل ،تقا ي  السنويةالقد ال تتوف  في و  ،ث ت الد اسةأكثي  من المعلومات التي لا

ستنتاجات واالوهذا يدعم الجانب العملي ببعض المب  ات  ،أيضاً  السجالت المص فية
 الد اسة. إليهاالتي توصلت 

اطالع عليها لال ،فيها سنوية للمصا ف المبحوثحصل على تقا ي   التقا ي  السنوية: . ب
 ستفادة من بعض المعلومات الوا دة فيها.واال

 ألن ها ،تمام الجانب العمليإل عتمدتاة َأداة  ئيسستبانة ستما ة االا ستبانة: تعد  ستما ة االا . ت
 أف اد عينة الد اسةالحصول عليها من  مصد  مهم للبيانات والمعلومات التي ينبغي

عتماد على مجموعة من الجهود ستبانة باالستما ة االات عد  وأ   ،حصائيلتحليل اإلل
 ،د اسات خضعت للتحكيم والمناقشة والنش  ألَن ها ،المع فية التي سبقتنا في هذا المجال

الوضوح والتجانس   وعيكما  ،غ اض الد اسةوموثوقًا به ألَ  مصد ًا مهماً  تعد   فهي
لمام والتصو  لموضوع من اإلِ  اً كبي   اً لتمنح عينة الد اسة قد   والشمولية في صياغة فق اتها

 .(3الجدول ) ،هاَأهدافالد اسة و 
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 (1الجدول )
 ستبانةستمارة االا إعدادمصادر 

 المعتمدةالمصادر  المتغيرات بعاداأل   محور ال

المعلومات  لاألو  
 الشخصية

 الجنس 

  العم 

 التحصيل العلمي 

 مدة الخدمة 

 ستبانةستما ة االامن واقع 

القيادة  الثاني
 ست اتيجيةاإل

 ةساسيالكفاءات األ 

 الثقافة التنظيمية 

   س المال البش يأ 

 خالقيةالمما سات األ 

(de Chabert 1998)  
 (2002)ش يف    

(Ireland and Hitt 2005) 

(Hitt et al 2010)     (Quong 

and Walker 2010)  

 (2013)صديقي ( 2012)وسيلة 
 (2015)أوسو (2015)القيسي 

الذكاء  الثالث
 التسويقي

 معلومات الزبون 

  السوقمعلومات 

 معلومات المنتج 

 معلومات المنافسين 

(Mochtar and Arditi 2001) 

(Crowley 2004)  
      ( 2011 دي كي)
 (2013)ديوب وز يقا       

 الرابع
سلوكيات 
التسويق 
 ال يادي

 التوجه نحو النمو 

 ستغالل الف صا 

 التغلغل في السوق 

 تصاالت المتبادلة مع اال
 الزبائن

 العالقات بالقيمة  اءنشإ
 والتحالفات

  التسويق غي  ال سميبحوث 

(Morriset al 2002)  

(Morris et al 2005) 

(Kilenthong et al 2010) 

(Kilenthong 2011)  

 (2011)بلبل  (2011)سعيد 
 (2014)كانياباسكي 

 الباحث عدادإِ :المصد 
 ستبانةستمارة االاوصف ثانيًا: 
 المتغي اتمجموعة من  بعدتحت كل و  ،ساسيةأَ  بعادأَ  ة بعأستبانة على ستما ة االاعدت أ  
 ةالتي تعد مؤش ات لقياس نتائج الد اسة العملي المؤش اتمن  بمجموعةعن كل منها  ي عب  التي 

 ستبانة:ستما ة االا مكونات( يوضح 2الجدول )(. 3الملحق ) ،وتحليلها وتفسي ها
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وبلغ عدد  ،عينة الد اسةأَلف اد خصص للتعبي  عن الخصائص الشخصية  :األّولالجزء 
وكان  ،الخدمة(مدة  ،التحصيل العلمي ،العم  ،تمثلت بـ )الجنس ،(4) مؤش اتها
 (.4-1ستما ة )في اال المؤش اتتسلسل 

 مؤش اً ( 19وتضمن ) ،مستقل للد اسة كبعداإلست اتيجية د للتعبي  عن القيادة ع  أ :الجزء الثاني
 ،س المال البش يأ   ،الثقافة التنظيمية ،ساسية)الكفاءات األ المتغي اتعلى  اموزع

هذه  تعتمد(. وقد ا23-5من )ستما ة وكان تسلسلها في اال ،خالقية(المما سات األ
مجموعة من الد اسات المتخصصة في مجال القيادة  ِإلى باالستناد المتغي ات

 كث أمن  (Sosik et al 2005)د اسة  (. وتعد  7الجدول ) ،ذ ك تالتي اإلست اتيجية 
 .ست اتيجيةالقيادة اإل بعد متغي اتشتملت على ا الد اسات التي

 مؤش اً ( 20تمثل في )و  ،في الد اسة مستقالً  اً بعده بوصفلذكاء التسويقي ل كان الجزء الثالث:
 ،ومات المنتجمعل ،معلومات السوق ،)معلومات الزبون المتغي ات موزعا على

 اعتمدتوقد  ،(43-24ستبانة من )ستما ة االاوتسلسلها في  ،معلومات المنافسين(
ظه ت أَ التي  (Crowly 2004)د اسة  إلى باالستنادالذكاء التسويقي  بعد متغي ات

مكونات  بوصفهاساسية التي تحتاجها المنظمة شكال المعلومات األَ أَ يصف  اً ه م
م جعًا لمعظم  تعد   Crowly ةد اس ن  أ علماً  ،نشاء الذكاء التسويقيإل جوه ية

 الد اسات التي تناولت مفهوم الذكاء التسويقي.
( 29واشتمل على ) ،في الد اسة اً معتمد ب عداً سلوكيات التسويق ال يادي  جعل الجزء الرابع:

 ،التغلغل في السوق ،استغالل الف ص ،)التوجه نحو النمو على موزعا مؤش اً 
تسويق بحوث ال ،العالقات والتحالفاتبنشاء القيمة إ ،تصاالت المتبادلة مع الزبائناال

بد اسة  ستعيناوقد (. 72-44من ) ستما ةوكان تسلسلها في اال ،غي   سمي(
(Kilenthong 2011)  بوصفهاسلوكيات التسويق ال يادي  بعد متغي اتختيا  افي 

 . الموضوعد اسة متخصصة في هذا 
 أتفقالخماسي بد جات ) (Likert)مقياس  استعملستبانة ستما ة االا مؤش اتوفي جميع 

( 1 ،2 ،3 ،4 ،5وزان )أجابة بد جات اإلِ ( لقياس ال أتفق بشدة ،ال أتفق ،محايد ،أتفق ،بشدة
وتحديد متغي ات وساط الحسابي في وصف ال( يقا ن مع 3بوساط ف ضي قد ه )و  ،على التوالي

 .الد اسة
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 (2الجدول )
 ستبانةستمارة االامكونات 

تسلسل  المتغيرات بعاداأل المحور
مجموع  رمز المؤشر سئلةاأل  

 تمؤشراال

 معلومات شخصية لاألو  

 - - 1 الجنس
 - - 2 العم 

 - - 3 التحصيل العلمي
 - - 4 مدة الخدمة

 ست اتيجيةاإلالقيادة  الثاني

 X5 – X9 5  9 - 5 ساسيةالكفاءات األ
 X10 – X14 5 14 – 10 الثقافة التنظيمية

 X15 – X18 4 18 – 15 س المال البش يأ  
 X19 – X23 5 23 - 19 خالقيةالمما سات األ

 الذكاء التسويقي الثالث

 X28 – X24 5 28 – 24 معلومات الزبون
 X29 – X33 5 33 - 29 معلومات السوق
 X34 – X38 5 38– 34 معلومات المنتج

 X39 – X43 5 43 - 39 معلومات المنافسين

سلوكيات التسويق  الرابع
 ال يادي

 X44 – X8 5 48 – 44 النموالتوجه نحو 
 X49 – X52 4 52 – 49 الف صستغالل ا

 X53 – X57 5 57 – 53 التغلغل في السوق
تصاالت المتبادلة اال

 مع البائن
58 – 62 X 58- X62 5 

القيمة  اءنشإ
 العالقات والتحالفاتب

63 – 67 X63 – X67 5 

تسويق غي  البحوث 
  سميال

68 - 72 X68-X72 5 

 الباحث عدادإِ :المصد 
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 ستبانةختبار صدق االا: ثالثاً 
 ،الد اسة َأهدافخ اجها بالصيغة التي تخدم إلختبا ات استبانة لعدة ستما ة االاخضعت 

وعيتو  ،الخماسي (Likert)مقياس  علىكانت و  الشفافية والوضوح والدقة والموضوعية في    
الذكاء  ،ست اتيجيةاإل)القيادة  فيالد اسة المتمثلة  بعادأَ قياس ل ،ستبانةستما ة االا مؤش ات عدادإِ 

 سلوكيات التسويق ل يادي(. ،التسويقي
ج اء بعض التعديالت إخ ى ولكن بعد أ  فكا  من د اسات ببعض المؤش ات واألَ  ستعينوا

 ،هليةالد اسة وعينتها التي تقع ضمن المصا ف األَ  َأهدافم مع ءتتاللواستعا ة المصاطلحات 
وامتثااًل لمتاطلبات البحث  ،الصحيحةالد اسة بالصيغة العلمية  خ اج هذهالعلمية إل مانةولل

عتماد امكانية ا  ستبانة للد اسة و مة االءوالثبات للتحقق من مال ختبا  الصدقاالعلمي عملنا على 
ختبا ات قبل استبانة لعدة ستما ة االاخضعت ف ،نتائجها للد اسة الحالية وللد اسات المستقبلية

 :وبعده، وكما يأتي توزيعها
 ختبارات قبل توزيع استمارة االستبانةاال .1

 ختبار الصدق الظاهريا . أ

ع ضت  ،جلهأَ ستبانة وقد تها على قياس ما صممت من ستما ة االاللتحقق من مصداقية 
 وقد بينت ،ون متخصصين في مجال الد اسةعلى مجموعة من السادة المحكمين الذين يعد  

ستما ة اش ات مؤ  فيومقت حاتهم  آ ائهمعلى  للتع ف ،(2الملحق ) ،ومواقع عملهم همؤ َأسما
 فأعيدت ،خذت بتوجيهات السادة المحكمينأَ لقد و  ،نسجامها مع موضوع الد اسةاستبانة ومدى اال

حسب شكلها النهائي بستبانة اال وانتهت ،صياغة عدد من المؤش ات لضمان دقتها في القياس
 (. 3الملحق ) ،السادة المحكمين آ اء
 ختبار الشموليةا . ب

 بآ اءنتهاًء او  ،ستبانة ابتداًء من توجيهات المش فينش ات ستما ة االختب ت شمولية مؤ ا
خ ى أ  لغاء ا  ش ات و ؤ ضافة مإِ فضاًل عن  ،جملة من التعديالت ِإلى تالتي قاد ،السادة المحكمين

 ستبانة.االستما ة اها باعتمادها هدافألَ بغية التمكن من تحقيق الد اسة 
 ستبانةستمارة االاختبارات بعد توزيع اال .2

 ختبار الحياديةا . أ

ح ص  ،المجاملة والتوصية منالبيانات والمعلومات بعيدًا  ِإلىتحقيق الحيادية والوصول ل
عاطائهم الوقت الكافي للتعبي  عن ا ِ و  ،عينة الد اسةَأف اد جابات إِ الباحث على عدم التدخل في 

 مناطقي وموضوعي.وجهات نظ هم بشكل 
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  تساق الداخليختبار اال ا . ب

عن الهدف  على التعبي ستبانة ما ة االتساش ات هذا االختبا  للتحقق من قد ة مؤ  يستعمل
القيمة المقبولة و عتماد عليه. وللتأكد من فاعلية المقياس ود جة اال ،جلهأَ الذي صممت من 

و  (Cronbach 1970)وصى بها أستاطالعية التي لمعامل الثبات في الد اسات اال
(Nunnally 1978) ( 70هي ،)% ي ى و(Sekaran 2000)  و(Amir and 

Sonderpandian 2002) (.8-7، 2007%( )ال بيعي، 60) أنها 
 :كما ياتيوكانت نتائج االتساق الداخلي 

 حصائي كدت نتائج تاطبيق الب نامج اإلأست اتيجية: اإل تساق الداخلي للقيادةاال(SPSS) 
%(، فكان  96،3بلغت )اإلست اتيجية قيمة معامل ك ونباخ ألفا لمؤش ات القيادة  أن
 ،(1 تبااط الموجودة في الجدول )، وتعد  معامالت اال%( 70كب  من )أو  اً تساق عالياال

لى معنوية العالقة إشا ت أذ حصائية، إإ( معامالت ثبات داخلية ودالة 8الملحق )
ست اتيجية، وبذلك تحقق صدق وثبات مؤش ات القيادة اإل تبااط بين مؤش ات القيادة وا
 ست اتيجية.اإل

 حصائي ظه ت نتائج تاطبيق الب نامج اإلأ: للذكاء التسويقيتساق الداخلي اال(SPSS) 
%(، فكان  95،7ن قيمة معامل ك ونباخ ألفا لمؤش ات الذكاء التسويقي بلغت )أ

 ،(2 تبااط الموجودة في الجدول )اال %(، وتعد  معامالت 70كب  من )أو  اً تساق عالياال
لى معنوية العالقة إشا ت أذ حصائية، إإ( معامالت ثبات داخلية ودالة 8الملحق )

 الذكاء تبااط بين مؤش ات الذكاء التسويقي، وبذلك تحقق صدق وثبات مؤش ات وا
 .التسويقي

 حصائي نتائج تاطبيق الب نامج اإل أظه ت: لسلوكيات التسويق ال ياديتساق الداخلي اال
(SPSS) قيمة معامل ك ونباخ ألفا لمؤش ات سلوكيات التسويق ال يادي بلغت  أن

 تبااط في %(، وتعد  معامالت اال 70كب  من )أو  اً تساق عالي%(، فكان اال 96،6)
لى معنوية إشا ت أذ إحصائية، إ( معامالت ثبات داخلية ودالة 8الملحق ) ،(3الجدول )

، وبذلك تحقق صدق وثبات سلوكيات التسويق ال يادي تبااط بين مؤش ات واالقة الع
 .سلوكيات التسويق ال ياديمؤش ات 

 نتائج تاطبيق الب نامج  بي نت: بعاد الد اسةأعلى مستوى جميع تساق الداخلي اال
ألفا لجميع مؤش ات الد اسة بلغت  قيمة معامل ك ونباخ أن (SPSS)حصائي اإل
وبذلك تحقق صدق وثبات  %( 70كب  من )أجدًا و  اً تساق عالي%(، فكان اال98،2)

 مؤش ات الد اسة.
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 حصائيساليب التحليل اإلإ أرابعًا: 
وتمثلت  ،ختبا  ف ضيات الد اسةحصائي الإلفي التحليل ا (SPSS)ب نامج  اعتمد

 :فيما يأتيحصائية إلساليب ااأل
 ،ستجابةختالف وشدة االومعامل االالتك ا ات والنسب المئوية والمتوساطات الحسابية  .1

 ة لمناقشتها.ولي  وع ض النتائج األَ  ،الد اسة أبعادلوصف  تستعملدوات أَ  وهي

فضاًل عن  ،الذي يعتمد لقياس قوة العالقة بين متغي ين ، تبااط البسياطمعامل اال .2
 الداخلي لمتغي ات الد اسة.تساق في تحديد اال استعماله

تها بين مجموعة من في تحديد قوة العالقة واطبيع يستعمل ، تبااط المتعددمعامل اال .3
 المتغي ات المستقلة ومتغي  معتمد واحد.

 المعتمد. البعدالمستقل في  البعدلتحديد تأثي   ،  البسياطانحداال .4

 البعدالمستقل في  البعدضمن  المتغي اتلقياس تأثي   يستعمل ،نحدا  المتعدداال .5
 المعتمد.

المعتمدة في  بعادواألَ ختبا  معنوية النموذج ايعتمد عليهما في  ،(T)و  (F)ختبا  ا .6
 الد اسة.
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 المبحث الرابع
 اوصف مجتمع الدراسة وعينته

 وفق ما يأتي: على عينة الد اسة َأف ادو  المبحوث فيهايتناول هذا المبحث المصا ف 
 ختيارها وأسبابواًل: وصف مجتمع الدراسة أ

الم تكز  ألن ها ،جداً مو  الصعبة والحساسة ختيا  الميدان العملي للد اسة من األَ الية آد تع  
هميتها اطالع على مشكلة الد اسة وأاالبو  ،فشله أوالذي يتوقف عليه نجاح الد اسة ميدانيا 

والمتاطلبات التي ينبغي توف ها في مجتمع الد اسة ا غاياتهو مسي ة هذه الد اسة  تتضحها َأهدافو 
 عند القيام بالتاطبيق العملي.

قليم إالقاطاع المص في العامل في  مهمًا وكبي ًا من هلية جزءاً المصا ف األَ وتشكل 
تمتلك  إذ ،العديد من المجاالت تفوق ما تقدمه المصا ف الحكومية وتقدم خدمات في ، دستانو ك

 على سبيل المثال:و  ،ختيا  الصحيح للد اسةبعض السمات التي تجعلها اال
نشاطة المص ف أَ وتشا ك بشكل مباش  في بعض  ،فاعلة ست اتيجيةإتمتلك قيادة  .1

 ومما ساته.

فضاًل عن المنافسين  ،جنبيةهلية الع بية واألَ ألَ جه منافسة شديدة من المصا ف ااتو  .2
 المحليين.

 توسيع قاعدة زبائنها. ِإلىتسعى  .3

 تنوع كبي  في اطبيعة خدماتها. .4

 ساليب غي  تقليدية.أَ تسوق لخدماتها ب .5

ستفادة من نتائج لال ،تاطبيق متغي ات الد اسة فيه ِإلىكث  حاجة هذا القاطاع أَ  أنوجدنا و 
تمثل مجتمع الد اسة و  ،هاومتغي ات الد اسة أبعادالنظ ي الذي يوضح  اطا فضاًل عن اإلِ  ،الد اسة
لسعة حجم المجتمع وصعوبة حص ه على نحو و  ، دستانو قليم كإفي  هليةالمصا ف األَ في 

جتمع الذي بلغ الم ف دأ( من 70)فاختا   ،لعينة العمدية الميس ةاختيا  ا ِإلىالباحث  أشامل لج
التي  أ بيلمحافظة المختا ة من الوساط الحسابي لعينة الد اسة  على باالعتماد ،(228) عدده

ة الف وع ال ئيس فبلغت ،هليةعلى بقية المصا ف األَ وتاطبيق النتيجة  ،(5( و)4وضحها الملحق )ي
عليها من الزيا ات الميدانية للبنك  ح ِصلالبيانات التي  باالعتماد على ،(100( والف عية التابعة )4)

%( من  30،7بلغت عينة الد اسة )و ، (7) ،(6الملحق) ،قليم كو دستانإالم كزي في محافظات 
 مجتمع الد اسة. 

الجدول  ،فيها المبحوثالقيادية في المصا ف  المناصبمن يشغلون  هيالعينة المختا ة و 
ن ثابت وموحد لدى جميع و هلية ال تخضع لقانلية تسمية المنصب في المصا ف األَ آو  ،(3)

 المصا ف كالمصا ف الحكومية.
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 (3الجدول )
  فيها المبحوثالمصارف 

 طبيعة النشاط الفرع المحافظة سيسأتالسنة  اسم المصرف ت
 ستثما ي وتخصصيا  ئيس أ بيل 2005  دستان الدوليو ك 1
 ستثما ي وتمويليا  ئيس أ بيل 2001 قليم التجا ياإلِ  2
 سالميستثما  والتمويل اإلِ لال  ئيس أ بيل 2009 جيهان 3
 ستثما  وتمويلا  ئيس أ بيل 2010 أ بيل 4
 تجا ي ف عي أ بيل 2011 هلي الع اقيألَ ا 5
 ستثما يا ف عي أ بيل 2007 الدولي شو آ 6
 ستثما يا ف عي أ بيل 2008 الموصل  7
 تجا ي ف عي أ بيل 2010 التجا ي سوم  8
 ستثما يا ف عي  أ بيل 2009 المتحد 9
 ستثما ي وتخصصيا ف عي دهوك 2007  دستان الدوليو ك 10
 ستثما ي وتمويليا ف عي دهوك 2001 قليم التجا ياإل 11
 سالميستثما  والتمويل اإللال ف عي دهوك 2013 جيهان 12
 ستثما لال ف عي  دهوك 2009 الموصل 13
 ستثما ايل و و تم ف عي دهوك 2008 الشمال 14
 ستثما يل ف عي دهوك 2012 وساطش ق األال 15
 تجا ي ف عي دهوك 2009 بغداد 16
 تجا ي ف عي دهوك 2011 التجا ي الخليج 17
 يوتمويل يستثما  ا ف عي دهوك 2013 أ بيل 18
 ستثما ي وتخصصيا ف عي دهوك 2005  دستانو ك 19
 سالميستثما  والتمويل اإللال ف عي دهوك 2010 جيهان 20
 ستثما يا ف عي دهوك 2012 المتحد 21
 تجا ي ف عي دهوك 2010 بغداد 22
 ستثما يا ف عي دهوك 2008 وساطاألَ الش ق  23
 ستثما ي وتمويليا ف عي دهوك 2009 سالميالبالد اإل 24

 الباحث إعداد:المصد 
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في المصا ف اإلست اتيجية الذين يمثلون القيادة  عينة الد اسةستما ة على ا( 76) وزعت
ستما ة واحدة كانت غي  او  ،( منها صالحة للتحليل70) ،ستما ةا (71أ عيد منها ) ،فيها المبحوث
( 5)و ،تكون صالحةل افيه هاتوف   بسبب نقص البيانات والمعلومات الماطلوب للتحليلصالحة 

 (.4الجدول ) ،ستما ات لم ت جع من عينة الد اسةا
 (4الجدول )

 ستبانةستمارات االاعادة ا إ حصائية توزيع و إ  

 المحافظة سم المصرفا ت
 ستماراتعدد اال

% 
 الصالحة المعادة الموزعة

 100 10 10 10 أ بيل  دستان الدوليو ك 1
 33،83 5 5 6 أ بيل قليم التجا ياإل 2
 100 6 6 6 أ بيل جيهان 3
 100 6 6 6 أ بيل أ بيل 4
 100 2 2 2 أ بيل هلي الع اقياألَ  5
 100 2 2 2 أ بيل شو  آ 6
 - - - 3 أ بيل الموصل 7
 100 1 1 1 أ بيل سوم  8
 100 2 2 2 أ بيل تحدالم   9
 5،87 7 7 8 دهوك  دستان الدوليو ك 10
 100 4 4 4 دهوك قليم التجا ياإل 11
 100 3 3 3 دهوك جيهان 12
 100 2 2 2 دهوك الموصل 13
 100 1 1 1 دهوك الشمال 14
 100 1 1 1 دهوك وساطالش ق األ 15
 100 2 2 2 دهوك بغداد  16
 100 1 1 1 دهوك الخليج 17
 100 1 1 1 دهوك  دستان الدولي و ك 18
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 100 1 1 1 دهوك جيهان  19
 100 1 1 1 دهوك أ بيل 20
 100 4 4 4 دهوك تحدالم   21
 100 2 2 2 دهوك بغداد 22
 100 3 3 3 دهوك وساطالش ق األ 23
 75 3 4 4 دهوك سالميالبالد اإلِ  24

 92.1 70 71 76 المجموع
 الباحث إعداد:المصد 

 
 عينة الدراسةثانيًا: وصف 

وقد حدد  ،فيها المبحوث المصا فالذين يشغلون مناصب قيادية في  ف اداألَ  تشمل العينة
لالمحو   لتع ف على ل ،عينة الد اسةف اد ألَ ستبانة للمعلومات الشخصية ستما ة االامن  األو 

اختالف سلوكهم  فياختالفها بين عينة الد اسة  يؤث بعض السمات الديموغ افية التي 
 .(5الجدول ) ،هاَأهدافومما ساتهم لقيادة المنظمة وتحقيق 

 حسب الجنس عينة الدراسةتوزيع  .1

ناث اإل َأم ا،%(61.43) بواقع( 43ن عدد الذكو  بلغ )أ ،(5تظه  معاطيات الجدول )
عدد  ن  أ هوي مص ف أما نالحظه عند زيا ة  أن   غم  ،%(38.57) بواقع( 27بلغ عددهم )ف

سبب ازدياد نسبة  ويعزو الباحث ،من عدد الذكو  َأكب يعملن في المص ف  الالتيناث اإل
العينة المختا ة من موظفي المص ف هم  إلى أن فيها المبحوثناث في المصا ف اإل ِإلىالذكو  

 ،هليةفي المصا ف األ وبخاصةيشغله الذكو   كهذا وعادة يكون منصب ،ست اتيجيةالقيادة اإل
 اً أو الذين يملكون عددالمص ف  والمصا ف عادة يشغلها مالكهذه ن المناصب القيادية في ألَ و 

فتشغلن ناث اإلِ  أما ،الخب ة وشخاص ذو أو بعض األَ  ،سهم التي تأهلهم لمثل هذا المنصبمن األَ 
ت وجاء ،لمص ف وخدمة زبائنهداء الوظائف التقليدية لأالتي تكون مسؤولة عن  خ ىاأل  الوظائف 

وهي  ،%(56الذكو  ) نسبة نأظه ت أالتي  (2002)عجام  تفاق مع د اسةهذه النتيجة باال
 .(Gakuya 2015)يضًا مع د اسة أواتفقت  ،%(44ناث )اإلِ  نسبة َأكب  من

 حسب العمر عينة الدراسةتوزيع  .2

-26الفئة العم ية ) هم منمن عينة الد اسة ( ف دًا 31) ن  ( أ5) تظه  معاطيات الجدول
 ،خ ىأعلى نسبة بين الفئات العم ية األ  وهي  الد اسة عينة%( من 44،29) بواقعي أ ،سنة( 35
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( و 17عددهم )بلغ  إذ ،فأكث ( كانت نتائجهم متقا بة 46و ) سنة( 45-36الفئة العم ية ) َأم ا
 ةالفئة العم ي َأم ا ،%( على التوالي24.71%( و )24.29) بواقع. ( ف دًا على التوالي18)
الفئة  أن  ويتضح من نتائج الد اسة  ،%(5.71) بواقع، (4هم )دعدفقد بلغت سنة(  18-25)
لمناصب اكث  من يشغل أَ  أن  وهذا يدل على  ،على نسبة في الد اسةأسنة( حققت  26-35)

في الكثي   مقبولةهذه النتيجة قد تكون و هم من فئة الشباب،  فيها المبحوثالقيادية في المصا ف 
صدا  األَ تخاذ الق ا  و اهم بحكم منصبهم يمتلكون صالحيات ن  من مجاالت اليوم، أل وام  والنزعة ا 
نفتاح على البيئة الخا جية والمنظمات التي يعملون فيها تساعدهم على واال ،الف دية نحو التجدد

الذي يخيم على المنظمات  ال وتين من اً كون بعيدي الذيتقع ضمن القاطاع الخاص  ألن هاذلك 
 المبحوثسيس المصا ف أتا يخ ت أن  ظهو  مثل هذه النتيجة هو  ِإلىما قاد  ن  أون ى  ،الحكومية

مقا نة تأسيس المص ف مع بوهذه النتيجة تكون اطبيعية  ،(3الجدول ) ،2000بعد سنة  كان فيها
 التي تقوده. ست اتيجيةعم  القيادة اإل

 حسب التحصيل العلمي عينة الدراسةتوزيع  .3

َأف اد من بين  الكب ىادة البكلو يوس كان لهم الحصة حملة شه أن  ( 5يتضح من الجدول )
حملة  َأم ا ،من عينة الد اسة%( 55.71حصلوا على )( ف دًا، و 39بلغ عددهم ) ذإِ  عينة الد اسة،

 ،%(25.71) بواقع ( ف دًا.18عددهم ) وكان ،الم تبة الثانيةحصلوا على شهادة الدبلوم الفني فقد 
 أي بواقع، ( على التوالي6( و )5عددهم ) حملة شهادة الدبلوم العالي والشهادات العليا فقد كان َأم ا
 (2عددهم ) فكان عدادية فما دوناإلشهادة الحملة  أما ،يضاً أ %( على التوالي8.58%( و )7.14)

وهذا  ،عينة الد اسة هم من حملة الشهادة الجامعية%( من 71.43) أن  ون ى  ،%(86،2) بواقع
كاديمية أن  هذه الفئة تحمل من المعلومات األَ ذلك هو  سببولعل  ،ختيا  عينة الد اسةمؤش  جيد ال

 منصب. كهذاؤهلها لشغل ي ماوالخب ة 
 ضمن فئة عينة الد اسة( من 2) والعدد%( 86،2) نسبة هو ظهو  االنتباهولعل ما يثي  

 ِإلىنعزو ذلك  ونحن ،فيها المصا ف المبحوثويشغلون مناصب قيادية في  ،فما دون اإلعدادية
 ووالمناصب القيادية عادة يشغلها مالك ،هليةَأمصا ف  فهي فيها، المصا ف المبحوثاطبيعة 

التي سهم يضًا لديهم عدد من األَ َأن و خ  آ َأف ادو أ ،كث (أ% ف51سهمهم )َأبلغ عدد يالمص ف الذين 
تجاوز بعض سياقات شغل المنصب كالشهادة و الخب ة  ِإلىوهذا يؤدي  ،تؤهلهم لشغل منصب قيادي

هذا كان السبب لوجود مثل هذه الفئة  ولعل   ،مو  المع وفة في المنظمات الحكوميةالتي تكون من األ  
مع د اسة  متفقةوجاءت هذه النتيجة  ،فيها المصا ف المبحوثفي اإلست اتيجية ضمن القيادة 

والباقي وزع  ،%(75.3) ت نسبتهمبلغن حملة شهادة البكلو يوس أظه ت َأالتي  ،(2015)ش يف 
بلغت  ذإِ ( 2013يضًا مع د اسة )عبد ال حمن أواتفقت  ،قل منهابين الشهادات األ خ ى اأَلعلى واألَ 

  .(%57.7حملة شهادة بكلو يوس ) نسبة
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 حسب مدة الخدمة عينة الدراسةتوزيع  .4

(. واتسن 5-1( ف دًا من عينة الد اسة هم من فئة )26) أن  إلى ( 5تشي  معاطيات الجدول )
 أي بواقع ،(سنوات 10-6( ف دًا من عينة الد اسة هم من فئة )23وكان ) ،%(37.14)بواقع 

الباقي  َأم ا ،%(10) بواقع ،سنة(15-11الفئة )من عينة الد اسة من  َأف اد( 7كان )و  ،%(32.86)
 ،%(20) تبلغفسنة فأكث (  16الفئة )( ف دًا وكانوا ضمن 14من عينة الد اسة فقد كان عددهم )

( ف دًا هم من لديهم خدمة تصل 49البالغ عددهم ) ،%( من عينة الد اسة70) منسبته من ن  أى   ون
المصا ف نجدها س سيهذه المدة من الخدمة مع سنوات تأ مقا نةبو  ،( سنوات10) ِإلىقصاها َأ في

أن  المناصب  ةوالمصا ف خاص ةولعل ما هو مع وف في المنظمات عام ،منسجمة مع بعضها
هلية للمصا ف السمة األَ ولكن  ،ادةهخ ى كالشو  األحينما تتساوى األ مكث  خدمة القيادية تمنح لل

من كان لديهم نسبة  أن  ظه ت نتائج الد اسة َأولهذا  ،تجعل الواقع يتجاوز هذه القاعدة فيها المبحوث
%( من عينة الد اسة لهم 70كان )و  ،%( من عينة الد اسة30) هي( سنة 11كث  من )أخدمة 
 ( سنة. 11قل من )َأخدمة 

قدم أَو  ( سنة،16كث  من )َأ( ف دًا خدمة 14) عددهمو %( 20) لـكيف يكون  وقد يسأل سائل:
 (؟2001مص ف ضمن عينة الد اسة تأسس سنة )

من  األولفي العقد  تأسست( مصا ف ضمن عينة الد اسة 10هناك ) أن  ( 3الجدول )يظه  و 
متالك بعض وهذا مب   ال ،قليمخا ج اإل ال ئيسهي ف وع لمصا ف  ئيسة يقع مق ها االلفية الثالثة، و 

لقادة  قيادة الف وع الجديدة تمنح أن   علما ،خدمة تفوق تأسيس المص ف نفسه عينة الد اسةَأف اد 
ز  الف ع الجديد َأ لكي يشد من ،َأحد ف وعهو أكانوا سابقًا في المق  ال ئيس للمص ف  كفوئين

وسو و خاطاب أمع د اسة ) متفقةوجاءت هذه النتيجة  ،في البيئة التنافسية الجديدة وبخاصة
 ( سنوات. 5-1لهم خدمة ) عينة الد اسةَأف اد من %( 53.58) أن  ظه ت َأالتي  ،(2015
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 (5) الجدول
 موتوزيعه عينة الدراسةوصف 

 الجنس
 ناثإ ذكور

 % العدد % العدد
43 61،43 27 38،57 

 العمر
 سنة فأكثر 46 سنة 45-36 سنة 35-26 سنة 18-25
 % العدد % العدد % العدد % العدد
4 5.71 31 44.29 17 24.29 18 25.71 

 التحصيل العلمي
 شهادة عليا دبلوم عال بكلوريوس دبلوم فني عدادية فما دونإ

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
2 2.86 18 25.71 39 55.71 5 7.14 6 8.58 

 عدد سنوات الخدمة
 سنة فأكثر 16 سنة 15-11 سنة 10-6 سنة 1-5
 % العدد % العدد % العدد % العدد
26 37.14 23 32.86 7 10 14 20 
 الباحث عدادإِ :المصد 

 حدود الدراسة: ثالثاً 
 ا ئيسة وصفت العالقات الموجودة بينه بعادأَ الحدود النظ ية: جسدت الد اسة بثالثة  .1

 فت اضي وهي:ضمن مخاطاط الد اسة اال

 مستقل. كبعداإلست اتيجية القيادة  . أ

 .كبعد مستقلالذكاء التسويقي  . ب

 معتمد. كبعدسلوكيات التسويق ال يادي  . ت

وشملت  ، دستانو قليم كإِ هلية العاملة في تضمنت الد اسة المصا ف األَ  الحدود المكانية: .2
 ،ف عية( منها كانت 20)و ، ئيسة( منها كانت 4) ،هلياً أَ ( مص فًا 24عينة الد اسة )

 في هذه المصا ف. ينالموجود القادةستبانة على ستما ات االاوزعت و 

توزيع واست داد  مدةوامتدت  ،(2016 – 2012) المدةالحدود الزمانية: غاطت الد اسة  .3
ب من آشه   إلى 2016شه  آيا  وتحليلها وق اءة نتائجها من  ،ستبانةستما ات االا

 . نفسه العام
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 الفصل الثاني
 اإلستراتيجيةالقيادة 

مجموعة من الجوانب ذات العالقة بهذا لالتطرق ب اإلستراتيجيةالفصل القيادة هذا يتناول 
ارتأينا و  ،خرى للدراسةاألأ  بعادألاعطاء الصورة الواضحة له وعالقته بضرورية إل البعد التي تعد  
 مبحثين هما: علىتقسيم الفصل 

 
 هميتهاأأ ستراتيجية و مفهوم القيادة اإل: لوالأ المبحث 

 ستراتيجية ممارسات القيادة اإل :المبحث الثاني
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 الّولالمبحث 
 هميتهاأستراتيجية و مفهوم القيادة اإل

التي و ستراتيجية القيادة اإل فيساسية يسلط هذا المبحث الضوء على بعض الجوانب األ
ما يتضمنه هذا المبحث ما هو . و سهامات للباحثينإمن  المفهوم وما شهده هذاتفتح مداركنا عن 

 :اآلتيةعات و موضالفي  تدرَّجوقد  ،اإلستراتيجيةال الجوانب العامة عن القيادة إ

 اإلستراتيجيةالقيادة مفهوم  :اولا 
والتغلب  المحن على مواجهةشخاص الذين يكونوا قادرين تتجسد القيادة الحقيقية في األ

نوعين  إلىوهذا يحتاج  كثر التزاما من قبل،أقوى و أوالخروج  ،صعب الظروفأوالتعلم في  عليها،
القدرة على فهم السياق الذي ينطوي على موازنة العوامل والظروف  ىلاألو من الصفات 

 ملألدون فقدان امن من الخروج من الظروف الصعبة  للتمكنوالمثابرة أة الجر والثانية  ،الغامضة
(Bennis and Thomas , 2002 , 2-8). 

طراف ذات العالقة بالعمليات التنظيمية ظاهرة معقدة تمس العديد من األهي القيادة و 
 َأهدافللعمل على تحقيق  فرادتستلهم األ ِإذ ،ثيرألية التآ فيوتبرز  ،جتماعية والشخصيةواال

 .(Bolden, 2004, 5)كراه اإل منالدوافع الشخصية بعيدًا بالمجموعة 
ومن  ،شياء عظيمةأوالتعاون لتحقيق  ،ً على العمل معا فرادالقيادة عملية موجهة لتحفيز األوتعد  

 .(Vroom and Jago, 2007, 17): كهذا ما يأتيثار التي تترتب على مفهوم اال
 القيادة عملية مستمرة وليس ملكًا لشخص. .1

 التحفيز. يسمىتنطوي العملية على شكل معين من التأثير  .2

 من مفهوم القيادة. شيئاً تشكل  فهيداخلية  أوطبيعة الحوافز سواء كانت خارجية  .3

 التعاون لتحقيق هدف مشترك. هيثير أنتائج الت .4

 منفيها  اً ن تكون مرغوبأوليس بالضرورة  ،شياء العظيمة تكون في ذهن القائد والتابعيناأل .5
 خرى.طراف األأ األ

 وهي ،ثير في العاملينأتالمتالك قابلية االقيادة هي ن أب القوليمكن  نفسه طاراإل وفي
اللمة و المطلوبة )الح هدافألَ ا إلىتجاه المطلوب للوصول من توجيه سلوكهم في اال القادةتمكن 

 (.159 ،2010 ،المدادحة
بمخرجات العمل المراد  ليأرتقىرتقاء برؤية المرؤوسين وحاجاتهم ودوافعهم القيادة االوتعني 
 .(11 ،2010 ،سين )الرقبو د في المرؤ فيه للقائ اً مرغوب اً تعد القيادة تأثير  إذن ،تحقيقه
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فضاًل عن  ،نجازثارة دوافع اإلا  ستثمار الجهود و اتجاهات و تعمل القيادة على تنسيق االو 
نساني تتمثل القيادة بنمط من السلوك اإلو  ،داء الجماعةأالتي تحد من فاعلية  المشكالتتذليل 

ولكي يكون القائد قادرًا على مواجهة  ،الجماعة التي يقودهاالمعتمد على عالقات القائد مع 
ن يهتم بتوسيع مدارك الجماعة وزيادة ثقافتهم وتطوير خبراتهم ومهاراتهم أالتحديات ينبغي 

 (. 29-28 ،2012 ،)السامرائي
بلوغ لوتحفيزهم على العمل طوعا وبحماس  فرادثير في األأتالعملية  أوالقيادة فن و 

 في هذه العملية القائد ويكون ،قصى قدر من القدرات الموجودةأ ستثمارابالمشتركة  هدافاألَ 
 Malik)التي حددتها المنظمة لنفسها  هدافاألَ  إلىللوصول  فرادلهام ودعم معنوي لألإمصدر 

et al ,2014 , 170 ). 
المسؤولة ، وهي في المنظمةساسية من المرتكزات األن القيادة أوبناًء على ما تقدم نرى 

لهام ا  ويعد القائد مصدر قوة و  ،عن تنمية جميع ممارساتها لتكون بالمستوى الذي يالئم توجهاتها
 .في مختلف المواقف المرجوة هدافاألَ  إلىوتأثير في التابعين ودليلهم للوصول 

ذكر بعض  البد من كان اإلستراتيجيةلى مفهوم القيادة إلدخول لتمهيد والستكمال ال
 .المجالراء عدد من الباحثين في هذا أوبحسب  اإلستراتيجية إطارالمواقف المهمة في 

للتخفيف من التعقيد البيئي، وعدم القدرة على التنبؤ  اإلستراتيجيةلى إتحتاج المنظمة 
ستغالل مواردها و الفرص التي تواجهها اوالمعرفة غير المكتملة، فضاًل عن تعزيز قدرتها على 

 . (Mintzberg, 1987,30)قصى حد ممكن أ إلى
على عاتق جميع المسؤولين في المنظمة وفي مختلف  اإلستراتيجية صياغة مسؤوليةتقع و 

ن المنظمات الكبيرة أل ،في المنظمة اإلستراتيجيةوال تكون حصرًا على القيادة  ،المستويات التنظيمية
 ،فرادستراتيجية األإ ،ستراتيجية المنظمةإستراتيجيات هي )إربع أ علىفيها مقسمة  اإلستراتيجيةتكون 

 علىوفي المنظمات الصغيرة تكون مقسمة  ،التشغيلية( اإلستراتيجية ،الوظيفية اإلستراتيجية
 .(David, 2011, 138)التشغيلية(  اإلستراتيجية ،الوظيفية اإلستراتيجية ،ستراتيجية المنظمةإ)
الذين  فرادكان من األ يألتخصيص الموارد بجراءات المنسقة تقضي سلسلة من اإل اإلستراتيجيةو 

 . (White, 2004,5)نجاز غاية معينة إمن أجل  إليهالهم حق الوصول 
ستغالل إلى إجراءات وااللتزامات الرامية مجموعة متكاملة ومنسقة من اإل أيضاً  اإلستراتيجيةو 

مجموعة من  اإلستراتيجيةو . (Hitt et al, 2007, 4)كتساب ميزة تنافسية ا  ساسية و الكفاءات األ
 . (Hill and Jones, 2008, 3)داء منظماتهم أبطة التي يتخذها المدراء لزيادة جراءات المترااإل

ثم العمل على  ،ها البعيدة المدىَأهدافسمح للمنظمة بتحديد الذي يمحيط الكذلك  اإلستراتيجيةو 
 .(4 ،2012 ،)بولمخالحشد كافة مواردها الداخلية والخارجية المتاحة بتحقيقها 
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وتطابق  ،هاَأهداف إلىجراءات التي توجه المنظمة نها الخطط واإلأب اإلستراتيجيةوتعرف 
 . (Coulter, 2013, 5)القدرات والموارد مع الفرص والتهديدات في البيئة 

تخصيص موارد المنظمة بصورة مثالية من اجل تحقيق تأعد لخطة عمل  اإلستراتيجيةو 
 (.5 ،2015 ،المنظمة )بلبشير َأهداف

جراء إتتمثل في  اإلستراتيجيةن أنرى  هذا الجانبراء الباحثين في آطالع على وبعد اال
المنظمة  َأهدافلتبين ثم تصاغ من قبلها  ،ساس رؤية القيادة في المنظمةأمستقبلي يبنى على 
ظروف المحيطة بالبيئة العامة وبيئة الصناعة والبيئة الكل  بالنظرخذ مع األ ،على المدى البعيد

من اتخاذ  فرادوتمكين األ ،التي قد تحدث اتير فر المرونة الالزمة لمواكبة التغتو  ومراعاة ،الداخلية
 .هي خارطة طريق إذن، اإلستراتيجيةقرارات تدعم تنفيذ 

 ،اإلستراتيجيةمفهوم القيادة  إلىتمهيدًا للدخول  اإلستراتيجيةلى مفهومي القيادة و إ تطرقنا
 اإلستراتيجيةللبحوث والدراسات الخاصة بمفهوم القيادة  قراءتناومن  هاتفاصيلالولوج في وقبل 

في التسمية من قبل الباحثين  اً اختالف ثمةراء الباحثين في هذا المجال وجدنا آواالطالع على 
 ،ستراتيجيوالقيادة في المستوى اإل ،والقيادة في المستويات العليا ،اإلستراتيجيةفسميت بالقيادة 

القيادة و  ،عضاء فريق القيادة العلياأو  ،لديهم مسؤولية شاملة في المنظمة ادأفر و  ،اإلستراتيجيةقادة و 
سلوب أفكار بتوحيد المعنى وايصال األول ،الرئيس التنفيذي للمنظمةو  ،الموجودة في قمة المنظمة

ضمن  ما كتبناه" في مجمل اإلستراتيجيةعلمي موحد وسلس وواضح سنعتمد مصطلح "القيادة 
 وضوحًا وتداواًل.  كثر المصطلحاتأمن  ألنههذه الدراسة 

تغيرات كبيرة وسريعة نتيجة التطور التكنلوجي وتنامي  ظهورلفية الثالثة من المتوقع في األ
حدوث اضطرابات وحالة عدم اليقين في طبيعة التنافس وسياق عمل  فيذلك  ويتضح ،العولمة

 ،القيادة لتشغل قمة المنظمةلى الحاجة لنمط معين من إحداث وتقود هذه األ ،المنظمات
ستراتيجيات تمكنها من التكيف مع حاالت عدم اليقين والتغير إولمساعدتها في صياغة وتنفيذ 

 .(Hitt et al, 2010, 437)السريع في البيئة 
داء على جميع العمليات وتوجيه السلوكيات ألتكون األعمال القيادة في منظمات  سيطرةو 

لى القيادة إالحاجة ن إيرات بيئية فمن تغ اتونتيجة ما تواجهه المنظم ،مطلوب منهاهو ما 
 (. 346 ،2014 ،)أقطي سلوكياتالعمليات و الهذه لتوجيه  ساسياً أمرًا أ عأدت اإلستراتيجية

ستراتيجيًا في تعامله مع أمور المنظمة إعندما يكون القائد  اإلستراتيجيةالقيادة  وتتحقق
(Ndunge, 2014, 20) . 

الرؤية والحكمة لبناء الخطط  أويمتلكون الخبرات  أفرادنها أب اإلستراتيجيةالقيادة  تعرفو 
 .(Guillot, 2003, 10)وتنفيذها واتخاذ القرارات المترتبة عليها في بيئة معقدة 
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جراء إساس أالمنظمة على  فاعليةسلسلة من العمليات تحدد مدى  اإلستراتيجيةالقيادة  وتعد  
ضافة إ إلىجراءات العمل والفرص التجارية الرامية ا  والتكنلوجيا و  فرادجوهرية بين األتصاالت إ
 .(Sosik et al, 2005, 48)سهم والمجتمع والموظفين فيها جتماعية وفكرية لحملة األاقتصادية و ا

تؤكد على  من القيادة الحكيمة التي متناسبمزيج  في اإلستراتيجيةالقيادة  وتتمثل
ستراتيجي وتركز على العمليات والتوجه اإل ،المحافظة على النظام القائمو  المستقبل ستثمار فياال
 .(Slawinski, 2007, 299)جل للمنظمة طويل األال

في القدرة على التوقع والتصور والحفاظ على المرونة وتمكين  اإلستراتيجيةوتكمن القيادة 
 . (Hitt et al, 2007,375)عند الضرورة  اإلستراتيجيةيرات يالتغ من إحداثخرين اآل

ستعداد القائد لتحمل كافة التحديات المستقبلية مع انها أب اإلستراتيجيةوتعرف القيادة 
حداث فرق معنوي لضمان النجاح المستمر إالتركيز على الموارد الحرجة التي تكون مسؤولة عن 

 . (Hirschi and jones, 2009, 3)في المستقبل 
  المشاااااكالتهاااااي قياااااادة بطولياااااة تتمثااااال فاااااي القائاااااد الاااااذي يااااارى  اإلساااااتراتيجيةفالقياااااادة 

 صاااااحاب التفكيااااار المماثااااالأبمسااااااعدة عااااادد قليااااال مااااان  أووالفااااارص وينماااااي الحلاااااول بنفساااااه 
(Quong& Walker, 2010, 23). 

القااااااادرة علاااااااى تاااااااوفير ميااااااازة تنافساااااااية علاااااااى المااااااادى  أيضاااااااا اإلساااااااتراتيجيةتعناااااااي القياااااااادة و 
ضاااااافية مااااان إ عااااادادأ إلاااااىالوصاااااول بربااااااح علاااااى األأالبعياااااد والمحافظاااااة عليهاااااا كهااااادف لتحقياااااق 

 . (Tutar et al, 2011, 1381)الزبائن 
عملية دمج القدرات الفردية والتنظيمية لشاغلي المراكز القيادية في  اإلستراتيجيةالقيادة و 

حشد الموارد وتطوير ، بتحديد رؤية المنظمة والتوجهات المستقبلية التي تبنى عليهالقمة المنظمة 
 (. 6 ،2012 ،جراءات وتأهيل العاملين لتلك التوجهات المستقبلية المنشودة )آل عضيباإل

الجهة المسؤولة عن حصول المنظمة على الميزة التنافسية في االمد  اإلستراتيجيةالقيادة و 
 ،2013 ،)سهامخرين ثير في اآلألتلستراتيجي والعمل بذلك على التفكير اإل هاقدراتبا ،البعيد
298). 

ستراتيجي الذي يعمل على بدور القائد اإلاألعمال في منظمات  اإلستراتيجيةالقيادة  وتؤثر
سلسلة  فيلتحقيقها  فيهمعالقة والتأثير  متحديد رؤية بعيدة المدى للمنظمة وتفسيرها لكل من له

 (. 60 ،2013 ،فضاًل عن تخصيص الموارد )سعادة ،من الخطط والبرامج الالزمة
المستقبل ومواجهته  ستشرافايسهمان في  اللذينبالفكر والرؤية  اإلستراتيجيةوتتميز القيادة 

مثل للقدرات المادية والمعنوية مع ستثمار األاالبو  ،بما يناسب الظروف البيئية المحيطة بالمنظمة
لكي تبقى المنظمة  ،بداعبتكار واإلاالبهتمام بالمواهب البشرية الموجودة والعمل على تطويرها اال

 (. 58 ،2014 ،)أبو حجير في وضع تنافسي متميز
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تجاوز جميع المصالح الشخصية لخدمة المصلحة العامة  في اإلستراتيجيةز القيادة وتبرأ 
على التوقع والتصور والمحافظة على المرونة ن تمتلك القدرة أوينبغي  ،لتحقيق رؤية المنظمة

على المستويات أ إلىداري في المنظمة مع العاملين لرفع مستوى التحفيز والنضج اإل
 (.22 ،2015 ،)القيسي

عضاء المنظمة بمجموعة من القدرات و مهارات أحد أتميز ب اإلستراتيجيةوتظهر القيادة 
المنظمة  َأهداف إلىجل وتحفيز العاملين للوصول خطط طويلة األ ِإعدادخاصة تمكنه من 

 (. 81 ،2014 ،)فيروز وتحقيق التفوق التنافسي
فريق  أوسواء كانت متمثلة بشخص واحد  اإلستراتيجيةوبناًء على ما تقدم نرى القيادة 

وتكون  ،عضاء المنظمةأالجهة التي تمتلك خصائص وقدرات ومسؤوليات تفوق جميع  فهيعمل 
فهي بذلك  ،يحدث في البيئة الخارجية وطبيعة المنافسة القائمة فيها في تماس مستمر مع ما

عضاء المنظمة أها المستقبلية والعمل مع بقية َأهداف لتحقيقتكون المسؤولة عن ترشيد المنظمة 
 المستوى المطلوب لتحقيق النجاح والبقاء في السوق. إلى يصالهاإل

 اإلستراتيجيةالقيادة  أأهمية :ثانياا 
 الوالمنظماااااات التاااااي  ،ساااااريعة التغييااااارالكبيااااارة فاااااي البيئاااااات  َأهمياااااة اإلساااااتراتيجيةللقياااااادة 

 Hirschi)طويلاااة  مااادةبااادون هااادف ولااان تبقاااى علاااى قياااد الحيااااة  تكاااون يا لهااااساااتراتيجإقائاااد 

and Jones, 2009, 30-31). 
ضوء التعقيد البيئي والعمل على المستوى العالمي  في اإلستراتيجيةالقيادة  َأهميةوازدادت 
سباب تفوق بعض أيساعد على فهم  اإلستراتيجيةدراسة مفهوم القيادة و  ،لنجاح المنظمة

 .(Slawinski, 2007, 300)المنظمات دون غيرها 
التي  اإلستراتيجيةالمضطربة ومتطلباتها التحول الى القيادة  مواجهة تحديات البيئة وتتطلب

بداعية إوقيادة ذات مواصفات  ،المدى بعيدالستراتيجي تمارس التفكير والفعل وفق المنظور اإل
خالقية تعاونية وتشاركية أفهي قيادة  ،والمعرفة المتنوعةمتقدمة لتمتلك الرؤية والثقافة ا بتكاريةاو 

 (.12 ،2009 ،خرين وتساعدهم وتعلمهم وتتعلم منهم )ديبتقدر اآل
 اً ساسأت وتكون ف المستويالنحاء المنظمة وفي مختأفي جميع تكمن  اإلستراتيجيةالقيادة  َأهميةو 

 .(Mpofu, 2010, 107)لتي تواجه المنظمة لمعالجة التحديات ا
ن أوالمنظمااااااات ال يمكنهاااااااا  ،حساسااااااة جااااااداً و  ،معقااااااادةطبيعااااااة  ذات اإلسااااااتراتيجيةالقيااااااادة و 

قيااااادة اسااااتراتيجية فاعلااااة  ثمااااةعلااااى العوائااااد مااااالم تكاااان ألكااااي تحقااااق  اإلسااااتراتيجيةتصااااوغ وتنفااااذ 
(Hitt et al, 2007, 376) . 
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فااااااااي المياااااااازة التنافسااااااااية للمنظمااااااااة وتنشااااااااىء القيمااااااااة لهااااااااا  اإلسااااااااتراتيجيةوتااااااااؤثر القيااااااااادة 
وتسااااااعدها للخاااااروج مااااان حااااااالت الفوضاااااى والتعامااااال ماااااع التحاااااديات وتاااااوفر للماااااوظفين الرؤياااااة 

شااااااراكهم فااااااي الساااااالطة لتشااااااجيعهم علااااااى العماااااال فااااااي البيئااااااات المضااااااطربة والمعقاااااادة إبوالمسااااااار 
(Kiragu, 2015, 24-25). 

دوار والمهام سلسلة من األبستراتيجي للمنظمة السلوك اإل اإلستراتيجيةوتضبط القيادة 
وتوسعها وعدم  ،ومجاالت نموها ،ها المستقبليةَأهدافمنح المنظمة رؤية لتحديد تو  ،والمسؤوليات
 المشكالتوتطوير قدراتهم لمواجهة  ،ستقطاب المبدعيناوتحرص على  ،يرات التي تحدثتجاهل التغ

 (.17 ،2008 ،لتحديات )المربعبداعي لتذليل اوالتركيز على التفكير اإل ،في مختلف الظروف
تزيد من و  اإلستراتيجيةالعملية  إدارةمهمة جدًا في  اإلستراتيجيةفاعلية القيادة  نأويبدو 

 .(Budak and Kar, 2014, 9)ئدها لقوة التنافسية للمنظمة ورفع عواا
تشكيل التوجه  إلى يؤدي ،في التفكير االبتكاري للمنظمة دوراً  اإلستراتيجيةالقيادة  وتؤدي
 . (Dudin and Alrababah, 2015, 82)وتحقيق الميزة التنافسية  اإلستراتيجي
 ألنها ،يروالمبادرة والمرونة لمواكبة التغستثمار ساس التقدم واالأ اإلستراتيجيةالقيادة  وعأدت

موارد لتحقيق هدف جوهري هو  أوا أفرادمة بين نقاط قوة المنظمة سواء كانت ءقادرة على الموا
 (. 295-294 ،2013 ،ضمان تميز المنظمة وتفوقها )سهام

ن أل ،تمثل في طبيعة عملهاي اإلستراتيجيةالقيادة  َأهميةجوهر ن أعلى ما تقدم نرى  وبناء
 ،ن المستقبل ال يعد حقيقة اال بعد تحققهإوكما نعلم  ،المستقبلبساس من عملها يرتبط الجزء األ

وكل ما يذكر  ،يحدث في المستقبل عماق ئن يمتلك حقاأحد أ أيوال يكون بمقدور المنظمة وال 
كيف نضع  :ولكن السؤال المهم هو ،ال تحدث أوفتراضات قد تحدث االمستقبل ما هو اال  عن

ما  إلىتصوراتنا حول المستقبل؟ وكيف نبني افتراضاتنا المستقبلية؟ وكيف نعمل لكي نصل 
 نتصوره ونفترضه؟ 
لها القدرة و رشيدة وذكية وفطنة ن تكون أ ينبغيالتي  اإلستراتيجيةمهمة القيادة  أمن هنا تبد

 تتخيل لكيالماضي والممارسات الحالية وما تقوم به من رصد للبيئة  خبراتستفادة من على اال
جل خطة مستقبلية طويلة األ تضمستراتيجية للمنظمة إ عداداب تقوم ذلك إطارفي و  ،المستقبل

 هيلهم وجعلهم يؤمنون بها ويعملون على تحقيقها.أالمنظمة وت أفرادثير في بقية أوالت
 تماس مباشر معفي  ن طبيعة عملها يكون دائماً أ في اإلستراتيجيةالقيادة  َأهميةوتبرز 

 اإلستراتيجيةالقيادة  وألن .تعد صدمة لها وللمنظمةو التي تكون غير سارة  وبخاصة ،تآمفاجال
التي تتعلق ببيئة  وبخاصةت الواردة من الخارج آول من تستلم المفاجأو هي واجهة المنظمة 

وكيف يمكن السيطرة على ما قد  ،هب لما يحدثأتكون دائما في حالة تن أ فيجب ،المنافسة
ت آول من تواجه هذه المفاجأهي  إذن ،مور غير سارةأمن  يحدثما قد منقاذ المنظمة ا  يحدث و 

 .فيهم وتؤثرعضاء المنظمة أن تصل بقية أوتقلل من قوتها قبل 
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هيل المنظمة بشكل مستمر لتكون بالمستوى أفي ت اً مهم اً دور  اإلستراتيجيةالقيادة  وتؤدي
ثقافة  إلىالدخول  إلىفهي تحتاج  ،هيلها ليس بالسهلأتو  ،مواردها البشرية وبخاصةالمطلوب 

والء الخالقية ورفع جتماعية واألهتمام بعمليات التعلم والتركيز على الجوانب االالمنظمة واال
 اإلستراتيجيةالقيادة  اان تمارسه ينبغيساسية المهمة التي وهذا كله يعد من المهام األ ،للمنظمة

 ستراتيجية المنظمة.إساسي في صياغة لى جانب الدور األإ
يقومون بعملية دفع المنظمة  نجدهمعضاء المنظمة أمهام بقية  ولى عمل إفعند النظر 

عمل القيادة  أما ،تحقيق هدف المنظمة المستقبلي حتىدوارهم المختلفة أداء أبمام األ نحو
هدف  وتعدها ،سابقا حددتنقطة مسقبلية قد سحب المنظمة باتجاه  في فيتمثل اإلستراتيجية

 .المنظمة وتعمل على سحبها باتجاهه
ساس سحب المنظمة باتجاه أكون على ت اإلستراتيجيةطبيعة عمل القيادة  ولذا إن

ساس دفع أيكون على  فالعمل ،عضاء المنظمةأَ ختلف عن طبيعة عمل بقية ، وهي تالمستقبل
يتحقق االفتراض الذي تحدده القيادة ، حتى الحقيقة فقطفي يعملون  أي ،المنظمة باتجاه المستقبل

تحقيق نجاح لفي المنظمة وما تقوم به  اإلستراتيجيةالقيادة  َأهميةوهذا ما يبرز  ،اإلستراتيجية
 .بداع المستمرواإل ير السريعوبيئة مليئة بالتغ المنظمة وبقائها في سوق تنافسية صعبة جداً 

  اإلستراتيجيةنماذج القيادة  :ثالثاا 
 هذه بعض وستدرج ،وجهات نظر عدد من الباحثين اإلستراتيجيةتمثل نماذج القيادة 

 ها.هم مرتكزاتأَ عن  النماذج مع ملخص
 Maghroori and Rolland 1997 نموذج .1

 
 

 
 
 
 

 (2الشكل )
 (Maghroori and Rolland)من وجهة نظر  اإلستراتيجيةالقيادة 

Source: Maghroori, Ray and Rolland, Erik, (1997), Strategic Leadership: The Art 

of Balancing Organizational Mission With Policy, Procedures, and 

External Environment, Journal of Leadership & Organization Studies, 

Vol. 4, No. 2, pp 62-81. 

تحقيق التوازن  فن بوصفها اإلستراتيجيةالعام للقيادة  طارظهار اإلدراسة إلِ الجاءت هذه 
النموذج بمكونات  وسمي ،لذلكبين رسالة المنظمة وبيئتها الخارجية مع وجود نظام تنفيذي مالئم 

 رسالة المنظمة

القيادة 
 ستراتيجيةاإل

 العمليات الواقع الخارجي
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 Maghrooriand) ين:تكون من شقت اإلستراتيجيةمهام القيادة ألنَّ  اإلستراتيجيةالقيادة 

Rolland, 2009, 64-68, 80). 
 البيئة الخارجية  . أ

ير ما يسودها من التغ نَّ ألَ عمال، و مور المهمة لمنظمات األَ البيئة الخارجية من األ تعد  
دراك إِ ن تكون قادرة على أتكون المنظمة فاعلة ينبغي  حقيقة ال مفر منها، ولكي صاروالتعقيد 

لرئيس الذي قاد انسجام معها، ولعل السبب الرغبة والقدرة على اال ن تمتلكأالبيئة الخارجية، و 
 في خير هو عدم الرغبة في التغيير وقصور في وجهة النظرمثواها األَ  إلىالكثير من المنظمات 

 قليمية. المنافسة العالمية والتوجهات اإلِ 
 :النظام الداخلي  . ب

 لى سلعإِ ترتبط فاعلية النظام الداخلي ألي منظمة بمدى قدرتها على ترجمة الرسالة 
ن أها، وينبغي َأهدافجراءات المنظمة مع ا  تناغم السياسات و  مدىهذه القدرة  وتوضحوخدمات، 

زالة التصدعات التي قد تحدث بين نظامها الداخلي إلِ خرى في أو  مدةتعيد المنظمة النظر بين 
في ن تعمل على تطوير النظام الداخلي باستمرار أَ جراءات العمل، و ا ِ رسالة المنظمة وسياساتها و 

 غايات المنظمة. مع تضمن التنفيذ الفاعل بالشكل الذي يتماشىلمفاصله  كل
 Davies and Davies 2004 نموذج .2

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (3الشكل )
 (Davies and Davies)من وجهة نظر  اإلستراتيجيةالقيادة 

Source: Davies, Barbara J. and Davies, Brent, (2004), Strategic Leadership, School 

Leadership & Management, Vol. 24, No. 1, pp 29-39. 
الخصائص  من اً مزيج بوصفها اإلستراتيجيةبراز خصائص القيادة إِ هذا النموذج  يرى

 .(Davies and Davies, 2004, 29-36): ، كما يأتيالقدرات التنظيمية الفردية

 

 

القيادة 

 ستراتيجيةاإل

 القدرات التنظيمية الخصائص الفردية

 التحسس

 ستيعابيةالقدرات اال

 القدرة على التكيف

 الحكمة

 ستراتيجيالتوجه اإل بناء

 فعالأ  لى إ  ستراتيجية ترجمة اإل

 المواءمة

 الفاعلةتحديد نقاط التدخل 

 ستراتيجيةتطوير الكفاءات اإل
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 الخصائص الفردية  . أ
الظروف  أنَّ رغم و ، اإلستراتيجيةالقيادة ساسيًا من خصائص أَ جانبًا الخصائص الفردية  تعد  

ظهار ما إِ بى أت فهيلها  تحسسوتكون مصدر  اإلستراتيجيةالحالية للمنظمة قد ال تروق للقيادة 
فكار والعمل بغموض بين الواقع المعروف والمستقبل حداث واألَ بداخلها وتصر على مجاراة األَ 

 اإلستراتيجيةحداث التغيير المطلوب نحو المستقبل والنجاح في القفزة إ تتخيله حتىالذي 
المعلومات الجديدة التي بهو القدرة على التعلم  اإلستراتيجيةوما يجسد نجاح القيادة  المنشودة،
ن تكون عقلية القيادة أَ ستيعاب القائد، وينبغي اتفتح مدارك  ، فهيوتطبقها وتحللها عليها تحصل

 ،اإلستراتيجيةتكيف مع التوجهات التستطيع لدراك المواقف والقبول بالتغيير مرنة إلِ  اإلستراتيجية
ن تكون القيادة أَ  ينبغيتوقيتات التي الجراءات و يترتب على كل موقف مجموعة من اإلِ  ِإذ

 ها.َأهدافحكيمة في اختيارها لتحقق  اإلستراتيجية
 القدرات التنظيمية  . ب

على  تركز ِإذ ،اإلستراتيجيةالقيادة خصائص  منالجانب الثاني تشكل القدرات التنظيمية 
ينتج بناء سيناريوهات مستقبلية  إلىتقود  ألنَّهاالحذر الشديد في معالجة األمور المتعلقة بالرؤية 

ستراتيجية كما هو مخطط اإل تأنفذن أَ تقان النجاح ينبغي وإل ،ستراتيجي للمنظمةالتوجه اإل منها
خطة الفجوة بين  أيستراتيجية من الوعي والقوة لمنع بروز القيادة اإل بكل ما تمتلكه وتأدعم ،لها

تفهم القيم السائدة  أن تأخذ بالنظر ضرورة إلىالقيادة االستراتيجية مدعوة  َأنَّ وال ريب  ،والتنفيذ
مة التي ءتحدث الموالقناع تقان فن الحوار ومهارات اإلا  و  ،المنظمة أفرادوالتواصل مع بقية 

ن تكون أينبغي فسمة التغيير باتت حقيقة ال مفر منها  وألن .عمل إلىتبتغيها لتحويل المعرفة 
 اإلستراتيجية وبخاصة اتجراء التغيير قادرة على تحديد اللحظة المناسبة إل اإلستراتيجيةالقيادة 

ستدامة التي تبغي اال اإلستراتيجيةويترتب على القيادة  ،ذلك التغيير َأهدافمنها لضمان تحقيق 
تكون لساسية وتطورها باستمرار تنمي كفاءات المنظمة األَ  نأَ في السوق ومواجهة التحديات 

 ناجحة على المدى البعيد.
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 :Hitt et al 2007نموذج  .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4الشكل )
 (Hitt et al)من وجهة نظر  اإلستراتيجيةالقيادة 

Source: Hitt, Michael A., Ireland, R. Duane, Hoskisson, Robert E., (2007), Strategic 

Management: Competitiveness and Globalization, Thomson South-Western, 

USA. 

 ،اإلستراتيجية دارةساسيًا لنجاح استخدام عمليات اإلأالفاعلة شرطًا  اإلستراتيجيةالقيادة  تعد  
 منخرين والحفاظ على المرونة وتمكين اآل ،حتماالتحداث وتصور االستباق األَ اوتنطوي على 

 Hitt et)ساسية هي: أالفاعلة خمسة مكونات  اإلستراتيجيةوللقيادة  ،ستراتيجيالتغيير اإلحداث إ

al, 2007, 394). 
 :ستراتيجيتحديد التوجه اإل . أ

 تنمون أَ  اإلستراتيجيةرؤية وشخصية المنظمة التي ترغب القيادة ستراتيجي اإل التوجهمثل ي
هو  اإلستراتيجيةليه القيادة إوالهدف الجوهري الذي تسعى  ،ستراتيجيباستمرار لتشكل التوجه اإل
قيد على فظة على البقاء بغية المحا اإلستراتيجيةجل مع رؤية التوجه تحقيق تكييف قصير األ

 جل الطويل.الحياة في األَ 
 

 :الفاعلة لمحفظة موارد المنظمة دارةاإل . ب

التي تعني دمج  محفظة موارد المنظمة إدارة منستراتيجية المنظمة يتحقق فيذ الفاعل إلنالت
 :با الفاعلة لمحفظة موارد المنظمة تكون دارةاإلو  ،بناء ميزة تنافسية إلىنشاء قدرات تقود الموارد إل

جية ستراتيالقيادة اإل
 الفاعلة

ِإنشاء ضوابط 
 الموازنة التنظيمية

تحديد التوجه 
 اإلستراتيجي

استدامة ثقافة 
 تنظيمية فاعلة

التأكيد على 
 الممارسات األخالقية

دارة فاعلة لمحفظة إِ 
 موارد المنظمة
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 تنفيذ بلزبون لقيمة مضافة  اءنشإِ  نتاج وتسليم المنتج بغيةساسية إلستغالل الكفاءات األَ ا
 .اإلستراتيجية

  س المال البشري ألبناء المهارات الالزمة لتعزيز ما تبقى من ر س المال البشري رأتطوير
 للمنظمة.

  داخل  فرادس المال االجتماعي بشقيه: الداخلي عبر التنسيق والتعاون بين األأصيانة ر
 الموارد التي تحتاجها المنظمة للتنافس بفاعلية. إلىالوصول بوالخارجي  ،المنظمة

 :ستدامة ثقافة تنظيمية فاعلةا . ت

تساعد على تطوير  ِإذ ،اإلستراتيجيةالثقافة التنظيمية من المهام الجوهرية للقيادة  تعد  
حداث تغييرات فيها عند الضرورة إِ وتمتلك القدرة على  ،التوجه الريادي للمنظمة بين الموظفين

 لخدمة مصلحة المنظمة.

 :خالقيةالتأكيد على الممارسات ال . ث

محددة لوصف  َأهدافووضع  ،خالقية وتعزيزهاتشجيع الموظفين على التصرفات األَ 
بكرامة  فرادبيئة عمل تعامل األَ  اءنشا ِ و  ،خالقيومكافأة السلوك األَ  ،خالقية للمنظمةمعايير األَ ال

 وأدب.

 :ضوابط الموازنة التنظيمية اءنشإ   . ج

ضوابط الموازنة التنظيمية لتحقيق التوازن الفاعل على  اإلستراتيجيةالقيادة  تستعمل
دارية نتيجة إِ قرارات بفالضوابط المالية تكون على المدى القصير  ،ستراتيجيالمستوى المالي واإل

في  ةلتشجيع المدراء في المستويات الدني ةتكون موجه اإلستراتيجيةوالضوابط  ،خطر ظهور
داء بطاقة األَ  استعمالمكان إلوبا ،بمستويات معتدلة من الخطرتخاذ قرارات تقبل على االمنظمة 
 داء.وتقييم األَ  اإلستراتيجيةو  الماليةلتحقيق الضوابط المتوازن 
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  Hirschi and Jones 2009نموذج .4

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 (5الشكل )
 (Hirschi and Jones)من وجهة نظر  اإلستراتيجيةالقيادة 

Source: Hirschi, Georg and Jones, Michael, (2009), Affects of strategic leadership 

on business success-a cross-cultural analysis from a resource based 

view, MIBES Transactions, Vol. 3, No. 1, pp 1-18. 

ه نَّ أل ،ن تحققهأتود كل منظمة  أملالخوض في غمار العمل والخروج منه بنجاح  إن  
ستدامة الميزة افضاًل عن  ،البعيدة المدى هدافمصدر ينبثق منه البقاء في السوق وتحقيق األَ 

ويقع على  ،المنافسينة مع وضع منفرد في السوق مقارن إلىوهذا ما يقود المنظمة  ،التنافسية
تمتلك القدرة  ألنَّها كهذه مستويات إلىيصال المنظمة إِ الدور البارز في  اإلستراتيجيةة عاتق القياد

 على رؤية الصورة المستقبلية الكبيرة للمنظمة.
بل لها جذور تستمد  ،تعمل بشكل منعزل أوليست وليدة لحظة معينة  اإلستراتيجيةفالقيادة 

مجموعة من العوامل التي  ثمة أنوبينت الدراسة  ،دوار المطلوبة منهاداء األَ ترتكز عليها ألَ  أومنها 
داء المهام ألَ  اإلستراتيجيةويكون لها دور كبير في تشكيل قدرات القيادة  اإلستراتيجيةتسبق القيادة 
 .(Hirschi and Jones, 2009, 1, 8)العوامل هي: و  ،بنجاح المطلوبة منها

 
 

لثقافة ا
 التنظيمية

ستراتيجية إ
 عمالال

مهارات القائد 
 وخصائصه

 القيادة

 ستراتيجيةاإل 

نجاح 
 عمالال
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 :هوخصائص القائد مهارات . أ
 ،عظيمة تجعلهابطبيعتها خصائص معينة وفريدة من نوعها  اإلستراتيجيةالقيادة تمتلك 

دوار المطلوبة منها تمكنها من تحويل عوامل الوضع داء األَ أَ هذه الخصائص في  واستعمال
 د منها.يلى مزايا طبيعية تستفإِ الراهن 

 :عمالستراتيجية الأ إ . ب
ادة من موارد المنظمة ستفبمهاراتها التكتيكية ستكون قادرة على اال اإلستراتيجيةالقيادة 

كبر عدد ممكن من الفرص المحتملة أَ تكون قادرة على مقابلة ، فدرجة ممكنةقصى أَ الموجودة ب
 وبالتوقيت المناسب وبصورة مستدامة.

 :ةيالثقافالخصائص  . ت
ق ببعد السلطة فيما يتعلَّ  وبخاصةبالمثالية  اإلستراتيجيةالخصائص الثقافية القيادة تزود 

توزيع و القائد مع العدالة الموجودة داخل المنظمة  إلىالتي تعني مدى حرية وصول التابعين 
درجة  إلىيشير ففردي  أومن عمل جماعي  فرادما يفضله األ اأمَّ  ،السلطة والمسؤولية والثروة

 االجتماعية واالندماج في المجتمع. 
 Duursema 2013 نموذج .5

 

 (6) الشكل
 (Duursema)جهة نظر و من  اإلستراتيجيةالقيادة 

Source: Duursema, Hester, (2013), Strategic Leadership: Moving Beyond the 

Leader-follower Dyad, Thesis to obtain the degree Doctor, Erasmus 

University Rotterdam. 
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ارتكز على  اإلستراتيجيةليه هذا النموذج في تحديد طبيعة القيادة إالمنحى الذي ذهب  إنَّ 
دب أوالثاني في  ،ساس المفارقة بين المنظمة والبيئةأعلى  يقومستراتيجي دب اإلفي األ األو ل ،أمرين

نموذج  قأسِّموفي هذا  ،ستغاللستكشاف واالساس المفارقة بين االأقوم على يو  اإلستراتيجيةالقيادة 
 ،عمالتطوير األو  ،)التركيز على الزبون بعادَأربعة أ علىمن ناحية التركيز  اإلستراتيجيةالقيادة 

 ،ستغالل(االو  ،ستكشافاالو  ،المنظمةو  ،على طول )البيئة ،الكفاءة التشغيلية(و  ،بداع التنظيمياإلو 
 .(Duursema, 2013, 57-67,143): وكما يأتي

 التركيز على الزبون ستغاللال &البيئة  . أ

المحيط الذي  بوصفهاالبيئة وما يدور في ثناياها بفي هذا البعد  اإلستراتيجيةالقيادة  تهتم
 .كافة وجه حسابات الزبون وتعامالتهأستغالل اتساعد المنظمة على  ِإذ ،يعيش فيه الزبون

 عمال تطوير الأ  ستكشاف ال &البيئة  . ب

كيز ر ولكن الت ،بالبيئة وما تكتنفه من تطوراتيضًا أَ في هذا البعد  اإلستراتيجيةتهتم القيادة 
 شياء جديدة.أَ  إلىستكشاف بغية الوصول ساس االأَ يكون على 

 بداع تنظيمي إ  المنظمة  &ستكشاف ال . ت

ستكشاف ما في هذا البعد على المحيط الداخلي للمنظمة ال اإلستراتيجيةتركز القيادة 
سواق أَ نشاء إِ  إلىوتقود  ،اً تنظيمي اً بداعإدة بقدرات داخلية تحقق شياء جديأَ يحتاجه الزبون من 

 هتمام بالزبون الحالي.جانب اال إلىوزبائن جدد  ،جديدة
 الكفاءة التشغيليةالمنظمة  &ستغالل اإل . ث

التركيز بمن داخل المنظمة  أتبد ِإذ ،كلفة أفي هذا البعد مبد اإلستراتيجيةتراعي القيادة 
 .الكلفلتقليل من حجم لدائها الفاعل أَ ستغالل او  ،بموثوقية عمليات المنظمةعلى النهوض 

لى إيقود  بعادحد األَ أَ التركيز على  ألنَّ  ،ربعة عالقة متناقضة مع بعضهااألَ  بعادتشكل األَ و 
ستكشاف كفاءات افبقاء المنظمة على المدى البعيد تعتمد على  ،خرلى البعد اآلإِ تفاقم الحاجة 

 ألن ،المتوفرةستغالل القدرات التنظيمية الى إ يؤديستقرار المالي على المدى القريب واال ،جديدة
ختيار االحتياجات مع تجنب لتفصيل االرشادي إ أيعمل كمبد اإلستراتيجيةهذا النموذج للقيادة 

نها أل ،ستراتيجية عن النماذج السابقةختالف القيادة اإلاوهذا يدل على  ،المعكوسة هدافبين األَ 
مام أَ فاق يفتح اآل النموذج أنَّ كما  ،هي تالئم القيادة المعاصرة إذن ،ما تحتاجه المنظمةمتنبع 
وهذا ما  ،التي تبدو متناقضة هدافاألَ  إلىلوصول لقيادية بصورة متزامنة  دواراً أليحققوا  فراداأل
 .المشتركة اإلستراتيجيةى بالقيادة يسمَّ 
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ساسية يجسد المهام األ اإلستراتيجيةادة نموذج بسيط للقي ِإعداد نرىوبناًء على ما تقدم 
 ن تركز عليها.أينبغي و  بشكل عام اإلستراتيجيةالتي تقع على عاتق القيادة 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 (7الشكل )
 من وجهة نظر الباحث اإلستراتيجيةالقيادة 

في منظمات  اإلستراتيجيةقيادة الساسية التي تقع على عاتق األالمهام  يوضح (7)الشكل 
 :رئيسةثالثة جوانب  علىهذه المهام يمكن تقسيمها أن ونرى  ،عمالاأل

لالمهمة وتأخذ  جميع  التعامل مع تشمل أي ،صفة العمومية اإلستراتيجيةللقيادة ى األو 
إن المنظمة  أو اإلستراتيجيةللقيادة ف ،المورد البشري وبخاصةوفي كل المستويات  موارد المنظمة

 ،هدافلتحقيق تلك األَ  أوستراتيجية للوصول إوقد عدت  ،تنبع من رؤيتها ورسالتها َأهدافَصحَّ 
 ،هاَأهدافيحقق لها  أون تسخرها بالشكل الذي يوصلها أولها مجموعة من الموارد المختلفة تحتاج 

( من وجهة نظر 7ول )ففي هذه المهمة تبرز مجموعة من الممارسات التي ذكر بعضها في الجد
ها بالشكل ِإعدادوتعمل على  اإلستراتيجيةن تركز عليها القيادة أينبغي  ِإذ ،عدد من الباحثين

ثير أوتجري عليها التحسين باستمرار للمحافظة عليها لكي تحقق الت ،كونين أالذي تريده 
 تريد كمامطلوب منهم  هو داء ماأالصحيح في المرؤوسين ليتبنوا سلوكيات معينة تقودهم الى 

هذه  تقودهالموارد البشرية فا ،المنظمة َأهدافلى تحقيق إ أيضاً  وتقودهم ،اإلستراتيجيةالقيادة 
بقية موارد المنظمة  أم ا ،اإلستراتيجيةتريده القيادة  كما امطلوب منه هو ماداء ألى إالممارسات 

مع  تتالءمي تكون بالكفاءة التللى تحسينها وتطويرها باستمرار إ هاهذه الممارسات تقودف
 ستراتيجية المنظمة.إ

 المرؤوسون

هدف 
 المنظمة

 سـتـراتـيـجـيـةاإل

ممارسات 
القيادة 

 ستراتيجيةاإل

 القيادة

 

 اإلستراتيجية

 



58 

تعمل القيادة  إذ ،عمالوارد الموجودة في منظمات األهم المأالموارد البشرية من  وتعد  
تمارس ل فيهاثير أوالت اإلستراتيجيةهيلها لتكون بالمستوى المطلوب لتنفيذ أعلى ت اإلستراتيجية

 .االستمرارية والنجاح تضمنوالقناعة بما يقومون به لكي  اإلستراتيجيةمهامها حسب رؤية القيادة 

ليست مفتوحة بشكل عام ولكنها تضم  بأنها اإلستراتيجيةالمهمة الثانية للقيادة وتتمثل 
ي تكز الانتيجة الخبرة والمر هم مهمة ؤ راآ تعدالذين  فرادمع مشاركة بعض األ اإلستراتيجيةالقيادة 

لى رؤيتها حول ما إستراتيجية للمنظمة تستند إ ِإعداد فيهذه المهمة تكون  ،يشغلونها في المنظمة
فهي تحدد  ،التنافسي طارتقدم في اإلالنجاح و ن تكون عليه المنظمة في المستقبل من أترغب 

 هها صوب ذلك الهدف.للمنظمة هدفها على المدى البعيد وتوج

ن أويمكن  ،وحدها بالقيادةخاصة كونها تتمثل في  اإلستراتيجيةالمهمة الثالثة للقيادة  أما
 اإلستراتيجيةعمال بشكل عام والقيادة كيف تستطيع منظمات األ :تيالسؤال اآلببتوضيحها  أنبد

مخاطر تواجه  منهنتج ت اً ومستمر  اسريع ابداعإتبقى في ظل بيئة تنافسية تشهد  أنبشكل خاص 
 المنظمة؟

قرن من  فياألعمال حداث وما واجهته منظمات طالع على مجريات األعند االونجد 
نجد هناك العديد من المنظمات التي انهارت وتالشت بشكل نهائي بسبب عدم قدرتها  ،الزمان

 اإلستراتيجيةن هناك العديد من القيادات أكما  ،على مجارات ما يحدث والوقوف بوجه المنافسين
وفي  ،يصال المنظمة وتوجيهها بالشكل الصحيحإالتي خسرت مركزها بسبب عدم القدرة على 

 ،منظمات استمرت على طول هذه الظروف التنافسية الصعبة مستمرة بالنجاحنجد  نفسه الوقت
عمال الحفاظ على مركزها التنافسي ستراتيجية لمنظمات األإقيادة  أين تحققه أ ينبغي قل ماأو 
 المحافظة على الزبائن الحاليين وعدم خسارتهم لصالح المنافسين. ب

تخاذ اوامر و صدار األإبيكون  اإلستراتيجيةن الجزء الكبير من النشاط اليومي للقيادة أرغم و 
 نأل ،بداعتصب في دعم اإلبداع و إبوامر القرارات واأل تلك تصاغن أالقرارات فمن الضروري 

 ،نواع الخطر الذي تواجهه المنظمات اليومأ كبرأيمثل  بداع حسب وجهة نظرنا المتواضعةاإل
والثاني خطر وتهديد  ،بداعت وفوائد تتحقق للمنظمة صاحبة اإلمميزا األو ل ،ذو وجهين ألنه

بداع ستضمن لنفسها من اإل شيئاعندما تحقق منظمة ما  إذن ،موجه للمنظمات المنافسة لها
تعمل كل  ، إذبين المنظمات اً تنافسي اً سباق ثمة ألن ،نقطة سلبية يجابية وتلحق بمنافسيهاإنقطة 

 إلىيؤدي فبداع اإلبن يتحقق أداء المنظمة يمكن أوزيادة  ،داء المنافسين لهاأمنها على تجاوز 
وهذا ما يولد الملكة ، دائهاأتصعيد  إلىفجميع المنظمات مضطرة  ،داء المنافسينأانخفاض في 

عندما وصفها "التدمير الخالق"  (Schumpeter 1942)الحمراء التي تتسق مع ما جاء به 
كل آفي السوق تتكتساب ميزة تنافسية بداع المن اإل شيئاعمال أعندما تطلق منظمة الذي يحدث 
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يها في السوق ن ال تتجاهل المنظمات منافسأوينبغي  ،بعد ذلك بسبب تحرك منافسيها للتنافس
 . (Derfus et al, 2008, 64)بداع يجاد اإلإوتعمل على 

لحظة  أيوفي  نفسه، أن منافسيها يعملون على المبدأن تتوقع أ اإلستراتيجيةوعلى القيادة 
 إبداعاعندما تحقق المنظمة  أوبداع ويلحق بالمنظمة نقطة سلبية من اإل شيئاحدهم أقد يحقق 

 أو ،ويكون هناك رد سياتيها من لدنهم ،ذلك عنن منافسيها ال يسكتون أن تتوقع أوتقدمه فينبغي 
ن تكون في تفكير أ اإلستراتيجيةلذا على القيادة و  ،يفقدون زبائنهم لكيالبداع اإل سيقلدقل على األ

 ،حداثبداع وامتالك المرونة في التفكير وربط األبداع والسرعة في مواجهة خطر اإلمستمر باإل
ن ما أب ن يشعرأويجب  ،ساسي نحو تحقيق مزايا للزبونأبشكل  ابداع موجهن يكون اإلأ وينبغي

 يستمر بالتعامل معها.لموجود في السوق  ومما هوفضل من السابق أقد يحصل عليه 
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 المبحث الثاني
 اإلستراتيجيةممارسات القيادة 

ساسية التي تقع على عاتق مجموعة من الممارسات األَ  المبحث الضوء على يسلط هذا
 هدافاألَ ثير في التابعين لها وتوجيههم صوب أتتمكن من التلضرورية  تعد  و  ،اإلستراتيجيةالقيادة 

 :الممارسات هيو  ،للمنظمة حددتهاالمستقبلية التي 
 ساسيةالكفاءات الولا: أ

 تنظيمية الثقافة الثانياا: 

 س المال البشريأر ثالثاا: 

 خالقيةالممارسات الأ رابعاا: 
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التي تمثل قدرات القيادة  اإلستراتيجيةتفاصيل ممارسات القيادة  إلىقبل الدخول 
 منتفاق شبه تام نود أن نذكر أنه رغم ا ،الخاصة بهاعمال على ممارسة األَ  اإلستراتيجية

وقد سماها  ،تسميتها التي سميناها بالممارسات فيختالف ا فثمة ،الباحثين على هذه الممارسات
ن وجهات نظر يبي   (6) الجدولو  ،ممارسات( ،نشطةأ ،دوارأ ،عناصر ،قدرات) بما يأتيالباحثون 
 .اإلستراتيجيةممارسات القيادة  عنكل باحث 

 (6الجدول )
 من وجهة نظر مجموعة من الباحثين اإلستراتيجيةممارسات القيادة 
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1 Hagen et al 2002    ● ●  ● ●       ● 
2 Mosia 2003   ●  ● ●   ● ●      
3 Davis and Davis 2004 ●  ●       ● ● ●    
4 Sosik et al 2005 ● ● ● ● ● ●          
       ●    ● ●    2006الياسري  5
6 Lear 2012 ● ● ● ● ● ●          
7 Mahdi and Almsafir 

2013 
    ●         ●  

8 Nganga 2013 ● ● ● ● ● ●          
9 Nthini 2013 ● ●  ●  ●       ●   

10 Saleem et al 2015     ●        ● ● ● 
          ● ● ● ● ● ● 2015القيسي  11
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 ساسيةكفاءات الأ ال: ولا أ
والتوجهات المهتمة بالميزة  ،ستراتيجيدب اإلساسية في األَ ظهر مفهوم الكفاءات األَ 

للمنظمة  اإلستراتيجيةلى الموارد إساسية تمتد الكفاءات األَ  أنالبعض  ورأى ،التنافسية
(Garavan& McGuire, 2001, 15) . 

التنافس على قيادة الكفاءات  إلىنتج ممن التنافس على قيادة ال اإلستراتيجيةوتحولت 
ها نَّ أل اإلستراتيجيةساسية التي تدخل في صياغة تكون ضمن العوامل األَ  نأ يوينبغ ،ساسيةاأل

 .(Agha et al, 2012, 192) رباحمهم لأل مصدر
المهمة لعمليات  اإلستراتيجيةدوات من األَ  األساسيةلكفاءات ل اإلستراتيجيةالسياقات  وتعد  

 Enginoglu and)،سس الميزة التنافسية للمنظمةأدراك إتساعد على و  اإلستراتيجية دارةاإل

Arikan, 2016, 121, 126). 

 ألنَّها ،ستراتيجيتهاإالمنظمة لصياغة  إليهاساسية الركيزة التي تستند الكفاءات األَ  تعد ولذا
 ،على منافسيهالف من مزيج من المهارات والقدرات التي تعطي للمنظمة ميزة تنافسية أتت

 ،بداع وتنوع المنافسيننشأت من اإلغير مستقرة نسبيا  االسوق ظروف تبعد ما شهد وبخاصة
ت الكبيرة التي النجاحا نَّ إلذا و  ،عن سلسلة من ثورات التكنلوجيا التي ضربت السوق فضالً 

يجابي بالقدرة على إعلى نحو  ستربطقرن الحادي والعشرين العمال في تحققها منظمات األَ 
 . (Ireland &Hitt, 2005,69) األساسيةتطوير الكفاءات 

ستثمار كبير في البحث والتطوير ابنية تحتية داعمة و  إلىساسية وتحتاج الكفاءات األَ 
قدرات يكون  إلىتصل المنظمة  لذاو  ،زمنية طويلة مدةويكون هذا ضمن  ،وجهد بشري مكثف

 . (Gupta, 2014, 11)زمنية قصيرة  مدةمن الصعب تكرارها وتنفيذها في 
سلسلة القيمة لرعاية وتطوير كفاءاتها  باستعمالن تهتم جميع المنظمات أَ  ينبغيو 
ساسية لى تطوير وتنمية الكفاءات األَ إِ قود ينشطة سلسلة القيمة ن التنفيذ الجيد ألَ أل ،األساسية
( يوضح 8الشكل )و  ،مستدامة للمنظمةكفاءات متميزة تعمل على تسليم ميزة تنافسية  إلىلتتحول 

 . (David, 2011, 120) ذلك
 
 
 
 
 
 

 

 (8) الشكل
 ميزة تنافسية مستدامة إلىنشطة سلسلة القيمة أأ تحول 

David, Fred R., (2011), Strategic Management: concepts and cases, Prentice Hall, 

New Jersey, USA. 

 نشطةأَ 
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كفاءات 
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الكفاءات 
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كل القدرات  فليست ،تي من القدرات الموجودة في المنظمةأساسية تالكفاءات األ َأنَّ رغم و 
 ان تكون ذات قيمة ونادرة وتقليدها مكلفأساسية ينبغي أوالقدرات التي تكون كفاءات  ،ساسيةأكفاءات 
 ن تعمل علىأ وعلى المنظمات ،هي مصدر للفرص إذن ،بديل يضاهيها لكي تستبدل ثمةوليس 

نقطة  إلىستتحول  ال  ا  و  ،ها نقطة قوة لدى المنظمةنَّ ساسية ألكفاءاتها األ منع الجمود من التغلغل في
 . (Hitt et al, 2007, 85, 95-96) لتهديدات الخارجيةلضعف ومصدر 

وغير  ،والمالي ،والبشري ،س المال المعرفيأمن ر  امزيجساسية وتعد الكفاءات األ
ستراتيجي للمنظمة التنافسي اإل زمركللصول مصدرًا د كل هذه األأ تع   ِإذ ،المالي للمنظمة

(Enginoglu and Arikan, 2016, 126). 
عملية تولدها  أنَّ نجد  ولذا ،بداعاإل فييجابي كبير إساسية لها تأثير فالكفاءات األ
في نجاح  احيوي اً م بشكل جيد مع تطوير المنتجات الجديدة وتلعب دور ءتالتوالمحافظة عليها 

 . (Ozbag, 2013, 15)بداع اإل
وتضيف  ،التي تعج بالتغيرالقدرة على التكيف مع بيئة السوق ساسية وتعني الكفاءات األ

 ،ساليب العمليات والتكيف مع متطلبات السوقأو  ،تطوير المنتجات إلىبداعية وتقود فكار اإلاألَ 
يد الزبائن بمزايا جديدة في السلع والخدمات وتحقق للمنظمة و موارد المنظمة لتز بوتدمج التكنلوجيا 

 . (Binmeng, 2006, 22)المزيد من العوائد التجارية 
ن تطور أالفاعلة  اإلستراتيجيةوللحفاظ على الميزة التنافسية ضد المنافسين على القيادة 

ساسية للمنظمة الفرص وتبني الكفاءات األ وتنشئستراتيجيات التي تعزز قيمة الزبون اإل
(Gakuya, 2015, 49) . 

علااااااى  سااااااتدامةاالنمااااااو و اللااااااى تحقيااااااق إلوصااااااول لساسااااااية األ هاااااااالمنظمااااااة كفاءاتتطااااااور و 
 Davies)جاااراء مثااال هاااذا التطاااور إالقااادرة علاااى  اإلساااتراتيجيةالقياااادة تمتلاااك و  ،المااادى البعياااد

& Davies, 2004, 69) . 
الثبات الذي ال يعطي قيمة و  ،نها تفسدإساسية باستمرار فحفاظ على الكفاءات األيأ واذا لم 

لى المنظمات في الحفاظ عمور الصعبة التي تواجه ومن بين األ ،ساسيةأللزبون ال يعد كفاءة 
 . (Gupta, 2014, 13)ساسية تنقل الموظفين الرئيسين الكبار بين المنظمات الكفاءات األ

ساسية كان نتيجة الصراع التنافسي القوي ن ظهور الكفاءات األأما تقدم نرى  وبناء على
كانت المنظمات  ِإذ ،خير من قرن العشرينالتي سبقت العقد األ المدةفي  وبخاصةبين المنظمات 
سواق أعلى المستوى العالمي ودخول  فروعوب على توسيع نشاطها وزيادة عدد ؤ تعمل بشكل د

كبر عدد ممكن من الزبائن والقضاء أرباح وجذب كبر قدر من األأجديدة والهيمنة عليها لتحقيق 
كانت تمارس فعال وهذه األ ،خراجهم من السوق والتوسع في حصتها السوقيةا  على المنافسين لها و 

 جميع المنظمات في السوق.  من
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 ،اإلستراتيجيةوالتحالفات  ندماج بين المنظماتالكثير من عمليات اال المدةهذه وشهدت 
جعل  ، وهذا ماجتماعيالعديد من مواقع التواصل االو نترنت فضال عن ظهور الشبكة العالمية اإل

كما سهلت عمليات  ،ينما كانإ شيءالمعلومات عن كل  توتوفر  ا،ندماجاو  اكثر تقاربأالعالم 
 بعد.  منالشراء والتسديد تنفيذ عمليات الترويج و 

وسارع  ،التحول من التركيز الخارجي الى التركيز الداخلي أحداث بدونتيجة لكل هذه األ
ها على َأهدافمام المنافسين وتحقق للمنظمة أشياء جديدة تسد الثغرات ألى البحث عن إالباحثون 

الصراع التنافسي جعل  ألنَّ  ،ةستراتيجي وتدعم ميزتها التنافسية وتجعلها مستدامى اإلالمستو 
كل آتي بها بعض المنظمات ال تدوم طويال وتتأبداع وطرح منتجات جديدة التي قد تعمليات اإل

حصتها منعها من جذب زبائنهم وتوسيع لبسرعة بسبب عمليات التقليد التي يقوم بها المنافسون 
 أوقل سالح أخرين هو تقليد منجزات اآل أوبداع عمليات تقليد اإل ألن ،السوقية على حسابهم

زعاجا إكثر أالتقليد هي عمليات  نفسه وفي الوقت ،يمان للوقوف بوجه المنافسينضعف اإلأ
 جعله يتساوى مع المنافسين له بسرعة. ت انهبداع أللصاحب اإل
لى إنها تحتاج التركيز على جوانب مهمة يكون من الصعب على المنافسين تقليدها أل أفبد

ن ويكون من الصعب على المنافسين رؤيتها بشكل واضح وعلني ويكو  ،وقت طويل وكلف عالية
التفكير ليس بالمنتج النهائي الذي يقدم للزبون بحد ذاته  أبدف ،يضاأعلى المنظمة  اصعب إبدالها

 تقعوالممارسات التي تسبق المنتج النهائي التي  األساسيةر بالعمليات والمنتجات ولكن التفكي
 داة تنافسية. أ هاتجعلو ساسية تحت مظلة اسمها الكفاءات األ

نها أن و ساسية موجود في جميع المنظمات التي ذكر الباحثمنه الكفاءات األ تكونتن ما إ
ا المنظمة للتعامل مع هذه الموارد بطريقة هتمتلكشكالها والقدرات التي أموارد المنظمة بمختلف 

خرين وجميع اآل منن تميز نفسها أطيع المنظمة كيف تست .ل البعضءولكن قد يتسا ،فريدة
كاديمية أموارد بشرية ذات خبرة  اعن امتالكه فضالً تقريبا موارد متشابهة تمتلك المنظمات 

ومنتجات هذه المنظمات قد تكون متشابهة من حيث الهيئة  ،وعملية في مجال تخصصها
 الخارجية؟ 

ساسية ال تظهر بشكل واضح في المنتجات الكفاءات األ نأجواب هذا السؤال هو و  
 ،داء المطلوب من ذلك المنتجتظهر بوضوح في وظائف المنتج واأل ولكنها قد ،للمنظمة النهائية

فضل من منتجات منظمة أمنها بشكل  ةفقد نجد منتجات منظمة ما تؤدي وظائفها المطلوب
سلوب دمجها أساسية التي تمتلكها المنظمة و االختالف يكون نتيجة الكفاءات األوهذا  ،خرىأ
ولكن ضبط الوقت  نفسه فجميع الساعات اليدوية هي المنتج ،نتاج المنتج النهائيإممارسات ب

ساسية لمنتجات بعض أكفاءة تعد طويلة من الزمن  مدةخير والتقديم في الوقت أوعدم الت
لذا نجد منتجات بعض المنظمات التي قامت بتقليد المنتج االصلي لمنظمة ما ال و  ،المنظمات
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حيان وقد نجد في بعض األ ،نسبة التشابه عالية بينهما أنتحصل على القبول من الزبون رغم 
ن المنتج المقلد ال يؤدي وظائفه أوالسبب هو  ،صليرخص من المنتج األأ قألدسعر المنتج الذي 

 ال يحقق قيمة للزبون. ولذا ،صليداء المطلوب منه بكفاء المنتج األواأل

ال الوجه الثاني للعالقة إما هي فساسية والكفاءات األ اإلستراتيجيةقيادة العالقة بين ال أم ا
ي المسؤولة ه اإلستراتيجيةفالقيادة  ،والقدرات المطلوبة لتحقيقهاستراتيجية المنظمة والموارد إبين 

تي تدخل في والموارد والقدرات التي تمتلكها المنظمة هي ال ،ستراتيجية المنظمةإعن صياغة 
وكيفية التعامل مع  ،سلوبها الخاص في التنافسألكل منظمة و  ،ساسيةصلب بناء الكفاءات األ

سلوب نتيجة لما تتميز به المنظمة من نقاط ويكون ذلك األ ،زبائنهاوكيفية خدمة  ،المنافسين لها
ها وتعطيها ميزة خاصة في َأهداف إلىقوة ومميزات تمتلكها وتمكنها من تحقيق التفوق والوصول 

ستراتيجية إاغ صتجدا عندما  امهم اً تلعب دور هذه الميزة التنافسية التي تمتلكها المنظمة  ،التنافس
على و  ،نقطة القوة التي ستواجه منافسيها بها أوتتنافس عليه سساس الذي األ ، ألنهاالمنظمة
لى جعل هذه إوتسعى المنظمات  ،اإلستراتيجيةتنفذ سأ  ذلكومن  ،اإلستراتيجيةصاغ ت أساسها

 ،هاَأهدافو  ،ستدامة المنظمةا استدامتها هي ألنَّ  ،ممكنة مدة ألطولالميزة التنافسية مستدامة 
نها ساسية بشكل مباشر في استدمة الميزة التنافسية ألوتدخل الكفاءات األ ،السوقها في ؤ وبقا
وى تنشاء قيمة عالية للمنظمة في السوق ومسالمنظمة من موارد وقدرات إل ما تمتلكه تبين

 .وتحقيق الرضا لزبائنها ،منافسيهامع قتصادي متميز مقارنة ا
ساسية عالقة ألوالكفاءات ا اإلستراتيجيةالعالقة بين القيادة  وبناء على ما تقدم نرى أن

 اإلستراتيجيةالقيادة  كانتساسية متميزة وفريدة فكلما كانت الكفاءات األ ،يجابية قوية متبادلةإ
ن القيادة أكما  ،ستراتيجية تمكنها من تحقيق النجاح والبقاء في السوقإقادرة على صياغة 

 ألن ،ساسية ورعايتها بشكل مستمراأل تهتم دائما ببناء هذه الكفاءاتن أ ينبغي اإلستراتيجية
 .ةوالميزة التنافسية المستدامة خاص ةستراتيجيتها عاما  داء المنظمة و أ فينتائجها تؤثر 

 
 تنظيمية الثقافة ال :ثانياا 

ستراتيجية تالئم ما إقدرة المنظمة على صياغة  نإف ،عمال بسرعة التغيرتعج بيئة األ
لظروف المتجددة وخفة الحركة لستجابة سرعة اال ترافقهان أ ينبغييط بها على المدى البعيد يح

 جراءاتإن تتوفر ثقافة تنظيمية تشجع سرعة قبول التغير وتدعم أوهذا يستلزم  ،تجاه التغير
 .(Eromafuru, 2013, 130)قناع والتملق التكيف معها بداًل من ثقافة اإل

حد المراجع أ Geert Hofstede يعد  و  .هتمامالثقافة التنظيمية الكثير من اال نال مفهومو 
 ِإذ ،تفاعل بين الثقافة الوطنية والثقافة التنظيميةالوهو خبير في  ،الرئيسة في مجال الثقافة التنظيمية

كثر من أ فروعها فيالتي انتشرت  (IBM)على شركة  1973-1967ستمرت من اجرى دراسة أ
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 إلى لى بناء نموذج يستندإوقام بمئات المقابالت الشخصية مع الموظفين فيها وتوصل  ،( بلداً 70)
 ،نوثةالرجولة مقابل األ ،كدأتجنب عدم الت ،ساسية للثقافة التنظيمية وهي )بعد السلطةأ أبعاداربعة 

 .(Molina, 2005, 3-4)كثر من كتاب في هذا المجال أوله  ،الفردية مقابل الجماعة(
ات يديولوجينها مجموعة من القيم والمعتقدات والرموز واإلأالثقافة التنظيمية ب عرفوتأ 

فهي طاقة  ،عمالهاالمنظمة أل إدارةوتؤثر في كيفية  ،ساسية التي تشترك بها المنظمة بالكاملاأل
 . (Hitt et al, 2007, 24)تفشلها  أواجتماعية تحرك المنظمة 

دوات التي تساعد على األ إحدىتعد   اإلستراتيجيةنظر المن وجهة الثقافة التنظيمية و 
 ,White)وعملياتها  اإلستراتيجيةمام محتوى أ اعائقتشكل  أووتنفيذها  اإلستراتيجيةصياغة 

2004, 445) . 
فالمنظمات الجديدة ال تمتلك ثقافة تنظيمية عكس المنظمات الناضجة التي لها باع طويل 

تفاهمات  منتمتلك ثقافة تنظيمية راسخة في مفاصل عملها تشكلت  بل ،في مجال العمل
وال يمكن تغييرها بين ليلة وضحاها  ،المنظمة على نطاق واسع أفرادوسلوكيات اشتركت بها 

(Desson and Clouthier, 2010, 4) . 
ستراتيجية اإل دارةاإل ن تدقق منأينبغي  ِإذ ،عمالالثقافة التنظيمية في قرارات األ وتؤثر

خالقيات ومعتقدات أك ستراتيجيات المنظمة من نقاط قوة الثقافةإ تستفيدلكي  ،داخل المنظمة
ذا كانت الثقافة إف ،للتغييرات المطلوبة دارةتدعم سرعة وسهولة تنفيذ اإل وهي ،عالية في العمل

 ألنَّ  ،نتائجها ستكون عكسية بلستراتيجية اإل ن فاعلية التغييرإالتنظيمية غير داعمة للتغيير ف
 ,David)رباك واإل ىتقود الى الفوضفستراتيجيات الجديدة ن تكون عدائية لإلأ قدثقافة المنظمة 

2011, 98) . 
وعلى المنظمة  ،بداعاً إكثر أالمنظمات التي تتمتع بثقافة تنظيمية قوية ومتماسكة تكون و 

جراء التغييرات المطلوبة وتنفيذ التنظيمي إل ستغاللها كنقاط قوة كااللتزام التنظيمي والوالءا
نشاء إدامة الثقافة التنظيمية ساليب الحيوية إلومن األ(. 34 ،2014 ،)بلبشير ستراتيجياتهاإ

ة الالزمة جتماعيسلوكيات المتوقعة والمعرفة االالالى تعلم القيم و  فرادجتماعية تقود األاعمليات 
 .(Lunenburg, 2011, 11)دوار المطلوبة منها كما ينبغي داء األألتحمل مسؤولية 

والثقافة  اإلستراتيجيةستمرارية تبادل العالقة بين عمل القيادة اجدلية حول  وثمة
عمل أما  ،اإلستراتيجيةتبلور طبيعة عمل القيادة تل الثقافة التنظيمية يففي تشك ،التنظيمية
في الثقافة التنظيمية والمطلوبة يساعد على تشكيل التغيرات المستمرة ف اإلستراتيجيةالقيادة 

(Hitt et al, 2007, 25) . 
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لتصميم الهيكل التنظيمي تبعًا لطريقة  اإلستراتيجيةسلوب القيادة أتتأثر الثقافة التنظيمية بو 
يكون على بينة من هذه الحقيقة  أنيحتاج القائد  ِإذ ،قسامتفويض السلطة وعالقات العمل بين األ

 .(Hill and Jones, 2010, 396) اإلستراتيجيةعند تنفيذ 
ا ويمتلك المهارة في تغييره ،لثقافة التنظيميةاب ملم ان يكون أستراتيجي القائد اإل وعلى

تغير ما في عقولهم  فهي ،المنظمة أفراد نتائج جميع فينها تؤثر أل ،تحقيق النتائج المرجوةل
 &Belias)جريت على الثقافة التنظيمية أيرات التي يوسلوكهم وطريقة استحضارهم للتغ

Koustelios,2014, 458, 460) . 
علما  ،وتعطي الدافع الفعال للتغيير ،لى تغيير الثقافة التنظيميةإ تبادر اإلستراتيجيةالقيادة و 

شخاص واختيار األ المشكالتنها تتطلب حل ألصعب من المحافظة عليها ألتغيير ن عملية اأ
ن يكون القائد شفافا في تعامالته وله أوينبغي  ،داء وجعل االتصاالت مفتوحةالمناسبين وتقييم األ

 ,Eromafuru)قناع والمكافأة والعقاب ومواجهة هجمات المعارضين للتغيير القدرة على اإل

2013, 134). 
سيس المنظمة أبالظهور مع بدايات ت أالتنظيمية تبد الثقافة أننرى  وبناء على ما تقدم

 وال ،سيس المنظمةأنها جاءت مع تأل ،اإلستراتيجيةوتكون من مسؤولية القيادة  ،والمباشرة بعملها
تدخل و  ،نشطتهامنظمة بدون ثقافة تنظيمية تعتمد عليها في ممارستها أل ثمةن تكون أيمكن 
ممارسة العاملين بويمكن مالحظتها  ،والتخصصات على كل المستوياتو روقة المنظمة أجميع 

 منواتجاهات عمل متفق عليها  ياتيجاد سلوكإوالهدف من الثقافة التنظيمية  ،نشطتهم اليوميةأل
داخل المنظمة وتعامله مع متغيرات  لمهامهممارسات كل فرد  فيذلك  ويؤثر ،جماعات العمل
نشطة المنظمة ويعطيها سمة رسات اليومية ألكم المماحتصبح ظاهرة ت فتصير ،البيئة الخارجية
 اإلستراتيجيةمن القيادة  تنبع فهي، غيرها وتجنبها الممارسات الفردية الخاصة منخاصة تميزها 

تعمل باستمرار على ترسيخها  اإلستراتيجيةن القيادة أرغم و  ،اإلستراتيجيةوتتدفق حسب توجهات 
ن أيعني  ال فهذا ،جزء من روتين عملهم اليومي فتكونفي ممارسات العمل وسلوكيات التابعين 

 ،اإلستراتيجيةالقيادة وتوجهات متغيرة وتتسم بالتجدد حسب خطط  بل هي ،الثقافة التنظيمية ثابتة
 اإلستراتيجيةمعظم التغيرات ف ،والثقافة التنظيمية اإلستراتيجيةعالقة طردية بين التغيرات  ثمة ألنَّ 

ن أ ينبغيستراتيجي جديد إتوجه  أيمستلزمات نجاح  ألنَّ  ،تعديل في الثقافة التنظيمية إلىتقود 
 ،ن بيئة اليوم سريعة التغيرإ وبخاصة ،بالشكل المطلوب هثقافة تنظيمية داعمة لتفيذتكون ثمة 

 المنظمة. منلى مواكبة إفهي تحتاج  ،غير ثابتمستمر و ق الزبائن واحتياجاتهم ذواأوالتطور في 
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 س المال البشري أر  :ثالثا
ل الذين وائمن األ William Petty 1623-1687قتصاد القياسي التطبيقيعالم اال يعد

، القوى العاملة هي أب الثروة إلى أنشار أ ِإذ ،س المال البشريأظهار مفهوم ر إسهموا في أ
ت تقدير القيمة التي اليآفكاره تدور حول التعرف على أوكانت  Cantillon 1755ثم جاء 

 Adam Smithفكارأدمت هذه المسيرة بطثم اص ،االحتفاظ بالعبد وذريته كلفنشأت من 

 يختلف عن غيرها اً جر أمهنة  لكل سباب التي تجعلدراك األإالتي دارت حول  1776
(Folloni&Vittadini, 2009, 248-249). 

كتسب شعبيته الكبيرة بعدما اس المال البشري أمفهوم ر  أنَّ هو  هناليه إشارة اإلوما تجب 
بعنوان "االستثمار  Jacob Mincers كتبهامقالة  1958نشرت مجلة االقتصاد السياسي سنة 

 .(Goldin, 2014,1)س المال البشري وتوزيع الدخل الشخصي"أفي ر 
االقتصاد  ألنَّ  ،بداعنشر المعرفة واإل فيسرعت أفالعولمة غيرت طريقة عمل المنظمات و 

س المال البشري عامال أفي ر  ستثماراال ، فغداالجديد اقتصاد معرفي والتعليم يلعب دور مهم فيه
 . (Josan, 2013, 40)نتاجية حاسما في زيادة اإل

كثر يقظة ضمن أتكون لالمنظمات ما قاد وهذا  ،قتصاد العالمي في تنام وتطور مستمراالو 
توليد  َأهميةوازدياد  في العولمة وانتشارها ابعد ما شهد العالم توسع وبخاصةالسياق العالمي 

فبدأت المنظمات تولي االهتمام  .صول غير الملموسة لتحقيق النجاحالمعرفة والتركيز على األ
ها في االقتصاد َأهدافهم موارد المنظمة التي تمكنها من تحقيق أمن  ألنهس المال البشري أبر 

 االقتصاد المعرفي إطارستدامة الميزة التنافسية في انشاء القيمة للمنظمة و ا  و  ،مي الجديدلالعا
 (.9، 2015)أوسو، 

نه المهارات والمعارف التي تمتلكها جميع القوى أس المال البشري بأر  عريفي هذاوضمن 
 . (Hitt et al, 2007, 388)العاملة في المنظمة 

 ألنَّ  ،س المال البشريأمصطلح ر  استعمال فيخالقي تردد على المستوى األ ثمةوكان 
عليه من قبل  اتفقس المال البشري أن مفهوم ر أعلما  ،لةآيريد معاملة البشر ك لم يكنعض الب

لقدرات التي يمتلكها العاملون وصفهم للمهارات واب ،ليست بقصيرة مدةالعديد من الباحثين منذ 
 . (Folloni&Vittadini, 2010, 250)س المال البشري أبر 

مصدرا  وعأدَّ الفرد ،يرادإ إلىالمبدعين من كلف  فرادلى األإالنظر  أبدلقتصاد المعرفي ففي اال
ستغالل الفرص وتجنب تحسين الكفاءة والفاعلية البفي الميزة التنافسية  انشاء الثروة ومساهمإل

 . (Souleh, 2014, 82-83)حد عوامل نجاح المنظمة أ ، وعد  التهديدات
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وقد تجدها  ،هم قدرات المنظمةأس المال البشري من بين أالمعرفة التي يمتلكها ر  وصارت
ن تنشئ بيئة تسمح أوعلى المنظمة  ،دة في جذور كل المزايا التنافسيةفي نهاية المطاف ممت

ن من و قرانهم العاملأما يمتلكه بلى دمج المعارف التي يمتلكونها إالعاملين وتقودهم  فرادلأل
 .(Hitt et al, 2007, 96)يكون للمنظمة معرفة تنظيمية مهمة و  ،وبصورة جماعيةالمعرفة 

س المال البشري المورد الوحيد من بين موارد المنظمة التي تمتلك القدرة على قهر أويعد ر 
لذا و  ،بتكارختراع والتطوير واالاال علىنتاجي ندرة الموارد الطبيعية وتوسيع قدرات المجتمع اإل

 (. 38 ،2013 ،ًا لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة )صبحيساسأيمثل شرطًا  هو
شراك الموظفين إب ،س المال البشريأر  إدارةن يكونوا عقالنيين في أصحاب العمل أوعلى 

 ،لذلك أعدتبرامج خاصة بتحفز الموظفين و  ،تهيئة بيئة تعليميةو  ،المبتدئين في برامج تدريب
 ،لذلك مهيئة دوارأبشراك الموظف ا  و  ،ات مفتوحةيمنتد فياتصاالت صادقة وواضحة و 
ولكي ، توفير بيئة تشجع الرضا وتقلل من عدمهو  ،فرادستثمار في تنمية المهارات العامة لألالاو 

 أيمثل  إدارةلى إنه يحتاج إف ،ستثمار ويكون مثاليافضل عائد على االأس المال البشري أيحقق ر 
 ،مام المنظمةأ اً كبير  ادارته تمثل تحديا  من الموارد الحيوية في المنظمة و  ألنه ،خرىأأ موجودات 

 ,Nandy&Mahapatra)عمال ستراتيجية األإمع  فرادستراتيجية لألإخريطة  تعد   أنَّ  وينبغي

2010, 194, 199) . 
 اإلستراتيجيةدة القياس المال البشري بقدرات أاغة وتنفيذ السياسات المتعلقة بر صي وترتبط
يرادات تحقيق قيمة للمنظمة على شكل زيادة في اإل ألنَّ  ،س المال البشريأداء ر أوتؤثر في 

 إدارةبنتاجية وتخفيض الكلف يكون وتحسين رضا الزبون وتعزيز جودة السلع والخدمات وزيادة اإل
العنصر البشري مهم في  أنوبدأت قيادات المنظمات تدرك  ،س المال البشري بشكل صحيحأر 
 . (Memon et al, 2009, 4184) نشاء الميزة التنافسية ودعمهاإ

لى تعزيز إ تقادمعظم المنظمات التي كانت لها ميزة تنافسية جيدة  أن تبينوفي هذا 
 ,Marimuthu et al, 2009) س المال البشريأتبنيها مفهوم ر بمرتفع كانت داء بشكل األ

الموارد التي يصعب تقليدها  ضمنساس الميزة التنافسية في المنظمات تكون أ ألن ،(265
ن تتحقق أس المال البشري للمنظمة يمكن أعملية زيادة ر  أنو، وتوفر قيمة فريدة من نوعها

التوجه الداخلي الذي ب أو ،مهارات ومعارف متقدمة يذو  أفرادجذب بسواء بالتوجه الخارجي 
 .(Souleh, 2014, 85)يعتمد على تطوير وتنمية معارف ومهارات الموظفين الحاليين 

رغم عمليات التطوير والزيادة بسبب التغيرات في ظروف العمل الداخلي التي تحدث و 
نفسهم الذين يملكون المعارف والمهارات أ فرادالتغيرات التي تحدث في األ أوداخل المنظمة 

س المال البشري مع مرور الوقت أستقرار عوائد ر الى عدم إلك يقود ذ فإن ،والقدرات
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(Nandy&Mahapatra, 2010, 192)، دوران بعندما تستخدم المعرفة ضد المنظمة  وبخاصة
 ,Bontis& Fitz-enz)لى المنظمات المنافسة إالعمل الطوعيوالذي يقود الى هجرة الموظفين 

2002, 227) . 
س المال أموقف ر  عن ولأب والأمعلومات دقيقة  اإلستراتيجيةن تصل القيادة أينبغي و 

على قدرة تعطي التخاذ قرارات ناجحة و اساعدها على ت انهأل ،البشري داخل المنظمة وخارجها
 Memon)س المال البشري أالتوظيف والتطوير والحفاظ على ر  عمليات إطارالمنافسة في 

et al, 2009, 4184) . 
فضل أبقاء ا  جذب و بس المال البشري أن تركز على ر أ اإلستراتيجيةيادة القوعلى 

عمليات التدريب بستمرار في تطوير مهاراتهم وقدراتهم واال ،المواهب من الموظفين المتاحين
 ,Hitt et al)ق في المنظمة ائتلك المواهب بافضل الطر  استعمالوالعمل على  ،تآوالمكاف

2010, 439). 
ن أرغم و  ،س المال البشري له تاريخ طويلأهتمام بر اال أنتقدم فاننا نرى  ما وبناء على

 دوماهتمام نوع من اال ثمةعلى العموم فخرى ألى إ مدةهتمام وشكله قد يختلف من سبب اال
 . ةوفي المنظمات خاص ةفي الحياة عام تههميأنتيجة 
من مصادر االفتخار  اً ن كثير أحقيقة ال يمكن تجاهلها وهي على يقظت منظمات اليوم تو 

 صارواافسين نالم ألنَّ  ،عديمة الفائدة صارترصدة المالية وتعدد المصانع والفروع والقوة كاأل
 بدأتفهنا  ،ندماج وامتيازات القروض المصرفيةعمليات االبعلى قدرة لتحقيق مثل تلك المنجزات 

يحقق للمنظمة الصدارة والنجاح في السوق ودعم  عماالبحث  َأهميةتدرك  اإلستراتيجيةالقيادة 
على المنافسين  ايكون صعب نفسه وفي الوقت ،ميزتها التنافسية والمحافظة على حصتها السوقية

م مع متغيرات بيئة اليوم ءمنجزات الماضي ال تتال ألنَّ  ،لى ما هي عليهإالوصول  أوتقليدها 
ذواق الزبائن وظهور أتقلب بعد ما شهد السوق قصر دورة حياة المنتجات وسرعة  وبخاصة
 خر. آبداعية متقاربة تضرب السوق بين حين و إموجات 

ن توجه القيادة أويجب  ،س المال البشريأبر  امرهون اليوم نجاح منظمات غدافقد 
 عد  ولهذا  ،مالهاس أكون بر تمنظمة في السوق  أين قوة أل ،بهاهتمامها  اإلستراتيجية

 س المال الذي يجب العناية به. أشكال ر أحد ألبشري في المنظمة االقتصاديون المورد ا
مل الداخلية وظروف الع ،بداع المنظمياإلساس أاقتصاد اليوم اقتصاد معرفي وهو و 

 نأ ستراتيجةوعلى القيادة اإل ،س المال البشري جوهر عملية النجاح المنظميأوالخارجية تجعل ر 
 وبخاصة ،س المال البشري بطريقة صحيحة تصب في مصلحة المنظمةأر  دارةتقدم كل الدعم إل



71 

 ،قابل للزيادة ،وهي ) صعوبة نسخه ،س المال البشري يتمتع بمجموعة من الخصائصأن ر إ
 داء المهام(. أالمهارة في  ،فكار الجديدةبداع في طرح األاإل

 
 خالقية الممارسات الأ  :رابعاا 

ن الناس أجادل ب ِإذ Immanual Kant 1724-1804 لىإ خالقبدايات فلسفة األَ ترجع 
حترامهم على ا ويجبصحاب كرامة أ فهم ،ةلآلدوات كاأنها غايات وليست أل على ن تعامأ يجب

ي ظل جور زهيدة فأفي المنظمات وتشغيلهم ساعات طويلة مقابل  فرادتوظيف األو  ،هذا النحو
 Hill)يومنا هذا  لىإتردد يفكار زال صدى هذه األيوال  ،خالقلألَ  ظروف عمل سيئة هو انتهاك

and Jones, 2008, 391). 
بين المنظمات للتوجه صوب تبني الخطوات المتسارعة للعولمة تالمسًا فكريًا  وأظهرت

خالق ثقافة بعينها وهي قديمة قدم الحضارة وتعد األَ  ،ير العمل التجا إطارخالق وزجها في األَ 
وهي تتولد  ،عمالفي عالم األَ  هماألوالعولمة تعد الميزة  ،مهمًا من العمل التجاري اً جزءوتشكل 

 ،والمنظمات وحكومات الدول المختلفة فرادعمليات الترابط والتفاعل والتكامل الذي يحدث بين األب
العوامل التي ستثمار والتطور السريع في مجال تكنلوجيا المعلومات من التجارة الدولية واال وتعد  

االقتصاد والبيئة والثقافة  فينحاء العالم أثيرها يكون في أن تأعلما  ،لقوة الدافعة للعولمةتشكل ا
ن سرعة توجه المنظمات إف ،والمجتمعات المختلفة فرادنظمة السياسية وازدهار ورفاهية األواأل

 Geholt et)خالقية األَ تحديات العديد من الللتحول صوب العالمية لتحقيق الربح يجعلها تواجه 

al, 2013,1173- 1174) . 
ولويات المنظمات في العقود القادمة نتيجة النمو أهم أالعالمي من  األعمال أخالقيات وتعد  

يولي االنتباه لهذا الموضوع  العالم أبد 2000وفي مطلع عام  ،الهائل للمنظمات المتعددة الجنسية
 Enron, World)نتيجة عمليات االحتيال والفساد التي وقعت بها العديد من المنظمات مثل 

com, Tyco, Arthur Andersen, Helth South)،  َقيةخالوكان سببها المخالفات األ 
(Carroll, 2004, 114) . 

 ،قي في مجال العمل التجاريخالن تتجاهل السلوك األَ أ اإلستراتيجيةللقيادة  يجوزوال 
يجابية فضال عن إ إلىعضاء المنظمة خالقية ألاليقظة األَ ن تمتلك القدرة على تحويل أ وينبغي

جراء مبادرات إ اإلستراتيجيةليات القيادة و من مسؤ  ألن ،بدال من تركها للصدفةاالتجاهات السلبية 
قيا خالأَ تصرفا  هن منو صرف الموظفالذي يتقي خالمناخ األَ الودعم  اءنشإلتي تتضمن التغيير ا

 . (Dienhart et al, 2004, 56-57) روتيني كأمر
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المتعارف عليها  ئقيات العمل هي المبادخالأَ  على أنكيد في هذا المجال أن التويمك
 خالق األَ  تدخلهاوالقرارات التي  ،العمل أفرادتنظم سلوكيات  وهي ،والصواب أمن الخط

 Hill)نها تنتهك تلك المبادئ إف قيةخالأالقرارات التي تكون ال  أما ،المبادئتكون وفق تلك 

and Jones, 2008, 384) . ة نتائج القرارات قراءب قخاليمكن التعرف على نتائج األَ و
وهل كانت وفقًا للقانون المتبع الذي يعتمد في صياغة  ،المتخذة اإلستراتيجيةجراءات واإل
 . (Coulter, 2013, 44)ستراتيجية المنظمة وتنفيذها إ

 فيفوائده  وتتضح ،جتماعيةخالقية والمسؤولية االرتباط وثيق بين الممارسات األَ ا وثمة
ن تكون الممارسات أغي وينب، عتمادها كميزة تنافسية تميزها عن منافسيهاعلى اقدرات المنظمة 

 ,Ahmad, 2012) كبيرة أوالتجارية سواء كانت صغيرة األعمال الموجه لجميع  أخالقية المبداألَ 

5) . 
قي المتين خالألَ ال من السلوك اإطويلة  مدةنجاح وبقاء  ثمةن يكون أ نيمك وال

(Thomas et al, 2004, 64) .يجابية والعمل والمنظمات التي تسعى الى بناء الصورة اإل 
قي في ممارساتها خالن تعتمد النهج األَ أمن الضروري  غداعلى تحقيق النجاح 

(Velentzas&Broni, 2010, 795)، ة يكون من ن التباين في الممارسات التجاريأل
بناء سمعة المنظمة على  ولذا إن. (Pitta et al, 1999, 241, 245) قيةخالاالختالفات األَ 

 ,Gehlot, 2013) ستراتيجيةإخالقية كاعتماد الممارسات األَ ب يكونن أيمكن  المستوى العالمي

1178) . 
 أنوالمملكة المتحدة  مريكيةاأل جريت في الواليات المتحدةأأ ظهرت الدراسات التي أو 

تعزيز ربحية  إلىدت أ صادقة ن سمعة المنظمات التي كانتأو  ،خالق شريك العمل التجارياألَ 
والمنظمات التي تمارس  ،مربحة خالق تكونن األَ أشعور قوي ب ثمةلذا و  ،هذه المنظمات

حتفاظ الجودة العالية واال يخالق بشكل روتيني في عملها تكون قادرة على جذب الموظفين ذو األَ 
 .(Fulmer, 2004, 308) قرانهامع أ فضل مقارنةأبهم بشكل 
قي في خالأَ ن تتصرف بشكل أ يجب اإلستراتيجيةالقيادة  إلى أن ةشار بد من اإل ال وهنا

لذات والنجاح ل تأكيدهو  ، بلليس خوفا من الوقوع في فعل خاطىء ،التجاريةاألعمال مجال 
 .(Thomas, 2004, 64)جلبه هذه التصرفات تالذي 

 ،نحاء المنظمةأقية في جميع خالنشاء الممارسات األَ إفكار بضرورة وقد تمثلت هذه األ
فهي تركز على  ،اإلستراتيجيةدوار الحاسمة والمهمة التي تلعبها القيادة من األيعد ذلك  ِإذ

وينبغي غرس القيم المعيارية في  ،الصدق والثقة والنزاهة في عمليات صنع القرارات وتنفيذها
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 ,Hitt et al) افعالهأو  اقراراتهبفهم بشكل واضح ويمكن مالحظتها تأ فنحاء المنظمة أجميع 

2010, 439) . 
صال من أمستنبطة  قيةخالالممارسات األَ  أندبيات هذا المفهوم نرى أ علىوبعد االطالع 

في  السائدةديان السماوية ودساتير الدول والقوانين التي تصدرها المحاكم والعادات شرائع األ
 لوجدنام في هذا الموضوع بشكل عا دققناولو  ،عراف القبلية في بعض المجتمعاتالمجتمع واأل

البشرية  الطبيعة ألنَّ  ،في معظم المجتمعات ةخالقية تكون متشابهن الكثير من الممارسات األَ أ
 (.النزاهة ،االخالص ،التعاطف ،الثقة ،االحترام ،األمانة ،لصدقا) مثل تقبل مخالفتها ال

 المنظمةمن المجتمع الذي تعمل  خوذةأنشطة المنظمة مأق التي تسود ممارسات خالألاو 
بعد ما  وبخاصةنشطة المنظمة أالتوسع في  هيالمنظمات  تولكن المشكلة التي واجه ،فيه

نشطتها ومواجهة منافسيها وتوسيع حصتها أبرزت الشركات المتعددة الجنسية والرغبة في توسيع 
ولكي  ،عراف وقيمأمام عدة ثقافات وعادات و أ فكانت ،سواق العالميةاأل إلىالسوقية والتحول 

الممارسات ن تركز على ألضروري من ا صارتكون قادرة على مجارات كل هذا التنوع الموجود 
 جعلها كأساس وروتين عمل. تخالقية و األَ 

كثر األوهي  ،هاَأهداف إلىيصالها ا  هي المسؤولة عن توجيه المنظمة و  اإلستراتيجيةالقيادة و 
ط الخطو و  ،عمال وطبيعة المنافسة وظروف السوق وحاجات زبائنهاعلما بما يحدث في بيئة األ
ال إ يكونال ممارسة  أينجاح و  ،اإلستراتيجيةعلى يد القيادة  تأسسالعريضة الموجهة للمنظمة 

 لكي يقتدى بها. والً ألها وتبنيها  اإلستراتيجيةدعم القيادة ب
في مجال  وبخاصةحساس مهم و  اإلستراتيجيةالدور الذي يقع على عاتق القيادة ف

طبيعة المنافسة و ، وضرورية لنجاح منظمات اليوم ،نها غير ملموسةأل ،خالقيةالممارسات األَ 
ذلك  ألن وحسب،تفكير في تحقيق الربح الكبر من أمستوى  إلىوصلتها أ المنظماتالحادة بين 

ن تبي  ن أ إلى تحتاجممكنة في السوق  مدةطول أولكي تبقى  ،جلنجاح قصير األ إلىيقود 
يستمر ل ،وصادقة في تعاملها معهم ،راحة زبائنهاوحريصة على  ،نها صديقة للبيئةألزبائنها 

 التعامل معها وتحافظ على زبائنها وحصتها السوقية.

خالقي الذي يتفق ألَ نشطة المنظمة بالمستوى اأداء أن تجعل أ اإلستراتيجيةوعلى القيادة 
داء المنظمة وسلوكها أتجعل ف ،مع القيم والمعتقدات التي ترضي زبائن المنظمة والمتعاملين معها

نشطتها بمثابة أداء أفي  اي تمارسهتال ةخالقياألَ  الممارسات هذهتجعل و  ،العام بالمستوى العالمي
 ميزة تنافسية تواجه المنافسين لها في السوق. 
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 الفصل الثالث
 الذكاء التسويقي

 هدف بيان ماالو  ،مجموعة من الجوانب ذات العالقة بالذكاء التسويقييتناول هذا الفصل 
التوضيحية  الصورةعطاء إ  مع  ،عمالوطبيعة عمله ضمن منظمات الأ  ،هو الذكاء التسويقي

 لذلك. ويتضمن الفصل مبحثين هما:
 هميته.أ  ي و ل: مفهوم الذكاء التسويقو  المبحث ال 

 الذكاء التسويقي.مكونات المبحث الثاني: 
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 لّولاالمبحث 
 هميتهأ  مفهوم الذكاء التسويقي و 

 للوصول ،هذا المبحث بعض الجوانب العامة للذكاء التسويقي بشكل متسلسل يعرض
لباحثين راء اآعلى  طالعاإلبعد  وبخاصة ،مصطلح الذكاء التسويقي بشكل بسيط ستيعابإلى إ

 تية:وقد تناول هذا المبحث المحاور اآل ،ومشاركاتهم

 : مفهوم الذكاء التسويقيأولا 
خر آمصطلح دون  استعمالمبررات  أنرغم و  ،بغية تبويب هذا المفهوم بالشكل الصحيح

ذكاء الحيان: في الكثير من التية بالتبادل المصطلحات اآل استعملت ،لم تكن واضحة دائما  
 ستراتيجياإلذكاء الو أذكاء المنظمة  ،ذكاء تنافسي ،عمالالذكاء  ،ء سوقذكا ،تسويقي

(Kubelbock, 2013, 27). 
ليه الكثير من الدراسات في تسمية مفهوم الذكاء التسويقي في إت اءالذي لج والمنحى

 ،تسويقيةال ستخباراتاال ،ذكاء السوق ،)الذكاء التسويقي هو ،الشرقية منها وبخاصة ه،دبياتأ
ونرى السبب الذي كان . سابقا   إليها شيرأخرى التي فضال عن التسميات ال ،السوق( ستخباراتا

و وجهات نظر الباحثين لهذا المفهوم أ ،خرىأ  لى إقد يكون الترجمة من لغة  ختالفاالوراء هذا 
والجهات التي يتعامل معها للحصول على  ،لية عمله وارتباطه بالمنظمة من جهةآمن حيث 

وجهات النظر المعبرة عن  ولتوحيدفي التسمية  ختالفاالهذا  ولنتجاوز ،خرىأته من جهة مدخال
نعتمد مفهوم " الذكاء التسويقي " في مجمل سفكار بشكل موحد وسلس وتوصيل ال ،هذا المفهوم

 .الموضوعكتاباتنا في هذا 
 وهي "intellgere"كلمة اليونانية المن  ساسا  أاشتقت  قدبدايات كلمة الذكاء يالحظ 

ويقول  ،هذه الكلمة ليست حديثة العهد أنعلما  ،و "االختيار بين"أتعني باليوناني "الفهم" 
و التعرف عليها في النفس أشياء التي يمكن تحديدها رادة من الالذكاء والعاطفة واإل أنفالطون أ

 .(Wennerstad, 2010, 2-3)البشرية 
عدد  ثمةوكان  ،كاديمي توجه نحو مفهوم الذكاءكان لعلماء النفس على المستوى ال وهنا

من بعض  فيهبرز ما قيل أولعل  ،بمفهوم الذكاء هتمامباال يتضحكبير من الدراسات التي 
الذكاء الذي يمتلكه الفرد هو  أن بينعندما  Bingham 1937 ليهإشار أما علماء النفس هو 

 .(Legg, 2008, 5)تي تواجهه الجديدة ال المشكالتقدرات يمتلكها الفرد تمكنه من حل 
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الذي يدور في  عمال والتجارة من الذكاء العسكرياستنبط على مستوى الالذكاء  وبعامة
والخطط والنوايا  ،وضعف العدونقاط قوة مجمل معناه حول الحصول على المعلومات عن 

 .(Kubelbock, 2013, 18) خرى لديهال  
بدايات تحول الذكاء من  على أنت الدراسات جمعأعلى مستوى التطبيق العملي فقد  أّما

ثم توسع تطبيقه في مجال العلوم  ،في علوم الهندسة هيالجانب النظري الى الجانب العملي 
 . (Cornel et al, 2013, 297)في مجال الذكاء الصناعي  وبخاصة ،الصناعية
العديد من  هتماماستثار مفهوم الذكاء التسويقي االدراسات التسويقية فقد  إطارفي  أّماو 

ول من أ William T. Kelleyويعد  ،نظرا  للدور الفاعل الذي يقدمه في هذا المجال نالباحثي
  . (Kelley, 1965, 19) 1961وكان ذلك في عام  ،الذكاء التسويقياقترح مفهوم 

و أرسمي  بأسلوب ساس مسح البيئة سواء كانأعلى  ا  قائم ا  نشاطالذكاء التسويقي  د  ع  و  
العمل  فييضا  التي تؤثر أن والمستقبلية حداث الجارية اآلالهدف منه رصد كل الو  ،ير رسميغ

(Venter, 2009, 3) . 
سلوب قانوني لجمع ومعالجة وتقديم المعلومات المتعلقة بالبيئة أالتسويقي  الذكاءو 
لمدير لمواجهة لى اإيصالها إوالعمل على  ،والمصادر فرادجراءات والمجموعة من اإلبالتسويقية 

 .(32 ،2011 ،)ديركي اتخاذ قرارات تسويقية مناسبةبحداث والتغيرات في البيئة التسويقية ال
ساس معالجة المعلومات أعملية دورية تقوم على  نهأب يويشار الى الذكاء التسويق

رارات ق منالنمو والتنافس وفهم السوق  إلىشاء رؤية قابلة للتطبيق تقود المنظمة نإلالتجارية 
 .(Hedin et al, 2011, 10) الفرص المتاحة وتجنب التهديدات ستغاللال

 بأسلوبتدفق مستمر للمعلومات من البيئة التسويقية نه أالذكاء التسويقي ب ويعرف
حداث والتغيرات مواجهة الل فرادجراءات والمعدات والمجموعة من اإل باستعمالخالقي وقانوني أ
 . (773 ،2012 ،)قاشي و خلفاوي العامة للمنظمة هدافالئمة تدعم الأ اتخاذ قرارات تسويقية مب

شطة التي نمجموعة من الالذكاء التسويقي يتمثل في  أنلى ما ذكر إويضاف 
تعتمدها المنظمة للحصول على المعلومات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالتغيرات في 

بالربحية ورفاهية العاملين ورضا الزبائن تكون ذات صلة و  ،البيئة بصورة سريعة ومستمرة
 (. 434 ،2012 ،)الطائي

 وبخاصةالتسويق  إدارةجراءات إوذلك يقتضي أن يكون الذكاء التسويقي حول مجمل 
سواق والمنتجات جمع المعلومات السرية والشاملة والسريعة التي تكون ذات صلة بالزبائن وال
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فعالهم أخطار المنافسين وردود أالتسويقية للحد من  والمنافسين لدعم وتعزيز خططها وبرامجها
 (165, 2012)أحمد, منظماتهم، وتقليل الوقت الالزم للمدراء لمواجهة تحركاتهم  تجاه

والظروف التنافسية  دارةوسيلة بين اإل يعدّ الذكاء التسويقي  إلى أن ي شار المجال هذاوضمن 
 .(Freihat, 2012, 327)مؤخرا   حدثتالتي  ةلجديدالتواصل مع المعارف ا إلىالتي تقود  ،الناشئة

معلومات  شكل يأخذ قدعلى أن الذكاء التسويقي في طبيعته  السياقفي هذا يمكن التأكيد و 
 وت عتمد ،التي تعبر عن التطورات اليومية التسويقيةالبيئة في التطورات  عنيحصل عليها المدراء 
 .(Kotler and Keller, 2012, 71) يرهاجراءات والمصادر في توفعلى مجموعة من اإل

من عناصر نظام المعلومات التسويقية يعمل على  ا  ساسيأ ا  الذكاء التسويقي عنصر  ويعدّ 
جمع وتحليل البيانات المتعلقة باتجاهات البيئة التسويقية الداخلية بدعم وترشيد القرارات التسويقية 

 (.62، 2012والخارجية بشكل مباشر وغير مباشر )العزاوي، 
 ،معلومات خاصة لصناعة القرارات الموثوقة والدقيقة أنبتأكيد الويكيبيديا  وتضيف

و قياس أتحديد فرصة سوقية ل وتحلل وتجمع ،المنظمة بأسواقوتكون هذه المعلومات ذات صلة 
سواق الخارجية من ضروريات العمل في ال وعّدت ،ستراتيجية اختراق السوقإو أتطورات السوق 

المدراء الذين يحتاجون  إلىيصالها ا  كاء تسويقي يقوم بعملية جمع المعلومات من البيئة و وجود ذ
 . (Cornel et al, 2013, 298)لها 

تقديم بيانات عن البيئة ب دارةنظام يخدم اإلنه أالذكاء التسويقي ب يوصفوفي هذا المجال 
عمليات التسويق  فيلتي تؤثر خرى اشطة المنافسين والزبائن والعناصر الأنطالع بإلتكون على 

 (. 292 ،2013 ،)ديوب و زريقا
تسويقية المهمة جمع بيانات عن البيئة  نهأبالذكاء التسويقي  يوصفوضمن منحى آخر 

 وهي ،قانوني بأسلوبجراءات والمصادر واإل فرادمجموعة من ال بوساطةومعالجتها وتقديمها 
رضاء حاجات الزبائن ا  اشر كتحقيق الربح و و غير مبأالمنظمة بشكل مباشر  أأهدافترتبط ب

 .(6 ،2015 ،وسو و خطابأ) و خارجيينأداخليين  اورغباتهم سواء كانو 
شكال أعلى جمع كل يركز الذكاء التسويقي إلى أن  شارةاإلوفي هذا الصدد البد من 

 في هااستعمالعمال لغرض وتحليلها من رجال ال ،الخاصة بالسوق والخارجيةالبيانات الداخلية 
عدادسواق و الخاصة لدخول الاتخاذ القرارات و  تقييم الفرص جل ل ستراتيجياتواالالخطط  ا 

 (.92 ،2016 ،تطوير وتنمية السوق )هجيرة و منير
خاصة القدرات من ال مثل مجموعةي الذكاء التسويقي أننرى ما تقدم  وبناء على

التي قد  ،نشاط المنظمة بشكل نظاميحداث المتعلقة برصد كل ال منبالمنظمة تستمد مدخالتها 
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قيادة  واالمستفيدين منها سواء كان إلىوتحويلها  ،ثير في توجهات المنظمة المستقبليةأيكون لها ت
 واتخاذ القرارات المناسبة. ستراتيجيةاإل إعداددعم ل ،و غيرهمأو مدراء تسويق أ ستراتيجيةإ

 

 الذكاء التسويقي أهمية: ثانياا 
مهم هو و  ،كاديميةويقي من المفاهيم الحديثة على مستوى الدراسات اليعد الذكاء التس

بعد ما شهدت البيئة الكثير من التغيرات نتيجة  وبخاصة ،جدا اليوم في مجال عمل المنظمات
الحياة الشخصية للزبون وآلية عمل المنظمات وطبيعة العالقات  فينتائجه  وآثارالتقدم التكنلوجي 

ظهور العولمة والتسويق العالمي والتوجه  أنويالحظ  ،المستوى العالمي العامة والتواصل على
دافعا لتوفير المزيد من الخبرة  تنحو المنافسة غير السعرية وزيادة التركيز على رضا الزبون كان

 أنمن  لتأكدلو الخارجية أسواء عن البيئة الداخلية  التسويقيةو الحاجة للمعلومات  قتصاديةاال
 . (Venter, 2009, 1)زبون تم الوفاء بها احتياجات ال

ن الطلب على الذكاء إف كان المستقبل يسوده االلتباس في الكثير من المجاالت وحين
دورا  مهما   يؤدي فهو ،العالمي طاراإل إلىعندما تحول التسويق  وبخاصةالتسويقي يكون كبيرا  

بحاجة  غدتكل المنظمات  نين لليه على مر السنإالحاجة  وازدادت ،حاء العالمأنفي جميع 
نواع المعلومات التي تساعدها في الحفاظ على مكانة جيدة بين المنافسين ألى جميع إماسة 

(Bahloul, 2011, 130) . 
مشاركة في البيئة نتيجة تبنيها  إلىالمنظمات من مراقبة للبيئة  تجاهاالسياق  تحول وهنا

 كالتأثيركبيرة  ستراتيجيةإدوار أداء أات القدرة على للمنظم ىعطأالذي  ،مفهوم الذكاء التسويقي
 (. 774 ،2012 ،البيئة )قاشي و خلفاوي إدارةقيامها ببفي المنافسين والزبائن 

التي تخص معلومات البجمع  هتماماالعدم  نمن الخطر ل خاليامر يبدو ال وبعامة ال
الكثير من  نظمة على توليده يساعد الملن ،يترك المنظمة عرضة للخطر التسويقي الذكاء

ففي المنظمات  ،بحاث السوقأبفيما بعد  تختبرقد فكار والمفاهيم التي تخص المنتجات التي ال
 ،صاحب المنظمة في الحديث مع الزبائن والموردين نخراطا منالذكاء التسويقي  أينشالصغيرة 

 إلىنقلون تلك المعلومات قسم التسويق ثم ي أفراديقع على عاتق و المنظمات الكبيرة  في أّما
 .(Tanner and Raymond, 2012, 330, 335)صحاب القرار في المنظمة أ

لى التعرف على إرصد بيئة السوق التي تقود لتعتمد المنظمات على الذكاء التسويقي و 
شطة المنافسين والتكنلوجيا أنبمعطيات  حاطةواإل ،وسياسات الحكومة قتصاديةاالوضاع ال
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 عن تحديد القطاعات السوقية الناشئة والتغيرات في سلوك المستهلكين فضال   ،الجديدة
(Harmon, 2003, 4). 

معرفة عن الالفرص التي يتيحها للمساعدة في تحقيق بتضح معالم الذكاء التسويقي تو 
حد أالزبون بما يتضمنه من معلومات دقيقة وشاملة تساعد في صياغة القرارات التسويقية، ويعد 

 (. 62، 2012في المنظمة )العزاوي،  بداعواإل االبتكارلرئيسة لتحقيق در االمصا
: ، وهيالتي تقدمهاالذكاء التسويقي للمنظمة مجموعة من الخدمات وما يدعم عرض 

(Hedin et al, 2011, 10) 
 معلومات من مصادر داخلية وخارجية.ال يجمع اهلن ،التسويق على المستوى العالمي .1

 دخول بعض المناطق الجغرافية.صناعة قرارات خاصة ل .2

 الدقة في صناعة القرار. .3

 صنع القرار في الوقت المناسب. .4

 الحفاظ على الوعي بكل التطورات الراهنة في السوق. .5

عمال المستحدثة والجديدة في البيئة المحيطة فرصة لمواكبة ال التسويقييعطي الذكاء و 
تحقيق المعرفة  إلىجراء ويقود هذا اإل ،ةسواق الجديدالتعامل مع التكنلوجيا والب ،بالمنظمة

دراكهم للمتغيرات المحيطة إالتراكمية وزيادة المهارات المعلوماتية لدى العاملين في المنظمة نتيجة 
 (. 7، 2015،وسو و خطاب أما يتعلق بالمنافسين ) وبخاصةبعملهم 

و أجاهلت تالتي العديد من المنظمات  مستوى مجريات الحداث المتقلبة ثمة فعلى
بسبب التركيز على بعض  ،الفشل في رؤية فرص التغيير إلى الفعلقادها ذلك ف ،قاومت التغير

والمنظمات الناجحة هي التي تدرك  ،والهيكل والنظم والثقافة بشكل متزايد ستراتيجيةكاإلالجوانب 
واء كانت وتهتم بوجهات النظر س ،البيئة التسويقية تقدم الفرص والتهديدات بشكل مستمر أن

رصد البيئة والتكيف معها باستمرار  أهميةتفهم  أنوينبغي على المنظمات  ،و خارجيةأداخلية 
 .(Iegaekemen, 2014, 68)منها  ستفادةواالجمع وتحليل معلومات الذكاء التسويقي ب

البيانات المفصلة  باستعمال عبروفي سياق الميزة التنافسية الذكاء التسويقي يعزز ذلك 
الزبون ال يكفي من وجهة نظر الذكاء التسويقي ولكن مسك الزبون  استهداف أنيبدو  إ ذئن, للزبا

 توقع رغبات الزبائن وتعديلها باستمرار إلى تؤديالمعلومات المفصلة التي ب ،هو الهدف
(Hair et al, 2003, 130). 

الذكاء  منيها عل ح صلالكثير من المعلومات التي  ثمةالمنافسين وبرامجهم يتعلق بوفيما 
تعزز المنظمات قدراتها التسويقية وتحقق الميزة التنافسية وتقيم  أنفمن الصعب  ،التسويقي

ساعد القائمين على صياغة ت فالخيرة ،الخطط التسويقية بدون وجود نظام ذكاء تسويقي
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املهم مع العادات والتقاليد السائدة لدى الزبائن في تععلى التعرف في التسويقية  ستراتيجيةاإل
 إلنتاجالمالي والبشري  ستثمارااللى تقدير حجم إويقود هذا  ،دراسة سلوكهمب ،المنتجات الجديدة

 (.35-34 ،2011 ،سواق المستهدفة )ديركيال إلىالمنتجات وتقديمها 
 بتواصلهمكون ي فضل النتائجألتحقيق مدراء التسويق  قدراتارتفاع  إلى أن اإلشارةيمكن و 

 الخطط التسويقية وتنفيذها إعدادفي  همعلومات واستعمالهمكاء التسويقي المستمر مع الذ
(Ozturk et al, 2012, 229). 

دارةلجمع وتحليل و  ا  خالقيأو  ا  منهجي ا  ويعد الذكاء التسويقي برنامج تؤثر  قدالمعلومات التي  ا 
  .(Sternberg, 2009, 2) :ما يأتيأهميته  يبينفي خطط وقرارات وعمليات المنظمة, وما 

عمال الخارجية والتنافسية وبيئة دارية فاعلة تأخذ نظرة شاملة لألإداة أ يعد الذكاء التسويقي .1
 السوق.

فضال  عن القرارات  االستراتيجيةتكون معلومات الذكاء التسويقي ذات عالقة بالقرارات  .2
 التكتيكية.

 .كثر صرامةبالمعايير الخالقية المعلومات الذكاء التسويقي تلتزم  .3
البيئة االقتصادية  نل ،جدا   ا  مهم ا  دور  اليوم نرى للذكاء التسويقيعلى ما تقدم   وبناء

العامة التي تحكم طبيعة عمل المنظمات في السوق هي التي تشجع المنظمات على مثل هذا 
ينقل الصورة الموجودة في البيئة الخارجية  لنه ،يمثل تغذية عكسية للمنظمة نجدهالذي  المفهوم

و أو مستوى رضا زبائنها أو حصتها السوقية أسواء كانت عن منتجات المنظمة في السوق )
شطتها لمواكبة البقاء في أنالتعديالت المطلوبة في  تجريلكي  ،ةمالمنظ إلىتحركات منافسيها( 

هميتها في ل ،الذكاء التسويقي حالة فرضت نفسها على المنظمات إذن ،السوق والتقدم والنجاح
 إعدادمنها في عمليات  ستفادةواال ،داء المستقبلي للمنظمةال فيثيرها أمل المنظمات وتع إطار
 الفرص ومواجهة التهديدات.   ستغاللافضال عن  ،ستراتيجيات والخطط واتخاذ القراراتاإل
 

 : فوائد الذكاء التسويقيثالثاا 
من المهام  ةينضوي في مدياته جملالذكاء التسويقي ن أ  Skyrme 1990دراسة  ذكرى

 . (Cornel et al, 2013, 302)المهام:  تلكومن  ،التي تعد فوائد تقدم للمنظمة
 .طويال   ا  تقليص بعض العمليات التي كانت تستغرق وقتب الكلفتقليل  .1

داء على جميع التحسين  إلى فأدى ذلك ،فضل شكلأبجعل عمليات التخطيط والرقابة  .2
 المستويات.
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 طة التسويقية وغير التسويقية.شنتحسين الرقابة على ال .3

 داري بالتسويق.سناد اإلربط عمليات اإل .4

 ن المنافسين قد يتحركون بسلوكيات غير عادية.أجعل المدراء على علم ب .5

 التصدي للحركات المتوقعة من المنافسين في الوقت الحقيقي. .6

 التي يمكن حلها. المشكالتعن  قتصاديةاو تقديم معلومات تسويقية  .7

 ي خدمة الزبائن بكفاءة.المساعدة ف .8

 القرارات الحالية ومتابعة تقدم المنظمة على المدى البعيد. تخاذالمساعدة المدراء  .9

في تحليل وضع المنافسين سهام على اإلالذكاء التسويقي تركز نشاطات  وبعامة
ين وهذا يساعد على فهم سلوك المنافس ،فعالهم المحتملةأوتوجهاتهم وامكاناتهم في النمو وردود 

عمالهم المستقبلية والتعرف على سياساتهم في مجال البحث والتطوير  والمنتجات الجديدة أوتوقع 
 (.787 ،2012 ،سواق الجديدة )قاشي و خلفاويوال المستعملةوالتكنلوجيا 

الذكاء التسويقي واحد من مختلف النظم الفرعية لنظام  إن يقال المجال نفسهوفي 
يساعد مدراء  إ ذ ،تكون من البيئة الخارجية يقدمها معلومات التيالو  ،المعلومات التسويقية

 إعدادبفضل النتائج أتقديم المعلومات التي تمكنهم من تحقيق بالتسويق على التواصل المستمر 
قرارات غير مؤكدة  تخاذاتقليل مخاطر الوقوع في  إلى فيؤدي ذلك ،وتنفيذ الخطط التسويقية

(Ozturk et al, 2012, 229).  
الذكاء  عتماداتجنيها المنظمة من  أنالفوائد التي يمكن ن أكيد أالجدير بالتمن و 

 .(Iegaekemen, 2014, 77) التسويقي هي:
 قل الكلف.المعلومات التي تحتاجها بسرعة وبأتزويد المنظمة ب .1

 واستعمالهامن جمع كميات كبيرة من المعلومات  فتتمكنمكانية تخزين عالية للمعلومات إ .2
 عند الحاجة لها. إليهاجوع والر 

هم يحصلون على  المعلومات المهمة وذات نل ،فضل القراراتأتدعم مدراء التسويق لصناعة  .3
 صلة.ال

على  طالعلال ،خرىالمبيعات ووحدات التسويق ال أفرادداء المنتجات و أتساعد في مراقبة  .4
 ال. وأفي العمل  نحرافاتاوجود 

 السوق. الذكاء التسويقي يساعد على تجزئة .5

تدعم القدرات  هي ولذا ،في المنافسة السعرية وغير السعرية فاعلةداة أالذكاء التسويقي  يعدّ  .6
 عمال.التنافسية للمنظمة في بيئة ال
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 ,Hedin et al)ثالث فئات هي:  إلىيمكن تصنيف فوائد الذكاء التسويقي  هذاوضمن 

2011, 11). 
 :يأتي بماويكون  ،القرارات تخاذا فيتأثير الذكاء التسويقي  .1

البحث عن الفرص والقضاء على  إلىرؤية مستندة بفضل القرارات أ اتخاذدعم  . أ
 المخاطر.

 تحت ضغط الوقت. ولو المفاجآتقرارات سريعة تجنب  تخاذا . ب

  :يأتي بماويكون  ،الكفاءة التنظيمية فيتأثير الذكاء التسويقي  .2

 ستنادا  ام اتخاذ قرارات دقيقة ودع ،صانع القرار للبحث عن معلومات دقيقةلفير وقت و ت . أ
 .الى تلك المعلومات

 وجه القصور في بعضها.أو أتكرار المعلومات  كلفتوفير  . ب

  :يأتي بماويكون  ،يالمنظمتعلم ال فيتأثير الذكاء التسويقي  .3

عرض محتوى المعلومات الجديدة على الموظفين بـنشاء رؤية مشتركة ا  تسهيل التفاهم و  . أ
 باستمرار.

ف جماعي للفرص والتهديدات الناشئة يشراك المنظمة في تعر إبجديدة فكار أشاء نإ . ب
 ستراتيجية ذات الصلة.والمحاور اإل

المنظمة من الذكاء التسويقي المعرفة الكاملة والمستمرة بما يدور حولها من تطورات  وهنا تستمد
شطة أنرتب على يجابية والسلبية التي تتثار اإلمكانية رصد اآلإذلك  منحداث متجددة، وينتج أو 

 (. 14، 2015نير، و المنظمة )امحمد و م
الزبائن الذين تتعامل  عدادأفي السوق و  حدثن التوسع الذي أ عرضه نرى ومما تقدم

 ستثماراالالتوجه صوب إلى المنظمة  دفعت ،معهم المنظمة وانتشارهم في مناطق جغرافية واسعة
الذكاء التسويقي مكن  لن ،مواجهة منافسيهافي التقدم التكنلوجي في تعامالتها مع زبائنها و 

 ،من  المعلومات من مصادر مختلفة المنظمات من جمع وفرز وتحليل وتخزين كمية كبيرة جدا  
 يمكنوعلى هذا  ،وتقديم النتائج الملخصة والدقيقة للمدراء والمستفيدين منها في الوقت المناسب

سواء كان  ،على مواكبة ما يحدث في السوق ن الذكاء التسويقي جعل المنظمات قادرةأب القول
خر آي حدث أو أ ،و تحركات المنافسين في السوقأذواق الزبائن أتغيير في الذلك على مستوى 

 الذكاء التسويقي، ولكي يكون الزبائن والمنافسين مننشاط المنظمة بعيدا   فيثير أقد يكون له ت
 :يأتي بمايمتاز  أني نه ينبغأعاتقه ف علىبمستوى المسؤولية التي تقع 

الفهم واالستيعاب  يكون سهل أنما يقدمه الذكاء التسويقي ينبغي  أن االسهولة: ونقصد به .1
 الجهات المعنية في المنظمة. من واستعماله هوسهولة تطبيق ،المستفيدين منه من
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جميع بالمصداقية، وتكون محل ثقة  متسمةتكون مخرجات الذكاء التسويقي  يجب أنالثقة:  .2
من معلومات يقدمه الذكاء التسويقي  مماأن المستفيدين  علما  ، لجهات العاملة في المنظمةا

  لى السرعة في صناعة قراراتهم.إيشغلون مراكز حساسة في المنظمة، ويحتاجون 

 جهات خارجية من هقاختر ا يصعبف ،بشكل صحيح ا  مؤمن الذكاء التسويقييكون  أنمان: ال .3
وما تروم فعله في  من خطط ليهإالمنظمة وما توصلت  سرارأتعرف على ت أن تريد

 المستقبل.

 
 : نماذج الذكاء التسويقيرابعاا 

النماذج  تلكبعض  وستدرجوجهات نظر عدد من الباحثين،  التسويقي الذكاءنماذج  تعدّ 
 ها.هم مرتكزاتأمع ملخص عن 

   Jandaghi et al 2011 نموذج .1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (9الشكل )

 Jandaghi et alي من وجه نظر الذكاء التسويق
Jandaghi, Gholamreza, Amini, Alireza and Tavakoli, Hesam, 2011, 

Marketing Intelligence of Sales Force and Intermediate Role of 

Organizational Commitment, Research Journal of Business 

management 5 (4): 146-158. 

نظام مراقبة 
 السلوك

العوامل 
 اإلدارية

العوامل 
 الشخصية

المشاركة في 
 صنع القرار

التغذية 
 العكسية

 عترافاال

الرغبة في 
 الترقية

االلتزام 
 التنظيمي

التحفيز نحو 
 الذكاء التسويقي

الجهد السلوكي تجاه 
 الذكاء التسويقي
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المبيعات ينبغي توجيهه باتجاه الذكاء التسويقي،  فرادالجهد السلوكي لأ  أن (,9الشكل )يبين 
-Jandaghi et al, 2011, 150)وهي:  ،والشخصية داريةاإل  بمجموعة من العوامل  ويتأثر

152). 
مجموعة من القواعد والسياسات بالمبيعات  أفرادبجهود  االعتراف أي: االعتراف . أ

شطة الذكاء التسويقي، التي أنه من مشاركة في نقدمو رشادات وكتب الشكر على ما يواإل  
 تحفيزهم. فييجابي إبشكل  تؤثر

 ن  إالمنظمة، ف إلىعن ميدان العمل ونقلها  ج معتالتغذية العكسية: هي المعلومات التي  . ب
جهودهم  وأن   ،معلومات الميدان مهمة للمنظمة أنيدركوا  نأأ المبيعات ينبغي  أفراد
 .كبير جاز ذلك له معنىنإل  

المبيعات في عملية صناعة القرار تجعلهم على  فرادأأ شراك إالمشاركة في صنع القرار:  . ت
 من المعلومات. واحتياجاتهمالمدراء  باهتماماتطالع ا

المبيعات لتوجيه  فرادأأ  حّفزي   نأأ وينبغي  ،في النموذج ا  وسيط يز عامال  فيعد التحالتحفيز:  . ث
  :يأتي بما ،جهودهم صوب الذكاء التسويقي

 مالئمة فاوض معهم تمن مراقبة الزبائن والالمعلومات التي يجمعونها  ن  أالشعور ب
 .للمنظمة

 .الحصول على مكافأة مقابل تلك المعلومات 

جراءات المصممة لرصد وتوجيه وتقييم واإل   نظام مراقبة السلوك: هو مجموعة من القواعد . ج
شطة أنفي  دارةبر قدر من مشاركة اإلكأأ ويعتمد هذا النظام لتحقيق  ،وتعويض الموظفين

 عمالهم ويؤثر بشكل مباشر في جهدهم السلوكي.أأ المبيعات وكيفية تنفيذ  فرادأأ 

مناصب متقدمة في إلى الترقية في المبيعات  فرادأأ ترتبط بمدى رغبة الرغبة في الترقية:  . ح
 .ارير المبيعاتجودة تق وفيالمدراء  لىإ  جودة الرسائل المرسلة  في هذاالمنظمة، ويؤثر 

جل تحقيق أمهمة الذكاء التسويقي من  بإنجازالمبيعات  أفرادالتنظيمي: هو التزام  االلتزام . خ
 المنظمة. تجاهيجابي إالمنظمة، فهو موقف  أأهداف

تنفيذ الذكاء التسويقي ليس من السهل على  ن  إ  الجهد السلوكي تجاه الذكاء التسويقي:  . د
عالقات قوية مع الزبائن للحصول على المعلومات  بناءيتطلب  ذإالمبيعات  فرادأأ 

عملية البيع، ويحتاج الذكاء التسويقي  فيزعاجهم إدون بصلة الوذات  ،الصحيحة
 المبيعات لتحقيق ذلك. فرادأأ  استعداد على مدى ويعتمدللمشاركة الشخصية 
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  Guarda et al 2012نموذج  .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 10الشكل )
 Guarda et alي من وجه نظر الذكاء التسويق

Guarda, Teresa, Santos, Manuel Filipe, Pinto, Filipe, Silva, Carlos and 

Lourenco, Joao, 2012, Pervasive Business Intelligence: a Marketing 

Intelligence Framework Proposal, IPEDR, V50,10. 

 Guarda)وهي:  ،لذكاء التسويقيا ث في عملالتي تحد ساسيةالعمليات ال (10الشكل ) ظهري  

et al, 2012, 458)  
 لقرارات التسويق.المطلوبة والمعلومات الضرورية  هدافتحديد الأ التخطيط:  . أ

 وتحويل وتحميل المعلومات من مصادر داخل المنظمة وخارجها. استخراج هوالتجميع:  . ب

المرتبطة  شطةنر جميع الأ تطوي ويجبكثر صعوبة وتعقيدا , العملية الأ  هوالتحليل:  . ت
 التحليل، والبحث عن نماذج تحميل معلومات بشكل مشفر، وتحويل جزء منها بعمليات

 ت.امستودعات البيان إلى

 مستودع البيانات

 الخارجةالبيانات  الداخلةالبيانات 

 التخطيط

معلومات صناعة القرارات 
 ضروريةال

 التخطيط
 تحديد التغيرات الساسية

 جمع البيانات
 إخراج
 تحويل

 البيانات الداخلية

 الخارجيةالبيانات 

 التخطيط

معلومات صناعة 
 القرارات الضرورية

 الوصفيةالبيانات 

بيانات 
 السوق

 إعادة تقديم
عرض البيانات من 
 وجهة نظر التسويق

 إظهار
تسليم التحليل والتغذية 

 العكسية

 مستودع البيانات
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عادة تقديم لى بيانات السوق وتطبيق نماذج البيانات الوصفية إلإالوصول عادة التقديم: إ   . ث
  المعلومات من منظور التسويق.

 كتغذية عكسية للنظام. لنتائج على المسوقين للمراجعةتسقيط النتائج: توزيع ا . ج

 
  Nazari et al 2015نموذج  .3

 
 
 
 
 
 
 
 

 (11الشكل )
 Nazari et alالذكاء التسويقي من وجه نظر 

Nazari, Maryam, Shahngian, Behnam, Salmantahery, Fatemeh and Ziaei, 

Vagiheh, 2015, the Impact of Individual Characteristics on the 

Creation of Marketing Intelligence, Journal UMP Social Sciences and 

Technology Management, Vol. 3, Issue. 3. 

الخصائص الفردية التي تؤثر في تحقيق بلى تطوير الذكاء التسويقي إ (12الشكل )يهدف 
دد إ ذ، الميزة التنافسية المستدامة لخاصة بالخصائص الفردية التي مجموعة من المؤشرات ا تح 

 . (Nazari et al, 2015, 214-215)وهي:  ،تؤثر في الذكاء التسويقي أنها ي ظن  
والتنوع, ومدى  ،بداع وتفضيل الجددرجة الفضول الفكري واإل وهو: الخبرةعلى  االنفتاح . أ

 تمتع الفرد بالخيال.

الذاتي والعمل  االنضباط لىإيقود  لن هعليه  واالعتمادلى التنظيم إالضمير: الميل  . ب
 التخطيط. إلىوالميل  هدافخالص وتحقيق الأ بإ

والسعي  ،االجتماعيوالتواصل  ،كيد الذاتأيجابية وتالطاقة والعواطف اإل هو: االنبساط . ت
 خرين.للحصول على التحفيز من المنظمة واآل

 خبرةنفتاح على الاال

 الضمير

 االنبساط

 القبول

 العصبية

خصائص 
 الفرد

الذكاء 
 التسويقي
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 خرين.اآل تجاهة محبوبا  ومتعاونا  بدال  من العدائيالفرد يكون  نأأ لى إالقبول: الميل  . ث

 االستقرارلى درجة إوتشير  ،واالكتئابالعصبية: هي مشاعر غير سارة كالغضب والقلق  . ج
 .االنفعاالتالعاطفي والسيطرة على 

 
لية الربط بين نظام المعلومات التسويقي آيوضح  ا  قدم نموذجسنفكار التي قدمت وتواصال  مع الأ 

 منه.  ا  ساسيّ أ ا  جزء بوصفهونظام الذكاء التسويقي 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث إعداد المصدر:
 (12الشكل )

 تسويقيالمعلومات اللية ربط الذكاء التسويقي بنظام آ
جراءات والمعدات واإل فرادمن الأ  يتكوننظام المعلومات التسويقية  وهنا ي شار إلى أن

قت المناسب لمتخذي وفي الو  ،تتمثل في تقديم البيانات المناسبة التيالالزمة للقيام بمهامه 

 قـويـسـتـات الـلومــعــام مــظـــن
 نظام الذكاء التسويقي

 الزبون

 المنافسون

 السوق

 المنتج

 نظام السجالت الداخلية نظام بحوث السوق معالجة وتحليل

مركز نظام معلومات 
 يقو التس

 بياناتقاعدة 

 سعار المنتجاتأ
 زبائن المنظمة

 ساليب التوزيعأ  
 الترويج كلف

ESS 

GSS 

DSS 

 المستفيد

 التغذية العكسية
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عمليات جمع وفرز وتحليل وتقييم البيانات ذات الصلة، ويعتمد بـوذلك  ،القرارات في المنظمة
 Kotler and)شطة الذكاء التسويقي وبحوث السوق أنعلى السجالت الداخلية للمنظمة و 

Keller, 2012, 69).  
، والمعلومات كلهاظمة على مستوى المن ا  عام ا  نظام المعلومات التسويقي نظام يعدّ و 

ظمة الفرعية التابعة له، وتكون كثيرة ومتعلقة بالبيئة الداخلية والخارجية، نليه تكون من الأ إ الواردة
نظام المعلومات  ساسية فيظمة الأ نالذكاء التسويقي أحد الأ  ولن ،ومعلومات عامة وخاصة

 لية الربط بينهما.آ نريد أن نبّين إ ذ، التسويقي
تزويد المنظمة بالمعلومات عن السوق،  مصادر همأأ الذكاء التسويقي من  كر أنوهنا يذ

) معلومات الزبون،  إلى وتنقسم ،الذكاء التسويقي ساسية فيالأ  مكوناتالحد أالمعلومات  وتعدّ 
  .(Crowley, 2004, 67) معلومات السوق، معلومات المنتج، معلومات المنافسين(

وتغطي جميع مفاصل المحيط  ،ية للذكاء التسويقيساسوهي تشكل المدخالت الأ 
 من وتحللتجرى عمليات المعالجة على المعلومات الواردة و بطبيعة العمل،  ةالخارجي المتعلق
خير نظام المعلومات التسويقية, ليقوم الأ  إلىثم تحول النتائج  نفسه المجال فيمتخصصين 

و أأ  االستراتيجيةحيان تصل طلبات من القيادة ، وفي بعض الأ االمستفيدين منه إلى هايصالإ  ب
شعار المسؤولين المستفيدين من مخرجات نظام المعلومات التسويقية على شكل تغذية عكسية إل

جمع المعلومات لت  و العاملين في مجال الذكاء التسويقي باحتياجاتهم للمعلومات عن حالة معينة أأ 
 عنها.

يتوزعون و عددهم كبير  ن  إبشكل عام ف التسويقية ن من نظام المعلومات و يدالمستف أّما
ظمة الفرعية نبعض الأ  ولن ،والتكتيكي، وداخل المنظمة وخارجها ستراتيجياإلبين المستوى 

تعتمد  نأأ مكان باإلف ،عملها يومي ومستمر بدون توقف وتتعامل مع كميات كبيرة من البيانات
شطتها نأأ لتنفيذ  Transaction Processing System (TPS)على نظام معالجة المعامالت 

معلومات جاهزة، ثم تحول  لتكونتوثيق(. الخزن، المعالجة، الفرز، الجمع، الاليومية المتضمنة )
سواء على شكل  و عند طلبهم،أنظام معلومات التسويق لتجهيز المستفيدين منها مباشرة  إلى

، منهاالمستفيد  إلىلتقديمها  إليها وصلت  بالنتائج التي  خرىأظمة أنو تجهيز أتقارير مباشرة 
دعم الام ظنو  دعم الجماعيالظمة خبيرة كنظام دعم القرار ونظام أننها أظمة بنوتعرف هذه ال

 في قاعدة بيانات. وتخزن نسخة من مخرجات النظام من المعلومات التنفيذي،
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 المبحث الثاني
 الذكاء التسويقي مكونات
ساسية في أأحد المكونات الأ  بوصفهالذكاء التسويقي يسلط هذا المبحث الضوء على 

 اللذين تعد Ed Crowleyو  Kotlerووفق رأي كل من  ،تشكيلة نظام المعلومات التسويقية
مع  ،مفهوم الذكاء التسويقي إطارفي الدراسات التي جاءت في  تأثيرا   راءكثر اآلأأ هما من ؤ راآ
 ولذا ،التركيز على بعض الجوانب الجوهرية فيههذا النظام و ضمن عطاء صورة بسيطة للذكاء إ

 تية:سيتناول هذا المبحث المحاور اآل

 :Philip Kotler: الذكاء التسويقي من وجهة نظر لا وّ أ
 من واعتمادا   تشارا  انكثر وجهات النظر أأالذكاء التسويقي من  عن Kotler وجهة نظر تعدّ 
طلق عليه أأو  ،(13وذج الذي طرحه كما في الشكل )النم وبخاصة ،كاديميةوساط الالأ  فيالباحثين 

المدراء  يستعملهاجراءات والمصادر التي مجموعة من اإل وذكر أنه ،اسم نظام الذكاء التسويقي
حد أأالذكاء التسويقي  وعدّ  ،التطورات في البيئة التسويقية عنللحصول على المعلومات اليومية 

 . (Kotler, 2001, 102) التسويقيةمعلومات ساسية في نظام الظمة الفرعية الأ نالأ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 13الشكل )
 نظام المعلومات التسويقي

Source: Ismail, Shaker Turki, 2011, The Role of Marketing 

Information System on Decision Making "An Applied study 

on Royal Jordanian Air Lines (RJA)", International Journal of 

Business and Social Science Vol. 2 No. 3, pp 177. 
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 الذكاء التسويقي  في  Kotlerعليها  أكدهم الجوانب التي أمن  ولعل 
    جراءات هي:اإلو  ،جراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين جودة الذكاء التسويقيهي اإل

(Kotler, 2001, 102-103)  و(Kotler and Keller, 2012, 71-72). 
تدريب فريق المبيعات وتحفيزهم لرصد التطورات الجديدة التي تحدث في البيئة وتقديم تقارير  .1

 ما يحدث.ع

 ن  ل ،و موزعين على توصيل المعلومات المهمةأتحفيز الوسطاء سواء كانوا تجار تجزئة  .2
 فكار مفيدة.أأ مكانهم تقديم إوب ،طبيعة عملهم تجعلهم قريبين من الزبائن والمنافسين

شخاص بشكل رسل بعض اليوقد  ،جير خبراء خارجيين لجمع معلومات الذكاء التسويقيأت .3
تسهيالت الموجودة وجودة و الجهات ذات العالقة بالمنظمة لتقييم الأبعض المتاجر  إلىسري 

 سلوب تعامل الموظفين مع الزبائن.المنتج وأ

والذكاء التسويقي  ةمنظمة عاممن الشبكات الداخلية والخارجية في عمل ال ستفادةاالمكانية إ .4
ن و وقراءة التقارير التي ينشرها المنافس ،جتماعيةاالالمساهمات  بحضوروذلك  ة،خاص

 خبارهم والتشاور مع الموردين والتحدث مع الموظفين.أأ والبحث في 

 حد كبار الزبائن عضوا  في هذه اللجنة.أأ وقد يكون  ،للزبائن ستشاريةاتشكيل لجنة  .5

 بحاث الخارجية.ت من منظمات الأ شراء المعلوما .6

حصائية الخاصة من المكاتب اإل تأتيالتي  ،من البيانات المرتبطة بالحكومة ستفادةاال .7
 بالحكومة.

عبر  جتماعياالفي منافذ التواصل  حدثوالتوسع الكبير الذي  ،التقدم التكنلوجي ستغاللا .8
نترنت وغرف زبون عبر اإلاللقاء بالب ،نترنت للحصول على معلومات الزبائنشبكات اإل  

حد أتقييم المشترين المحتملين وتوزيع تجربة  إلىالتي تقود  ،الدردشة ومنتديات المناقشة
 الزبائن.

مجموعة من بيحصل عليها مدراء التسويق  نأأ معلومات الذكاء التسويقي يمكن  ذكركما 
عالم االجتماعي عبر إلوسائل ا منو أأ  ،فقد تكون عبر الحديث المباشر مع الزبون ،ساليبالأ 

قراءة الصحف والكتب  بو أ ،خرىاالجتماع مع مدراء المنظمات ال  بو أ ،نترنتشبكة اإل
ساس في يكون الأ  نأأ خالقي ينبغي سلوب القانوني والأ ال   ورأى أن ،والمطبوعات التجارية

 .عمليات جمع معلومات الذكاء التسويقي
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 :Crowleyظر : الذكاء التسويقي من وجهة نثانياا 
ه المعرفة الشاملة للسوق من ن  أالذكاء التسويقي بلى إ (Crowley, 2004, 64-68)شارأأ 

لنظر في ا هيالذكاء التسويقي  لتخيلفضل طريقة أأ ن أن وضمن السياق نفسه بيّ  ،جميع جوانبه
حد أ كل وجه من الهرم يمثل ،وجههذا الهرم من ثالثة أويتكون  ،(14الشكل ) ،هرم ذكاء السوق

سماء أأ وكانت  ،يعبر عنه اسمالكل وجه من الهرم  عطىأو  ،الذكاء التسويقي ءجزاأو أمكونات 
وجه بني على ، وكل وجه من هذه الأ /العمليات(فرادال ،تاالتصاال ،وجه )المعلوماتهذه الأ 

وجه أأ ن ساسية المطلوبة لتحقيق الذكاء التسويقي الذي يتمثل في قمة كل وجه مأأساس القدرات الأ 
 الهرم.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ( 14الشكل )

 هرم الذكاء التسويقي
Source: Crowley, Ed, 2004, Market Intelligence Versus Marketing, 

Marketing Research Review, VOL.18, NO. 11, pp 64-68. 
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ا ساسية في الهرم ولكنهن وجه المعلومات هو اللبنة الأ أ( 14شكل )اليتضح من  وهنا
 يلى محللين ذو إوعمليات تحليل المعلومات التي حصلت عليها المنظمة تحتاج  ،ليست الوحيدة

التي تصل المنظمة يوميا   مجموعات كبيرة من المعلومات ثمة ن  ل ،مهارات عالية في التحليل
 للسوق والمنافسين والديناميكية ا  همايكون المحلل ف نأأ  ويجب ،عبر مكونات الذكاء التسويقي

عملية جمع المعلومات وتحليلها  لى جانبا  و  ،وسلسلة القيمة التجارية بالكامل ،المالية للصناعة
 خرى.  ظمة التجارية النعمليات التنبؤ للمنظمة وتطوير المنتجات والأ بدمجها  تطلبي  

 مكوناتربعة أأ  علىوتنقسم  ،لهرم الذكاء التسويقي لالو  المعلومات تمثل الوجه  إن  ي أ
الشكل  ،(المنافس معلومات ،المنتج معلومات ،السوق معلومات ،الزبون ساسية هي )معلوماتأأ 
 ن  ل ،تحليل ةعملي إلىربعة من المعلومات التي تصل المنظمة تحتاج الأ  المكوناتهذه و (. 15)

ات ربعة للمعلومصناف الجمع بين هذه الأ الالقوة الحقيقية لوجه المعلومات تكمن في القدرة على 
الرؤية واضحة  تصيرثم  ،المنظمة وفهم المنافسة فيهالى فهم شامل للسوق التي تعمل إ  ل و للوص

 لدى قيادة المنظمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 15الشكل )

 ذكاء التسويقيالوجه المعلومات لهرم 
Source: Crowley, Ed, 2004, Market Intelligence Versus Marketing, 

Marketing Research Review, VOL.18, NO. 11, pp 64-68. 

ربعة الأ  المكونات( تفاصيل هذه 16في الشكل ) Crowley وضحأأ وبموجب ما ذكر 
شطة نوال ت سعرنفهم المنتجات في السوق كيف تكون وكيف  أنينبغي  ولذامن المعلومات. 
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ن هيكل التنظيمي للمنافسيالالتعرف على  ينبغيكما  عالن والترويج،في اإل   المستعملة
التعرف على السوق بشكل  وكذلك ،وخططهم المستقبلية ،المنتج ستثماراومحفظة  ،ستراتيجياتهماو 

الزبون  أّما .وحجم السوق والحصة السوقية والنمو المتوقع ،حتوي من قطاعات سوقيةتكلي وما 
والعوامل المؤثرة في توجيه سلوكه ومستوى الرضا لديه ومدى  تخيالتهندرك  أنفمن الضروري 
 والئه للعالمة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 16الشكل )

 تفاصيل معلومات ذكاء السوق
Source: Crowley, Ed, 2004, Market Intelligence Versus Marketing, 

Marketing Research Review, VOL.18, NO. 11, pp 64-68. 

 ،تصاالتاال إلىالوجه الثاني لهرم الذكاء التسويقي  Crowleyاالتجاه نفسه نسب في و 
 ،ج معتالمعلومات التي و  للبياناتهو تحليل  تصاالتاالالنشاط الذي يتمثل في وجه  أنوبين 
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قدرات خاصة في هذا المجال. ثم يحدث الحوار بين الجهة  يذو  أفراد إلىوتحتاج هذه العملية 
ر وصفه وهذا الحوا ،ومحللي الذكاء التسويقي ي القيادة العلياأالمسؤولة عن اتخاذ القرار 

Crowley  التفاعل المستمر بين الطرفين.يؤثر في بالحوار الكامل الذي 
الذكاء التسويقي  لن ،/العملياتفرادبال Crowleyالوجه الثالث للهرم فقد سماه  أّما

في  واستعمالها هاساس جمع المعلومات من مصادر مختلفة ثم تقييمأعملية مستمرة تقوم على 
بناء قدرات لدى الجهات المسؤولة عن  إلىهي عملية تفاعل مستمر تقود  إذنالقرارات التجارية. 

 اتخاذ القرارات.
في  ستراتيجيةاالولهذه العملية تغذية عكسية تكون على شكل توجيهات نازلة من القيادة 

تحليل قضايا مستقبلية معينة تساعد القيادة ب وتتعلق ،فريق الذكاء التسويقي إلىالمنظمة 
فريق الذكاء التسويقي  يعمل ولذا ،نظرة ثاقبة في تلك القضايا مستقبال   متالكاعلى  ستراتيجيةاال

و تطورات أسلبي ي حدث أ االستراتيجيةة القياد تواجهعلى رصد قضايا السوق باستمرار لكي ال 
 تحدث في السوق.

التطور الحقيقي لقدرات الذكاء  إلى تؤديالتي  جوانبالبعض لى إ Crowleyشارأو 
 .(Crowley, 2004, 64-68)هي: و  ،يقيالتسو 

 وجود رؤية لوظيفة الذكاء التسويقي. .1

صياغة واضحة لما تحاول تحقيقه مع توفير الفرصة لفريق الذكاء التسويقي للحديث عن  .2
 الرؤية.

 ساسية المطلوبة لتحقيق هذه الرؤية.رسم خريطة لمجموعة من الكفاءات ال .3

 التعاقد الخارجي.باسية للذكاء التسويقي سدة التركيز على بناء الكفاءات الزيا .4

 شاء جسور لمجموعة من الوظائف اللتقاط المعلومات من مصادر متعددة.نإ .5

ثم الضبط الدقيق للعمل  ،الذكاء التسويقي إلىقياس نتائج صناعة القرارات التي تستند  .6
 فضل النتائج.أجل تحقيق أالمستقبلي من 

 صناعة القرارات التجارية.دمج نتائج تحليل الذكاء التسويقي في  .7

 يتجزأساسي ال أالذكاء التسويقي كجزء  إلىعملية صناعة القرار تحتاج  أن Crowley ضافأو 
 .للمنظمة ستراتيجياالهذه العملية في التوجه  تؤثروبالنتيجة  ،منها

 
 الذكاء التسويقي مكونات ثالثا: 

، ولكن المشكلة التي تواجه ةيهم موارد المنظمة بعد الموارد البشر أالمعلومات من  تعدّ 
منها  االستفادةتجعل من عملية و المنظمة من المعلومات التي تصل الكم الهائل  هيالمدراء 



95 

المعلومات وتقديمها بشكل  دارةتنظيم إل إعداد إلىصعبة وتستغرق الكثير من الوقت، وهذا يدعو 
 (.2، 2006مالئم ودقيق بالكمية والتوقيت المناسبين )هاشم، 

ن المعلومة المالئمة هي التي تؤثر في سلوك متخذ القرار وتجعله يتخذ قرارات أذا يعني وه
مع معطيات القرارات  تتالءمالمعلومات التي ال  نل ،تختلف لو كانت تلك المعلومات غير متوفرة

 (.14، 2015تعد خسارة في المال والوقت )امحمد و منير،  دارةالمتخذة واحتياجات اإل
ت اءيها شيحدث التغيير فو ، ديناميكيةعلى المحك في بيئة  صارقد قاء المنظمة ب ولذا إن

تكون في المكان  أندوات التي تساعد هذه المنظمات على حد الأولعل  ،المنظمة أو أبت
 . (Nazari et al, 2015, 213)الذكاء التسويقي  هي استعمالالصحيح 
المعلومات والقدرة على  واستعمال اءشناالمنظمات التي تكون لديها المهارات في  إذن

قدراتها  وتظهر، كثر من غيرهاأ بداعاإل إدارةعلى  قادرةتكوين قاعدة معرفية وخبرة متراكمة تكون 
 (. 3، 2009فسية للمنظمة )التميمي، افي تطوير منتجات جديدة وتحقيق ميزة تن

 تعدّ  التي عة من المكوناتمن مجمو يتكون الذكاء التسويقي  إلى أنشارة يمكن اإل هذا ايضا  
 .(Crowley, 2004, 67): بما يأتيمصدرا  مهما  لتزويد المنظمة بالمعلومات المطلوبة، وتتمثل 

 
جميع عمليات التنظيم والتنفيذ والتقييم فالمنظمة،  هتمامايعد الزبون محور  معلومات الزبون: .1

الزبون  حتياجاتابعه من بما تش المنظمة تفكر نساس، لتتم على وفق هذا ال أنينبغي 
 (.45، 2011)ديركي، 

 يدفعه أنوما الثمن الذي يمكن  ،نفهم الزبون جيدا  وما يضيف قيمة له أن أيضاوينبغي 
 استعمالوما مواقفه من  ،وما الجودة العالية والمنخفضة في المنتجات من وجهة نظره ،الزبون

إلى لى تحسين المنتج استناد  إالرامية  الجهود استنفارمنتجات المنافسين، والشروع فورا  في 
 . (Hanna et al, 1995, 49)لمعلومات الزبون الفاعل  االستعمال
توفير معلومات الزبون المتعلقة باحتياجاته ورغباته والقيم التي بكبير  اهتمام أوليأ وقد 

 ،ائنمن الزب االقتراب إلىسعت المنظمات  إ ذ، خاصة يحملها وتفضيالته وسلوكه الشرائي
تحصل المنظمة على كل هذه  أنصوتهم لصالح المنظمة، وينبغي  وسحب ،لهم واالستماع

 . (Koskull, 2009, 1- 4) احتياجاتهناسب يمعلومات عن الزبون لتطوير منتج ال
تقوم بجمع المعلومات ذات الجودة العالية عن  أنتكون قادرة على  أنالمنظمة  على ولذا

 إلىومتطلباتهم، التي تقود  احتياجاتهمرضائهم وفهم إلتفاعل معهم بغية اببصورة مستمرة  ،زبائنها
مصدر من  إلىالزبون  يتحولساس ، وعلى هذا الوالتسويقية للمنظمة اإلنتاجيةشطة نبناء ال
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في جمع المعلومات عن البيئة التسويقية  عليهامصادر الذكاء التسويقي التي ترتكز المنظمة 
خذها أالمنظمة ترتبط بمدى  استجابةن أقرار بإوفي ذلك ، (293، 2013)ديوب و زريقا، 

 . (Tanner and Raymond, 2012, 498) هئإرضابمعلومات الزبون وتغيير ما تفعله بغية 
 حتياجاتهماتقديم خدمات تلبي  إلىفهم الزبائن يقود  إلى أن اإلشارةيمكن  هذاوضمن 

(Munday, 2012, 5)،  هيوائد التي تحققها المنظمات الحديثة الع على أنوفي ذلك داللة 
 (.7، 2015نتيجة فهمها لزبائنها )أوسو و خطاب، 

ثم توجيه  حتياجاتهاليسبقها فهم  أنرضاء الزبون ينبغي إقدرة المنظمة على  أنيتبين  ولذا
 (.293، 2013سعاده )ديوب و زريقا، إشطة التسويقية بالطريقة التي تحقق رضاه ثم نال

ادر الحصول على معلومات الزبائن والتعرف على رغباتهم، فضال  عن فضل مصأومن 
المبيعات  أفرادشطة المنافسين في السوق هو العالقات التي تحدث بين الزبائن و أن

(Gustafsson, 2015, 24) ، كثر فاعلية، أيجاد معلومات الزبون تجعل التنبؤ بالطلب إن إولذا
 .(Harmon, 2003, 14)الت التسويقية جراء الحما  طالق المنتجات و إفضال  عن 
بكل ما يخص الزبون بقاعدة بيانات  واالحتفاظتوحيد التعمل على  أنلمنظمات ا وعلى

 (.160، 2012حمد، أفي الوقت المناسب ) واستغاللهاتوليد المعلومات الضرورية بالزبائن 
دم فهم الزبون ع نن معلومات الزبون مهمة جدا  للمنظمة، لأوبناء  على ما تقدم نرى 

ساسي الى كون الزبون هو الهدف ال ةشار أوفي ذلك  ،و المنافسينأخطر من عدم فهم السوق أ
لى هذا إل و شكال المعلومات فهي تجمع لغرض تجاوز العقبات وتسهيل الوصأبقية  أّماللمنظمة، 

الذي ال يفارق شطة التسويق، فهو النور أنساسية والموجه لمعظم ، ويعد الزبون الركيزة الالهدف
 ا  مهم ا  يعد الزبون مصدر  إ ذرضاء رغباته، ا  شباع حاجاته و إ إلىظار المنظمة التي تسعى دائما أن

نظام الذكاء التسويقي، سواء كانت هذه المعلومات مباشرة  إلىمن مصادر المعلومات التي تصل 
ليها من جهات ع و الحصولالمنظمة وقراءة توقعاته أ منمراقبته بو أمنه على شكل طلبات 

 خر خارج المنظمة.آي طرف أو أ تشتريكالمنظمات الخاصة بالمعلومات التي  ىخر أ

التعرف على السوق من  أنليه في هذا الصدد هو إشارة اإل ما تجدر نإ معلومات السوق: .2
دائها وتحقيق أبمستوى  رتقاءااللى إنها تقود المنظمة تؤخذ في الحسبان ل أنمور التي يجب ال

 (.776، 2012التكيف مع الظروف المحيطة بذلك السوق )قاشي و خلفاوي، بتنافسية ميزة 

ساسية للذكاء التسويقي الذي يتولى مهمة تقديم معلومات السوق من الركائز ال وتعدّ 
التسويق، ولكي تقوم المنظمة بأداء ما  استراتيجيةالمعلومات الخاصة بالسواق ومدى تأثيرها في 

ن حاجتها للمعلومات إالبيئة المحيطة ف إطارورة منتظمة ومناسبة في مطلوب منها بصهو 
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 لدائها قرارات مناسبة ومقارنة اتخاذتكون قادرة على لالمتعلقة بالسوق تبرز بصورة واضحة 
دائها في تقديم أوتصحيح الخطاء وتقويمها لتحسين  ،الحالي مع ما هو مخطط له في المستقبل

 (. 64، 2012العزاوي، أفضل المنتجات لزبائنها )

عة، ثناء عملية تقديم خدمة / سلأعليها باستمرار  ي حصلمعلومات السوق التي  نإ إ ذ
متعة الزبائن مع بداع وكذلك عمال التجارية والموارد واإلتعبر عن التوازن مع قدرات ال

(Munday, 2012, 5). 

الغموض الذي ال يمكن التعقيد و  علىالبيئة  احتواءنه رغم أ (Egelhoff 1982) وذكر
 إلىن قدرة المنظمة على معالجة المعلومات ذات الصلة بالسوق وبشكل فاعل يقود إتجاهله، ف

 .(Dishman and Calof, 2008, 767)ظروف الحالية للسوق الالتكيف مع 

نمو السوق والحصة السوقية وحجم السوق وطبيعة الزبائن المحتملين متغيرات  ويعدّ 
تكييف مع ظروف السوق لجل تحقيق ال إلىالتي تقود ، فهم السوقبعليها  مكان التعرفباإل

 (.7، 2015الميزة التنافسية )أوسو و خطاب، 
صلة بالسوق التي تحصل عليها الالبيانات والمعلومات ذات  أنليه إشارة وما تجدر اإل

توسيع  في وتتضحتخفيض من حالة عدم التأكد ال إلى تؤديالمنظمة قبل نشرها في السوق 
للسوق، والعمل على حسن وسرعة صياغة القرارات التسويقية المتعلقة  اختراقهاتغطيتها وتعزيز 

 (.  161، 2012حمد، أبالسوق )
 أن ينبغي التي تتعلق بالسوقتلك  وبخاصةالقرارات التسويقية  تخاذاعند  هذا يقال إنهوفي 

 .(Darena, 2007, 435)ظمة من خارج المنالواردة تعتمد في صياغتها على المعلومات 
 (294 – 293، 2013: )ديوب وزريقا، فيما يأتيدراسة السوق  وبهذا يمكن

و الشرائح التي تشتري أالشريحة  واهتمامات ،وخصائصهم ،لزبائنا احتياجاتالتعرف على  .1
 المنتج, لتستفيد من ذلك عند تصميم المزيج التسويقي للمنتج.

 التي لم ينتبه لها المنافسون.، سوق معين التعرف على الفجوات الموجودة في .2

 تحديد حجم الطلب على المنتج الذي تقوم المنظمة بتقديمه. .3

و اتجاهات جديدة داخل السوق لم تكون معروفة من أاحتياجات  أوشرائح سوقية  اكتشاف .4
 قبل.
حيط شكال المعلومات المتعلقة بالمأن معلومات السوق هي كافة ألى ما تقدم نرى إ ستنادا  او 

ثير أالتي تكون ذات عالقة وت ، فضال  عن معلومات الزبائن والمنافسينالمنظمة الذي تعمل به
نواع أحد أوتكون هذه المعلومات  ،ة، والنشاط التسويقي خاصةشطة المنظمة عامأنمباشر في 

نية كثر قانو أجعل قرارات المنظمة يلمام بمعلومات السوق ن اإلإف ،مدخالت نظام الذكاء التسويقي
 طراف ذات العالقة بنشاط المنظمة.جميع ال تجاهخالقية أو 
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ذواق الزبائن ورغباتهم أفي  يحدث فهو ،ساسيةمن السمات ال التغيريعد  معلومات المنتج: .3
خرى، والمنظمة تقوم بجمع معلومات المنتج لجل التعرف على حاجات الزبائن أو  مدةبين 

تعديلها بالشكل الذي يشبع تلك الحاجات )لويزة، لعمل على تكييف منتجاتها و اورغباتهم و 
2012 ،191.) 

تقديم معلومات ب ،ساسيا  في صناعة قرارات مزيج المنتجأدورا   يؤديالذكاء التسويقي  إن لذا
 و معلومات عن طبيعة المنافسةأمواجهة المنظمة لحالة تقادم المنتجات الحالية  احتمالعن 

وغيرها من معلومات  ،الحديثة واالبتكارات ،لتطورات التقنيةوا ،التي تكون غير سعرية وبخاصة
الذكاء التي تتعلق بمزيج المنتج، ومن أهم المعلومات التي يمكن الحصول عليها من الذكاء 

 (294، 2013التسويقي: )ديوب و زريقا، 
 والمنتجات التي تلبيها. ،الزبائن التي يفتقدها االحتياجاتتحديد  .1

فضل من البدائل أورغبات الزبائن وبشكل  احتياجاتمع  يتالءمما شكل وتصميم المنتج ب .2
 المتوفرة في السوق.

 التحليل الدقيق والمناسب للسوق وسياسات التسعير المالئمة. .3

 الدقيق والمناسب للقطاع السوقي المستهدف. االختيار .4

 إطارفي  تخذت  نها تتعلق بالقرارات التي ألى معلومات المنتج بإشير أ  هذا التوجه  ولتأكيد
 (.776، 2012مزيج التسويقي )قاشي و الخلفاوي، 

معلومات المنتج تمتلك دورا  مهما  في تمكن المنظمة من التصدي  أنن وفي توجه مغاير تبيّ 
ضمن ذلك المجال  حدثتوالتطورات الحديثة التي قد  بتكاراتااللتقادم المنتج والتعرف على 

 (.76، 2015وسو و خطاب، أ)
طرائق الفرص في تقديم  اغتنام إلىالناجحة هي التي تسعى  دارةاإل أن ذكري هذاوفي 
منتجات جديدة  وابتكارسواق ال إلىفي تقديم المنتج  تعتمدنتاج فضال  عن الطرائق التي جديدة لإل

والبقاء في  ،حد مقومات النجاحأيمثل  اهنل ،ونادرة تختلف عن منتجات بقية المنافسين في السوق
 (.161، 2012حمد، أالسوق )

عمليات  تتم أن  معلومات المنتج هو  استخدامفي  بب الرئيسالسولذا ينبغي اإلشارة إلى أن 
 إلى تقديم معلومات قيمة وموثوقةل ،بشكل فوري ومنتظم معلومات المنتج تجميع وتحليل وتوزيع

 (.65، 2012المستفيد منها )العزاوي، 
 معلومات المنتج تساعد المنظمة على أناحثين نرى راء البآوتواصال  مع  وبموجب ما تقدم

ذواق الزبائن، أتحديث وتطوير منتجات المنظمة باستمرار لمواكبة تقلبات السوق والتغيرات في 
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ممكنة في مرحلة النضوج ضمن  مدةطول أبقائها ا  دعم منتجاتها باستمرار و  نحووتدفع المنظمة 
منتجاتها بالقبول لدى  وتحظىة من توقعات زبائنها ، وهذا يجعل المنظمة قريبدورة حياة المنتج

 الزبائن.
 

ن مجراء الكثير إلى إالمنظمات بحاجة  على أنجمعت الدراسات أمعلومات المنافسين:  .4
وما تتضمنه من  الخارجيةلتعرف على البيئة ل ،عمليات رصد المعلومات وجمعها وتحليلها

 .(Igbaekemen, 2014, 26)فرص وتهديدات المنافسين لها 

المعلومات بشكل  استخداموينبغي  ،في السوق العالمية تكون المنافسة قوية بين المنظماتو 
تبقى المنظمة قادرة على  أنلجل  ،وبصورة متزايدة للحد من بعض هوامش الربح استباقي

 . (Guarda et al, 2012, 455)المنافسة 
البيانات والمعلومات عن  لى جمعإتسويق تحتاج ال ستراتيجيةإصياغة  نأ إلى ويشار

شطة المنافسين الحالية والسابقة وتحليل سلوكهم، وهذا يعني القدرة على التنبؤ بسلوكهم أن
الحالي والمحتمل )قاشي و خلفاوي،  تاجنلإلالمعتمدة  ستراتيجياتهمإرؤية عن  اءشانو المستقبلي 

2012، 776 .) 
 ،متعلقة بعمليات الجمع والتحليلشطة النتنطوي معلومات المنافسين على جملة من الو 

تشمل تطوير مستويات  فهيسواق البعيدة ولتقييم المنافسين في ال ،عالم صانع القرارإهدف وال
 هدافالأ واضحة ومختلفة في تشكيل  أأهدافهم قد تكون لديهم نضافية لفهم المنافسين، لإ

  .(Engstrom and Johansson, 2000, 39)والتكتيكية لسوق معينة  االستراتيجية
و أالمعلومات التي تخص تصرفات المنافسين تمثل تهديدا   أنلى حد ما ومن الشائع إ

للمنظمة )عليوات و شلوش،  ستراتيجيةااليضا  دورا  مهما  في القرارات أ وتؤديفرصة للمنظمة، 
2015 ،68 .) 
تحصين نفسها ضد بمن المنظمات تذهب باتجاه تعزيز قدراتها التنافسية في السوق  العديدف

ها لجأت أنكما  ،عمالحافظة على سرية ما تقوم به من الممارسات المنظمات المنافسة لها والم
 ،وتحليلها ،ع المعلومات التي تنشر عن المنظمات المنافسةممتخصصة لجشاء مكاتب نإ إلى

 (.60، 2015داخل المنظمة )امحمد و منير،  إليهاوتوزيعها على الجهات التي تحتاج 
وتوجهات  ،والسياسية ،قتصاديةاالوالتقلبات  ،المعلومات المتعلقة باتجاهات السوقوتكون 

عكس القرارات التشغيلية التي  ستراتيجيةاإلالمنافسين في السوق معلومات مطلوبة في القرارات 
 .(Ozturk et al, 2012, 228)تعتمد على البيانات الداخلية 
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محاولة جمع ب نفسها،  ومتابعة المنافسين في السوقويتطلب من مدراء التسويق مراقبة 
كبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة من حيث خصائصها أ
واع المختلفة نال اختيار فضال  عن ،ليات تسعيرها ووسائل الترويج لها وقنوات توزيعهاآو 

مكان كشف وباإل ،نقاط القوة والضعف دوتحدين و للمستلزمات المادية التي يمتلكها المنافس
 (434، 2012: )الطائي، بما يأتيمعلومات المنافسين في السوق 

 التقارير السنوية. .1

 شورات العمال.نم .2

 المعارض التجارية. .3

 عالم.وسائل اإل .4

 نترنت.لكترونية واإلصفحات المواقع اإل .5

فسين انخفض الوقت الالزم كلما زادت معرفة المنظمة بالمنا إلى أن ةشار اإل من وهنا ال بد
، 2012د، محأومعرفة تحركاتهم المسبقة ) مراقبتهمب ،لتحركات المنظمة تجاه منافسيها ومفاجآتهم

162 .) 
مور التي علومات المنافسين تدور حول كل ال  م إن  نقول  نأأ لى ما تقدم يمكننا إاستنادا  و 

 لن   ،شديدة المنافسةالسواق لأ في ا وبخاصةمهمة جدا  للمنظمة  وتكونتحيط بالمنافسين 
معلومات المنافسين تعطي للمنظمة صورة لتصرفاتهم في السوق مع الزبائن، فضال  عن نقاط 

وتحقيق  ،وتمكن المنظمة من تجاوز عقباتهم ،قوتهم ومصادر التهديد الذي يشكلونه على المنظمة
 مواجهتهم. عندفضل النتائج أ
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 الفصل الرابع
 التسويق الريادي

حداث البيئية مواكبة الأ عن سات التقليدية للتسويق الممار  نظمات التي تتبنىمعجزت ال
فضاًل عن شدة المنافسة وتوسع  ،ذواق الزبائن وقصر دورة حياة المنتجاتأأ والتقلبات السريعة في 

ستحضار امنها هذا استلزم ف ،صعدةوالعولمة على مختلف ال ،المنظمات المتعددة الجنسية
برزت الحاجة  إذ ،هاأأهدافصعدة بغية تحقيق على كافة الميادين وال ،سلوكيات التسويق الريادي

داء المنظمة بالشكل الذي أأ عتماد سلوكياته بغية رفع مستوى او  ،يلى توظيف التسويق الريادإ
 تية:المباحث اآلتناول هذا الفصل و  ،م مع معطيات المحيط الذي تعمل فيهءيتال

 هميتهأ  : مفهوم التسويق الريادي و األّولالمبحث 
 المبحث الثاني: سلوكيات التسويق الريادي

 الدراسة بعادأ  المبحث الثالث: العالقة الفلسفية بين 
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 األّولالمبحث 
 هميتهأ  مفهوم التسويق الريادي و 

راء آلى إستنادًا ايسلط هذا المبحث الضوء على بعض الجوانب العامة للتسويق الريادي  
دراك التسويق الريادي وتسهيل فهم الجوانب ذات الصلة للدخول إبغية  ،المجالالباحثين في هذا 

 تي:ويركز هذا المبحث على اآل  ،تفاصيل السلوكيات الخاصة بالتسويق الريادي إلى

 التسويق الريادي: مفهوم ولا أ
 إلىصلها أالريادة كلمة فرنسية يرجع  إلى أن (Carland et al 1988)شار أ تاريخياً 

في القرن الثامن عشر و  ،جراء محاوالت فريدةإو أالتي تعني المغامرة  (entreprendre)كلمة 
خالل نشطة الريادة من أبين تفاصيل و  ،من المهتمين بمفهوم الريادة Richard Cantillonكان 
ن أ Schumpeter 1934 وذكر، (Johan and Hampus, 2006, 6) سماليةأنشطة الر ال

 إلىقتصاد بتكارات التي تقود االدخال االإبالريادي هو من يزعزع التوازن الموجود في السوق 
 . (Hills and Hultman, 2006, 229)حالة عدم التوازن 

عام فقد ظهرت في  ،قبمفهوم الريادة وعالقته بالتسوي هتمتاالدراسات الحديثة التي  أّما
برعاية الجمعية وكان  ،بداية تطوير اللقاءات البحثية عن التسويق والريادةذلك كان  إذ 1982

ساسية لتحديد أنشطة تمثل قيمة أونشرت  ،لشركات الصغيرةلللتسويق والمجلس الدولي  المريكية
 كاديمييأبين  اً قت كان عددهم محدودالمهتمين في ذلك الو ن أرغم  المهمةالقضايا البحثية 

 .(Hills et al, 2008, 101)التسويق 
على مستوى التسويق الريادي:  مهمتانن ادراست 1995في عام  توفي هذا المجال قدم

(Viegas, 2014, 8) 
 هاى كتبالّول (Carson et al 1995)  وكانت بعنوان "التسويق و الريادة في الشركات

نشاء محتوى إهذه الدراسة في  تهبتكاري". وقد ساعدامنهج  ،الصغيرة والمتوسطة الحجم
 وهيكل التسويق الريادي.

 هاالثانية كتب (Stater and Narver 1995)  وكانت بعنوان "توجه السوق والمنظمة
وجه التشابه ألى إنتباه بعض الباحثين اكبيرة لفتت  المتعلمة". فقد كان لهذه الدراسة مساهمة

 بين التسويق والريادة.

كتساب الفية الثالثة جعلت الطبيعة الديناميكية للسوق في ال نأخر يالحظ آتجاه اوفي 
التسويق  لموظفيدواته وممارساته لم تعد كافية وصعبة أالمعرفة في مفاهيم التسويق التقليدي و 
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ضافات جديدة من المهارات إمر ال تطلبكمال تلك الممارسات التسويقية إجل ول ،المهنيين
 .(Nwaizugbo and Anukam, 2014, 78)الريادية 
ن إلكي تكون المنظمات قادرة على المنافسة بشكل فاعل في بيئة تشهد منافسة شديدة فو 

 منهيكون بدياًل  أنيكون عنصرًا مكماًل للتسويق التقليدي وال يقترح التسويق الريادي 
(Kilenthong, 2011, 13) . 

ولعل هذا التداخل كان سببا  ،في العديد من الجوانبو  ،التسويق الريادةثمة تداخل بين 
كده أوهذا ما . (Johan and Hampus, 2006, 11)هتمام بمفهوم التسويق الريادي لال

حالة التكامل الموجودة بين منظور  إلى أنشاروا أ( عندما 28، 2010خرون، آ)العبادي و 
 .مفهوم التسويق الرياديلتحقيق  إال ما هوالتسويق ومنظور الريادة 

سيس مجلة  البحوث أوساط البحثية هو تالريادي في اللعل ما شجع زيادة قبول التسويق و 
 المجالهذا ى المتخصصة في لالو كاديمية المجلة ال وصارت ،1999في التسويق والريادة عام 

(Viegas, 2014, 8) . 
 منالتي بذلت  الكبيرةوالجهود  طالع على التطورات التاريخية لمفهوم الريادةبعد االو 

لى ما يهمنا وهو دمج مفهوم الريادة إ وصلنازمنية مختلفة  مدد فيالباحثين كاًل حسب تخصصه 
 التعريفاتهتمت بالموضوع العديد من اوفي هذا السياق ورد في الدبيات التي  ،مفهوم التسويقب

 التسويق الريادي. التي تحدد أطر
ولئك الذين يوصفون ألى إشار أ إذ Schumpeterبرأي  نبدأالمفهوم  وفي هذا

 و التقنيةأبتكارات التنظيمية و/االبيستغلون الفرص التسويقية  أفراد فهم ين،بالريادي
 (Eroglu and Picak, 2011, 146) . 

كتسوووووووواب الزبووووووووائن سووووووووتغالل للفوووووووورص الاسووووووووتباقي و االتسووووووووويق الريووووووووادي هووووووووو تحديوووووووود و 
دارةو  ،سوووووووتفادة مووووووون الموووووووواردبتكاريوووووووة لالاسووووووواليب أحتفووووووواظ بهوووووووم بالموووووووربحين واال  ،المخووووووواطر ا 

 . (Morris et al, 2002, 5)نشاء القيمة ا  و 
المخاطر ورفع  دارةبداعية إلبتكارية واإلهو تبني المداخل اال أيضاً  التسويق الرياديو 

كسب  والهدف ،ستغالل الفرص السوقية بفاعلية عاليةاستثمار و الالموارد وتحقيق القيمة للزبائن 
 (. 80 ،2010 ،ومربحين والمحافظة عليهم )صادق زبائن دائميين

ستباقي نحو بالتوجه االيعرف التسويق الريادي  إلى أن ةشار بد من اإل وفي هذا الصدد ال
 إذ ،فهو يتواصل مع الفرص الناشئة بغض النظر عن الموارد التي تمتلكها المنظمة ،الفرص
 كأداةبتكار بداع واالفضاًل عن تسخير اإل ،عادة توزيع الموارداعمليات التحسين و إلى يستند 

 .(Kilenthong et al, 2010, 3)لى واقع إتحويل الفرص تساعد على 
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ستثمار انتاج لجل فاعلة وتوحيد مدخالت اإل التسويق الريادي يعني التسويق بصورةو 
ونشاطهم التسويقي الجديد عمال في ال المسوق عتماد على تجارباحة باالالفرص السوقية المت

 (. 2013،65 ،بداعي )زيوه ىواإل
يتبناه المدير  افن ويعدّ  ،التسويق الريادي يالئم المنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجمو 

فكار جديدة ومبدعة ومتمكن من تسخير أقادر على تقديم  لنه ،ليبادر في البحث عن الفرص
تحقيق قيمة محسوسة للزبون بعالقاته الشخصية للحصول على الموارد المادية وتحمل المخاطر 

 (.61 ،2014 ،)البغدادي والعطوي
في  تحتوي على مجموعة من العمليات التي تتبنى التسويق الريادي وظيفة منظمية يعدّ و 
 نحو للتوجهوتوليد القيمة  ،الفاعلوالدعم  ،ورفع قيمة الموارد ،مدخل التأكيد على الزبون منهجها

 ،كتساب زبائن مربحين والمحافظة عليهم )كانياباسكيا إلىستغالل الفرص السوقية التي تقود ا
2014، 42.) 
 ،ستراتيجية الريادة والعمليات التي يتبناها الرياديا  تسويق و نه أيفهم التسويق الريادي بو 

ستباقي للفرص في بيئة لتحديد االلوتنفيذها يكون غير خطي وعلى شكل حلول مبتكرة وهدامة 
 .(Viegas, 2014, 10)كون لها قدر معين من الخطر ين أنشاء القيمة التي يمكن ا  معقدة و 
عمال أوهي  ،ال تتطابق مع ممارسات التسويق التقليدية يتمثل التسويق الريادي في ممارساتو 

ردات الفعل  منستباقية وتركز على التغيرات الجديدة بعيدًا اوتكون  ،بالرياديين ةو ممارسات خاص
وممارسات  ،منظمات الصغيرة والمتوسطة الحجمالوهو نموذج تسويقي يالئم نمو  ،لحاالت معينة

 . (Nwaizugbo and Anukam, 2014, 83)صحاب المنظمة أكون من تالعالمة التجارية فيها 
 ةالقدرة التي تمتلكها المنظمة نتيجة بعض الممارسات التسويق هو التسويق الرياديو 

دراك الفرص السوقية وتمييزها ا  ستدالل و اال إلىالتي تقود  ،الفاعلة والمترابطة مع بعضها
بتكار ابتكار لجل توليد و بداع واالاإلبوالعمل  ،ستخالصها وتقييم المخاطر المحيطة بهااو 

ستجابة نتاجية وتعزيز المصادر الحالية لكي تكون المنظمة قادرة على االمصادر جديدة لإل
المحافظة على جل معهم و لتغيرات في رغبات الزبائن وبناء عالقات طويلة اللالسريعة 

 (. 52 ،2015 ،تعزيزها )طالب و الكناني
التي تجمع بين و  المبتكرة حديثاً ن التسويق الريادي من المفاهيم أنرى وبناًء على ما تقدم 

التسويق وظيفة والريادة  نأ ن نبينه هوأما نريد و  ،مفهومين كان التعبير عنهما بشكل مستقل
 بسلوكنشطة التسويق يؤدون واجباتهم أو المكلفين بأن القائمين أوالدمج بينهما يعني  ،سلوك

 .المعروفة ةالتقليدي الممارساتختلف عن ي
و أبتكار ها كاالائنشإجاءت من السعي نحو الفرص سواء بفي الصل ساس الريادة أ لنّ 

والفرصة حسب وجهة نظرنا هي  ،الريادة فرصة إذن ،كتشافها نتيجة عدم انتباه المنافسين لهااب
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هذه الفرصة على من و تكتشفها تعمل أالفرصة  تنشئلن المنظمة التي  ،خر للقيمةالوجه اآل
ولزبائنها ثانيًا  ،رباح المتحققة من تلك الفرصة والبقاء في السوقالكواًل أتحقيق قيمة لنفسها 

 ونفيها ويتحمل ونبمزايا جديدة يرغب ممن خدمات تلك الفرصة التي تزوده نو المستفيد لنهم
 كتشافها بجهود شخصية.او أالقيمة  اءنشإالتسويق الريادي سلوك  أننرى  ولذا ،جلهاأكلف من ال

المرحلة  هوكتساب الفرصة ان أب القولبين المنظمات ال يمكن  القويةونتيجة المنافسة 
 ،ي لحظة لصالح المنافسينألفرصة واحتمال خسارتها في انمو ل ىللو ا مرحلةالبل هي  ،خيرةال

 ريادة.يضًا أالمحافظة على الفرصة  لذا ،ريادية لهم ةخسارة الفرصة تعد فرص ولن

 التسويق الريادي أهميةثانيا: 
يصال القيمة ا  ن تبني النهج الريادي في العمليات التسويقية يمكن المنظمات من تكوين و إ
ومعالجة المخاطر على صعيد العمليات  بداعية للمنظمات بفاعليةرفع القدرات اإلبللزبون 

 (.84 ،2010 ،التسويقية بشكل عام )صادق
 اءنشا  نصاف الزبون و إ إلىن يسعون و والمسوق ،منظور الفرصة يمثل التسويق الرياديو 
ن الموارد التي تسيطر عليها المنظمة ال يتقيد بها أعلمًا  ،ستباقي وبطريقة جديدةاله بشكل القيمة 
بتكار السوق/المنتج الذي يمثل وسيلة رئيسة لميزة ا هيساسية مسؤولية التسويق الو  ،المسوق

 . (Morris et al, 2002, 5)تنافسية مستدامة 
نشطة التي تتخذها من ال تعدّ و  ،في نظريات التسويقالعديد من المفاهيم  وهنا وردت

 ،الفرص الجديدة على تتعرفنها أب إليهاوالمنظمات التي تحقق النجاح في التسويق يشار  ،الريادة
لى السوق والنجاح في تلبية احتياجات الهدف السوقي الذي إوتطبيق تقنيات مبتكرة لتقديم المنتج 

 . (Hills and Hultman, 2006, 226) اختير
م ءمر يتالن هذا الإف ،و مبتكرأفكار الريادية لبدء عمل جديد التسويق الريادي بال ويرتبط

ويكون السلوك الريادي  ،مع نشاط التسويق وممارساته في المنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجم
وله القدرة على البحث عن الفرص  ،على شكل المبدع القادر على تحمل مخاطر العمل الجديد

التي تحقق  ،نجاز العمل الجديدوالقدرة على جمع الموارد المادية والبشرية إل ،السوقية المربحة
 (. 61 ،2014 ،للزبون قيمة عالية )البغدادي والعطوي

 أهميةوله  ،في تقاطع بين التسويق والريادة يقع التسويق الريادين أوتؤكد بعض الدراسات 
ويهدف من وجهات النظر المبتكرة  ،في المنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجم وبخاصةحيوية 

 . (Kurgun et al, 2011, 341)ستباقي استفادة من الفرص بشكل لى االإ
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 يكون التسويق التقليدي غير كاف قدعمال ديناميكية أالمنظمات التي تتنافس في بيئة و 
نه يساعدها في تحقيق ل ،مام عملهاأهتمام بمفهوم التسويق الريادي يشكل تحديًا وعدم اال ،لنشاطها

 .(Rezvani and Khazaei, 2013, 297)ستجابة للتغيرات المستمرة التي تحدث في البيئة اال
يكون و  ،من النجاح في السوق اً الريادي الذي يحقق مستوى عالي إلىشير أ   هذاوفي 
في مجمل ممارساته للمهام المطلوبة منه  دواتهأمفاهيم التسويق و ل هتطبيق ذلك بفضل

(Nwaizugbo and Anukam, 2014, 78) ،المنافع التي تحققها المنظمات التي ن إف
قتناص ال اً سلوبأ تعدّ  إذ ،هذا المفهوم أهميةتتبنى مفهوم التسويق الريادي في عملها تدل على 

حتياجات االتركيز على بالتبادالت المربحة مع الزبائن لمصلحة المنظمة وخدماتها بالفرص 
 (. 53-52 ،2015 ،التي تعزز القدرات التنافسية للمنظمة )طالب و الكناني ،الزبائن وتلبيتها

المنظمة  أأهدافداة لتحقيق أ يمثل التوجه بالتسويق الريادي أنليه إشارة ما تجدر اإلمو 
توظيف الموارد والمهارات المحددة في النشاط التسويق ب ،وكسب ميزة تنافسية مستدامة

 (. 120 ،2015 ،)شريف
مووووووا مفهوووووووم التسووووووويق الريووووووادي  أهميووووووةهووووووم المؤشوووووورات التووووووي توووووودل علووووووى ألعوووووول موووووون و 

 (Hills et al, 2008, 102)و  (Morris et al, 2002, 3): يأتي
في  Stanfordو  Harvardنشاء دورات عن التسويق الريادي في جامعات عالمية مثل إ .1

عمليات النمو والمنظمات بنشاء السوق إعمليات  عنكانت التي  ،المريكيةالواليات المتحدة 
 .ةذات التكنلوجيا العالي

وقد احتفل مؤخرًا بالذكرى العشرين  ،عقد ندوات بحثية سنويًا في جامعة ليون في شيكاغو .2
 ات. و لهذه الند

عمال قتصادية التي تمر بها منظمات الطبيعة الظروف اال نأنرى تساقًا مع ما تقدم او 
رضاء إمع قلة الفرص وازدياد المنافسة وصعوبة  وبخاصة ،التوجه نحو التسويق الريادي تشجع
من القيود التقليدية التي  المسوقينهذا السلوك الجديد هو تحرير  أهميةولعل ما يبرز  ،الزبون

عطاؤهتحكم العمل   ،مناسبًا ويحقق هدفه يراهالحرية الكاملة لممارسة عمله بالشكل الذي  وا 
تعزيز مكانة  إلىوهذا ما يقود  ،ا خاصة وبشكل منفردلبحث عن الجديد لتحقيق مزايل هوتشجع

 المنظمة في السوق وتوسيع قاعدة زبائنها.
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 التفاعل بين التسويق والريادة: ثالثاا 

هذا المفهوم  نحوقرن العشرين كان بداية توجه الباحثين الخير من ن مطلع العقد الأن تبيّ 
من توجهات  منهما نتج ، فضاًل عالتسويق والريادةفي مجال التفاعل الموجود بين وعملوا  ،الجديد
 .(Maritz et al, 2011, 29)بداع اإل نحو

و مساحة أ بأنه مجال معينلى التفاعل إشارة وفي التفاعل بين التسويق والرياد يمكن اإل
والسلوكيات  هدافالمفاهيم والأ بو تخصصين منفصلين يشترك كل منهما أموجودة في نظامين 

 .(Hills and Hultman, 2006, 226)نحو هدف معين نفسها الموجه 

بين التوجه نحو السوق والتوجه الريادي للمنظمة، وينبغي  هذا يقال إن ثمة ارتباطفي و 
ن تهتم بالتركيز على أمن الفلسفة التنظيمية بشكل عام، التي ينبغي  أن يكون ذلك جزءاً 

والتكامل بين التوجهات المذكورة وقيادة السوق، ولكي تضمن  ،بداع المستمرواإل ،الزبائن
 ، بشكل متالزمينالمكون ينهذضمن ن تعمل عليها أ يجبيجابيًا إداًء أالمنظمة لنفسها 

(Kangasmaki, 2014, 18). 

نشطة جديدة وممارسات مبتكرة تتفق مع التسويق في المنظمات أفكرة الريادي للبدء بو 
والقادر على تحمل  السلوك الريادي يتسم بكونه المبدع والمبادر لنّ ، الحجمالصغيرة والمتوسطة 

ويمتلك  ،المخاطر المصاحبة للعمل الجديد، فهو يتمتع بالقدرة على البحث عن الفرص المربحة
عمال الجديدة محققًا بذلك قيمة عالية للزبون نجاز المكانية جمع الموارد المادية والبشرية إلإ

 (.61، 2014العطوي، )البغدادي و 

السوق، ولعل ما يبرز  إلىبداع يتمثل في جلب اإل التفاعل بين السلوك الريادي والتسويقو 
ه يعمل على تقديم المفاهيم لنبداع، دوار حيوية في اإلأبه التسويق من هذا التفاعل هو ما يقوم 

تحقيق ميزة تنافسية ل ،السوقبداع ووضع دوات والبنية التحتية المالئمة لسد الفجوة بين اإلوال
 . (Jones, 2009, 21)مستدامة للمنظمة 

لى معالجة تكون قادرة عبنى النهج الريادي في عمليات التسويق تالمنظمات التي تو 
يصال إلى إالتي تقود  ،بداع على مستوى العمليات التسويقية بفاعليةالمخاطر ورفع قدرات اإل

 المنظمة ومساهميها على حد سواء  إلىيصال الفائدة إفضاًل عن  ،القيمة للزبون
 (.84، 2010)صادق، 

التفاعل بين التسويق والريادة انعكاس  إطارفي  إليها شارةومن المور المهمة التي يمكن اإل
من التداخل بين المزيج التسويقي والتوجه نحو  ،نتائج ذلك التفاعل على مدى تعلم المنظمة
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نتائج ذلك  وتؤثر، خرىأ  من جهة  توفر اليقظة الريادية في ذلك المجالمدى و ، من جهةالسوق 
)رضا الزبون،  وهي ،مور المهمةجملة من ال فيلذي يمكن مالحظته داء المنظمة اأ فيالتفاعل 

 (.17الشكل ) (،رباح، النموالزبائن مع المنظمة، ال تكرار تعامل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (17الشكل )
 عمليات الريادة والتسويق

Source: Webb, Justin W. & Ireland, R. Duane &Hitt, Michael A. &Kistruck, Geoffrey 

M. &Tihanyi, Laszlo, (2011), Where is the Opportunity without the 

Customer? An integration of marketing activities, the entrepreneurship 

process, and institutional theory, Journal of Academic Marketing Science, 

No. (39), PP. 537-554. 

فيما لى ذلك إشارة يمكن اإل ،ساسية لي منظمةالمسؤوليات الالتسويق والريادة من  ويعدّ 
 .(Webb et al, 2011, 542-546, 551): يأتي

عمل المنظمة التي  إطارعمال بمدى توفر يقظة الريادة في الريادة في منظمات ال أتبد .1
 ترغب في ذلك.

 التعلم 

التوجه نحو 
 السوق 

أبعاد 
 المنظمة

التعرف على 
 الفرص

اليقظة 
 الريادية

المزيج 
 التسويقي

استغالل  اإلبداع
 الفرص

مجالت المنظمة 
 ةالرسمي

 داء المنظمةأ
 رضا الزبون -
 تكرار الزبون -
 الرباح -
 النمو -
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يتجسد التوجه نحو السوق بفهم المستوى التنظيمي للسوق والمنافسين بغية تسهيل قدرات  .2
المنظمة لتمييز نفسها بشكل فاعل من وجهة نظر الزبائن، والتوجه نحو السوق يعزز العالقة 

 بين يقظة الريادة والتعرف على الفرص.
من استقراء صورة ما التعرف على الفرص بمدى تمكن المنظمة  علىالتسويق والريادة  زيترك .3

 ن تكون عليه المور في المستقبل.أوما هو متوقع  ،يحيط بها، وكيف تسير المور
بداع من التعرف على الفرص يتولد اإل إذبداع دورًا جوهريًا في عمليات الريادة، يؤدي اإل .4

 ي احتياجات الزبائن.الريادي المتأهبة لظهور فرص جديدة ف منالجديدة 
سواق ونشره فيها بغية ال إلىبداع دخال اإلإبمدى قدرة المنظمة على  ستغالل الفرصايرتبط  .5

 ستغاللها.االفرص المراد ب مبدأياً حتياجات الزبائن ذات الصلة التي ترتبط اتلبية 
تقلل عناصر المزيج التسويقي )المنتج، السعر، الترويج، التوزيع( من التضارب في معلومات  .6

فضاًل عن حثهم على  ،حتياجات الزبائناالمنتجات الجديدة من تلبية  تمكنالزبائن حول 
 الشراء.

أداء المنظمات التي تكون قادرة على جعل سمات المنتج ذات قيمة عالية لزبائنها تتمتع ب .7
مكن مالحظته من )رضاء الزبون، استمرار تعامل الزبون مع المنظمة، الرباح، ي عال

 النمو(.
، وحسبوجه القصور أالتعلم ليس تجهيز الموظفين بالمعلومات عن إن ما هو مقصود من  .8

يضًا تغيير المخطط المعرفي بشأن العوامل المهمة في المنظمة والتطورات أالتعلم يشمل  بل
 الزبائن المتغيرة.في احتياجات 

التفاعل بين التسويق والريادة في حالتين هما:  إلىالمنظمات تحتاج  وهنا يشار إلى أن
(Cristina, 2011, 3-4). 

خرى فتنقلها من وأ   مدةر ويسودها تقطع مستمر بين ستقراسمات السوق بعدم اال تتسمما عند .1
 حتياجات.في تحديد اال مفيدذلك يكون للتوجهات الريادية دعم خرى، فعند أ  لى إحالة 

تحديد   نحوستراتيجية التسويق إن الريادة توجه إستقرار فسمات السوق باال تتسمعندما  .2
 أربعالتسويق الريادي  يتضمن ولذا ،حتياجات الحالية في البيئات التي تطرح مزايا جديدةاال

 مراحل رئيسة هي:
 العليا. دارةتطوير وتعليم قيم ريادة اإل . أ

 الريادة. عنبلورة رؤية ورسالة تنظيمية  . ب

 يتضمن: وهو ،تنمية مناخ تنظيمي للريادة . ت

  سلوب ريادة القيادة.أتطوير 
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  وع الريادي.نمن ال ليصيرتعديل الهيكل التنظيمي 

 .تطوير ثقافة الريادة 

 تطوير ريادة التعلم التنظيمي الذي يشمل: . ث

 لتوليد المعرفة وتخزينها. انظام 

 لنشر المعرفة داخل المنظمة. انظام 

 .نظام تطوير مهارات الريادة 

 الشبكات الداخلية والمعرفة الداخلية المشتركة. فيلالتصال والتعاون  انظام 

ستراتيجي للتسويق ن الدور اإلإوبناًء على طبيعة التفاعل الموجود بين التسويق والريادة ف
يمتلك المعلومات المناسبة عن البيئة العامة للمنظمة  لنهيدعم بقاء المنظمة في موقع ريادي، 

مكانية رسم سيناريوهات مستقبلية تجعلها ضمن السباق إلى إوهذا يقود  ،والعناصر الفاعلة فيها
 ، أ(.2014التنافسي لرصد الفرص )منال، 

 ،والحماس ،والعاطفة ،والشغف ،قناعمصدرًا لإل غداالمسوق  ما تقدم نرىواتساقًا مع 
والتفاعل مع الزبائن، وفي نهاية المطاف يعمل على قيادة الزبائن ودمجهم  ،هوم المنتج الجديدومف
جية تطوير القواعد السلوكية والمنهبهو مصدر لتعزيز قيم الريادة  إذنعمليات المنظمة، ب

مكانية إبداع الذي يركز على الزبون، ويحمل التسويق الريادي والطقوس والقصص التي تشجع اإل
فضاًل عن قوة في داخل المنظمة يحركها نحو تحقيق ميزة  ،باتجاه الهوامش المحتملة في التسويق

 Morris et)رئيسين هما:  أمرينن التفاعل بين التسويق والريادة يكون في إتنافسية مستدامة، ف

al, 2001, 5, 18, 24)  و(Kangasmaki, 2014, 18). 

دوات ومفاهيم ونظريات أدور التسويق في الريادة: يهتم هذا الجانب من التفاعل بتطبيق  .1
 التسويق في دعم وتطوير الريادة.

ق والمواقف ئستكشاف الطر ادور الريادة في التسويق: يركز هذا الجانب من التفاعل على  .2
 والسلوكيات التي يمكن تطبيقها لتطوير البرامج التسويقية.

مجاالت رئيسة هي:  ةهذا التفاعل يحدث في ثالث ي ذكر أنوفي التفاعل بين التسويق والريادة 
(Collinson and Shaw, 2001, 3). 

 ما يركز على التغيير.كاله   ،التسويق والريادة .1

 في طبيعته. استغالل الفرصما تسود كاله   ،والريادة التسويق .2

 .دارةبداع في منهجه لإلاإل ما يركز علىكاله   ،التسويق والريادة .3
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ن التفاعل بين التسويق والريادة هو تفاعل بناء فرضه واقع التغيرات في أوبناًء على ما تقدم نرى 
سوق الزبون، وهذا ما عزز  إلىبعد تحول الصناعة من سوق المنتج  وبخاصةعمال طبيعة ال

وظيفة ذات بعد  إلىتحول من مجرد وظيفة بيع وتوزيع  إذ ،عمالدور التسويق في منظمات ال
فهي  ،مباشر مع الزبونالتماس ال ذونها الجزء الوحيد في المنظمة ضمن المنظمة، ل ستراتيجيإ
خرى، ولهذا أوكذلك تصرفات المنافسين وطبيعة السوق من جهة  ،حتياجاته من جهةاعلم بأ

إلى يصالها إقادرة على  لنها ،ستراتيجياتهاإبدأت المنظمات ترتكز على التسويق في صياغة 
 منافسيها.مع لمستوى الريادي في السوق مقارنة ا

 : المقارنة بين التسويق الريادي والتسويق التقليديرابعاا 
ال إ هيها ما أأهدافبروز مفهوم جديد في التسويق يدعم المنظمة و  عنكتابات الباحثين  إن

 ةولهذا دعت الحاج ،القديم والظروف التي تعيشها المنظمةسلوب بين ال فجواتدليل على بروز 
سلوب أو فارق بين الختالف ا ثمةكد سيكون ومن المؤ  ،الدة مفهوم جديد يسد تلك الفجواتلى و إ

 ن ذلك.( يبيّ 7الجدول )و  ،والجديد القديم
 (7الجدول )

 يق الريادي والتسويق التقليديو المقارنة بين التس
 التسويق الريادي التقليديالتسويق  المؤشرات ت
 أالمبد 1

 ساسيال
 ابتكار القيمةبميزة تنافسية مستدامة  تسهيل المعامالت والسيطرة على السوق

 ،والمثابرة ،والحماس ،الدور المركزي للعاطفة علم نزيه غير متحيز ،التسويق كهدف التوجه 2
 بداع في التسويقواإل

مع مستويات  ومجزأةسواق ناشئة ومتطورة الأ طبيعة  سواق مستقرة نسبياً أتأسيس  السياق 3
 ضطرابمرتفعة من اال

دور  4
 المسوق

بناء العالمة و  ،منسق المزيج التسويقي
 التجارية

 فئة مبدعة ،وكيل تغيير داخلي وخارجي

وضاع والتكيف مع ال نهج رد الفعل نهج السوق 5
 بتكار تدريجياالراهنة مع 

 بتكار الديناميكياالبستباقي وقيادة الزبائن انهج 

حتياجات ا 6
 الزبون

 منن تكون معبر عنها أ ينبغي ،مفصلة
 .البحوث المسحية للزبائنبالزبون 

 قيادة الزبائنبكتشافها وتحديدها ا ،غير مفصلة

منظور  7
 الخطر

كيز على ر والت ،التسويق وسيلة لحساب المخاطر جراءات التسويقإ  المخاطر في تقليل 
 يجاد طريقة لتخفيف نسبة الخطرإ

 ،خرينبداعي لموارد اآلاإل واالستعمالستفادة االعقلية  ،فاعل للموارد المتاحة استعمال الموارد إدارة 8
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جراءات ال تقيدها الموارد التي تسيطر عليها اإل الندرة
 المنظمة

تطوير  9
/خدمة سلعة
 جديدة

 /خدمةسلعةنشطة تطوير أيعمد التسويق 
قسام لى قسم البحث والتطوير والأ إديدة ج

 خرىالفنية ال

والزبون هو مشارك نشط  ،بتكارالتسويق هو بيت اال
 نتاجفي اإل

 تخاذ القرارات التسويقيةامشارك نشط في عملية  مصدر خارجي للذكاء والتغذية العكسية دور الزبون 10
 تصاالت(اال ،التوزيع ،التسعير ،)تحديد نهج االنتاج

Source: Morris, Michael H., Schindehutt, Miuet and Laforge, Raymond W., 2002, 

Entrepreneurial Marketing: A Construct For Integrating Emerging 

Entrepreneurship And Marketing Perspectives, Journal Of Marketing 

Theory And Practice, Vol. 10, No. 4, pp 6. 

التسويق التقليدي منهاج عمل يمكن تدريسه لي  أن  ساسي هو الفرق الأ  نّ أ نرى ولذا
لتسويق الريادي بات ن اأفضاًل عن  ،التسويق الريادي كالهواية تولد مع الشخص أما ،شخص

 ،مر طارئأي أحدوث  ثناءأستراتيجة و عند صياغة اإل آراؤهاستراتيجية التي تؤخذ من المهام اإل
المركزي للمنظمة معتمدًا  طارالتسلسل الهرمي واإل منال يقبل بالخروج فالتسويق التقليدي  أما

الوظائف  إحدىالريادي جاء يمثل التسويق  ن  إي أ ،وامر وتنفيذ التوجيهاتستالم الأ اكرة على ف
 للمدير.  ةضمن الوظائف التابعفيكون  التقليدي التسويق أماستراتيجية في المنظمة اإل

 :االتسويق الريادي سلوك عدّ : مبررات خامساا 
و أالعمل  طارإ  فرد مع ما يواجهه سواء في سلوب تعامل الأنه أعلى السلوك  تعتمد فلسفة

تعد التسويق الريادي  ،إليهاجملة من المبررات التي توصلنا  . وثمة(39 ،2007 ،خارجه )حسن
 : وهي ،اسلوك بانه
الصغيرة والمتوسطة الحجم  وبخاصةمعظم المنظمات التي تبنت مفهوم التسويق الريادي  .1

فكل  ،رتبط بمالك المنظمةونشاط التسويق ي ،و وظيفة مسوقأفيها قسم التسويق  ليس ،منها
ممارسات التسويق تعتمد على السلوك الشخصي للمالك وتصرفه مع المواقف التي تواجه 

هتمت بمفهوم التسويق اتفاق مع عدد من الدراسات التي رر باالوجاء هذا المب ،المنظمة
( و 2010كدراسة )صادق  ،ركزت على المنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجمو  ،الريادي
 .(Kangasmaki 2014)و  (Saemundsson 2003)( و 2011)سعيد 

لك ضمن معطيات ت وأ شير ،ويق الرياديبين التسويق التقليدي والتس افرقظهرت الدراسات أ .2
ختلف عن سلوكيات التسويق التقليدي تن سلوكيات التسويق الريادي أ إلى الفروقات

(Morris et al, 2002, 5). 



113 

علمًا  ،سلوكيات التسويق الرياديلالخصائص الخاصة مجموعة من  ثمة أن  ات دراسأكدت ال .3
طلق أوقد  ،التسويق الرياديهتمت بمفهوم اهذه السلوكيات تبنتها معظم الدراسات التي  أن  

و أ بعادالو أعناصر الو أعليها تسميات مختلفة حسب وجهات نظرهم كالممارسات 
 . (Hills and Hultman, 2006, 222)السلوكيات هي:و  ،تجاهاتاال

 تغلغل التسويق في جميع مستويات المنظمة ومجاالتها. . أ

 مد.طويل الأ الداء ية والأ صالشخ هدافربط القرارات التسويقية بالأ  . ب

 المرونة في منهج التخصص السوقي. . ت

 الزبائن. االستجابة السريعة للتغير في تفضيل . ث

 سواق صغيرة متخصصة.أأ ستغالل ا . ج

 ساس التغلغل في السوق.أأ معرفة الزبون على  . ح

 تجاهين مع الزبون.االتسويق ذو  . خ

 ويكون بخطوات قصيرة وتدريجية. ،و ال يحدثأالتخطيط قد يحدث  . د

 ستراتيجية.حات التكتيكية تنبع من الرؤية اإلالنجا . ذ

 خرى.أ  و شخصيات أالمالك بساسي للتسويق يكون الدور الأ  . ر

 تصاالت اليومية والشبكات.تعتمد قرارات التسويق على اال . ز

 بحاث السوق الرسمية.أأ  ةندر  . س

 ستغاللها.اسواق و ستباقي للأ التركيز على التوجه اال . ش

 التركيز على التعرف على الفرص. . ص

 حساب المخاطرة في المشاريع الجديدة. . ض

 عتماد على الخبرة والحدس.اال . ط

 تطوير المنتج تدريجي وغير رسمي مع القليل من البحث والتحليل. . ظ

 دور العاطفة والحماس وااللتزام. . ع

 السعي لقيادة الزبون. . غ

 العالقات والتحالفات.بنشاء القيمة إ . ف

 والمصداقية.ساس السمعة الشخصية والثقة أأ التسويق على  . ق

 ستراتيجية.بداع في السلع والخدمات اإلاإل . ك

 التركيز على المبيعات والترويج بشكل كبير. . ل

وجزتها بستة سلوكيات أأ  إذ ،يحول سلوكيات التسويق الريادحدى الدراسات إارت مضامين دو  .4
 . (Kilenthong, 2011, 4)هي: 

 .التوجه نحو النمو . أ
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 .ستغالل الفرصا . ب

 .التغلغل في السوق . ت

 .تصاالت متبادلة مع الزبائنا . ث

 .العالقات والتحالفاتبنشاء القيمة إ . ج

 .التسويق غير الرسميبحوث  . ح

تتسم  لنها ،في دراستنا Kilenthongالسلوكيات التي جاءت في دراسة  اعت مدتوقد 
خرى أ  لى دراسات علمية إستناد االمن قبل الباحثة كان نتيجة واختيارها  ،والواقعية ،بالمصداقية

 مجتمعاً  ابوصفهمتها مع طبيعة المنظمات المختارة ءفضاًل عن مال ،نفسه سبقتها في المجال
 للدراسة.
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 المبحث الثاني
 سلوكيات التسويق الريادي

في الدراسة  تمدتاعيفصح هذا المبحث عن السلوكيات الخاصة بالتسويق الريادي التي 
في  وبخاصةومنطقية الوجود ضمن الممارسات التسويقية  ،تجلت بواقعية الترابط ، لنهاالحاضرة

 : ما يأتيهذا المبحث  ويعرض ،ظل الظروف المتسارعة في الساحة التنافسية

 : التوجه نحو النمواولا 
وتواجهها ضمن سياق  ،المنظمة كيانًا مفتوحًا تتفاعل وتتأثر بالمتغيرات التي تحيط بها تعدّ 

النمو وتحسين موقفها، ومن  التأكد، فهي تتيح لها من جهة فرصتتصف عادة بعدم  وهي ،عملها
و زوالها من السوق، أفالسها إتؤدي الى  قدمام مجموعة من التهديدات التي أخرى تضعها أجهة 
 (.47-45، 2014شكال من النمو: )محمد، أعدة  وثمة
مواردها الخاصة، فمنها ما  فيع من النمو داخل المنظمة و النمو الداخلي: يحدث هذا الن .1

 ومنها ما يرتبط بطريقة حيازة القدرات الداخلية. ،سلوب التمويلأبيرتبط 

 وهو ،صول المادية للمنظمةلنوع من النمو على التغيير في الالنمو الخارجي: يرتكز هذا ا .2
اء لى شر إو بالقرارات الهادفة نشطتها، ويرتبط هذا النوع من النمأيسمح لها بالتوسع في 

 خرى.أ  و تأجيرها في منظمات الصوال المادية أ

شكال إكثر وبأو أبرام العقود بين منظمتين إالنمو التعاقدي: يتمثل هذا النوع من النمو بمدى  .3
 نشطة تجارية.أقامة إلمختلفة، 

فهي ال تزول  ،النمو من غايات المنظمة التي ينبغي السعي لتحقيقهاوهنا ي ذكر أن 
 (.15 ،2014 ،ترتبط بميوله ورغباته الشخصية )منالر قائد وال يبتغي

قتصادية ديناميكية تدور حول تغييرات في انعكاس لظاهرة انمو المنظمة هو و 
نماء طاقاتها الكلية إتعبر عن مدى نجاح المنظمة في  إذ ،الخصائص التنظيمية ونتائج المنظمة

نها أنمو المنظمة مؤشر حيوي للداللة على  لن  ، (41 ،2012 ،ستمرار والبقاء )دربالإلل
متالك المنظمة اهو كهذه حد العوامل التي تساعد المنظمة لكي تبلغ مرتبة أولعل  ،تزدهر

 منخرى التي تكون بعيدة المنظمات ال   مننمو المنظمة وتميزها  فيخصائص الريادة التي تؤثر 
 .(Gupta et al, 2013, 3)النمو 

الميوووووزة  فووووي توووووؤثرنشووووواء الثووووروة بعالقوووووات متبادلووووة إبيوووورتبط نموووووو المنظمووووة بشوووووكل راسوووو  و 
جوووووراء المزيووووود مووووون التخصيصوووووات إن الثوووووروة الزائووووودة تمكووووون المنظموووووة مووووون ل ،للمنظموووووةالتنافسوووووية 

جوووووراء إ فوووووي هميوووووةبالغوووووة الالموووووور الن النموووووو يعووووود مووووون أكموووووا  ،والمووووووارد الالزموووووة لتحفيوووووز النموووووو
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 دارةالفاعووووووول للريوووووووادة واإل االسوووووووتعمال نتيجوووووووةوهوووووووذه الجدليوووووووة تتحقوووووووق  ،الثوووووووروةنشووووووواء إختبوووووووارات ا
 .(Ireland et al, 2003, 964)ستراتيجية اإل

بداعية المتعلقة بحوكمة نمو المنظمة ومنتجاتها والتكنلوجيا فكار اإلتوليد وتقييم الو 
كلها تعد من الخدمات التي يقدمها الرياديون  ،نشطة المنظمة وتوجيههاأداري وتمويل والتنظيم اإل
تجاه النمو المستقبلي اسرعة و  فيلن تصورات الريادي والرؤية التي يحملها تؤثر  ،في المنظمة

 .(Kor et al, 2005, 3, 15)للمنظمة 
ستراتيجيات إ تستخدم فيها ،ن تطور المنظمة يمر بعدة مراحلأ Kotler 2001 ويرى

التسويق  استعمالتطلب تظمة ى للمنلالو  المراحلو  ،كل مرحلة من هذه المراحل حسبمختلفة 
 (.112 ،2015 ،الريادي لطرح منتجاتها )شريف

لى تحقيق النمو ينبغي إوالمنظمة التي تسعى  ،ادي عالقة بتحقيق النمويللتسويق الر و 
وهذا يجعلها تتفوق على منافسيها في  ،جراءاتن يكون النمو في كل ما لديها من التفكير واإلأ

هذا النمو الذي قد تحققه المنظمة يقودها في و  ،سلوب منفردأالصناعة وتتصرف على وفق 
 ,Hills and Hultman)جراءات الرسمية في ممارساتها لى تبني بعض اإلإالمراحل الالحقة 

2006, 225). 
رباح ال ستثمار و الوالعائد على االداء كالقيمة السوقية المعايير التقليدية للتشير و 

 يستعملن النمو إبحوث الريادة ف أّما ،تطبق على المشاريع الجديدة التي تكون في مراحله المبكرة
 .(Saemundsson, 2003, 13)داء المنظمة كمقياس ثابت ل

فضل أأ دوره بشكل منها التسويق الريادي  سوالمتوسطة الحجم يمار  ةالمنظمات الصغير و 
التسويق و (. 22 ،2010 ،خرونآتكون المنظمة في مرحلة النمو )العبادي و  حينما وبخاصة
ولعل  .(Kilenthong, 2011, 19)عمال النمو في منظمات البًا وثيقًا ارتباط يرتبط الريادي

ثبات نجاحها إالتسويق الريادي من الحقول المعرفية التي تمكنت من على كون  هذا مؤشر مهم
 (. 113 ،2015 ،في مرحلة النمو )شريف وبخاصةعمال منظمات العلى مستوى 

ولكل منظمة ممارساتها ، اقتصادية معطياتهالكل حقبة ن أوبناًء على ما تقدم نرى 
هي المسؤولة  فيه ففي الوقت الذي كانت المنظمة ،هاأأهدافلى إالخاصة التي تسلكها للوصول 

اليوم الزبون نفسه هو المسؤول عن تحديد  صار ،عن تحديد مواصفات المنتج الذي تقدمه للزبون
 ،نه مجرد عملية بيع وتوزيعألى التسويق إ فيه ت الذي كانت النظرةوفي الوق ،تلك المواصفات

وفي  ،في المنظمة ةيستراتيجستراتيجية مرتبطة بالقيادة اإلأ أن هاليوم التسويق يعامل على  صار
 ،نشطة البحث والتطوير في المنظمةأأ و  ،يرتبط بالقدرات المالية فيه الوقت الذي كان نمو المنظمة
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للتعامل مع الزبائن والظروف  سلوكاً يعتمد على التسويق  فيما بعد نجاح نمو المنظمة صار
 االقتصادية المحيطة بالمنظمة.

 ،من المراحل المصيرية لمنظمة وتعدّ منها في حياة ا بد   النمو مرحلة ال بأن   يمكن القولو 
ذا إحتياطي يدعم حاالت الفشل اات المادية و البشرية وعدم وجود مكانوعادة تتميز بقلة اإل

معطيات بيئة اليوم والظروف بنحو النمو  ةوعند ربط سمات المنظمات المتجه ،حدثت
وأثره فاعل في نجاح  ،التسويق الريادي له دور مهم في هذه المرحلة أنقتصادية للسوق نجد اال

 لى:إه يقودها لن   ،المنظمة
 االبتعاد عن ممارسات التسويق التقليدي. .1

 منافسيها في السوق. المنظمة تسبقن أأ  .2

 المرونة في التعامل مع الظروف المتجددة. .3

 ستغالل الفرصا ثانياا:
فهو  ،لى التمتع بمزايا نسبيةإقود المنظمة ين أأ يجابيًا من المحتمل إ  تجاهًا إالفرصة  تعدّ 

إلى يمكن تأجيل الفرصة  وال ،زمنية محددة مدةضمن  دراك لحاجة غير مشبعة في سوق ماإ
-253 ،1999 ،ن يبحثون عن تلك الفرصة نفسها )الديوه جيو منافس ثمةخر ما دام آوقت 
254.) 

ثالث فئات من الفرص ضمن ريادة سوق  ثمة أن  إلى  Drucker 1985 شارأأ  هذاوفي 
 (Jesensky, 2013, 108)وهي:  ،المنتج

 ختراع تكنلوجيا جديدة.اكما يحدث مع  ،نشاء معلومات جديدةإ .1

 التباين في المعلومات. منوجه القصور في السوق الذي ينتج أأ ستغالل ا .2

 للموارد. لمستعملةاوالفوائد النسبية للبدائل  الكلفردة الفعل للتغيرات في  .3

مكن يفضل شيء أو  ،نشاء قيمة جديدةإمكانية إلى إفرص العمل هي فجوة في السوق تقود و 
والرياديون ينسجمون مع الفرص الجديدة  ،بداعد الزبائن هو متابعة الفرص مع اإلحن تعمله لأ أأ 

 .(Phua, 2013, 42)ويحرصون على متابعتها 
من الحداث والظروف المؤقتة التي ال يمكن  مجموعةفرص نمو المنظمة في  وتتمثل

ستغالل هذه ايضًا، فأجذابة للمنظمة ولمنافسيها  احداثأ نها تعدّ أ، كما نفسه الشكلبن تتكرر أ
كتشاف الفرصة يتوقف على مدى تحليل المنظمة للمحيط الذي تعمل فيه، وقدرتها على اال

مع ها من جهة و أأهداففضاًل عن قدرتها على تقييم تلك الفرص وتكييفها مع  ،المبكر لتلك الفرص
تخاذ القرارات اعملية  تؤديخرى، كما أمكانات المختلفة من جهة ما تمتلك من الموارد واإل
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لى إو عدم التفاعل الجيد ال يؤدي أ خرأي تأ، لن نفسه بسرعة دورًا مهما في المجالو بفاعلية 
لى استفادة المنافسين من تلك الفرصة، وهذا يعرض إقد يؤدي  بل وحسب، ضياع الفرصة

 (.48، 2014المنظمة للخطر وتدهور مكانتها في السوق )محمد، 
بداع على دخال اإل  إل  فوائد محتملة  مشروع غير مستغل يحمل في ثناياههي الفرصة و 
 ,Jesensky, 2013)فكار تنطوي على توليف الأ  ، وهياج منتج جديدنتإو أو الخدمة أالسلعة 

112). 
كالمعرفة الشخصية  اً سلوكي اً منظور  يعدّ  لالو  ،للتعرف على الفرص منظوران وثمة

عملية دورًا مهمًا في  يؤدِّي إذ ،دراك الوضع الراهن والسوقا  بتكار و واليقظة والحدس واال ،للريادي
نشطة التي يقوم البيركز على التعرف على الفرص  منظور عمليوالثاني  ،البحث عن الفرص

 .(Miles et al, 2015, 95)الفرصة  عدادبها الريادي على مراحل مختلفة إل
و دمج أأ عمليات توحيد وضم بعادة تعريف المستقبل إ  تمثل  الفرص تمثل وبعامة
على تقييم الفرص والمنظمات التي تتبنى عمليات التسويق الريادي تعمل  ،لمنتجات السوق

ستراتيجية الحالية بحثها على الفرص التي ترتبط باإل إطارستراتيجية بشكل فاعل وال تركز في اإل
 (.88 ،2010 ،للمنظمة )صادق

ن تكون في مقدمة المنظمات أستغالل المنظمة للفرص المتاحة تعبر عن رغبتها بوا
ن تجد أخرين قد يتطلب من المنظمة ولكي تحقق النجاح والتفوق على اآل ،الناجحة في السوق

في تحقيق البقاء والنمو والتفوق  موهذا يسه ،خرىتكون معدومة المل للمنظمات ال   قد افرص
يكون في حالة  الرياديليه هو أن إشارة جدر اإلتولعل ما  (.44  ،التنافسي )طالب و الكناني

شباع حاجات غير إ  بهدف  ،نو خر لى فرص تجاهلها اآلإنشاء الفرص والوصول إل سعي مستمر
 .(Kilenthong, 2011, 23)مشبعة من المنافسين في السوق 

وتتضمن  ،ستثمار للفرص التسويقية المتاحة في السوقاالتسويق الريادي عملية  يعدّ و 
والخوض في غمار المخاطر  ،نتاج بصورة فاعلةجراءات كتوحيد مدخالت اإل  مجموعة من اإل  

نشطة الأ  طارإ  التجارب في  هوما يساعد على ذلك و  ،التسويقية لجل اقتناص هذه الفرص
تبني المنظمات التوجه بالتسويق  لن   ،(112 ،2015 ،بداعية )شريفالتسويقية الجديدة واإل

 ستثمارها )زيوهاوتقييمها و البحث عن الفرص بنشاء العمليات التسويقية للمنظمة إ  من  تبدأالريادي 
 (.75 ،2013 ،ى

ولعل  ،تطور مهم على صعيد ممارسات التسويق ونظرياته بأن هالتسويق الريادي  ويشار إلى
لى تحديد عدد من القواسم المشتركة بين الريادة إن الباحثين استطاعوا الوصول أسبب ذلك هو 
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تمثل الركن الرئيس للتداخل بين  بوصفهاوعلى وجه الخصوص التعرف على الفرص  ،والتسويق
 .(Shaw, 2004, 195)هذين المفهومين 

المنظمات التي تمتلك التسويق الريادي تتجاوز  أن   Christensen 1997 دك  أو 
 اً جديد اً تمتلك تصور  هانل ،ستراتيجية التقليدية القائمة وتركز على البحث عن الفرص الجديدةاإل
ستراتيجيتها الحالية والمواقف في السوق إم مع ءيتال بماوتقييمها  المتاحةمكانية لترشيح الفرص ا  و 

(Nwaizugbo and Anukam, 2014, 92). 
ستغالل االفرص التي تبحث عنها المنظمة و  منالتسويق الريادي استقراء للمستقبل  يعدّ و 

لمترتبة على ذلك للمخاطر انتباه مع اال ،التفكير وتقدير ما يرغبه الزبون من المنتجاتب الممكنة منها
 (.32 ،2014 ،نشطة التسويق )كانياباسكيأبداع في والتركيز على اإل  

ولعل ما يزيد من  ،عمالالفرص شريان الحياة لمنظمات الأ  أننرى  واتساقًا مع ما تقدم
لى إوالحاجة  ،وازدياد المنافسين نعداد الزبائأقتصادية في بيئة اليوم كقلة هميتها الظروف االأأ 

 اً غير مجدية وتشكل عائق يوهذا ما جعل ممارسات التسويق التقليد ،حداثالسرعة لمواكبة الأ 
ولهذا نجد المنظمات  ،نشطتهاألى وقت طويل في تنظيم إتحتاج  لنهامام التوجه نحو الفرص أ

 فسين.ستغاللها قبل المنااكتشاف الفرص و اسراع في تبنى سلوكيات التسويق الريادي لإل  المتميزة ت

 : التغلغل في السوقثالثاا 
المسوق الريادي ال يتصرف على وفق التسلسل  إلى أنفكار تتجه الكثير من الأ 

بل يتصرف على وفق  ،المسوقين التقليديين منالمنطقي لعمليات التسويق التي تكون معتمدة 
التي  المشكالتم كافة هلتي تقوده الى التغلغل في السوق لفإممارسات التسويق غير الرسمي 

 .(Kilenthong, 2011, 32)يجاد حلول يلتمسها الزبون إتواجه الزبون والعمل على 
تميل و  ،بحاث السوق الرسميةأأ لى إالتي تتبنى نهج التسويق التقليدي تميل  المنظماتف

على الخبرة والحدس والتغلغل في لى االعتماد إالمنظمات التي تتبنى نهج التسويق الريادي 
لى السفل إستراتيجية متكيفة جدًا بعيدًا عن التخطيط من العلى إي تعتمد على أ ،السوق

(Hills et al, 2008, 109). 

لفهم إلى الى الوصول إالمنظمات الصغيرة يكون لديها توجه قوي نحو السوق، وتسعى و 
)حسين، فكار جديدة ومغامرة أب نتعاشلى االإلن ذلك يقود المنظمة  ،الواضح لحاجات الزبائن

2013 ,393.) 
في  ستراتيجيةالقيادة اإل أن  السياق المنطقي المعروف في العمل التجاري هو و 
في الوقت  ،تصال يومي مباشر مع الزبائناعلى  تكونالكبيرة منها ال  وبخاصةالمنظمات 
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الذي يكون فيه من يتبنى التسويق الريادي يتغلغل في السوق مع الزبائن ويتفاعل مع مصادر 
 ويحصلون من الزبون على تغذية عكسية ،فهم يعيشون في السوق ،قيمة ذكاء السوق

 ثرياءأأيكونوا  أنلى حالة إوشخصيتهم تنسجم مع الوصول  ،ذات نوعية تخدم العمل 
(Hills and Hultman, 2013, 442-441). 

تصال مع نقاط االبتواجده  فيالزبون  اهيصنعقرارات الشراء  أنعليه العادة  جرتوما 
 كهذا اجد المسوق في موقفتو  فإن   ،في المنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجم وبخاصةالمنظمة 

لى توفير فرص إوتقود  ،مصدر معرفة للمنظمة سبابها تعدّ أطالع على عملية صناعة القرار و واال
 ,Jesensky, 2013) ةتصال مع الزبون خاصاداء العام للمنظمة ونقاط جديدة وتحسين ال

17). 
طراف ذات العالقة بالعمل التجاري المسوق الريادي بالعديد من الأ  طبيعة نشاط رتبطت

دائمًا في كيفية  ونفكرفيه  ويعيشوهذا ما يجعله يتغلغل في عالم الزبائن  ،شبكة من العالقات في
التي تواجههم  المشكالتستجابة لطلباتهم وفهم افضل أأ وتحقيق  ،تحسين القيمة المقدمة لهم

(Kilenthong et al, 2010, 4). 
 إطارويندرح في  ،لى تحقيقهإتسعى  اً رئيس اً لكل منظمة هدف أنوبناًء على ما تقدم نرى 

حاجاتهم والتعرف  إلرضاءالقيام بها تجاه الزبائن  ينبغيذلك الهدف مجموعة من المهام التي 
ومعالجتها بالشكل المناسب والعمل على التوصل لتوقعاتهم وتقديم قيمة مميزة  مشكالتهمعلى 
ن ما يعزز تحقيق الهدف إف ،كل هذا جملة من القرارات والممارسات اليومية منينتج  إذ ،لهم

داء هذه المهام بالشكل الصحيح هو درجة القرب والتواصل والتفاعل بين أأ الرئيس ويسرع من 
لتحقيق النتائج فضل أفكلما تقلصت الفجوة بين الزبون والمنظمة كان ذلك  ،المنظمة والزبون
 المرجوة للطرفين.

تكون هذه الفجوة تكاد ففي المنظمات التي تتبنى سلوكيات التسويق الريادي نجد 
نفسهم كل التفاصيل المحيطة بذلك أغلغلون في عالم الزبون ويعيشون بالمسوقين يت معدومة لن  

وهذا  ،نفسهمأى الكثير من التفاصيل المطلوبة بويكونون في تماس مباشر ويحصلون عل ،العالم
منهج المنظمات التي تتبع ال أما ،كيفية التعامل معهالدراكًا لكل حالة تحدث و إ  كثر أيجعلهم 

ي أالمسوقين ليس لديهم  لن   ،نجد الفجوة كبيرة بين المنظمة والزبونفتقليدي في التسويق ال
طراف أأ  منوكل ما يحصلون عليه من المعلومات المطلوبة تكون  ،مباشر مع الزبون تصالا
سرع أأ ها أأهدافولذا نرى المنظمات التي تتبنى سلوكيات التسويق الريادي تحقق  ،خرى كالوسطاءأ  

 فضل من منافسيها.أأ وتستجيب لزبائنها  ،من غيرها
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 تصالت المتبادلة مع الزبائن: ال رابعاا 
 هدف معين  إلىكثر للوصول أأو أفكار بين شخصين للأ  تصال تبادالاال يعدّ 

مهمة  العالقات الشخصية تكون منالدائمة مع الزبائن  تصاالتواال(. 33 ،2007 ،)حسن
فضاًل عن جذب الزبائن والمحافظة  ،تحسن ظروف العمل فهي ،عمال التجاريةفي مجال الأ 

 .(Yousefi and Aimin, 2015, 208)على والئهم للمنظمة 
قسام على مراعاة جبر العاملين لديها في مختلف الأ تتبع بعض المنظمات ممارسات تو 

ن يبقوا أوتوجيه العاملين في خطوط التماس المباشر مع الزبون ب ،مع الزبون التواصلمنهج 
جتماعات المنظمة اوينبغي دعوة هؤالء العاملين لبعض  ،تصاالت مباشرة مع الزبائناعلى 

 طارإ  وتبادل الخبرات معهم في  ،ستراتيجيةقتراحات وخطط التسويق اإلومناقشتهم في بعض اال
 .(Mitrega, 2008, 7)تصال بالزبائن اال

للذكاء وتغذية  اً خارجيّ  مصدراً الزبون  ترىالمنظمات التي تتبنى منهج التسويق التقليدي و 
تصاالت تعتمد على االفالمنظمات التي تتبنى سلوكيات التسويق الريادي  أما ،عكسية للمنظمة

رضا الزبون  إلىعمليات المنظمة التي تقود بدمج الخصوصية والمرونة لالمتبادلة مع زبائنها 
(Kilenthong, 2011, 24). 

عالقات الزبون للسيطرة  إدارة استعمال مكانالزبون هو أهم جزء في العمل التجاري، وباإلو 
لكتروني وتحليلها و البريد اإلأو الفاكس أالهاتف بتصال مع الزبائن، وجمع البيانات سواء على اال

عالقات الزبائن خصائص مهمة هي:  إدارةللوقوف على واقع العالقة مع الزبائن، وتوفر 
(Marekova, Paulina, 2007, 69). 

مستوى و  ات الزبائن، بوصف طلبلتي تحدث مع الزبونبالغ عن كل التفاعالت اتعقب واإلال .1
 .منهموالفائدة  ئهمشرا

 تقديم التقارير عن حاجات الزبون المتغيرة، وطريقة تفاعل عملك معهم بصورة فاعلة. .2

 وامر الطلب ورضا الزبون والفواتير المقدمة.أداة عالمية لجمع البيانات عن أ .3

 ساس المقارنة المرجعية الداخلية.أعمال على داء الأالقدرة على قياس  تمتلك .4

 ستبعاد السلبية منها.ا  جابية و يالتأكيد على الممارسات اإلبوتسهيل عمليات العمال  .5
مستمرة تصاالت جراء االإويعمل المبتكر على  ،التسويق الريادي بعادأأ بتكار من اال ويعد

ساس قيمة أمام على ال إلىتحقيق الربح على المدى الطويل والتقدم لعالقات الزبون  إدارةب
 .(Gurel, 2014, 55)الزبون 
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 يستعملبل  ،خرينبتكار وفي عزلة عن اآلجراء االإالريادي ال يتصرف بثقة تامة على و 
جراء التصحيحات مرجعية رئيسة إل بوصفهمتصاالت المباشرة مع الزبائن بشكل مستمر اال

 .(Geursen, 1998, 8)المالئمة مع السوق 
ختيار الهدف او  ،كتجزئة السوق ،سفلالأ  إلىعلى من الأ  االتقليدي يتبنى منهجتسويق الو 

 إلىسفل من الأ  تبدأ إذوتكون العملية معكوسة في التسويق الريادي  ،السوقي والمكانة الذهنية
خدمة  تكونثم  ،عليها أيجري عملية التجربة والخط ةعندما يكتشف الريادي فرصة سوقي ،علىالأ 

تصاالت شخصية اجراء إبستغالله لتلك الفرصة اويتوسع المسوق الريادي في نشاطه و  ،الزبائن
فالمسوق الريادي ال يعتمد على المزيج  ،حتياجاتهماومباشرة مع الزبائن ليكتشف تفضيالتهم و 

وهذا  ،تصاالت الشخصية المباشرة مع الزبائنالتسويقي التقليدي بل يعتمد النهج التفاعلي واال
 .(Ionita, 2012, 139)يجابية لدى الزبون الفم اإل يعزز كلمة
المجاالت  ليه المنظمة في الكثير منإساس الذي تستند تفضيالت الزبون الأ  تعدّ و 

الزبون  يعدّ ولهذا السبب  ،تصال الذي تعتمدهسلوب التوزيع وطبيعة االأ  كتحديد المنتج وسعره و 
بنى المنظمات التي تت أنولعل هذا ما يبرر  ،ن في القرارات التسويقيةالنشطي من المشاركين

 ،قامة عالقات ديناميكية معهمإ  هتمام بزبائنها وتعمل على اال يسلوكيات التسويق الريادي تول
مواكبة التغيرات التي تحدث في تفضيالت الزبائن لعتماد على المرونة للتكيف معهم واال

(Kilenthong et al, 2010, 2) . 
 للتقييم ،التواصل مع الزبائنبتجاهات السوق ايعمل الريادي على تحديث نفسه مع و 

حتياجات واالفرص السوقية الجديدة  وتقييمالعام للسوق والتخطيط للتطورات التجارية الممكنة 
وسيلة لفهم  إالالتفاعل الشخصي للريادي مع الزبائن ما هو  فإن   ،تحدثالزبائن والتطورات التي 

ستفادة الكاملة من الفرص السوقية وتحقيق المبيعات نشاء وعي الزبون واالا  و  ،حتياجات الزبونا
(Phua and Jones, 2010, 45) . 

 ،تصال مع الزبائنكبر قدر من شبكات االأأ نشاء إ  المسوق الريادي يتجه نحو  وبعامة
يكتسبها  أأنقصى قدر من الفوائد التي يمكن أأ تصال ثابت معهم لتحقيق اوالحفاظ على 

(Hapenciuc et al, 2015, 948). 
لى إالطبيعة الديناميكية التي تحكم بيئة عمل المنظمات تقود  أنوبموجب ما تقدم نرى 

ها المنظمة وبقائها هو الزبون لن   ةساس نشأأولعل  ،ديناميكية المنظمة وضرورة تجددها باستمرار
والمنظمات  ،فالعالقة بين المنظمة والزبون عالقة ديناميكية متجددة باستمرار ،جاءت لخدمته

نها تمدها ل ،التي تتبنى سلوكيات التسويق الريادي تجد سر النجاح في هذه العالقة مع الزبون
تقدم للزبائن  نفسه وفي الوقت ،بالكثير من المعلومات المهمة والتطورات السريعة التي تحدث
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 ،ستفساراتهم بشكل مباشراجابة على واإل   ،المنظمة ومنتجاتها لمعلومات التي تخصالكثير من ا
 المزيج الترويجي. عما ي رسل فيفضاًل  ،ساعدة لهمموتقديم النصح وال

 العالقات والتحالفاتبنشاء القيمة إ: خامساا 
 توفير بتحد للقيمة الحالية  بأن هاستراتيجية الريادة إ Schumpeterفسر 

بداع اإلبالسوق الموجود في توازن الستقرار ا ةزعزعبويكون ذلك  ،أفضل منها للزبائنقيمة 
(Hills and Hultman, 2006, 229). 

 فرادقدرات ال وباستعمال ،بداعيتجلى في عمليات اإل االريادي مزيجلتسويق ا يعدّ و 
ضافية للزبائن بصورة تفوق ما يقدمه إالسعر والمنتج والترويج والتوزيع بغية تقديم قيمة بودمجها 

 . (Kolabi et al, 2011, 15)رباح  نتائجها في تحقيق زيادة في ال وتتضحالمنافسون، 
شباع رغبات إ   فإن   ،ولوياتهاأهتمامات المنظمة و امركزًا مهمًا ضمن  يحتل الزبونو 

 ،حمد و محمدألتميز المنظمة وتفوقها ) اً قوي   اً وسبب قيمةأ  رضائها تعدّ إلى إ   الزبون والسعي
2016، 52.) 

ساسية في المنظمات التي تتبنى سلوكيات التسويق حد المكونات المهمة والأالشبكات  وتعدّ 
زبائن محتملين،  إلىتسهم في تزويد المنظمة بمعلومات مهمة تساعدها في الوصول  إذالريادي، 

كتشاف القيمة غير المستغلة ي مصدر الفضاًل عن معلومات الموردين والمنافسين، فه
دارةوتخصيص الموارد بكفاءة و   .(Kilenthong et al, 2010, 2)المخاطر  ا 

توسيع قدرات بنشاء القيمة ا  نواع التحالفات و أبعض  إدارةتعلم كيفية  إلىالمنظمات بحاجة و 
لى إ( يشير 18الشكل ) خرى،العالقة مع المنظمات ال   إدارةتكون المنظمة بارعة في ل ،التحالف

 ,Kale and Singh) وهي: ،التحالفات دارةساسية في تطوير قدرات المنظمة إلثالث لبنات أ

2009, 51-53, 60) . 
زدياد خبرة المنظمة في مجال التحالفات تساعد في االقدرة على بناء التحالفات من الخبرة:  .1

 بناء مهارات التحالف.

نتائج هذه الوظيفة  وتؤثروظيفة متخصصة بشؤون التحالف،  إعدادنشاء وظيفة للتحالف: إ .2
 قدرات المنظة على التحالف. في

خرين، نظمة مسك المعرفة وتعليمها لآلنشاء عمليات التعلم وتراكم المعرفة: تستطيع المإ .3
 يستعملهان أحالف، التي يمكن دورة حياة الت فيشكال معرفية نتيجة تراكم المعرفة أوبناء 

 المنظمة. ن فيو خر اآل
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 (18الشكل )
 قيادة قدرات المنظمة على التحالف

Source: Kale, Prashant & Singh, Harbir, (2009), Managing Strategic Alliances: What 

Do We Know Now, and Where Do We Go From Here?, Academy of 

Management Perspectives, https://aom.org.  

شارا ضمن إ إذ ،بنموذج يعبر عن مفهوم التسويق الريادي Bjerke and Hultmanجاء و 
ال تكون بالضرورة  داء عملها وخدمة زبائنهاتي تحتاجها المنظمة في أالمواد ال إلى أنالنموذج 

نشائها للزبائن ال تكون على المستوى إوالقيمة التي تعمل المنظمة على  ،جميعها مملوكة للمنظمة
تحقيق النمو  إلىفالمنظمات التي تسعى  ،التعاون بين عدة جهات كشركاء عملب تنشأل ب ،الفردي

 .(Johan and Hultman, 2006, 11)تعتمد على الشركاء في زيادة قيمة الزبون 
طراف ذات نشاء عالقات جيدة مع جميع الإالريادي على الشبكات في  يعتمد المسوقو 

تستطيع المنظمات االعتماد عليها لمتابعة  إذ ،جيدةنشاء تحالفات فهي وسيلة إل ،العالقة
نشاء فرص جديدة وتسليم الزبائن منتجات متقدمة تفوق إ إلىتقود و  ،التغيرات البيئية التي تحدث

على  الصغيرة منها وبخاصة اتتمكن المنظم لنهاهم جوانب النجاح أمن  تعدّ  إذن ،المنافسين
 .(Kilenthong, 2011, 28, 2)لتغلب على نقص المواد 
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وعة من المبادالت مع مجموعة متنباليوم تندمج  منظمات إلى أنشارة ويمكن اإل
التي تكون على شكل شبكة من  ،تشكيل شبكة للقيمة بينها إلىتقود و  ،خرىالمنظمات ال  

 تبادالت معقدة بين تلك المنظمات المشاركةبو غير ملموسة أالعالقات لتوليد قيمة ملموسة 
كتساب ا إلىالمنظمة  أفرادجراء التحالفات بشكل متكرر يقود إن إف، (80 ،2006 ،)سعادي

التفاعل مع تحالفات الحقة جديدة وتسهيل تفسير حاالت و خبرة واسعة في مجال العمل 
 .(Anand and Khanna, 2000, 298)عند حدوثها  ئالطوار 

بعد من أ على ما هو التركيز إلىتحتاج فنشاء القيمة لزبائنها إلى إالمنظمة  تسعىوفي هذا 
 ،الخارجية مع الموردين والموزعينلى سلسلة القيمة إوالنظر  ،سلسلة القيمة الداخلية الخاصة بها

لن المنافسة  ،في تقديم القيمة للزبائن كلهداء النظام ألتحسين  ،وفي نهاية المطاف مع الزبائن
بداًل من ذلك بدأت المنافسة تأخذ شبكة توصيل و  ،في السوق لم تعد تجري على المستوى الفردي

 .(Kotler and Armstrong, 2012, 341, 47) كلهاالقيمة 
هي فوائد الشبكات والتحالفات في المنظمات التي تخوض المخاطر المجال  هذا وضمن

 .(Kilenthong et al, 2016, 9)من المجازفة في المخاطر  تتحاشىأكثر من المنظمات التي 
خيرة جميع مواردها وتسخر ال ،ولويات المنظمةأهم أالزبون من  أنوبناًء على ما تقدم نرى 

رضائه وقدراتها ي الزبون يجاد قيمة جديدة ترضإن إف ،خر للفرصةالوجه اآل تعدّ والقيمة  ،لكسبه وا 
 ونتيجة الظروف االقتصادية المخيمة على بيئة اليوم ،مور الصعبةوتشبع حاجاته غدت من ال

وصلت  ،ذواق الزبائنأوسرعة تقلب  ،وقلة الفرص ،برزها شدة المنافسة بين المنظماتأومن 
 أنهومن البدهي  ،ستثمارهااستغاللها و ابد من  ن القيمة التي تكتشفها الأالمنظمات الى قناعة ب

تشارك  فهي الالمكتشفة جديدًا  تلك القيمة وحدها ن تقدمأن المنظمة التي تستطيع إ القول يمكننا
جدًا بسبب تلك الظروف االقتصادية التي  االيوم من صعب صارمر ولكن هذا ال ،حدًا معهاأ

نجد المنظمات بدأت  ولذا ،مكانية تقديمهاا  لى السرعة و إفضاًل عن الحاجة  ،منها اً ذكرنا جزء
ن تخسر أالفوائد المتحققة منها بداًل من خرى معها على حساب أ  شراك جهات إ إلىبالتوجه 
 .كلهاو الفرصة أالقيمة 

منظمات تمتاز  هيالمنظمات التي تتبنى سلوكيات التسويق الريادي  أننرى لذا و 
ز على التحالفات والعالقات مع ن تركأعليها  ينبغيولذا  ،ستغالل الفرصابالتوجه نحو النمو و 

 نشاء القيمة لزبائنها. إخرين لتحقيق النجاح في اآل
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 التسويق غير الرسميبحوث : سادساا 
وهي  ،عمال الصغيرةال دارةإل مرادفةفي الكثير من الدراسات تأتي كلمة الريادي 

وفي ظل هذا المفهوم  ،في مراحل النمو المبكرة كهذه يكونالتسويق في منظمات  تعني أن
الشخصية وشبكة العالقات الخاصة  هدافالأ  وتوضح ،ةالتسويق غير رسمي نشطةأ كونت
موارد   جري عمليات التخطيط والتحليل للسوق في مرحلة تتميز بمحدوديةت إذ ،المنظمةمالك ب

 بداعتتميز بالتوجه نحو الفرص والتركيز على اإل كهذه ن شخصيةأعلما  ،المنظمة
 (Hills and Hultman, 2006, 230). 

تخذ وت   ،نها غير رسميةأب تتصفالتسويق الريادي  إطارعملية صناعة القرارات في و 
وتعتمد على المهارات الخاصة بالريادي ودرايته بالعمل وخبراته  ،وتكون غير مهيكلة ،بشكل حر

المزايا  هكون مثل هذتوعادة  ،في نمو المنظمة وتطورها ولذا يكون دوره كبيرا ،الذاتية وحدسه
 .(Kangasmaki, 2014, 89)في المنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل كبير تتواجد 

وتحصل على المعلومات  ،متكيفة مع السوقالرتجالية و باال توصفالمنظمات الريادية و 
ها تعتمد على المنهج غير ن  إ، فالرسمية منبعيدًا  التفاعل المباشر مع الزبائن منالمطلوبة 

في البيئة المضطربة  وبخاصةالذي يؤثر في عمليات المنظمة  ،الرسمي في التخطيط للسوق
(Kilenthong, 2011, 29, 31). 

نتائج تلك البحوث التي  في يؤثربحوث التسويق غير الرسمي تكون غير علمية، وهذا و 
 االستعجال مددثناء أبحوث التسويق غير الرسمي  تستعملن أتكون غير دقيقة، وينبغي  قد

 .(Ewah, 2013, 167)بالمشكلة  ة، عندما يكون المسوق على درايوحسب
 و أبناء عالقات في شبكات سواء كانت شبكات شخصية  إلىيحتاج الريادي و 
سلوب غير رسمي ولكن ليس كثيرًا لن هذا ال ،عمال لتحقيق التفاعل مع الزبائنأشبكات 

عمال بتكار الابداع و إت والمشاركة في روري لتطوير المنتجاضلن مسح المعلومات 
(Deacon and James, 2014, 16). 

ساليب أ استعمالالريادي يعول على  أنالتسويق التقليدية نجد  مناهجالمقارنة مع  وعند
 .(Phua, 2013, 220) التسويقية عمالهأ إدارةغير رسمية في 

الى المعرفة  مستنداً غير رسمي  سلوبأبالتسويق  نشطةأ ويلتزم الريادي بممارسة
منهجًا فالمنظمات التي تتبنى  ،تصاالت الشخصية المباشرة التي يجريهاالخاصة التي يمتلكها واال

فتكون صغيرة وميزانيتها محدودة  ،كتشاف الفرصالى لالو تكون عادة في المراحل  كهذا
(Viegas, 2014, 5). 
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 تعتمد ال و  ،تعدل مع التفيذالتي طارئة الستراتيجية اإلفالتسويق الريادي يعتمد على 
يمتاز المسوق الريادي بالسرعة البدهية والحدس والفهم  إذ ،على التخطيط الرسميقراراته دائمًا 
فيساعد كل هذا على تحديد الفرص السوقية المناسبة  ،تصاالت المباشرةالواسع واال

(Kilenthong et al, 2010, 4). 
نتيجة الظروف االقتصادية التي تمر بها منظمات اليوم  أنهوبناًء على ما تقدم نرى 

لى تسخير بعض الممارسات التي تخدم العمل إالحاجة  ظهرت ،وتعدد مراحل دورة حياتها
ن والمتخصصين يكاديميالمعروفة لدى الممارسات التسويق الرسمية  منالتسويقي وتكون بعيدة 

والتصرف مع بعض  ،الشخصية لخدمة العمل كتسخير المسوق الريادي العالقات ،في التسويق
ستفادة واال ،قفاالمو  تلكلحدس تجاه امعتمدًا على ي هالعمل بشكل بد جهه فياالمواقف التي تو 

خرى ذات العالقة طراف الوشبكة العالقات التي يمتلكها مع الزبائن وال من الخبرة الخاصة
صناعة قراراته للديه ن تكون أشكال المعلومات التي يحتاج أبالعمل بغية الحصول على كل 

ن ألم نقل من المستحيل  إنن هذه الممارسات يكون من الصعب جدًا أعلما  ،نشطة العملأتنفيذ ل
 . ولذا يكون التمييز في التسويق الريادي منفردًا ويصعب تقليده ،تجدها متطابقة عند شخصين
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 المبحث الثالث
 الدراسة أبعادالعالقة الفلسفية بين 

ستراتيجية والذكاء تصويب نقاط التقارب الفكري بين القيادة اإل إلىيهدف هذا المبحث 
بغية  ،ساس المرتكزات النظرية للدراسةأعن سلوكيات التسويق الريادي على  فضالً  ،التسويقي

يتناول  إذ ،الدراسة إليهانظري يبرر منطقية النتائج التي توصلت  إطارسناد الجانب العملي بإ
 :يأتيالمبحث ما 

 وسلوكيات التسويق الريادي ستراتيجيةولا: العالقة بين القيادة اإلأ
الحدود  وصارتمكانات التنبؤ إتمتاز بيئة اليوم بكثرة المخاطر وسرعة التقلب وتالشي 

العمليات والهياكل التنظيمية للمنظمات  وصارت ،مكن الوقوف على حقيقتهي ال االتنظيمية سراب
حرى و بالأمرًا صعبًا أالتقليدية  دارةجعل كل ذلك التخطيط وعمليات اإلف ،كبيت العنكبوت ةوهن

القيادة الموجودة في المنظمة على تجاوز الممارسات  فأرغم ،حيانمستحياًل في الكثير من ال
وكان التسويق الريادي في  ،مع معطيات هذه البيئة تتالءملى تبني سلوكيات إالتقليدية واللجوء 

نظمة للخروج بنتيجة من الظروف التي دوات التي تبنتها قيادة المفضل الأهذه الظروف  من 
 (. 77 ،2010 ،تحيط بها )صادق

سلوك التسويق الريادي من السلوكيات التي يطغي عليها سمة المبادر والمبدع  ويعدّ 
بل هو فن  ،لزبونلتحقيق قيمة لعمال الجديدة در على تحمل المخاطر المصاحبة للوالمبتكر والقا

عالقاته الشخصية  اً فكار المبدعة مسخر قائد المنظمة في البحث عن الفرص الجديدة وتقديم ال
 (. 61 ،2014 ،لحصول على الموارد لتحقيق قيمة محسوبة للزبون )البغدادي والعطويل

هم أ حدأالريادي ك التسويقالتركيز على  نحوعمال بالتوجه قادة منظمات ال وبأت
حداث التغييرات المهمة في إل ،طرائق الجديدة في العمل بداًل من المبادئ التقليديةالالسلوكيات و 

 (. 79 ،2011 ،سواق )سعيدال
لتخطيط والتفاوض السليم لوفنون القيادة  اإلداريةن يكتسب الريادي المهارات أينبغي و 

صلة بكل يالتي تمت ب وبخاصةوالمطالب الفنية  ةحالة من التوازن بين عمل المنظم نشاءإبغية 
 (. 26 ،2010 ،خرونآالعاملين والزبائن والموردين )العبادي و  فرادال إدارةمن 

 هوستغاللها استراتيجية للتنقيب عن الفرص و الذي تعتمده القيادة اإل الساسيالمحرك و 
التغيير حداث التغييرات على مستوى الصناعة وتطلق مديات إتمكنها من  إذ ،القدرات الريادية

 إلى تؤديخفاق في تبني الريادة بقدراتها اإل لن   ،المطلوبة وتؤشر طبيعة ونطاق ومجال المنافسة
 .(Abdelgawad,2013, 42-43)ستراتيجية وتقوض موقف المنظمة في السوق ضعف القيادة اإل
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لى إن توصل المنظمة أستراتيجية تود ا كانت القيادة اإلإذمن المنطق  أنهنرى  ولذا
تدرك  أنوينبغي  ،نها ستسخر ممارساتها لتحقيق ذلكإالمستوى الريادي في سلوكياتها التسويقية ف

والمنظمات  ،مرتكزًا مهمًا في بيئة اليوم غداالتسويق الريادي  أن سلوكياتستراتيجية القيادة اإل
نشطة أداء أطبيعة بمزجها  إلىن تسعى أو  ،ن ال تغفل عن هذه الحقيقةأالتي تريد النجاح ينبغي 

مام أيشكل عائقًا  صارلن التسويق التقليدي  ،مستقبلها فييجابية إ تأثيراتالمنظمة لما لها من 
نها تثقل كاهل المنظمة بالكلف المالية إف ،عندما نتحدث عن الكلف وبخاصةتحرك المنظمة 
 سلوكيات التسوق الريادي.مع والزمنية مقارنة 

 يقي وسلوكيات التسويق الرياديثانياا: العالقة بين الذكاء التسو 
على المحك في بيئة ديناميكية تشهد تقلبات  صاربقاء منظمات اليوم على قيد الحياة 

لذكاء التسويقي يجعلها في مكانها الصحيح ضمن الظروف لالمنظمة  استعمال ن  إف ،سريعة
 . (Nazari et al, 2015, 213)المحيطة بها 
 إطاربرز التوجهات التي تجعل المنظمات التي تتبناها في أالذكاء التسويقي من  ويعدّ 

ن الذكاء التسويقي بكل ما يحمله من القدرة على أوما يدعم هذا العرض هو  ،الريادية المنظمات
عن اضطرابات البيئة وتحركات  ينالوقت والسرعة المالئمفي توفير المعلومات المناسبة 

 (.113 ،2013 ،ظة على ريادتها )عبدالرحمنداة بيد المنظمة للمحافأ ، هوالمنافسين
المنظمات التي تتبنى عمليات التسويق الريادي تكون قادرة على تحديد الفرص الحالية و 

تقود و  التسويقيبرزها في المعلومات التي تصل من الذكاء أبعدة طرائق ، والمستقبلية في السوق
 (. 105 ،2011 ،فكار مبدعة )سعيدأكتشاف الى إ

 استعمالعدم  هومستوى الريادة فيها  ضالمنظمات التي تتسم بانخفا فيوالسبب 
المنظمات التي تولد  لن   ،كمل وجه لخدمة مبادرات الريادةأعمليات الذكاء التسويقي على 

ضافية في منتجاتها على إبداعات إن تنمي أكميات كبيرة من بيانات السوق يكون باستطاعتها 
منظمات على علم بما تحتاجه من ال هذهوتكون مثل  ،وقحساب المنافسين لها في الس

 . (Bhuian et al, 2005, 10, 12)كثر قيمة أي المعلومات التي تكون أو  ،المعلومات
المنظمات التي تتبنى سلوكيات التسويق الريادي تشهد حالة من  أن  ما تقدم نرى وم

ن هذه الحالة تكسر الكثير من أرغم من و  ،التسويق التقليديمع نفتاح في التصرف مقارنة اال
لى تشعب العمل إنفتاح في المقابل يقود االفداء العمل أالحواجز والعوائق التي كانت تهيمن على 
سلوكيات التسويق بولكي تحقق المنظمة غاياتها  ،والخروج عن الحدود التنظيمية المعروفة
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اء التسويقي لتجهيز المنظمة تي دور الذكأوهنا ي ،بد من توجهها بالشكل الدقيق الريادي ال
 طراف الخارجية.مع ال وبخاصةلى التصرف بحساسية إبمعطيات مهمة تقودها 

 ستراتيجية والذكاء التسويقيثالثاا: العالقة بين القيادة اإل
ولكن الحاجة  ،ستراتيجية الكثير من المعلومات الداخليةفي صياغة القرارات اإل تستعمل

التي تكون ذات عالقة باتجاهات السوق  وبخاصة ،بد منه ال أمرلى معلومات خارجية إ
لى المعلومات إتزيد حاجة قادة المنظمات  إذ ،قتصادية والسياسيةوالمنافسين والتقلبات اال

لى النجاح في الظروف إن يقود أعدم اليقين يمكن  عندالقرار  لن   ،المناسبة في الوقت المناسب
 . (Ozturk et al, 2012, 228) وحسبالحالية 

ن أبد  وال ،ستراتيجية التغيرات والتقلبات المصاحبة للبيئة الخارجيةالقيادة اإل مشكلة وتعدّ 
جراء إستراتيجية وعلى القيادة اإل ،جل النجاح في العملواليقظة تجاه البيئة ل ،لية التغييرآتفهم 

التطورات الجديدة  أمامالمسح المستمر للبيئة الخارجية وتكثيف جهود مراقبتها بغية تحديث نفسها 
زيادة وتعقيد حجم  لن  لى الذكاء التسويقي إوتوكل هذه المهمة  ،في السوق تحدثالتي قد 

 . (Iegaekemen, 2014, 68)لى الذكاء التسويقي إالمنظمة يزيد الحاجة 
 ووفقًا لتوجهات الباحثين يعدّ  ،الدراسات الحديثة بموضوع الذكاء التسويقيولذلك اهتمت 

تساعدهم في تحقيق  والقدرة ،وكبار قادة المنظمةأو منظمة أقدرة يتمتع بها سواء كان فردًا 
 . (Nazari et al, 2015, 215)نشاء الرؤية و إلألغايات ا إلى و الوصولأو الخطط أستراتيجية اإل

تقديم بفاعليته  وتزيد ،الذكاء التسويقي منطلقًا جوهريًا لتشكيل القدرات التسويقية دأ ع  و 
ستغالل الفرص والحد من خطر افي مجال  وبخاصة ،المعلومات لصانعي قرارات المنظمة

 (. 1 ،2011 ،المنافسين ) ديركي
عتماد ا لن   ،جراءات المستقبليةالقرارات واإل ذاتخاالذكاء التسويقي وسيلة تدعم  ويعدّ 

جراءات من اإل تخاذ المزيدامكنه من يقائد المنظمة على الذكاء بداًل من المعلومات العامة 
 . (Fries, 2006, 8)المتعلقة بالتركيز على المستقبل وتحليل السيناريوهات وبناء التوقعات 

ن تكون على شكل حلقة مغلقة تدور بين القيادة أعملية توليد الذكاء التسويقي ينبغي و 
لى إستراتيجية التغذية العكسية الراجعة من القيادة اإل لن   ،ستراتيجية وفريق الذكاء التسويقياإل

 ،التي ستواجه المنظمة في المستقبل الساسيةفريق الذكاء تكون على شكل نظرة ثاقبة للقضايا 
ستراتيجية تركيز على نقاط معينة تراها القيادة اإلاللى تسويقي إتوجه فريق الذكاء ال خرىأ  وبعبارة 
 . (Crowley, 2004, 67)حداث جديدة أا يرصد من مّ عفضاًل  ،مهمة



131 

نشاء الذكاء سواء باشتقاق إ  ن ينظر قائد المنظمة في تحسين فرص أأ ينبغي و 
تكون ل ،المعلومات إلىقنوات مختلفة للوصول  باستعمالو أالمعلومات من عدة مصادر 

سلوب نشر الذكاء التسويقي في أن يعيد النظر في أأ وينبغي ،نشطة الريادة موثوقًا بهاأأ
 . (Bhuian et al, 2005, 16)المنظمة 

ستراتيجية والذكاء شكاًل ومضمونًا بين القيادة اإل اً كبير  اوبناًء على ما تقدم نرى تقارب
ستراتيجية تتخذ من قمة القيادة اإل أن  ي منظمة نجد الهيكل التنظيمي ل رؤيةفعند  ،التسويقي

ن و يستدل به الباحث اً طالع على دراسات نظم المعلومات والمعرفة نجد هرماالوب ،الهرم مكانًا لها
وفي ذلك  ،ذكاء في نهاية المطاف تصير حتىالبيانات  تحدث فيلبيان عمليات التحول التي 

 أّماوهذا دليل على التقارب الشكلي للمفهومين.  ،يضاً أأ خذ قمة الهرم موقعًا له يأ الذكاءالهرم نجد 
ستراتيجية نشاط والقرارات التي تتخذها القيادة اإلالمن  اً كبير  اً جزء ثمة فإن  من ناحية المضمون 

 أوو السوق أو المنافسين على مستوى الزبائن أ ذلك ظمة سواء كانقع خارج المنتتعلق بأمور ت
فرص وتهديدات محتمل ولكل جهة من هذه الجهات  ،و الحكومةأو الموردين أعمال شركاء ال

ستراتيجية بمستوى المسؤولية للتعامل مع ولكي تكون القيادة اإل ،ي لحظةأن تحدث في أأ  حدوثها
 ،قد يحدث أمري لتكون جاهزة لتحديث مستمر لمعلوماتها  إلىبحاجة  فهيكل هذه الحاالت 

فكار نيرة أستراتيجية وتجهيزها بتي دور الذكاء التسويقي في تحديث معلومات القيادة اإلوهنا يأ
 مل مع المحيط الخارجي.اللتع
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 الفصل الخامس
 الدراسة وتحليلها بعادأ  وصف 

لوصف متغيرات الدراسة  ،عينة الدراسةجابات إ  نتائج  ويحللهذا الفصل  يعرض
تضمن هذا الفصل  إذ ،اختبارهابفضاًل عن التحقق من مدى سريان فرضيات الدراسة  ،وتحليلها

 تية:المباحث اآل
 وتحديدها: وصف متغيرات الدراسة األّولالمبحث 

 الدراسة أبعادرتباط بين ثاني: تحليل عالقات ال المبحث ال
 الدراسة أبعادثالث: تحليل عالقات األثر بين الالمبحث 
 الدراسة أبعاد: تحليل عالقات التباين بين رابعالالمبحث 
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 األّولالمبحث 
 وتحديدهاالدراسة  متغيراتوصف 

دوات الدراسة باعتماد مجموعة من األ بعادهذا المبحث وصفًا تحليليًا أل يتناول
 منمن المؤشرات الخاصة بكل بعد  عينة الدراسةستجابة استدالل على حصائية المناسبة لالاإل

نحرافات المئوية والمتوسطات الحسابية وااليتناول التوزيعات التكرارية والنسب  إذ ،متغيراته
 :وكما يأتي ،عام للدراسة مجتمعةالتي تساعد على تحديد المعدل ال ،المعيارية لكل متغير

 ستراتيجيةالقيادة اإل متغيراتاوًل: وصف 

 ساسيةوصف الكفاءات األ -1

( الذي يمثل التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والمتوسطات 8تشير نتائج الجدول )
 بمتغيرالخاصة  المؤشراتالتي تمثل  ،(X9-X5)للمؤشرات نحرافات المعيارية الحسابية واال
وبلغ معدل  ،المتغير امتفقون مع هذ عينة الدراسةمن  %(76.58) أنلى إ ،ساسيةالكفاءات األ
 ،(3.98بمتوسط حسابي قدره ) ،%(6.00) بلغ معدل غير المتفقينو  ،%(17.44) المحايدين

 إذ ،ساسيةالكفاءات األ متغيرمع  عينة الدراسةتفاق ايعني  وهذا ،(0.86نحراف معياري قدره  )او 
( على مقياس ليكرت الخماسي المعتمد 3المتوسط الفرضي ) علىلمتوسط الحسابي العام زاد ا

 إذ ،ساسيةسهاما في تعزيز الكفاءات األإ المؤشراتكثر أمن  (X5)المؤشر  يعد  في الدراسة، و 
لمصرف صورة واضحة عن كفاءاتها دارة اإمتالك ت) إلى هذاويشير  ،%(88.6) جاء بمعدل قدره

سهاما في تعزيز الكفاءات إ المؤشراتقل أ (X9)المؤشر وكان  ،(ها في المصرفساسية ودور األ
صرف قادرة على تحديد دارة المإ) إلى هذاويشير  ،%(70جاء بمعدل قدره ) إذ ،ساسيةاأل

تدل على  ةشار إوفي ذلك ، (المطلوبة هدافساسية التي ال غنى عنها في تحقيق األأ الكفاءات األ
 أهميةدراك لديهم برتفاع مستوى اإلال لعينة الدراسة ةواضح عد  ت   بمؤشراتهاساسية الكفاءات األن أ

القيادة حد المصادر المهمة لممارسات أ ابوصفهالكفاءات األساسية  يؤديهالدور الذي 
 .ستراتيجيةاإل

 . وصف الثقافة التنظيمية2

لواردة في ، ا(X14-X10)تبين أن المعدل العام لمتغير الثقافة التنظيمية وللمؤشرات 
%( من 62.84( كانت مع االتجاه اإليجابي حسب إجابات عينة الدراسة، إذ أن )8الجدول )
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اإلجابات جاءت بدرجة اتفق بشدة واتفق، وبالمقابل كانت اإلجابات األخرى باالتجاه السلبي 
%( باالتجاه المحايد، وعزز  تلك المعدالت قيم الوسط 27.72%(، وكانت )9.48وكانت )
 أفرادتفاق إ مما يعني(، 1( و )3.76، إذ وصلت على التوالي )ي واالنحراف المعياريالحساب

زاد المتوسط الحسابي العام عن المتوسط الفرضي  إذ الثقافة التنظيمية متغيرمع عينة الدراسة 
 المؤشراتكثر أمن  (X10)المؤشر  يعد  و  ( على مقياس ليكرت الخماسي المعتمد في الدراسة،3)
دارة إعتمد ت) إلى هذاويشير  ،%(77.1) جاء بمعدل قدره إذ ،الثقافة التنظيميةي تعزيز سهاما فإ

المؤشر وكان  ،(منافسينال منالمصرف على عدد من القيم والمعايير الثقافية التي تميزها 
(X11) إدارة المصرف تسعى ، إذ بين )الثقافة التنظيميةسهاما في تعزيز إ المؤشراتقل أ

مما يشير إلى  ،%(44.3جاء بمعدل قدره ) إذ وس خاصة لرعاية المبدعين(،للحصول على طق
 المهمة المصادر أحد ابوصفهتؤكد أهمية الثقافة التنظيمية  فيها أن اغلب المنظمات المبحوث

   .اإلستراتيجية القيادة لممارسات

 س المال البشريأ.  وصف ر 3

اهتمامًا  ثمةبأن  فيها مبحوثأسفرت إجابات عينة الدراسة على مستوى المنظمات ال
مكانية تسخيره في ميدان العمل لصالح سلوكيات التسويق الريادي ، وهذا ما برأس المال البشري وا 

إذ أن (، 8الواردة في الجدول ). (X18-X15)أقرته إجابات عينة الدراسة وضمن المؤشرات 
%( محايديين، في 15.00) وهناكتفق بشدة واتفق، أ%( من اإلجابات جاءت بواقع 75.03)

وبمتوسط حسابي قدره %( من عينة الدراسة غير متفقين بشدة وغير متفقين، 10،03حين أن )
حرص إدارة ت، )(X17)يفسره المؤشر  هذاوسبب  ،(0.84نحراف معياري قدره  )او  (،3.92)

المصرف على وجود برامج لتطوير مهارات الكادر بشكل عام(، إذ جاء بمعدل قدره 
إدارة بذل تاألشارة بأن ) لمن خال هذا، فقد عارضا (X16, X15)والمؤشران  %(،80.00)

إلى دارة المصرف إ سعيذوي الخبرات والمهارات العالية، وتحتفاظ بالموظفين المصرف جهدًا لإل
 ةشار إوفي ذلك %(، 72.9بواقع ) هذا، وكان (ستقطاب الموظفين من حملة الشهادات والخبرةا

دراك لديهم رتفاع مستوى اإلال لعينة الدراسة واضحاً  يعد   بمؤشراته بشريس المال الأر  إلى أن
القيادة حد المصادر المهمة لممارسات أبوصفه رأس المال البشري  يؤديهالدور الذي  أهميةب

  .ستراتيجيةاإل
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 خالقية. وصف الممارسات األ4

خالقية، والتي تقيس متغير الممارسات األ (X23-X19)تبين من تحليل المؤشرات 
(، إن المعدل العام للممارسات األخالقية كان مع االتجاه اإليجابي حسب 8والواردة في الجدول )

ت جاءت بدرجة أتفق بشدة و أتفق، %( من اإلجابا75.16إجابات عينة الدراسة، إذ تبين أن )
برامج على أن إمتالك المصرف  فيها يعود إلى اتفاق جميع المنظمات المبحوث هذاوالسبب في 

 هذالتطوير الممارسات األخالقية، وبالمقابل كانت اإلجابات األخرى باالتجاه السلبي وكان 
(، 4.02%(، وجاء ذلك بوسط حسابي قدره )16.56%(، والمحايد كان بمعدل )8.28بمعدل )

 (X20)وأن أبرز مؤشر أسهامًا في إغناء هذا المتغير هو المؤشر (، 0.84وانحراف معياري )
(، وكان ولوياتها تحقيق النزاهة في العملأكون من ي أندارة المصرف على إحرص تلى )ويشير إ

فقد كان أقل مؤشر إسهامًا في تعزيز الممارسات  (X22)%(، أما المؤشر 81.5بمعدل قدره )
( وبمعدل خالقية لموظفيهالمصرف برامج لتطوير الممارسات األا لدى إدارةاألخالقية، إذ بين )

لعينة الدراسة  ةعد واضحبمؤشراتها ت خالقيةالممارسات األ إلى أنشار ذلك إ وفي%(، 58.6)
حد المصادر المهمة لممارسات أ ابوصفه ؤديهتالدور الذي  أهميةدراك لديهم برتفاع مستوى اإلال

 .ستراتيجيةالقيادة اإل

كان  ستراتيجيةمارسات القيادة اإلببعد مالمتغيرات الخاصة  أنوبناًء على ما تقدم نرى 
طبيعة الكفاءات  ألن ،فيها نشطة المصارف المبحوثأفي مديات  سهام واقعي وتجسيد ملحوً إلها 
س المال البشري أوالثقافة التنظيمية وما تمليه من ممارسات ور  آتساسية وما تخفيه من مفاجاأل

ية مع ن المقامات كلها كانت متماشأخالقية من شمن قدرات وما ترفعه الممارسات األوما يعطي 
يجابية لبروز إفقد جسدت النتائج حالة  ،المجالراء في هذا آمن  الدراسة عينةما كان لدى 

 إذ ،فيها نشطة المصارف المبحوثأ إطارستراتيجية بشكل مفعم بالحيوية في ممارسات القيادة اإل
جديدة ناء توجهات منطلقًا لب عد  يستراتيجية بهيئتها الفاعلة تحقيق ممارسات القيادة اإل أن لنان يتبي  

 يكون عليه في المستقبل. أن في المصرف يبتغيهما  إلىللوصول 
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 (8الجدول )
القيادة  لمتغيراتنحراف المعياري سب المئوية والمتوسط الحسابي وال والن التكراريالتوزيع 

ستراتيجيةاإل

X5 

X6 

X7 

X8 

X9 

X10 

X11 

X12 

X13 

X14 

X15 

X16 

X17 

X18 

X19 

X20 

X21 

X22 

X23 

 

 (SPSS)حصائي على نتائج البرنامج اإل باالعتمادالباحث  إ عداد: المصدر

  الذكاء التسويقي متغيراتثانيًا: وصف 

 :وصف معلومات الزبون .1

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والمتوسطات  ( الذي يمثل9تشير نتائج الجدول )
 بمتغيرالخاصة  مؤشراتالتي تمثل  ، (X28-X24)للمؤشراتنحرافات المعيارية واال الحسابية

وبلغ معدل  ،المتغير امتفقون مع هذ عينة الدراسةمن %( 52.58) إلى أن ،معلومات الزبون
بمتوسط حسابي قدره %(، 17.14) فبلغ معدل غير المتفقين أما ،%(30.3) المحايدين
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معلومات  متغيرمع  عينة الدراسةتفاق ايعني  وهذا ،(1.07وانحراف معياري قدره  ) ،(3.48)
( على مقياس ليكرت الخماسي 3زاد المتوسط الحسابي العام عن المتوسط الفرضي ) إذ ،الزبون

معلومات في تعزيز  سهاماإ المؤشراتكثر أمن  (X27)المؤشر  يعد  المعتمد في الدراسة، و 
الحصول  على دارة المصرفإحرص ت) إلى هذاويشير  ،%(62.9) جاء بمعدل قدره إذ ،الزبون

قل أ (X28)المؤشر وكان ، (الخدمات المطلوبة بخصوصعلى المعلومات من الزبائن 
 إلى هذاويشير  ،%(37.1جاء بمعدل قدره ) إذ، معلومات الزبونسهاما في تعزيز إ المؤشرات

في ذلك ، و (دارة المصرف على المعلومات الواردة من الزبائن في تقديم خدمات مبتكرةإ دتعتم)
دراك لديهم رتفاع مستوى اإلال لعينة الدراسة ةواضح عد  ت بمؤشراتها معلومات الزبون إلى أن ةشار إ
 .التسويقي للذكاءحد المصادر المهمة أ ابوصفه ؤديهتالدور الذي  أهميةب

 وصف معلومات السوق .2

(، وقد جاءت 9، كما هو مؤشر في الجدول )(X33-X29)شمل هذا المتغير المؤشرات 
%( من اإلجابات بدرجة أتفق 65.98يجابي، إذ تبين أن )إجابات عينة الدراسة بحالة االتفاق اإل

أثرًا في  يعود إلى اتفاق عينة الدراسة على أن لمعلومات السوق  هذاوالسبب في  بشدة وأتفق،
ء التسويقي للمنظمات المبحوثة، وبالمقابل كانت اإلجابات األخرى باالتجاه السلبي تشكيل الذكا

(، 3.71%(، وجاء ذلك بوسط حسابي )24.58%(، والمحايد كان بواقع )9.4بمعدل ) هذاوكان 
المؤشر وأن أبرز المؤشرات التي أسهمت في إغناء هذا المتغير هو (، 0.88وانحراف معياري )

(X30)  (، 70.0) جاء بمعدل قدره إذ ،معلومات السوقسهاما في تعزيز إ مؤشراتالكثر أمن%
قل أ (X32)المؤشر وكان (، دارة المصرف للتغيرات في السوقإ تستجيب) إلى هذاويشير 

 إلى هذاويشير  ،%(57.1جاء بمعدل قدره ) إذ، معلومات السوقسهاما في تعزيز إ المؤشرات
حتياجات ا لتحديدالمعلومات من السوق باستمرار  لحصول علىعلى ا دارة المصرفإ تحرص)

 (. الزبون ورغباته

 وصف معلومات المنتج .3

-X38)اتضح أن معدل االتفاق اإليجابي للمؤشرات التي تقيس متغير معلومات المنتج 

X34) فقد  (،9والوارد في الجدول ) حسب إجابات عينة الدراسة، كانت مع االتجاه اإليجابي
من اإلجابات جاءت بدرجة أتفق بشدة وأتفق، وبالمقابل لم تتفق اإلجابات %( 69.42تبين أن )

%(، وعزز ذلك وسط حسابي 22.00%(، والمحايد بواقع )8.56األخرى، وكان ذلك بمعدل )
يعني أن إجابات عينة الدراسة تقع في مدار  وهذا(، 0.95(، وانحراف معياري )3.87قدره )

تسهم بشكل ملحوظ في  معلومات المنتج إلى أنوالتي تشير الحدود العليا تجاه هذا المتغير، 
التي أسهمت في إغناء هذا المتغير فكان  المؤشرات، أما أبرز التسويقي زيادة قدرات الذكاء

 جاء بمعدل قدره إذ، معلومات المنتجسهاما في تعزيز إ المؤشراتكثر أمن  (X34)المؤشر
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، (ف للتطورات في مجال الخدمات المصرفيةدارة المصر إ تتابع) إلى هذاويشير  ،%(78.6)
 إذ، معلومات المنتجسهاما في تعزيز إ المؤشراتقل أ (X37, X36, X35) المؤشرات توكان
 . %(67.1قدره ) متساوي بمعدل تجاء

 وصف معلومات المنافسين .4

(، 9، الوارد في الجدول )(X43-X39)احتسب متغير معلومات المنافسين بالمؤشرات 
%(، 9.7%( في حين بلغ المعارضين لهذا المتغير )65.72لتأييد لهذا المتغير )وبلغ معدل ا

(، وانحراف معياري قدره 3.79وسط حسابي قدره ) هذا%(، وكان 24.56والمحايد كان بواقع )
تفاق اإليجابي لعينة الدراسة مع هذا المتغير وفي ذلك داللة على اهمية يعني اال وهذا(، 0.99)

سهاما إ المؤشراتكثر أمن  (X40)المؤشر  يعد  و الذكاء التسويقي،  تشكيالتهذا المتغير ضمن 
دارة إ تتابع) إلى هذاويشير  ،%(74.2) جاء بمعدل قدره إذ،معلومات المنافسينفي تعزيز 

 (X41)المؤشر وكان (، المصرف سمعة ومكانة المنافسين في السوق من وجهة نظر الزبائن
 هذاويشير  ،%(61.5جاء بمعدل قدره ) إذ، معلومات المنافسينسهاما في تعزيز إ المؤشراتقل أ

 .(دارة المصرف لحصة منافسيها في السوقإتقيم ) إلى
 

المتغيرات الخاصة ببعد مكونات الذكاء التسويقي تشكل حيزًا  أنما تقدم نرى وبناًء على 
و أبالزبون  علقةالمتالمعلومات سواء  ألن ،فيها نشطة المصارف المبحوثأفاعاًل في دينامية 

مصدرًا مهمًا لتجديد  تعد   فهي ،في العمل المصرفي لها وقع مهموالمنافسين أو المنتج أالسوق 
يجاد الفرص وتجنب ا  سرار المنافسين وقراءة التوقعات و أالمعرفة وتطوير الخبرة وكشف 

 أظهرت فقد، قيمكونات الذكاء التسوي فيراء عينة الدراسة آجاء ذلك متماشيًا مع  إذ، التهديدات
 يجابي في عمل المصارف المبحوثإنتائج الدراسة تجلي حركة مكونات الذكاء التسويقي بشكل 

نطالق قاعدة لال تعد   فيها مكونات الذكاء التسويقي في المصارف المبحوث أن لنايتضح  إذ ،فيها
يئة مع معطيات الب يتناسبجراءات المصرف بالشكل الذي أفكار وتوجهات وا  تحسين  نحو

 المحيطة ويحقق للمصرف غاياته.
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 (9الجدول )
الذكاء  لمتغيراتنحراف المعياري سب المئوية والمتوسط الحسابي واإل والن التكراريالتوزيع 

 التسويقي
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 المجموع
 9.7 65.72 العام

 (SPSS)حصائي على البرنامج اإل باالعتماد الباحث إ عدادالمصدر: 
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 :سلوكيات التسويق الريادي متغيراتثالثًا: وصف 

 :النمو وصف التوجه نحو .1

المئوية والمتوسطات ( الذي يمثل التوزيعات التكرارية والنسب 10ول )تشير نتائج الجد
 بمتغيرالخاصة  المؤشراتالتي تمثل  ،(X48-X44) للمؤشراتنحرافات المعيارية الحسابية واال
وبلغ معدل  ،المتغير امتفقون مع هذ عينة الدراسةمن %( 74.27) إلى أن ،النمو التوجه نحو
 ،(4.02بمتوسط حسابي قدره ) ،%(7.14) معدل غير المتفقينبلغ و  ،%(18.58) المحايدين

 إذ ،النمو التوجه نحو متغيرمع عينة الدراسة تفاق ايعني  وهذا ،(0.91نحراف معياري قدره  )او 
( على مقياس ليكرت الخماسي المعتمد في 3زاد المتوسط الحسابي العام عن المتوسط الفرضي )

جاء  إذ ،النمو التوجه نحوسهاما في تعزيز إ المؤشراتكثر أمن  (X44)المؤشر  يعد  الدراسة، و 
وكان  ،(المصرف على توسيع قاعدة زبائنها إدارةتعمل ) إلى هذاويشير  ،%(85.7) بمعدل قدره
 جاء بمعدل قدره إذ ،معلومات الزبونسهاما في تعزيز إ المؤشراتقل أ (X48)المؤشر 

سواق وفرص جديدة تختلف عن أللبحث عن دارة المصرف إ تسعى) إلى هذاويشير  ،%(65.7)
عينة ل واضحاً  يعد   بمؤشراته النمو التوجه نحو إلى أن ةشار إفي ذلك ، و (سواق والفرص الحاليةاأل

هم سلوكيات أحد أبوصفه  يؤديهالدور الذي  أهميةدراك لديهم برتفاع مستوى اإلال الدراسة
 .التسويق الريادي

 ستغالل الفرصاوصف  .2

تحدث ستغالل الفرص امن عينة الدراسة وبشكل إيجابي على أن %( 76.43اتفق )
اسهامًا جوهريًا ومتميزًا في طبيعة واساليب تحقيق السلوك الريادي في التسويق وللمؤشرات 

(X52-X49). ( 10وكما جاء في الجدول،) ( إجابة سلبية تجاه ذلك الرأي، و 6.05مقابل )%
 يعد  و (، 0.83( وانحراف معياري )3.96) %( محايد، ودعم ذلك الوسط الحسابي17.5)

جاء بمعدل  إذ ستغالل الفرصاسهاما في تعزيز إ المؤشراتكثر أمن  (X50, X49) المؤشرين
دارة المصرف على تقديم خدمات جديدة إحرص ت) إلى هذا، ويشير لكل منهما %(80.0) قدره

مالحظة ومتابعة الفرص  ىإلدارة المصرف إتسعى )و، (هاو ما يقدمه منافسمع ومتميزة مقارنة 
سهاما في إ المؤشراتقل أ (X52)المؤشر وكان ، (مكاناتهاإستفادة منها بغض النظر عن واال

دارة المصرف إتركز ) إلى هذاويشير  ،%(71.4) جاء بمعدل قدره إذ، استغالل الفرصتعزيز 
 .(على التعرف على الفرص الجديدة

 وصف التغلغل في السوق .3

تغلغل في السوق، والذي تمثل باإلجابات الخاصة للمؤشرات وعند قياس متغير ال
(X57-X53) ظهر أن المعدل العام لالتفاق اإليجابي لعينة الدراسة على المؤشرات ،

اإلجابات  هذه%(، ويعزز 25.44والمحايد ) %( لالتفاق السلبي14.84، مقابل )%(59.72)
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( على التوالي، وأبرز المؤشرات 1.05( و )3.61معدل الوسط الحسابي واالنحراف المعياري )
دارة إ تعتمدونصه )%( 74.3وبمعدل ) (X53)التي كان لها دور في إغناء هذا المتغير 

أقل المؤشرات  (X56)(، في حين كان المؤشر التسويقنشطة أدارة إالمصرف على الخبرة في 
ف على شبكات دارة المصر إ تعتمدونصه ) %(44.2وبمعدل ) إسهامًا في تعزيز هذا المتغير

على الموقف اإليجابي مع وضوح  هذا، ويدل (جتماعي لتكون قريبة من زبائنهاالتواصل اال
 صورة التغلغل في السوق لدى عينة الدراسة ومدى إسهامها في سلوكيات التسويق الريادي.

 
 تصالت المتبادلة مع الزبائنوصف ال  .4

( والتي تقيس 10ب الجدول )وحس (X62-X58)بلغ معدل االتفاق اإليجابي للمؤشرات 
عينة الدراسة  %( وجاءت هذه النسبة تبرر بأن51.72تصاالت المتبادلة مع الزبائن )متغير اال

تصاالت المتبادلة مع الزبائن في تفعيل سلوكيات التسويق الريادي، تدرك مدى أهمية اال
%(، وكان 27.42%( والمحايدة بمعدل )20.88وبالمقابل جاءت اإلجابات المعارضة بمعدل )

إسهامًا متميزًا  (X59)(، وكان للمؤشر 1.14( وانحراف معياري )3.42بواقع وسط حسابي ) هذا
%( 55.7جاء بمعدل قدره ) تصاالت المتبادلة مع الزبائن إذعن باقي المؤشرات في تعزيز اال

المؤشر كان و (، على معالجتها وتعملدارة المصرف بالتغذية العكسية للزبائن إ تهتمويشير إلى )
(X62) جاء بمعدل قدره إذ، تصاالت المتبادلة مع الزبائناالسهاما في تعزيز إ المؤشراتقل أ 

شراك زبائنها في اتخاذ القرارات إدارة المصرف على حرص إت) إلى هذاويشير  ،%(45.7)
 (. ستراتيجيةاإل

 العالقات والتحالفاتبنشاء القيمة إوصف  .5

العالقات والتحالفات بات التي تقيس متغير إنشاء القيمة اتضح أن معدل المتفقين للمؤشر 
(X67-X63) ( 10كانت بالشكل اإليجابي حسب إجابات عينة الدراسة والواردة في الجدول ،)

%(، 11.16%( وغير المتفق بمعدل )23.14%( والمحايد بمعدل )65.7وكان ذلك بمعدل )
 إلى أنإشارة  هذا(، وفي 0.99ره )( وانحراف معياري قد3.80وعزز ذلك وسط حسابي قدره )

العالقات بعن أهمية الدور الذي تؤديه إنشاء القيمة  عينة الدراسة تمتلك تصور ملحوظ
 المؤشراتكثر أمن  (X66)المؤشر يعد  و والتحالفات في تحقيق سلوكيات التسويق الريادي، 

 هذاويشير  ،%(87.1) رهجاء بمعدل قد إذ العالقات والتحالفاتبنشاء القيمة إسهاما في تعزيز إ
 (X63)المؤشروكان (، دارة المصرف في تسويقها على السمعة والمصداقية والثقةإ تعتمد) إلى
 جاء بمعدل قدره إذ، العالقات والتحالفاتبنشاء القيمة إسهاما في تعزيز إ المؤشراتقل أ
نشاء القيمة سة إلدارة المصرف صفقات مع المصارف المنافإعقد ت) إلى هذاويشير  ،%(44.3)

 (.للزبائن
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 التسويق غير الرسميبحوث وصف  .6

والتي تقيس متغير بحوث التسويق غير  (X72-X68)تحليل المؤشرات  تشير نتائج
%( من إجابات عينة الدراسة كانت بدرجة 50.32) أنإذ تبين  (،10وكما في الجدول ) الرسمي،

ة كافية بأن بحوث التسويق غير الرسمي تعد أتفق بشدة وأتفق، وهذا يبرر امتالك عينة الدراسة قناع
من إجابات عينة  %(15.32احد المتغيرات المهمة ضمن سلوكيات التسويق الريادي، كما إن )
بوسط  هذا%(، وجاء 34.3الدراسة كانت بدرجة ال تتفق مع هذا التوجه، والمحايد كان بواقع )

سهاما في إ المؤشراتكثر أمن  (X71)المؤشر(، وكان 1.08( وانحراف معياري )3.46حسابي )
 إدارةلدى ) إلى هذا، ويشير %(62.9) جاء بمعدل قدره إذ التسويق غير الرسميبحوث تعزيز 

سهاما في إ المؤشراتقل فقد كان أ (X69)المؤشر  (، أماالمصرف فهم بدهي للسوق واحتياجاته
دارة إ تعتمد) إلى هذار ، ويشي%(42.9) جاء بمعدل قدره إذ، التسويق غير الرسميبحوث تعزيز 

  (.المصرف على الحدس بشكل كبير في قراراتها التسويقية
   

المعنوية في  ابحلته ةمتواجد تسلوكيات التسويق الريادي كان أنوبناًء على ما تقدم نرى 
 ت مألادعاء سلوكيات التسويق الريادي يبقى فارغًا ما لم  فإن   ،فيها عمل المصارف المبحوث إطار
نشاء القيمة واالتصاالت المتبادلة مع ا  جه نحو النمو واستغالل الفرص والتغلغل في السوق و بالتو 

راء آفقد جاء ذلك متماشيًا مع رسمية، غير بصورة  ةالبحثيالزبائن ودعم التسويق ببعض الممارسات 
يق و سلوكيات التس أهميةجسدت نتائج الدراسة  إذ ،سلوكيات التسويق الريادي فيعينة الدراسة 

لريادي في اسلوكيات التسويق  أنفيتضح لدينا  ،فيها الريادي في عمل المصارف المبحوث
بنجاح في المحيط التنافسي الذي  إلى العملتشكل عزمًا يقود المصرف  فيها المصارف المبحوث

 ه.أأهدافيعمل فيه لبلوغ 
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(10الجدول )  

سلوكيات لمتغيرات نحراف المعياري سب المئوية والمتوسط الحسابي وال والن التكراريالتوزيع 
 التسويق الريادي

 المتغيرات
 أتفق بشدة

5 
 أتفق

4 
 محايد

3 
 ل أتفق

2 
 ل أتفق بشدة

وسط  1
 حسابي

انحراف 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد معياري

حو 
ه ن

وج
الت

مو
الن

 

X44 

X45 

X46 

X47 

X48 

 المجموع
 العام

ا
الل 

ستغ
ص

لفر
ا

 

X49 
X50 
X51 
X52 

 المجموع
 العام

ي 
ل ف

غلغ
الت

وق
لس

ا
 

X53 
X54 
X55 
X56 
X57 

 المجموع
 العام

ال 
ت 

صال
ت

لة 
باد

لمت
ا

ائن
الزب

مع 
 

X58 
X59 
X60 
X61 
X62 

 المجموع
 العام

شاء
إن

 
القي

مة 
ب

ت 
القا

الع
ات

حالف
والت

 
X63 
X64 
X65 
X66 
X67 

 المجموع
 العام

ث 
حو

ب
ق 

سوي
الت

ير 
غ

مي
رس

ال
 

X68 
X69 
X70 
X71 
X72 

 المجموع
 15.44 50.32 العام

 (SPSS)حصائي على نتائج البرنامج اإل باالعتمادالباحث  إ عداد:المصدر
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 :رابعًا: األهمية الترتيبية لمتغيرات الدراسة
 :ستراتيجيةالقيادة اإل لمتغيراتالترتيبية  هميةاأل   .1

القيادة  متغيرات بعدالمتوسط الحسابي العام لجميع  أن( 11يتبين من الجدول )
كان  المتغيراتستجابة لجميع متوسط درجة اال إلى أن هذاويشير  ،(3.92ستراتيجية قد بلغ )اإل
وهذا  ،ليكرت الخماسي المعتمد في الدراسة مقياس( على 3كبر من المتوسط الحسابي الفرضي )أ

ستراتيجية بمستوى جيد للتأثير في اعتمدت على القيادة اإل فيها المبحوثيعني ان المصارف 
 تبني المصرف سلوكيات التسويق الريادي.

 (11الجدول )
 راتيجيةستالقيادة اإل لمتغيراتالترتيبية  هميةاأل

 المتوسط الحسابي المتغيرات ت
لمتوسط األهمية النسبية ل
 الحسابي 

 هميةمستوى األ

1 
2 
3 
4 

 (SPSS)حصائي على نتائج البرنامج اإل باالعتمادالباحث  إ عدادالمصدر:

 الذكاء التسويقي لمتغيراتالترتيبية  هميةاأل .2

الذكاء  بعد متغيراتالمتوسط الحسابي العام لجميع  إلى أن( 12تشير نتائج الجدول )
كبر أكانت  غيراتالمتستجابة لجميع ن متوسط درجات االأيعني  وهذا ،(3.71التسويقي بلغت )

وهذا يدل  ،( على مقياس ليكرت الخماسي المعتمد في الدراسة3من المتوسط الحسابي الفرضي )
اعتمدت الذكاء التسويقي بمستوى جيد للتأثير في سلوكيات  فيها المبحوثن المصارف أعلى 

 التسويق الريادي.
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 (12الجدول )
 الذكاء التسويقي لمتغيراتالترتيبية  هميةاأل

لمتوسط األهمية النسبية ل المتوسط الحسابي متغيراتال ت
 مستوى األهمية الحسابي 

 جيد 77.4 3.87 معلومات المنتج 1
 جيد 75.8 3.79 معلومات المنافسين 2
 جيد 74.2 3.71 معلومات السوق 3
 متوسط 69.6 3.48 معلومات الزبون 4

 جيد 74.2 3.71 المؤشر الكلي
 (SPSS)حصائي على نتائج البرنامج اإل عتمادباالالباحث  إ عدادالمصدر:

 
 التسويق الريادي لمتغيراتالترتيبية  هميةاأل .3

سلوكيات  بعد متغيراتالمتوسط الحسابي العام لجميع  أن( 13يتضح من نتائج الجدول )
 المتغيراتستجابة لجميع ن متوسط درجات االأوهذا يدل على  ،(3.71التسويق الريادي بلغ )

وهذا  ،( على مقياس ليكرت الخماسي المعتمد في الدراسة3ن المتوسط الفرضي )كبر مأكانت 
تبنت سلوكيات التسويق الريادي بمستوى جيد نتيجة تأثير  المبحوث فيهان المصارف أ إلىيشير 

 ستراتيجية والذكاء التسويقي.كل من القيادة اإل
 (13الجدول )

التسويق الريادي لمتغيراتالترتيبة  هميةاأل  

المتوسط  المتغيرات ت
 الحسابي

األهمية النسبية 
 لمتوسط الحسابي ل

مستوى 
 هميةاأل

 جيدة جداً  80.4 4.02 التوجه نحو النمو 1
 جيد 79.2 3.96 ستغالل الفرصا 2
 جيد 76 3.80 العالقات والتحالفاتبنشاء القيمة إ 3
 جيد 72.2 3.61 التغلغل في السوق 4
 متوسط 69.2 3.46 التسويق غير الرسميبحوث  5
 متوسط 68.4 3.42 تصالت المتبادلة مع الزبائنال  6

 جيد 74.2 3.71 المؤشر الكلي 
 (SPSS)حصائي على نتائج البرنامج اإل باالعتمادالباحث  إ عداد:المصدر
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 المبحث الثاني
 الدراسة أبعادرتباط بين تحليل عالقات ال 

الدراسة ومتغيراتها على  أبعاداط بين رتبختبار عالقات االا إلىيهدف هذا المبحث 
لبيان مستوى المعنوية ودرجة مساهمة البعد المستقل للدراسة  ،فيها المبحوثمستوى المصارف 
 للتحقق من مدى سريان فرضيات الدراسة. ،في البعد المعتمد

 ستراتيجية وسلوكيات التسويق الرياديرتباط بين القيادة اإلوًل: تحليل عالقة ال أ
ستراتيجية وسلوكيات التسويق رتباط بين القيادة االاال يةن هذه الفقرة اختبار فرضتتضم

، مجتمعة ومنفردةستراتيجية رتباط معنوية بين ممارسات القيادة الاعالقة  ثمة وهي: ،الريادي
 .مجتمعة ومنفردةوسلوكيات التسويق الريادي 

ستراتيجية بين ممارسات القيادة اإل رتباط معنويةاوجود عالقة إلى ( 14تشير نتائج الجدول ) .1
المؤشر الكلي  ارتباطقيمة معامل  تبلغ إذ ،مجتمعة وسلوكيات التسويق الريادي مجتمعة

 (. 0.01عند مستوى معنوية )، (0.621)
 (14الجدول )

 ستراتيجية مجتمعة وسلوكيات التسويق الريادي مجتمعةبين القيادة اإل رتباطال عالقة 

 عد المعتمد الب              
 البعد المستقل

 سلوكيات التسويق الريادي

 0.621** ستراتيجيةالقيادة اإل

 قبول الفرضية ختبارنتيجة ال
N = 70            P ≤ 0.01                                                                                                                      

 (SPSS)حصائي على نتائج البرنامج اإل باالعتمادالباحث  إ عداد:المصدر
حصائي تفصح عن مدلوالت فلسفية نتائج التحليل اإل أنالباحث  يرىوبناًء على ما تقدم 

بممارسات  عليهاشكاله يمكن االستدالل أتحقيق سلوكيات التسويق الريادي بكل  أن  لى إتشير 
تجسد اإلستراتيجية ستحضار ممارسات القيادة ا بأن   يمكن من القولوهذا  ،ستراتيجيةالقيادة اإل

تحقق سلوكيات ت إذ ،فقد كانت النتائج منطقية ،مديات التسويق الريادي وتتجلى في سلوكياته
للمصرف من ممارسات اإلستراتيجية ما تنتهجه القيادة ب فيها التسويق الريادي للمصارف المبحوث

 .ط المصرف والبيئة التي تعمل فيهاتراها مالئمة لنشا
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اإلستراتيجية رتباط معنوية بين ممارسات القيادة اوجودعالقة إلى ( 15تشير نتائج الجدول ) .2
خالقية( الممارسات األ ،س المال البشريأر  ،الثقافة التنظيمية ،ساسيةمنفردة )الكفاءات األ

 .0.627 .0.552شر الكلي )وبلغت القيم حسب المؤ  ،وسلوكيات التسويق الريادي مجتمعة
 (. 0.01عند مستوى معنوية )، (0.557 .0.540

 (15الجدول )
 منفردة وسلوكيات التسويق الريادي مجتمعةستراتيجية اإلبين القيادة  رتباطال عالقة 

 البعد المعتمد
 البعد المستقل

سلوكيات التسويق 
 الريادي

دة 
لقيا

ت ا
رسا

مما اإل
جية

راتي
ست

 

 0.552** ساسيةالكفاءات األ

 0.627** الثقافة التنظيمية

 0.540** س المال البشريأر 

 0.557** خالقيةالممارسات األ

 قبول الفرضية ختبارنتيجة ال
N = 70            P ≤ 0.01                                                                                                         

 (SPSS)حصائي على نتائج البرنامج اإل باالعتمادالباحث  إ عدادالمصدر: 
إلى العناية ببعض الممارسات  فيها استرعت القيادة اإلستراتيجية في المصارف المبحوث

)كاستغالل الكفاءات األساسية كأسرار تحمي المصرف من المنافسين، وترسيخ ثقافة تنظيمية 
هتمام برأس المال نشطتهم اليومية، واالأفي مزاولة  عينة الدراسةد كبناء افتراضي اتفق عليه أفرا

تجاهلها في أي عمل  يجوزيراد ومصدر للثروة، وتشجيع سمة األخالق التي ال إالبشري ك
تجاري(، وكون ان هذه الممارسات ال تدخل في مضمار واال إستثارته بالشكل اإليجابي، ولما 

الريادي فقد اتضحت الدالالت وأشرت النتائج معالم  كان المضمار تبني سلوكيات التسويق
ن أرتباط اإليجابي، وهذا ما كان سائدًا على نطاق عينة الدراسة وعلى صعيد التحليل باال

 .ممارسات القيادة اإلستراتيجية تسهم في تحقيق سلوكيات التسويق الريادي
ستراتيجية االرسات القيادة رتباط معنوية بين ممااوجودعالقة إلى ( 16تشير نتائج الجدول ) .3

( بين الممارسات 0.671بلغت اقوى عالقة ) إذ ،منفردة و سلوكيات التسويق الريادي منفردة
س المال البشري أ( بين ر 0.320ضعف عالقة )أبلغت و  ،ستغالل الفرصاخالقية و األأ 
 التسويق غير الرسمي. بحوث و 
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(16الجدول )  

 منفردة وسلوكيات التسويق الريادي منفردةيجية ستراتاإلبين القيادة  رتباطال عالقة 

 البعد
 المعتمد

 البعد
 المستقل

 سلوكيات التسويق الريادي
عدد 

العالقات 
 المعنوية

التوجه 
 نحو النمو

ستغالل ا
 الفرص

التغلغل في 
 السوق

تصالت ال 
المتبادلة 
 مع الزبائن

نشاء إ
القيمة 

العالقات ب
 والتحالفات

بحوث 
التسويق غير 

 الرسمي

 اإل
ادة

القي
ت 

رسا
مما

جية
راتي

ست
 

الكفاءات 
 ساسيةاأل

**
0.510 

**
0.612 

**
0.466 

**
0.391 

**
0.531 **0.356 6 

الثقافة 
 التنظيمية

**
0.532 

**
0.629 

**
0.635 

**
0.454 

**
0.544 **0.439 6 

س المال أر 
 البشري

**
0.510 

**
0.596 

**
0.466 

**
0.415 

**
0.491 **0.320 6 

الممارسات 
 قيةخالاأل

**
0.584 

**
0.671 

**
0.475 

**
0.350 

**
0.495 **0.332 6 

عدد العالقات 
 24 4 4 4 4 4 4 المعنوية

 قبول الفرضية ختبارنتيجة ال

N = 70            P ≤ 0.01                                                                                                  

 (SPSS)حصائي على نتائج البرنامج اإل باالعتمادالباحث  إ عداد المصدر:

خالقية التي تتبناها القيادة الممارسات األ إلى أنحصائي تحليل اإلأشارت معطيات ال
في  وبخاصةكانت لها صولة تفوق باقي الممارسات  فيها في المصارف المبحوثستراتيجية اال

وتعد  ،ستاني ذات طابع وفي ال يقبل بالغش والخداعألن المجتمع الكرد ،ستغالل الفرصامجال 
في  وبخاصة اً قل دور أ فكان رأس المال البشري أما ،ستغاللهاامور فرصة لمن يريد األ هذهمثل 

 إلىسلوب الرسمي في التسويق يحتاج ن تجاوز األأل ،التسويق غير الرسميمجال بحوث 
تقبل الفرضية  ولذا ،النجاح والتميز إلىدوار تقود المصرف أداء ذوي خبرة ومعرفة أل نموظفي
 .االولى
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 بين الذكاء التسويقي وسلوكيات التسويق الريادي رتباطال ثانيًا: تحليل عالقة 
رتباط بين الذكاء التسويقي وسلوكيات التسويق اال ةختبار فرضياتتضمن هذه الفقرة 

ويقي مجتمعة ومنفردة، عالقة ارتباط معنوية بين مكونات الذكاء التس ثمة وهي: ،الريادي
 وسلوكيات التسويق الريادي مجتمعة ومنفردة.

رتباط معنوية بين مكونات الذكاء التسويقي اوجود عالقة  إلى (17تشير نتائج الجدول ) .1
المؤشر الكلي  رتباطاالقيمة معامل  تبلغ إذ ،مجتمعة وسلوكيات التسويق الريادي مجتمعة

 (. 0.01عند مستوى معنوية )، (0.873)
 (17الجدول )

 بين الذكاء التسويقي مجتمعة وسلوكيات التسويق الريادي مجتمعة رتباطال عالقة 

 البعد المعتمد              
 البعد المستقل

 سلوكيات التسويق الريادي

 0.873** الذكاء التسويقي

 قبول الفرضية ختبارنتيجة ال
N = 70            P ≤ 0.01                                                                       

 (SPSS)حصائي على نتائج البرنامج اإل باالعتمادالباحث  إ عدادالمصدر:

حصائية التي عبرت عن التحليالت اإل إلىائج النت وبناًء على ما تقدم يعزو الباحث
خذ أت ، إذلتسويق الريادييجابية بين مكونات الذكاء التسويقي وسلوكيات امنطقية العالقة اإل  

التسويق الريادي  ألن   ،مكونات الذكاء التسويقي فيسلوكيات التسويق الريادي مسارها الصحيح 
التوظيف الحي لكل  إلىحتاج يو  ،كل ما هو تقليدي مننسالخ واالنفتاح الفكري حالة من اال يعد  

مي حالة من بعد النظر والتيقظ تؤثر في التطلعات وتن ألنهاما تفرزه مكونات الذكاء التسويقي 
 ه.أأهدافلكي يتميز المصرف ويحقق  أيضاً به  أالمتنب بلستحضار لكل ما هو قائم التام واال

رتباط معنوية بين مكونات الذكاء التسويقي اوجود عالقة إلى ( 18تشير نتائج الجدول ) .2
لمنافسين( معلومات ا ،معلومات المنتج ،معلومات السوق ،منفردة )معلومات الزبون

 .0.765 .0.737ي )وبلغت القيم حسب المؤشر الكل   ،وسلوكيات التسويق الريادي مجتمعة
 (. 0.01عند مستوى معنوية )، (0.777 .0.741
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 (18الجدول )
 بين الذكاء التسويقي منفردة وسلوكيات التسويق الريادي مجتمعة رتباطال عالقة 

 البعد المعتمد
 البعد المستقل

 تسويق الرياديسلوكيات ال

مكو 
قي

سوي
 الت

كاء
 الذ

ات
ن

 

 0.737** معلومات الزبون

 0.765** معلومات السوق

 0.741** معلومات المنتج

 0.777** معلومات المنفسين

 قبول الفرضية ختبارنتيجة ال
N = 70            P ≤ 0.01                                                                                                  

 (SPSS)حصائي على نتائج البرنامج اإل باالعتمادالباحث  إ عداد:المصدر

لسلوكيات التسويق  فيها تبني المصارف المبحوث أنحصائي نتائج التحليل اإل وبينت
ومات معل، وهي )معلومات الزبون ،شد الحاجة لمكونات الذكاء التسويقيأجعلها في يالريادي 
فكار أأ ستحضار اه ينبغي على المصرف ألن   ،معلومات المنافسين(، معلومات المنتج، السوق

حركية سلوكيات التسويق الريادي ال يمكن  ، فإن  المستقبل إلىمتد ت بلنية ليست في حدودها اآل
نب تبلور نتائجها بدون رفد موظفي المصرف بالمعلومات الجديدة لكل الجواتيتسع مداها و  أأن

 مكونات الذكاء التسويقي في تحقيق سلوكيات التسويق الريادي. تسهملذا و  ،ذات الصلة

بين كل مكونات الذكاء التسويقي معنوية رتباط اوجود عالقة إلى ( 19تشير نتائج الجدول ) .3
( بين معلومات المنتج 0.789قوى عالقة )أبلغت  إذ، وكل سلوكيات التسويق الريادي

التسويق بحوث ( بين معلومات الزبون و 0.512ضعف عالقة )وبلغت أ ،والتوجه نحو النمو
 غير الرسمي. 

 
 
 
 
 



151 

 (19الجدول )
 بين الذكاء التسويقي منفردة وسلوكيات التسويق لريادي منفردة رتباطال عالقة 

البعد    
 المعتمد

 البعد 
 المستقل

 سلوكيات التسويق الريادي 
عدد 

العالقات 
 المعنوية

التوجه 
 لنمونحو ا

ستغالل ا
 الفرص

التغلغل 
في 

 السوق

تصالت ال 
المتبادلة 
 مع الزبائن

نشاء إ
القيمة 

العالقات ب
 والتحالفات

بحوث 
التسويق غير 

 الرسمي

قي
سوي

 الت
كاء

 الذ
ات

كون
م

 

معلومات 
 الزبون 

**
0.545 

**
0.532 

**
0.709 

**
0.711 

**
0.739 **0.512 6 

معلومات 
 السوق

**
0.653 

**
0.700 

**
0.702 

**
0.606 

**
0.648 **0.614 6 

معلومات 
 المنتج

**
0.789 

**
0.679 

**
0.668 

**
0.518 

**
0.594 **0.567 6 

معلومات 
 المنافسين

**
0.569 

**
0.696 

**
0.745 

**
0.668 

**
0.655 **0.638 6 

عدد العالقات 
 24 4 4 4 4 4 4 المعنوية

 قبول الفرضية ختبارنتيجة ال

N = 70            P ≤ 0.01                                                                                                                      
 (SPSS)حصائي على نتائج البرنامج اإل باالعتمادالباحث  إ عدادالمصدر:

جدًا  حوظإسهام ملمعلومات المنتج كان لها  إلى أنحصائي وأشارت معطيات التحليل اإل
 مننمو المصرف يتحقق بالشكل الصحيح بعيدًا  ن  أب ولذا يمكن القول ،في تحقيق نمو المصرف

 إلى أنيضًا أأ وأشارت النتائج  ،معلومات جديدة عن الخدمة المصرفية إلىالعشوائية كلما استند 
 بأن   لقولا يمكن ولذا ،التسويق غير الرسميبحوث في  وبخاصة قل دعمأأ معلومات الزبون حققت 
مسارات العمل الرسمي للمصرف تتعزز  منجتماعية مع الزبائن بعيدًا العالقات الشخصية واال

 .الثانيةتقبل الفرضية  ولذا ،حصول الموظف على معلومات متجددة عن زبائن المصرفب
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 المبحث الثالث
 الدراسة بعادأ  بين  األثرتحليل عالقات 

على ، الدراسة ومتغيراته بعادأأ عالقات األثر بين ختبار ا فيتتجلى مهام هذا المبحث 
لبيان مستوى المعنوية ودرجة تأثير البعد المستقل للدراسة في  ،فيها مستوى المصارف المبحوث

 للتحقق من مدى صحة مخطط الدراسة و فرضياته. ،البعد المعتمد
 :الريادي وسلوكيات التسويقاإلستراتيجية وًل: تحليل عالقة األثر بين القيادة أ

حصائي فرزتها نتائج التحليل اإل  أأ تركز هذه الفقرة على تفسير بعض المعطيات التي 
 وسلوكيات التسويق الريادياإلستراتيجية األثر على مستوى القيادة  فرضيةمن سريان  للتأكد
تأثير معنوي لممارسات القيادة اإلستراتيجية مجتمعة ومنفردة في سلوكيات التسويق  ثمةوهي: 

 .الريادي مجتمعة ومنفردة
اإلستراتيجية وجود تأثير معنوي موجب لممارسات القيادة  إلى( 20تشير معطيات الجدول ) .1

كبر من أوهي  ،(42.725المحسوبة ) Fبلغت قيمة  إذ ،في سلوكيات التسويق الريادي
كانت  إذ( 0.00ن مستوى المعنوية المحسوبة بلغ )كما أ ،(4.001قيمتها الجدولية البالغة )

 (B)قيمة  وعزز ذلك ،(0.05الذي يبلغ ) اإلنسانيةقل من مستوى المعنوية للدراسات أ
بمقدار وحدة واحدة اإلستراتيجية زيادة ممارسات القيادة  أن  تعني  وهي ،(0.613البالغة )
معامل وبلغت قيمة ، (0.613جمالي سلوكيات التسويق الريادي بمقدار )إزيادة  إلىتؤدي 

R)التحديد 
2
%( من التباين الذي يحدث في سلوكيات 38.6ن )أوهذا يعني  ،(0.386) (

تفسره ف%( 61.4ما الباقي الذي يبلغ )أ ،ستراتيجيةالتسويق الريادي تفسره ممارسات القيادة اإل
 خرى لم تتناولها الدراسة.أ  متغيرات 

 (20الجدول )
مجتمعة في سلوكيات يجية اإلستراتنحدار البسيط ألثر ممارسات القيادة نتائج تحليل ال 

 التسويق الريادي مجتمعة
 البعد المعتمد

 البعد المستقل 
 سلوكيات التسويق الريادي 

B R
2 F وبةسالمح F الجدولية Beta Sig. 

 ممارسات
 اإلستراتيجيةالقيادة 

1.311 
0.613 

 
0.386 

 
42.725 

 
4.001 

 
0.621 

0.001 
0.000 
N = 70            P ≤ 0.05           df (1. 68) 

 (SPSS)حصائي على نتائج البرنامج اإل اعتماداً الباحث  إ عدادالمصدر:
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مسوغات فلسفية تدل على  توضح( 22حصائية والتي وردة في الجدول )تعد  النتائج اإل  
حد كبير من ممارسات  إلىيستمد قوة سلوكياته  فيها التسويق الريادي في المصارف المبحوث أن  

هذه الممارسات أشبه بالمظلة التي تغطي مجريات  صارت ، إذللمصرفاإلستراتيجية القيادة 
ن تتشرعن ضمن قوانين العمل أفال يمكن لتلك السلوكيات  ،سلوكيات التسويق الريادي للمصرف

بعض الممارسات بللمصرف اإلستراتيجية ويتسع مداها ويتبلور أثرها ما لم تحط برعاية القيادة 
في سلوكيات التسويق اإلستراتيجية شير حالة األثر لممارسات القيادة ألت هذا مدخال يعد  و  ،الفاعلة

 الريادي.
منفردة اإلستراتيجية لممارسات القيادة  اً موجب اً معنوي اً ( تأثير 21مدلوالت الجدول ) أظهرت .2

خالقية( في الممارسات األ ،رأس المال البشري ،الثقافة التنظيمية ،ساسية)الكفاءات األ
 :است خلص ما يأتي ،وكيات التسويق الريادي مجتمعةسل

بلغت قيمة  إذ، ساسية في سلوكيات التسويق الرياديتأثير معنوي موجب للكفاءات األ ثمة - أ
(T) ( 5.466المحسوبة)،  مستوى  أن  كما  ،(1.671كبر من قيمتها الجدولية البالغة )أأ وهي

ساسية للتأثير في سلوكيات الكفاءات األ هميةأأ يعني  وهذا، (0.00المعنوية المحسوبة بلغ )
 ،(0.05والذي يبلغ ) اإلنسانيةقل من مستوى المعنوية للدراسات أوهي ، التسويق الريادي

ساسية بمقدار ن زيادة الكفاءات األأ أتعني  وهي ،(0.571البالغة ) (B)قيمة  وعزز ذلك
وبلغت ، (0.571بمقدار )جمالي سلوكيات التسويق الريادي إ  زيادة  إلىوحدة واحدة تؤدي 

R)معامل التحديد قيمة 
2
%( من التباين الذي يحدث في 30.5) أن  وهذا يعني  ،(0.305) (

تفسره ف%( 69.5الباقي الذي يبلغ ) أم ا، ساسيةتسويق الريادي تفسره الكفاءات األأ سلوكيات ال
 رى لم تتناولها الدراسة.خ  أمتغيرات 

 (T)بلغت قيمة  إذ ،تنظيمية في سلوكيات التسويق الرياديتأثير معنوي موجب للثقافة ال ثمة - ب
مستوى  أن  كما  ،(1.671كبر من قيمتها الجدولية البالغة )أأ وهي  ،(6.630المحسوبة )

الذي بلغ  اإلنسانيةقل من مستوى المعنوية للدراسات أوهي  ،(0.00المعنوية المحسوبة بلغ )
وعزز ، ة للتأثير في سلوكيات التسويق الرياديالثقافة التنظيمي أهميةيعني  وهذا، (0.05)

زيادة الثقافة التنظيمية بمقدار وحدة واحدة  أن  تعني  إذ ،(0.546البالغة ) (B)قيمة  ذلك
معامل وبلغت قيمة ، (0.546جمالي سلوكيات التسويق الريادي بمقدار )إزيادة  إلىتؤدي 

R)التحديد 
2
باين الذي يحدث في سلوكيات %( من الت39.3ن )، وهذا يعني أ(0.393) (

تفسره متغيرات ف%( 60.7الباقي الذي يبلغ ) أم ا ،التسويق الريادي تفسره الثقافة التنظيمية
 رى لم تتناولها الدراسة.خ  أ
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بلغت قيمة  إذ، تأثير معنوي موجب لرأس المال البشري في سلوكيات التسويق الريادي ثمة - ت
(T) ( 5.297المحسوبة)،  ن مستوى أكما  ،(1.671متها الجدولية البالغة )كبر من قيأوهي

الذي يبلغ  اإلنسانيةقل من مستوى المعنوية للدراسات أوهي  ،(0.00المعنوية المحسوبة بلغ )
وعزز ، رأس المال البشري للتأثير في سلوكيات التسويق الريادي أهميةيعني  وهذا، (0.05)

ة رأس المال البشري بمقدار وحدة واحدة ن زيادأتعني  إذ، (0.464البالغة ) (B)قيمة  ذلك
معامل وبلغت قيمة ، (0.464جمالي سلوكيات التسويق الريادي بمقدار )إزيادة  إلىتؤدي 

R)التحديد 
2
%( من التباين الذي يحدث في سلوكيات 29.2ن )أوهذا يعني  ،(0.292) (

تفسره متغيرات ف%( 70.8ما الباقي الذي يبلغ )أ ،التسويق الريادي يفسره رأس المال البشري
 خرى لم تتناولها الدراسة.أ

بلغت قيمة  إذ ،خالقية في سلوكيات التسويق الريادينوي موجب للممارسات األتأثير مع ثمة - ث
(T) ( 5.532المحسوبة)،  ن مستوى أكما  ،(1.671كبر من قيمتها الجدولية البالغة )أأ وهي

الذي بلغ  اإلنسانيةلمعنوية للدراسات قل من مستوى اأوهي  ،(0.00المعنوية المحسوبة بلغ )
، خالقية للتأثير في سلوكيات التسويق الرياديالممارسات األ أهميةيعني  وهذا، (0.05)

خالقية بمقدار وحدة أن  زيادة الممارسات األتعني  إذ ،(0.488البالغة ) (B)قيمة  وعزز ذلك
وبلغت قيمة ، (0.488قدار )جمالي سلوكيات التسويق الريادي بمإزيادة  إلىواحدة تؤدي 

R)معامل التحديد 
2
%( من التباين الذي يحدث في 31.0) أن  وهذا يعني  ،(0.310) (

%( 69.0الباقي الذي يبلغ ) أم ا ،خالقيةسويق الريادي تفسره الممارسات األسلوكيات الت
 خرى لم تتناولها الدراسة.أتفسره متغيرات ف
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 (21الجدول )
منفردة في سلوكيات اإلستراتيجية ر البسيط ألثر ممارسات القيادة نحدانتائج تحليل ال 

 التسويق الريادي مجتمعة

 البعد المعتمد

 المتغيرات 
 لة ـــــــــــــــــــــــالمستق

 سلوكيات التسويق الريادي 
T 

B R وبةسالمح
2

 
F 

 .Beta Sig وبةسالمح

 ساسية الكفاءات األ
3.424 
5.466 

1.443 
0.571 

 
0.305 29.876 

 
0.552 

0.001 
0.000 

 الثقافة التنظيمية 
 

5.233 
6.630 

1.659 
0.546 0.393 43.954 

 
0.627 

0.000 
0.000 

 رأس المال البشري 
5.406 
5.297 

1.896 
0.464 0.292 28.057 

 
0.540 

0.000 
0.000 

 خالقية الممارسات األ
4.821 
5.532 

1.748 
0.488 0.310 30.599 

 
0.557 

0.000 
0.000 
N = 70            P ≤ 0.05           df (1. 68) 

 (0.05)( عند مستوى معنوية 1.671الجدولية ) (T)تبلغ قيمة 

 (SPSS)حصائي على نتائج البرنامج اإل باالعتمادالباحث  إ عدادالمصدر: 
ما تقدمه القيادة  إلى أن( 23حصائي الوارد في الجدول )شارت معطيات التحليل اإلأ

 ،رأس المال البشري ،الثقافة التنظيمية ،ساسيةمن ممارسات )الكفاءات األاتيجية اإلستر 
دلياًل على ما تتبناه المصارف  يعد  الممارسات االخالقية( ضمن مساحات العمل المصرفي 

في اإلستراتيجية تجنيد ممارسات القيادة  ألن ،من سلوكيات التسويق الريادي فيها المبحوث
 إذ، كثر واقعية في غمار الريادية المبتغاةأجعل سلوكيات المصرف ي هافي المصارف المبحوث

ن تؤثر في تبني أتود بممارساتها  فيها للمصارف المبحوثاإلستراتيجية القيادة  أنالنتائج  تظهر
يجابية النتائج اإل وتعد   ،السلوك الريادة في التسويق لخدمات المصرف فيها المصارف المبحوث

 .الثالثةلفرضية على صحة ا دليالً 
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 ثانيًا: تحليل عالقة األثر بين الذكاء التسويقي وسلوكيات التسويق الريادي
كد أحصائي للتنتائج التحليل اإل نينتهاتركز هذه الفقرة على تفسير بعض المعطيات التي 

 ثمة :وهي األثر على مستوى الذكاء التسويقي وسلوكيات التسويق الريادي ةمن سريان فرضي
عنوي لمكونات الذكاء التسويقي مجتمعة ومنفردة في سلوكيات التسويق الريادي تأثير م

 .مجتمعة ومنفردة
وجود تأثير معنوي موجب لمكونات الذكاء التسويقي في  إلى( 22تشير معطيات الجدول ) .1

كبر من أوهي  ،(217.996المحسوبة ) (F)بلغت قيمة  إذ ،سلوكيات التسويق الريادي
كانت  إذ( 0.00ن مستوى المعنوية المحسوبة بلغ )أكما  ،(4.001) بالغةالقيمتها الجدولية 

 (B)قيمة  وعزز ذلك ،(0.05الذي يبلغ ) اإلنسانيةقل من مستوى المعنوية للدراسات أ
ن زيادة مكونات الذكاء التسويقي مجتمعة بمقدار وحدة واحدة أتعني  وهي ،(0.875البالغة )
معامل وبلغت قيمة ، (0.875لتسويق الريادي بمقدار )جمالي سلوكيات اإزيادة  إلىتؤدي 

R)التحديد 
2
%( من التباين الذي يحدث في سلوكيات 76.2ن )أوهذا يعني  ،(0.762) (

تفسره ف%( 23.8الباقي الذي يبلغ ) أم ا ،التسويق الريادي تفسره مكونات الذكاء التسويقي
 خرى لم تتناولها الدراسة.أ  متغيرات 

 (22الجدول )
ئج تحليل النحدار البسيط ألثر مكونات الذكاء التسويقي مجتمعة في سلوكيات نتا

 التسويق الريادي مجتمعة

 البعد المعتمد
 

 البعد المستقل

 سلوكيات التسويق الريادي 

B R
2

 F المحوسبة F الجدولية Beta Sig. 

 مكونات الذكاء التسويقي
 

0.466 
0.875 

 
0.762 

 
217.996 

 
4.001 

 
0.873 

0.041 
0.000 
N = 70            P ≤ 0.05           df (1. 68) 

 (SPSS)حصائي على نتائج البرنامج اإل باالعتمادالباحث  إ عدادالمصدر: 

مضامين فلسفية تدل على  إلى( تشير 24الجدول ) أظهرهاحصائية التي تعد  النتائج اإل  
 ، إذحركية سلوكيات التسويق الريادي مكونات الذكاء التسويقي كان لها حضور متميز في أن  

بمكونات الذكاء  فيها تقترن فاعلية السلوك الريادي في تسويق خدمات المصارف المبحوث
سهامًا حيًا لتكامل هذه السلوكيات مع معطيات البيئة التي يجول نشاط إ  التسويقي يضفي 
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نجاح سلوكها في  إلى افيه لمصارف المبحوثلوتقود مكونات الذكاء التسويقي  ،هاالمصرف في
 من القول يمك نوهذا  ،المواقف الجريئة لتحقيق غايات المصرف الريادية في التسويق لخدماتها

 في سلوكيات التسويق الريادي. المكونات الذكاء التسويقي مجتمة أثر  بأن  
لمكونات الذكاء التسويقي منفردة  اً موجب امعنوي تأثيراً ( 23مدلوالت الجدول ) أظهرت .2

معلومات المنافسين( في سلوكيات  ،معلومات المنتج ،معلومات السوق ،)معلومات الزبون
 :ما يأتي است خلص ،التسويق الريادي مجتمعة

 (T)بلغت قيمة  إذ، تأثير معنوي موجب لمعلومات الزبون في سلوكيات التسويق الريادي ثمة - أ
مستوى  أن  كما  ،(1.671)كبر من قيمتها الجدولية البالغة أأ وهي  ،(8.990المحسوبة )

الذي يبلغ  اإلنسانيةقل من مستوى المعنوية للدراسات أأ وهي  ،(0.00المعنوية المحسوبة بلغ )
وعزز ، معلومات الزبون للتأثير في سلوكيات التسويق الريادي أهميةيعني  وهذا، (0.05)

قدار وحدة واحدة زيادة معلومات الزبون بم أن  تعني  إذ ،(0.581البالغة ) (B)قيمة  ذلك
معامل وبلغت قيمة ، (0.581جمالي سلوكيات التسويق الريادي بمقدار )إزيادة  إلىتؤدي 

R)التحديد 
2
%( من التباين الذي يحدث في سلوكيات 54.3) أن  وهذا يعني  ،(0.543) (

تفسره متغيرات ف%( 45.7الباقي الذي يبلغ ) أم ا ،التسويق الريادي تفسره معلومات الزبون
 خرى لم تتناولها الدراسة.أ

 (T)بلغت قيمة  إذ ،تأثير معنوي موجب لمعلومات السوق في سلوكيات التسويق الريادي ثمة - ب
مستوى  أن  كما ، (1.671كبر من قيمتها الجدولية البالغة )أأ وهي  ،(9.790المحسوبة )

الذي يبلغ  انيةاإلنسقل من مستوى المعنوية للدراسات أأ وهي  ،(0.00المعنوية المحسوبة بلغ )
وعزز ، معلومات السوق للتأثير في سلوكيات التسويق الريادي أهميةيعني  وهذا، (0.05)

زيادة معلومات السوق بمقدار وحدة واحدة  أن  تعني  إذ ،(0.728البالغة ) (B)قيمة  ذلك
معامل وبلغت قيمة ، (0.728جمالي سلوكيات التسويق الريادي بمقدار )إزيادة  إلىتؤدي 

R)تحديد ال
2
%( من التباين الذي يحدث في سلوكيات 58.5) أن  وهذا يعني  ،(0.585) (

تفسره متغيرات ف%( 42.5الباقي الذي يبلغ ) أم ا ،التسويق الريادي تفسره معلومات السوق
 خرى لم تتناولها الدراسة.أ

 (T)قيمة بلغت  إذ ،تأثير معنوي موجب لمعلومات المنتج في سلوكيات التسويق الريادي ثمة - ت
ن مستوى أكما  ،(1.671كبر من قيمتها الجدولية البالغة )أأ وهي  ،(9.090المحسوبة )

الذي يبلغ  اإلنسانيةقل من مستوى المعنوية للدراسات أوهي  ،(0.00المعنوية المحسوبة بلغ )
وعزز ، معلومات المنتج للتأثير في سلوكيات التسويق الريادي أهميةيعني  وهذا، (0.05)

بمقدار وحدة واحدة  المنتجزيادة معلومات  أن  تعني  إذ ،(0.693البالغة ) (B)يمة ق ذلك
معامل وبلغت قيمة ، (0.693جمالي سلوكيات التسويق الريادي بمقدار )إزيادة  إلىتؤدي 
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R)التحديد 
2
%( من التباين الذي يحدث في سلوكيات 54.9ن )أوهذا يعني  ،(0.549) (

تفسره متغيرات ف%( 45.1الباقي الذي يبلغ ) أم ا ،ومات المنتجالتسويق الريادي تفسره معل
 خرى لم تتناولها الدراسة.أ

بلغت قيمة  إذ ،تأثير معنوي موجب لمعلومات المنافسين في سلوكيات التسويق الريادي ثمة - ث
(T) ( 10.193المحسوبة)،  أن  كما  ،(1.671كبر من قيمتها الجدولية البالغة )أأ وهي 

 اإلنسانيةقل من مستوى المعنوية للدراسات أوهي  ،(0.00ة المحسوبة بلغ )مستوى المعنوي
معلومات المنافسين للتأثير في سلوكيات التسويق  أهميةيعني  وهذا، (0.05الذي بلغ )

زيادة معلومات المنافسين  أن  تعني  إذ،(0.632البالغة ) (B)قيمة  وعزز ذلك، الريادي
، (0.632جمالي سلوكيات التسويق الريادي بمقدار )إدة زيا إلىبمقدار وحدة واحدة تؤدي 

R)معامل التحديد وبلغت قيمة 
2
%( من التباين الذي 60.4ن )أوهذا يعني  ،(0.604) (

ما الباقي الذي يبلغ أ ،يحدث في سلوكيات التسويق الريادي تفسره معلومات المنافسين
 خرى لم تتناولها الدراسة.أتفسره متغيرات ف%( 39.6)

 (23دول )الج
نحدار البسيط ألثر مكونات الذكاء التسويقي منفردة في سلوكيات التسويق نتائج تحليل ال 

 الريادي مجتمعة
 البعد
 المعتمد

 المتغيرات
 المستقلة  

 سلوكيات التسويق الريادي 
T 

B R وبةسالمح
2

 
F 

 .Beta Sig وبةسالمح

 معلومات الزبون 
7.271 
8.990 

1.691 
0.581 

 
0.543 80.824 

 
 0.737 

0.000 
0.000 

  معلومات السوق
3.605 
9.790 

1.014 
0.728 0.585 95.835 

 
0.765 

0.001 
0.000 

  معلومات المنتج
3.424 
9.090 

1.030 
0.693 0.549 82.620 

 
0.741 

0.001 
0.000 

 معلومات المنافسين 
5.448 
10.193 

1.316 
0.632 0.604 103.889 

 
0.777 

0.000 
0.000 

N = 70            P ≤ 0.05           df (1. 68) 

 (0.05)( عند مستوى معنوية 1.671الجدولية ) (T)تبلغ قيمة 

 (SPSS)حصائي على نتائج البرنامج اإل باالعتمادالباحث  إ عدادالمصدر:
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كل مكون من  إلى أن( 25حصائي التي ظهرت في الجدول )شارت نتائج التحليل اإلأ إذ
معلومات  ،معلومات المنتج ،معلومات السوق ،يقي )معلومات الزبونمكونات الذكاء التسو 

 ،تبني سلوكيات تسويقية يسودها الطابع الريادي إلى فيها المنافسين( ترشد المصارف المبحوث
تكون في حالة التيقظ فيها على أن  مكونات الذكاء التسويقي تساعد المصارف المبحوث ألن  

و تهديد أي خطر أأ ستنفار ضد حالة المستقبلية المتوقعة واالستحضار الاالتام لكل الظروف و 
 إلىالمصرف  ليرتقيالتنقيح المستمر لسلوكيات التسويق الريادي بكل التطورات والتحسينات ب

صقل لسلوكيات المصرف  هوشكال المعلومات أمد المصرف بمختلف و  .المطلوبالمستوى 
كسابها  بالمصرف، ةالمختلفة والتجدد مع الظروف المحيطالمرونة الكافية للعمل في المواقف  وا 

يجابيًا على صحة إ  مؤشرًا  المذكورةالنتائج  وتعد   ،الرقي لتحقيق الريادة في السوق إلىيقود  وهذا
 .الرابعةالفرضية 
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 المبحث الرابع
 الدراسة أبعادتحليل عالقات التباين بين 

معامالت تحليل التباين  الباستعمالتباين  ةختبار فرضياهذا المبحث  يتناول
(ANOVA) ،تبعًا  فيها للتعرف على مدى تباين سلوكيات التسويق الريادي للمنظمات المبحوث

والفرضية هي:  ،ومكونات الذكاء التسويقياإلستراتيجية لمستوى تركيزها على ممارسات القيادة 
بعًا لتباين تركيزها على في تبني سلوكيات التسويق الريادي ت فيها المبحوث المنظمماتتتباين 

  .ممارسات القيادة الستراتيجية و مكونات الذكاء التسويقي
 وسلوكيات التسويق الريادياإلستراتيجية وًل:  تحليل عالقات التباين بين ممارسات القيادة أ

للتعرف على مدى  ،(ANOVA)تركز هذه الفقرة على تفسير نتائج تحليل التباين 
 .وسلوكيات التسويق الريادياإلستراتيجية على مستوى ممارسات القيادة  سريان فرضية التباين

حصائية إ  تحليل التباين المتصل بمدى وجود فروق ذات داللة  إلى( 24يشير الجدول )
تباين تركيزها على ممارسات القيادة ل تبعاً  فيها، لسلوكيات التسويق الريادي للمصارف المبحوث

معنوية ذات داللة  فروقاً  ختبارنتائج اال أظهرت ذإ   ،ينة الدراسةراء عآوبحسب  ،اإلستراتيجية
، اإلستراتيجيةممارسات القيادة  إلىهذه الفروق تعزى و  ،حصائية في سلوكيات التسويق الرياديإ  

( بمستوى داللة 5.938المحسوبة ) (F)بلغت قيمة معامل التباين  إذ ،راء عينة الدراسةآبحسب 
 (. 68 .1وية بدرجات حرية )وهي دالة معن ،(0.004)

 (24الجدول )
 ستراتيجيةراء عينة الدراسة تجاه سلوكيات التسويق الريادي بسبب ممارسات القيادة اإلآتباين 

 البعد
 المعتمد

 البعد 
 المستقل

 سلوكيات التسويق الريادي

 النموذج
مجموع 
 df المربعات

متوسط 
 المربعات

F 

Sig. 
نتيجة 
 الجدولية ةالمحسوب الختبار

ممارسات 
القيادة 

 ستراتيجيةاإل

 المجاميعبين 
 المجاميعضمن 
 ةالكلي

35.417 
0.895 

36.311 

60 
9 

69 

0.590 
0.099 

 

قبول  0.004 4.001 5.938
 الفرضية

N = 70             
 (SPSS)حصائي على نتائج البرنامج اإل باالعتمادالباحث  إ عداد:المصدر
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فاعلية تبني سلوكيات التسويق الريادي في المصارف  أن وبناًء على ما تقدم نرى
في إسهامها لكل رغم التباين اإلستراتيجية ستحضار ممارسات القيادة اتستلزم  فيها المبحوث

 فيها فكرة تبني المصارف المبحوث بأن   القول يمكن ولذا ،راء عينة الدراسةمصرف حسب آ
داء المصرف حالة من أفر منه ويضفي على مرًا ال مأ صارتلسلوكيات التسويق الريادي 

 سببًا وجيهًا دفع المصارف المبحوث اهذ ع د  و ، التكاملية مع ما يسود البيئة من تطورات متسارعة
ضمن مديات  آثاروما لها من اإلستراتيجية عدم المساومة على ممارسات القيادة  إلى فيها

تمثل  فهي فيها ين بين المصارف المبحوثرغم وجود التباو  .سلوكيات التسويق الريادي للمصرف
ما تمليه الظروف البيئية المحيط بكل مصرف  ، فإن  ال يمكن االستغناء عنه احالة قائمة وحق

هلية ال تتوحد أأ مصارف  إن ها وبخاصةنتيجة حجمها ونشاطها والظروف الداخلية الخاصة بها 
تختلف تبعًا لكل اإلستراتيجية لقيادة طبيعة توجهات وخطط ا ، ألن  جميعهامسار وسلوك ونشاط 

 سلوكيات التسويق الريادي في المصارف المبحوث إن ولذا ،مصرف بعكس المصارف الحكومية
بين المصارف  ولكن التباين كان قائماً  ،المصرف أأهدافمرًا ضروريًا لتحقيق أ تكان فيها

 نتيجة ممارسات القيادة االستراتيجية. فيها المبحوث
 

 تحليل عالقات التباين بين مكونات الذكاء التسويقي وسلوكيات التسويق الرياديثانيًا:  
للتعرف على مدى  ،(ANOVA)تركز هذه الفقرة على تفسير نتائج تحليل التباين 

 مكونات الذكاء التسويقي وسلوكيات التسويق الريادي مستوىعلى  سريان فرضية التباين
حصائية إ  المتصل بمدى وجود فروق ذات داللة تحليل التباين  إلى( 25يشير الجدول )

تباين تركيزها على مكونات الذكاء  بسبب فيها، لسلوكيات التسويق الريادي للمصارف المبحوث
حصائية إ  معنوية ذات داللة  اً ختبار فروقنتائج اال أظهرت إذ ،راء عينة الدراسةآالتسويقي بحسب 

راء آمكونات الذكاء التسويقي بحسب  إلىعزى هذه الفروق تو  ،في سلوكيات التسويق الريادي
 ،(0.000( بمستوى داللة )5.914المحسوبة ) (F)بلغت قيمة معامل التباين  إذ ،عينة الدراسة

 (.68 .1وهي دالة معنوية بدرجات حرية )
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 (25الجدول )
 يقي راء عينة الدراسة تجاه سلوكيات التسويق الريادي بسبب مكونات الذكاء التسو آتباين 

 البعد
 المعتمد

 البعد
 المستقل

 سلوكيات التسويق الريادي

 النموذج
مجموع 
 df المربعات

متوسط 
 المربعات

F 

Sig. 
نتيجة 
 الجدولية المحسوبة الختبار

ممارسات 
القيادة 

 ستراتيجيةاإل

 المجاميعبين 
 المجاميعضمن 
 ةالكلي

33.481 
2.831 

36.311 

46 
23 
69 

0.728 
0.123 

 

قبول  0.000 4.001 5.914
 الفرضية

N = 70             
 (SPSS)حصائي على نتائج البرنامج اإل باالعتمادالباحث  إ عدادالمصدر:

ا اقترنت إذ فيها سلوكيات التسويق الريادي تحقق مقاصدها للمصارف المبحوث أنونرى 
 ،راء عينة الدراسةآسهام في كل مصرف حسب التسويقي رغم تباين اإل   بشيء من مكونات الذكاء

حكمة  يوجدت في سلوكيات التسويق الرياد فيها ن المصارف المبحوثأب القول يمكن ولذا
 المصارف المبحوث رفدت ألنها ،مرًا مرفوضاً أ صارن تجاهلها إالتصرف مع معطيات المنافسة ف

ز بتعز تي لك ،جعله مسخرًا لمجمل مفاصل العملتمكونات الذكاءالتسويقي و  تنتجهبكل ما  فيها
 صارتلمكونات الذكاء التسويقي  فيها حاجة المصارف المبحوث فإن ،سلوكيات التسويق الريادي

ستفادة منه يتباين ولكن مجال وتوقيت اال ،راء عينة الدراسةآحسب  ،ال نقاش فيه محسوماً  مراً أ
ًء وبنا ،يادييضًا في سلوكيات التسويق الر أأ تباين  ثمةولهذا كان  فيها، بين المصارف المبحوث

 .الخامسةقبول بصحة الفرضية ال ذكر يمكنعلى كل ما 
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 الفصل السادس
 والمقترحاتاالستنتاجات 

 
مجموعة من  ثمليها الدراسة التي إيتناول هذا الفصل االستنتاجات التي توصلت 

، ويتضمن فيها مور التي تخدم توجهات المنظمات المبحوثالمقترحات التي نرى فيها بعض األ
 :مبحثينالفصل 
 

 االستنتاجاتل: و  المبحث ال 
 المقترحاتالمبحث الثاني: 
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 لو  ال  المبحث
 االستنتاجات

توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات تمثل حصيلة الجهود البحثية والزيارات 
مع مالحظة الواقع الميداني  ،بعد استجابة عينة الدراسة فيها الميدانية ضمن المنظمات المبحوث

بما الموجود والمقارنة مع المنطلقات الفكرية في الجانب النظري للدراسة، وتمثلت االستنتاجات 
 :يأتي
تصورًا واضحًا عن الكفاءات األساسية والدور الذي تؤديه  فيها المنظمات المبحوثامتالك  .1

المنطلقات الفكرية لعينة في دعم ركائز السلوك الريادي في التسويق، وكان ذلك ضمن 
حصانة تنافسية يصعب اختراقها من  فيها لمنظمات المبحوثلذا يجعل سة، وهالدرا

 وتتميز بنقاط مضيئة في السوق يصعب تقليدها. ،المنافسين
بأن تواجد الثقافة التنظيمية ضمن ممارسات القيادة  فيها اقتناع المنظمات المبحوث .2

راء آداء المنظمة، وُأشر ذلك ضمن أ وتأثير إيجابي فيهمية كبيرة أستراتيجية كان لها اإل
تبني سلوك مميز في التسويق ف ،تقدم خدمة فيها ن المنظمات المبحوثأ علماً عينة الدراسة، 
ن يسبقه ترسيخ لبعض القيم ألى المستوى الريادي في السوق يحتاج إبغية الوصول 

 المرتبة. لى تلكإالوصول  إلى والمعتقدات التي تؤهل
المورد البشري وال يمكن  هيدائها أساسية في أن الركيزة األ فيها دراك المنظمات المبحوثإ .3

وحيويتها من دينامية المورد  تستنبط دينامية المنظمات المبحوث فيهااالستغناء عنه، اذ 
واجد ن تأرصدة وعقارات، ولهذا نجد أبالشكل الذي يوازي ما تمتلكه من  ،البشري الكفوء فيها

 ستراتيجية كان مهما ضمن المنظمات المبحوثرأس المال البشري ضمن ممارسات القيادة اإل
سلوكيات التسويق الريادي  فينتائج هذا المتغير  وتتضح ،نها منظمات خدميةأ علما فيها

طراف وكيفية التعامل مع الزبائن واأل ،ليهإالوصول  فيها وما تبغي المنظمات المبحوث
 لعالقة.خرى ذات ااأل

، فيها خالقي ضمن المنطلقات المهمة التي تعتمدها المنظمات المبحوثبروز التوجه األ .4
تمثل سمة العصر وال يمكن تجاهلها في المنظمات الخدمية،  ألنهاوُأشر ذلك عينة الدراسة، 

االرتقاء بسلوكها في  إلىيجابية التي تؤشرها في توجيه المنظمات فضاًل عن النتائج اإل
 إلى المستوى الريادي في إطار البيئة التي تعمل فيها والزبائن الذين تخدمهم.التسويق 

أنشطة المنظمات المبحوث يجابي في إطار إستراتيجية بشكل تتجلى ممارسات القيادة اإل .5
بة عينة ذ تبين من استجاإبد من ركائز تستند اليها،  ، ولكي تحقق المنظمة مقاصدها الفيها

للوصول  فيها هم ركائز المنظمات المبحوثأسلوكيات التسويق الريادي تعد من  أنالدراسة 
كد أبيئة اليوم تضم الكثير من التهديدات والمخاطر وحاالت عدم الت أن علماهدافها أإلى 
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نها قاعدة لدعم أثبتت ممارسات القيادة اإلستراتيجية أوقد  ،وصعوبة الحصول على الفرص
 لركائز.هذه ا

 ،حالة من النضوج الفكري في التعامل مع معلومات الزبون فيها المنظمات المبحوثأظهرت  .6
بعد  لوحظبداعية ومجااًل لرصد الفرص، وهذا ما فكار اإلوعدته مصدرًا مهمًا للعديد من األ

تواجد معلومات الزبون ضمن مكونات الذكاء التسويقي  إن ولذاراء عينة الدراسة، آاستطالع 
سلوك  فيمعطيات توفره في الوقت المناسب  وتؤثر ،ساسياً أيجابية ومتغيرًا إمثل حالة ي

لجعل ممارساتها التسويقية تتسم بالصبغة الريادية التي تتالءم مع  فيها المنظمات المبحوث
 ستراتيجي العام للمنظمة.التوجه اإل

في وكان ذلك  فيها المبحوثحازت معلومات السوق حضورًا ميدانيًا واسعًا ضمن المنظمات  .7
لمام بكل ما فيه وما يحدث من حالة االنفتاح على السوق واإل أن علماً واقع عينة الدراسة، 

تركيز الذكاء فساسيًا في المنظمات الناجحة، أيجابية ومطلبًا إبأول تشكل حالة  أوالً تغيرات 
طلقًا فاعاًل يقود عد من األمور المشجعة ومنيمن المعلومات كهذا التسويقي على نوع 
 إلى التميز في التعامل واالنفراد في سلوكها الريادي في التسويق.  فيها المنظمات المبحوث

وقد ُأشر ذلك  ،فيها همية كبيرة في مجال عمل المنظمات المبحوثأتشكل معلومات المنتج  .8
طبيعة التجدد وسرعة التغير من السمات المهمة  التي تدخل  أن علماً ضمن عينة الدراسة، 

سهامًا فاعاًل في ا  همية كبيرة و معلومات المنتج ذات أولويات المنتجين، وهذا ما جعل أفي 
عد يتواجد معلومات المنتج ضمن مكونات الذكاء التسويقي  إنلذا و هداف المنظمة، أتحقيق 

ثناء أفي سلوك المنظمة  تؤثرإلى حالة ريادية  افيه مفتاح وصول تسويق المنظمات المبحوث
 طراف ذات العالقة.تعاملها مع األ

حسب  هذا، وقد تبين فيها مهمًا يدعم تحرك المنظمات المبحوث أمراً تعد معلومات المنافسين  .9
ومن الضروري  ،زعاج للمنظمةا  راء عينة الدراسة، ألن المنافسين يشكلون مصدر قلق و آ

ها للمنظمة ومنعهم نحركاتهم بغية مواجهة تهديداتهم والمخاطر التي يصدرو لهم وتتبع ت التنبه
دراج معلومات المنافسين كجزء إ إنهداف المنظمة، ولذا أمن تحقيق المكاسب على حساب 

كفاءة المنظمة التي  فينتائجه  وتؤثر ،ساسي ومكمل للذكاء التسويقي يعد توجهًا صحيحاً أ
 هداف المرسومة.األ نحومميزًا بسلوكيات محددة في التوجه  تجعل التسويق الريادي أنتبغي 

، فيها نشطة المنظمات المبحوثأتمتلك مكونات الذكاء التسويقي وقعًا مهمًا في دينامية  .11
ولويات عينة الدراسة، وتعد هذه المكونات مصدرًا مهمًا أبشكل واضح ضمن  هذاوظهر 

، وبالشكل فيها الخاصة بالمنظمات المبحوثجراءات فكار وتحسين التوجهات واإللتجديد األ
 فيها من جهة، وحاجة المنظمات المبحوث الذي ينسجم مع متطلبات بيئة األعمال المتجددة

 خرى.أق الريادي من جهة يلتبني سلوكيات التسو 
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في  ت التسويق الريادي كان لها حضور معنويتبين من واقع عينة الدراسة أن سلوكيا .11
العمل بالشكل المطلوب لكي  نحوذ تشكل قوة دفع للمنظمة إ، فيها ثعمل المنظمات المبحو 
تأشير حالة النمو واقتناص الفرص والتواجد في جميع مرافق فهدافها، أتحقق النجاح في بلوغ 

لية لتحقيق االتصاالت الدائمة مع الزبائن والسعي لبناء عالقات وتحالفات آ اءالسوق وانش
تعد  ،جراء بحوث السوقسلوب الرسمي إلوزبائنها وتجاوز األقيمة للمنظمة ال اءجل انشأمن 

أن تكون لها  فيها من ضرورات التسويق في منظمات اليوم، وتحتاج المنظمات المبحوث
 ستراتيجيةنتائج الدراسة أن ممارسات القيادة اإل أوضحتوقد  ،منطلقات داعمة لتحقيق ذلك

 ومكونات الذكاء التسويقي شكال منطلقًا مهمًا لتحقيق ذلك.
شكل حالة قائمة ضمن سلوكيات التسويق الريادي، وتحتاج يالتنبؤ بالمستقبل  إن .12

والتركيز على االنفتاح الفكري  ،إلى العزوف عن كل ما هو تقليدي فيها المنظمات المبحوث
في في الجانب النظري، فضاًل عن دالالت اإلطار الفلس أوضحتالحي لتحقيق ذلك، وقد 

ستراتيجية وسلوكيات يجابيًا بين ممارسات القيادة اإلإتالمسًا  ثمة أنراء عينة الدراسة آ
التسويق الريادي من جهة، ومكونات الذكاء التسويقي وسلوكيات التسويق الريادي من جهة 

 خرى.أ
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 المبحث الثاني
 المقترحات

ليها الدراسة كحصيلة للجانب النظري، فضاًل عن واقع إإلى االستنتاجات التي توصلت  استناداً 
 :وهي ،عينة الدراسة ضمن الجانب الميداني، خرجت الدراسة بمجموعة من المقترحات

 المنظمات المبحوثالعمل على تبني التدابير الالزمة لضمان حصانة الكفاءات األساسية في  .1
ألنها تؤّمن المسارات الصحيحة لتحقيق المقاصد للمنظمات  ،للتنافس، وعدها منطلقًا فيها

 في بلوغ سلوكيات التسويق الريادي. فيها المبحوث
 المنظمات المبحوثضرورة ترسيخ بعض القيم والمعتقدات التي تتالءم مع معطيات عمل  .2

عين من يعني مراعاة نمط م وهذاخرى، أليوم من جهة ابيئة عمل  من جهة، ومتطلبات فيها
سلوك المنظمة في  نتائجه خدمتالرموز والدالالت التي تؤثر في بروز إطار ثقافي خاص 

 بلوغها التسويق الريادي.
وتستقطبهم وتؤهلهم باستمرار فراد الكفوئين عن األ فيها ن تفتش المنظمات المبحوثأيجب  .3

الخروج بأفكار اليهم المراكز المهمة والحساسة في المنظمة، ألن  وتسندوتحسن قدراتهم 
 فراد يفوق تفكيرهم المستوى المألوف.بأال إكون يبداعية ال إ

المنظمات المبحوث خالقية كثوابت ال يمكن تجاوزها على صعيد قرار بعض المرتكزات األإ .4
 ن تتسم سلوكياتأولكي تدوم هذه الحالة ينبغي  ،االستمرارية ويقر الثقة يؤكد، فالنجاح فيها

مام المنافسين وتحقيق أجل سد الثغرات أخالقية من التسويق الريادي ببعض السمات األ
 .في تحقيق سلوكيات التسويق الريادي المنظمات المبحوث فيهاالحالة الكمالية لنجاح 

لصالح سلوكيات التسويق  فيها المنظمات المبحوثستراتيجية في تحريك ممارسات القيادة اإل .5
ستراتيجية تأخذ في حساباتها التكتيكات ممارسات القيادة اإلفكل ممارسة من ، الريادي

في تثبيت مرتكزات سلوك التسويق الريادي،  فيها الداعمة لتحقيق مقاصد المنظمات المبحوث
 الدالة التأثيرية لعملية الترابط المعنوي بين البعدين. ُيعد وهذا

سارات الوصول إلى معلومات الزبون، لكي جميع م أن تتبنى المنظمات المبحوث فيهايجب  .6
سلوكيات  فينتائج التلك  وتؤثرتحقق التالزم مع التجدد في احتياجات الزبائن ورغباتهم، 

حالة االرتباط بين معلومات  توضح، ألنها ويق الريادي في المنظمات المبحوث فيهاالتس
 الزبون ومتطلبات سلوكيات التسويق الريادي. 

جمع مختلف المعلومات مسح كافة المجاالت و بق بشكل مستفيض ينبغي دراسة السو  .7
وجه التداخل واالنفتاح والقيود والمساومات والمزايا أالتركيز على  ضمن المرتبطة به

تضرها إلى احتماالت عدة  فيها المنظمات المبحوثن تقود أالموجودة، ومن شأن هذا كله 
ن تسخر هذه المعلومات أحسم األمور لصالحها في جميع المواقف ينبغي توتنفعها، ولكي 

باستطالع  لوحظلسلوكيات التسويق الريادي، وهذا ما  فيها باتجاه تبني المنظمات المبحوث
 يجابي بين معلومات السوق وسلوكيات التسويق الريادي.عينة الدراسة التي بينت التالمس اإل

رضاء زبائنها بالمنتجات الجديدة ا  زيادة في مبيعاتها و  يهاالمنظمات المبحوث فلكي تحقق  .8
التي تقدمها وما تضيفه من ابتكارات تتناسب مع توقعاتهم، فان الحاجة إلى معلومات المنتج 

المنظمات التي  أن علماً من المتطلبات الملحة التي ينبغي توفيرها بالشكل المناسب،  صارت
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دي تكون بحاجة إلى تقديم كل ما هو جديد لضمان ترغب في تبني سلوكيات التسويق الريا
 ضمن مالحظات عينة الدراسة. هذا كانو التزام الزبون بالتعامل معها، 

المنظمات ن تركز همة في عمليات المنافسة، وينبغي أالمنافسين من األمور الم مراقبة .9
هداف وتطلعات المنافسين، أعلى جمع كافة المعلومات المتعلقة بتحركات و  فيها المبحوث

ألن جميع المنظمات تسعى للوصل إلى نقطة محددة هي الفرص، والمنظمات التي تتبنى 
وما يدعم هذا  ،تكون سباقة في الوصول إلى الفرص أن ينبغيسلوكيات التسويق الريادي 

 فيهاالمنظمات المبحوث  تدفع ألنها ،معلومات المنافسين هوراء عينة الدراسة آالتوجه حسب 
 المسارات الصحيحة لمسك الفرص قبل المنافسين. سلوك إلى

تبني سلوكيات إلى  فيها المنظمات المبحوثيصال إن تحسم جميع األمور باتجاه أ ينبغي .11
ألنه يجعل  ،استثمار كبير في الذكاء التسويقي ثمةن يكون أالتسويق الريادي، وينبغي 

 بسلوكها إلى مستوى النجاح والنمو والبقاء.المنظمات تسير وفق مسالك صحيحة للرقي 



 169 

 المصادر ثبت
 المصادر العربية:

 
 

   طاريحواأل: الرسائل واًل أ
تإلسييييي  ت      ت   ا، ييييي  (، مييييي،ف  يييييات   ت  ييييي، ت  2012علي محمييييي، ع ييييي،،  ،آل عضييييي   -1

إل،ت ت  ت منظمييييا  ت  ا ويييي   يييياءت ي ت مو  يييياس  ييييي ت مارييييل  ، تسيييي  تسيييي   ع  ،  سييييا   
  .الموصلكلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة ما س    غ   منشا ي، 

 ت مخا   إ،ت يس  ت      ا،ا ها  ي (، ت   ا،ي تإل2014ق مفلح  مو ،  أ ا ح   ،  ا   -2
كليةة اتألءما   ، تس          على ت مؤسسيا  ت حمام ي  ت فلسي  ن  ،  سيا   ما سي   ، 

 .التجارة، جامعة قناة السويس

ا  ي  يييي (، أهم ييي  نظيييال ت مولاميييا  ت  سييي2015تمحمييي،،  مويييان ر ميييان  ، منييياعي،   -3
ت خاذ ت   ت ت    سا      ، تس  حا   مؤسس  ميا  ل    اما ي  ت  يا  ير،  سيا   ما سي   ، 

 .البويرة-كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة آكلي محند  اولحاج

 سييي  ت     إ ِإعييي،ت،(، نمييياذل ت  شيييخ ظ ت  نظ ميييي ا،ا هيييا  يييي 2015 ل شييي  ،  ا ت ييي ،   -4
 E.Morin & A.Savoieا  Mckinsey 7sت مؤسسييي   ، تسييي  حا ييي  نمييياذ ي 

كليةةةة نف يييال،  سيييا   ما سييي   ،  - ا مؤسسييي  ت ا ن ييي    سيييا ق ا اء يييت ت ميييات، ت    ا  ييي 
 .البويرة -العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة آكلي محند أولحاج

ع قيا  ت ومي س  إ،ت يح     ق نظيال (،     ل م،ف ن ا2011 ل ل، أ،هل خا ، نار ،   -5
 ي ش م   ياتل  لمحا ظي  عليى مسي اف الس ت مشي  م ن  ، تسي  حا ي ،  سيا   ما سي   ، 

 .سالمية بغزةكلية التجارة، الجامعة اإل

 سييييي  ت     تإل ،ت يت  نم يييي  ت مسييييي ،تم   يييييي تإل أ ويييييا،(، ت،ميييييال 2012 ا مخييييال، مييييي  ل،   -6
كليةةةة سيييمن   وييي ن ت م  ييي ي،  لمؤسسيييا  تلق ريييا،   ت  ءتد  ييي   ، تسييي  حا ييي  مؤسسييي  تإل

 .العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف

سييي  ت      عليييى ت  شيييا ر  يييي ت مو  ييي   ، تسييي  أثييي  ت   يييا،ي تإل(، 2014 ييياه ي، أق يييي،   -7
كليةةةة العلةةةوم االقتصةةةادية ،  سيييا   ما سييي   ، ،  ءتد  ييي ت فنيييا،ق مييين ت م ماعييي   حا ييي  

 .بسكرة –والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خضير 

ت  ا،ي ا،ا هيا  يي  وء يء ت مماني  ت ذهن ي   لمن  يا    إ،ت ي(، 2007حسن،  تد، محم،،   -8
 دارةكليةة اإل، تس   حل ل   آل تس ع ن  من م، تس ت منظما  ت ريناع  ،  سيا   ما سي   ، 

 .د، جامعة الموصلواالقتصا



 170 

تلق ريا،    يي  ما يل نميا ت ي،تخلي  ، تسي   (، سيلار ت مؤسسيا 2012،  ال، سيم  ،   -9
م ا نيي   يي ن ت مؤسسييا  ت رييم  ي ات م اسييي   ات مؤسسييا  ت م  يي ي ت  ءتد  يي  خيي ل ت ف ييي ي 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلةوم ،  سا   ما سي   ، 2010-2005ت مم ،ي من 
 .ورقلة -جامعة قاصدي مرباحالتسيير، 

سي  ت   ي ا،ا    يي   يا   ق يا،ت  (، ت  فم ي  تإل2009،  ، حميءي  اسيس سيل مان،   -10
 ،اإلداريةكلية الدراسات العليا قسم العلوم تألمن ت اقادي ت فلس  ني،  سا   ما سي   ، 

 .منيةجامعة نايف العربية للعلوم األ

تلسيييي خ ا ت  ت  سييييا      ييييي  وء ييييء ،ا  نظييييال (، 2011 يييي ن سييييل ل نييييا  ،  أ،  مييييي،  -11
ت  يي، ت  ت  سييا      ، تسيي  تسيي   ع   آل تس ع نيي  ميين ت وييامل ن  ييي عيي،، ميين شيي ما  

، فةةةةاكلتي النةةةةانو   سييييا   ما سيييي    غ يييي  منشييييا ي، قليييي ل ما ،سيييي انإتل رييييال   ييييي 
 .، جامعة دهوكدارةواإل

(، ع قيي  ت   ييا،ي ت  حا ل يي    مميي ن ت وييامل ن  ييي 2010رييا،ق محميي،،   ت  قيي ، أحميي، -12
كليةةة االقتصةاد والعلةةوم اإلداريةةة، ت  امويا  ت فلسي  ن      يياة غيءي،  سييا   ما سي   ، 

 .غزة –جامعة األزهر 

 أ ويا،(، ،ا  نظل ت  ر، ت مولاما ي  ي  ح  يق 2013ء ا  ف،  اسس م  ،  اس ن،   -13
، دارةفةةةاكلتي النةةةانو  واإلت  ا يييا  ا   يييا،ي ت  سيييا    ،  سيييا   ما سييي    غ ييي  منشيييا ي، 

 .جامعة دهوك

 إ،ت ي(، ،ا  ت   يا،ي  يي     يق أسي  ام يا،  2012  هان ت ، ن حسي ن،   ت سام تدي، -41
ت  ييا،ي ت شييامل   ، تسيي        يي  علييى مريينت سيي  تم ر  أ  ت خ ميي ،  سييا   ما سيي   ، 

 .ية البريطانية للتعليم العالياألكاديمية العرب

سيييييي  ت       ييييييي أل،تس ت م يييييياتءن ميييييي ،تي  ل  ييييييا،ي تإل  اقيييييي  ت(، 2013سييييييوا،ي، ت ييييييا ءي،   -15
،  سييييا   ت مؤسسييييا  ت رييييم  ي ات م اسيييي    ، تسيييي  حا يييي  ع نيييي  ميييين ت مؤسسييييا   ا قيييي 

 –كلية العلوم االقتصادية والتجارة وعلوم التسيير، جامعةة قاصةدي مربةاح ، ما س   
 .ورقلة

مييين  ، م  انيييي ا فو يييل ت  ا يييا نحيييا ت ء يييان(، ت  سيييا ق تإل2006سيييوا، ، ت خنسييياس،   -41
كليةةة العلةةوم االقتصةةادية وعلةةوم التسةةيير، خيي ل ت مييء ت ت  سييا  ي،  سييا   ما سيي   ، 

 .جامعة ب  يوسف ب  خدة

ت  سييا  ي  ييي  وء ييء  ت يي،تة  ييا مء (، ،ا  تإل2011سييو ،، أحميي، محميي،  يياق  محميي،،   -17
عمييال  تس ت ميي،   ن  ييي ع نيي  ميين منظمييا  تألت  سييا ق ت   ييا،   ، تسيي  تسيي   ع   آل

 .، جامعة دهوكدارةفاكلتي النانو  واإلت رم  ي  ي محا ظ  ،هار،  سا   ما س   ، 
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س  ت      ت  ممي ن  يي  وء يء إ(، أث  2002ش  س،   ل سو، ت ملار ع ، ت  حمن،   -18
 ت  غ ي  منشيا ي، ا   احي  ،م يأمي  ، تسي   حل ل ي   يي  اموي  ت ماريل،  ،تة ت منظتإل

 . واالقتصاد، جامعة الموصل دارةكلية اإل

(، ،ا  ت  اموا  ت فلسي  ن    يي  نم ي   أ  ت ميال 2013أح ل ع ، ت حا ظ،  ر ح،  -19
كلية التربية، الجامعة ت  ش   من ا و  نظ  أعضاس ه د  ت  ،   ،  سا   ما س   ، 

 .غزة-سالميةاإل

(،  يي ث   ت ث ا يي  ت  نظ م يي  علييى أ،تس ت مييات ، ت  شيي     ، تسيي  2013ريي،  ي، أم نيي ،   -20
كليةةةةةة العلةةةةةوم  حا ييييي   و نييييي  مييييين ت مؤسسيييييا  ت ريييييم  ي ات م اسييييي    يييييي ال ييييي  ا قلييييي ،

 .ورقلة -ة وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباحياالقتصادية والتجار 

أ وييا، ت ييذماس ت سيياقي ت مريي  ي  ييي  مييا ن (، ،ا  2013ع يي، ت يي حمن، آ  سيي ا  ييا،   -24
ت منظميييي  ت مريييي     ت   ا، يييي   ، تسيييي  تسيييي   ع   آل تس ع نيييي  ميييين ميييي،    ت مرييييا س 

 دارةكليةةةةةة اإل ت وييييي تق،  سيييييا   ما سييييي   ، –قلييييي ل ما ،سييييي ان إت   ا  ييييي  تألهل ييييي   يييييي 
 .واالقتصاد، جامعة دهوك

،ت ي(،   انييي  ت مولاميييا  ا 2007 ييي ته ل محمييي، حسييين،  إع يييال،  -22 ث هميييا  يييي أت مو  ييي  ا  ت 
 تس ع نيي  ميين ميي،    ت مرييا س ت و تق يي  سيي  ت   ي  ، تسيي   حل ل يي  م ا نيي  آلت خ ييا  تإل

 .جامعة المستنصريةالواالقتصاد،  دارةكلية اإلهل   ات حمام  ، تأل

لاميييييا  ا،ا    يييييي ت خييييياذ و(، نظيييييال ت م2015سيييييا م  ا شيييييلا)،  ا مييييي ،   عل يييييات ، -23
، تسيييييييييييي  حا يييييييييييي  ت مؤسسيييييييييييي  ت ا ن يييييييييييي   لمنظفييييييييييييا  امييييييييييييات، ت  يييييييييييي ت ت   ا مؤسسيييييييييييي   

كليةةةة العلةةةوم االقتصةةةادية والتجاريةةةة وعلةةةوم ،  سيييا   ما سييي   ، "ENAD"ت رييي ان 
 .البيرة -كلي محند ولحاجآالتسيير، جامعة 

سييييي  ت       يييييي   يييييا   ت س اسيييييا  ،ا  ت   يييييا،ي تإل(، 2015ت   سيييييي، محمييييي، قاسيييييل،   -24
والسياسةةةةة  دارةأكاديميةةةةة اإلسييييا   ما سيييي   ، ،    يييياءت ي ت رييييح  ت فلسيييي  ن   تإل،ت  يييي 

 .للدراسات العليا برنامج الدراسات العليا المشترك، جامعة األقصى

(، ،ا  ع،، من عنار  ت  سا ق ت   ا،  2014مان ا اسمي، هلا ان حسني عثمان،   -25
ت مي،   ن  يي ع ني  مين  تس تلسي  اق   ت  سيا      ، تسي  تسي   ع   آل أ ويا، ي  ح  ق 

فةاكلتي نشاد   ت وامل   ي محا ظ  ،هار،  سا   ما س    غ ي  منشيا ي، ت منظما  تإل
 .، جامعة دهوكدارةالنانو  واإل

س  ت      نما ت مؤسسا  ت رم  ي ات م اس    هل  ممين إ(، 2014محم،، م  ا)،   -26
تع  يييييا  ت مؤسسيييييا  ت ريييييم  ي ا ت م اسييييي   ت رييييي ن   منمييييياذل  مث   ويييييا ت  ءتد  ييييي  ، 
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بكةةةر  يكليةةةة العلةةةوم االقتصةةةادية، التجاريةةةة والتسةةةيير، جامعةةةة أبةةة،م يييا ت ،    احييي أ
 .تلمسا -بلنايد

سييي  ت      ا،ا هيييا  يييي   يييا   ت ث ا ييي  (، ت   يييا،ي تإل2008ت م  يييت، ريييا ح  ييين سيييو،،   -27
كليةةة الدراسةةات العليةةا، قسةةم العلةةوم   احيي  ،م ييا ت ، أمن يي ،  وييءي تألت  نظ م يي   ييي تأل

 .جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،اإلدارية

س  ت   ي  ي  ليا  ت مؤسسيا  تلق ريا،   سوال ت  سا ق تإلإ(، 2014منال،  ، ان،   -28
، ت  ءتد    ماقت ت   ا،ي ات   اس   ا  ، تس  حا    وض ت مؤسسا  تلق را،   ت  ءتد   

محمةةد اكليةةة العلةةوم االقتصةةادية والتجةةارة وعلةةوم التسةةيير، جامعةةة  سييا   ما سيي   ، 
 .بوقرة بومرداس

(، ،ا  نظييييل ت مولامييييا  ت  سييييا      ييييي  حسيييي ن تأل،تس 2006هاشييييل،  ييييا ق نادييييل،   -29
كليةةةةة الدراسةةةةات   احيييي  ،م ييييا ت ، أت  سييييا  ي  لشيييي ما  ت مسيييياهم  ت واميييي  تأل ،ن يييي ، 

 .لدراسات العلياو المالية، جامعة عما  العربية ل اإلدارية

(، م ا  يي  ت مييات ، ت ،تخل ي  ات مفيياست  ممي،خل  لم ييءي ت  نا سيي   2012ء ي،،   اسي ل ،  ييات -30
 ي ت مؤسس  تلق را،   ت  ءتد     ، تس          عليى  ويض ت مؤسسيا  تلق ريا،   

كليةةة العلةةوم االقتصةةادية والتجاريةةة وعلةةوم التسةةيير،  ال ي  سيي  س،  سييا   ما سيي   ، 
 .4سطيف  جامعة

 
 : الدوريات   ثانياً 

ت اقي   إ،ت ي(، ،ا  نظال تلسي خ ا ت  ت  سيا      يي  حسي ن 2012حم،،  ث ن    مان،  أ -1
 دارةمجلةةة كليةةة اإل  سيي  ت ال، يي   ييي ت مارييل، ت اسيي ى  ييي مومييل تأل تإل،ت  يي  ل  ييا،ت  
 (.9(، ت و،،  5، ت م ل،  واالقتصاد

(،  اعل ييي  ت   مييي  ت م، مييي   يييي  ح  يييق الس 2016محمييي،، ء ييي،تن،   حمييي،، محميييا،  رأ -2
األكاديميةة ل_حا   مؤسس  أا تسمال  ل مال ت  ءتد ، ات وم ل  ي ساق خ،م  ت وا س ت ن 

 .62-51(، ظ 15، ت و،،  اإلنسانيةاعية و مللدراسات االجت

لي ل ت ويا ي   ت ميال ت  شي   ا،ا    يي  ح  يق  يا،ي ت  وأ(،   2015اسا، خ    علي،  أ -3
(، 5، ت م لي،  ربيةلأمجلة جامعة بوليتكنيك  ي  اما  ي ت  انان اتإل،ت ي   امو  ،هيار، 

 (.2ت و،،  

 ي ث   ت م ي، ت  ت  اه  ي  (، 2014ت  م،ت، ، عا،ل ها، ، ت و ا ، مون، حم ،  اسي ،   -4
 ي ت  سا ق ت   ا،   ، تس   حل ل   على ع ن  من م،    ت شي ما  ت ريم  ي ات م اسي   
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، ت م لييي، واالقتصةةةادية اإلداريةةةةمجلةةةة النادسةةةية للعلةةةوم ، شييي س يييي محا ظييي  ت ن يييس تأل
 (.4(، ت و،،  16 

 يييا  ت  ، ييي،ي، ن ييياح   يييا   ت من إثييي  ت  ييي تمل ت مو  يييي  يييي أ(، 2009ت  م ميييي، ا ييياس،   -5
 (.21، ت و،،  مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة

شيا ي      ي   ويض (، ت   ا،ي  ي منظما  تألعمال ميت تإل2013حس ن، م سان علي،   -6
 (.2(، ت و،،  21، ت م ل،  مجلة جامعة بابلت ،ال، 

 ييييا،ي ،ا  تلسيييي خ ا ت  ت  سييييا      ييييي (، 2013، ييييا ، محميييي، ع ييييا ، ء   ييييا، الس،   -7
 (.311-285(، ظ  5(، ت و،،  35، ت م ل،  مجلة جامعة البعث، ت   ت  ت  سا  ي

(، مسييييياهم  ت   يييييا،ي تلسييييي  ت       يييييي  ح  يييييق ت م يييييءي ت  نا سييييي   2013سيييييوال، ما يييييق،   -8
 (.14، ت و،،  داريةا  بحاث اقتصادية و أمجلة  لمؤسس ، 

ت  ا يا  ا   يا،ي ت  سييا      يي ت منظمييا   أ وييا،اتقييت   نيي (، 2015ءتن،  آحمي، أشي  س،  -9
،  تس ع ن  من م،    مرا س ت   اة ت خاظ  ي م، ن  ت   لت خ،م    ، تس   حل ل   آل

 (.124-109(, ظ  1(، ت و،،  19، ت م ل،  اإلنسانيةالعلوم  مجلة

(، ق يا  مماني  عمل يا  ت  سيا ق ت   يا،   يي منظميا  2010را،ق، ، مان سيل مان،   -10
قلييي ل إتألعميييال ت ريييم  ي  ، تسييي  تسييي   ع    يييي ع نييي  مييين مريييانت ت م يييا  ت مو،ن ييي   يييي 

 (. 4(، ت و،،  8، ت م ل،  مجلة جامعة كربالء العلميةت و تق، -ما ،س ان

(، أثيييي    نييييي عمل ييييا  2015خ ،  ت منيييياني،  ا يييي،ي  ييييا ق  ييييا  ا يييي ، عيييي س   حييييان ر -11
سييي  ت   ي  ، تسييي  تسييي   ع    حل ل ييي   ييي،تة تإلت  سيييا ق ت   يييا،   يييي  ح  يييق م ييي، ت  تإل

 تس ع ن  من ت مي،   ن ت ويامل ن  يي شي م ي تل ريال  آس اسي ل اء ين ت وي تق، م ا ن  آل
 (.7(، ت و،،  2، ت م ل،  واالقتصاد دارةمجلة اإل

(، 2010ت حييي، تا ، حامييي، مييي  ل،   ر أ يييا غنييي ل، أءهيييا  نومييي  ر ت و يييا، ، هاشيييل  ييياء  -12
سيييي  ت      ت  سييييا ق ت   ييييا،   ييييي منظمييييا  إسيييي  ت      ا،ا هييييا  ييييي ريييي اغ  ت   ييييا،ي تإل

 اإلداريةةةةمجلةةةة النادسةةةية للعلةةةوم ، عميييال  ، تسييي        ييي   يييي موميييل    سيييي ت ما ييي تأل
 (.4(، ت و،،  12، ت م ل،  واالقتصادية

(، ،ا  نظييال تلسيي خ ا ت  ت  سييا      ييي  حسيي ن 2012ت اهييا ،   ت وييءتا ، محميي، ع يي، -13
ت و قييي  ميييت ت ء يييان   حيييا تسييي   عي آل تس ع نييي  مييين ت مسيييؤا  ن  يييي ت شييي م  ت وامييي  

 ،(6، ت م لي،  واالقتصةاد  جامعةة البصةرة دارةمجلةة كليةة اإل أل  س  ت  اهءي  ي ن نياف، 
 (. 12ت و،،  
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سيي  ت      اع ق وييا  خ،ميي  (، مما سييا  ت   ييا،ي تإل2006  ، ثييا  ع يي، ت وييا، إت ف حييان،  -14
 دارةمجلةةةةةةة اإلت ء ييييييان  ، تسيييييي   حل ل يييييي  آل تس ع نيييييي  ميييييين ميييييي،    ت مرييييييا س تألهل يييييي ، 

 (.59، ت و،،  واالقتصاد
سيي  ت       ييي ت  فيياق ت  نا سييي  ، تسيي  (، أثيي  ت   ييا،ي تإل2014  يي اء، خضيي   علييي،   -15

 (.12(، ت و،،  3، ت م ل،  واالقتصاد دارةإلمجلة احا    ي مومل سمن  ت ما  ، 

(، نظيييال ت مولاميييا  ت  سيييا  ي مييي ،تي مسييياع،ي ل خييياذ ت  ييي ت ت ، 2012 يييا ءي،  اشيييو  ،   -16
 (. 6، ت و،،  مجلة االقتصاد الجديد

(، أثيييي  ت مما سييييا  ت ذم يييي   ييييي  وا  يييي   سيييي    2016ه  يييي ي، شيييي ، ر من يييي ، نييييا  ،   -17
(، ظ. 15، ت وييي،،  اإلنسةةةانيةللدراسةةةات االجتماعيةةةة و األكاديميةةةة منظميييا  تألعميييال، 

83-95. 

 ،تة ت  نظ مي ا  ث  هما س  ت      اتإل(، ت   ا،ي تإل2006ت  اس  ، أم ل محسن مو، ،   -18
سييمان ت و تق يي ، عمييا  اتإل يي  ح  ييق ت م ييءي ت  نا سيي     حييا م يي،تني  ييي شيي ما  اءت ي تإل

 (.1 و،،  (، ت1، ت م ل،  مجلة جامعة كربالء العلمية
 

 ثالثًا : المؤتمرات والندوات 
 حل ييييل ت و قييي   ييي ن ت يييذماس ت  سيييا  ي ات  سييييا ق (، 2012ت  يييادي، حم ييي، ع ييي، ت ن يييي،   .1

المةةؤتمر ، ت يي،تخلي اأث همييا علييى  ضييا ت وييامل ن  ييي  نييا،ق ت سلسييل   ، تسيي  حا يي  عمييان
،  امو  ت ء  ان  تأل ،ن ي ، العلمي السنوي الحادي عشر لذكاء األعمال واقتصاد المعرفة

 ن سان، عمان، تأل ،ن. 26-23، تإل،ت   مل   تلق را، ات ولال 

،ا  ت يييييذماس ت  سيييييا  ي  ييييي  ح  يييييق ت  ييييي، ي (، 2012  ،قاشييييي، خا ييييي، ر خلفييييياا ، حميييي ل .2
المةةةؤتمر العلمةةي السةةنوي الحةةةادي عشةةر لةةةذكاء ت  نا سيي    منظمييا  تألعمييال ت ح، ثيي ، 

، تإل،ت  ييي  امويي  ت ء  انييي  تأل ،ن يي ، مل يي  تلق رييا، ات ولييال ، األعمةةال واقتصةةاد المعرفةةة
 ن سان، عمان، تأل ،ن. 23-26

 : الكتب  ثالثاً 
لمفةةاهيم الحديثةةة فةةي علةةم ت(، 2010ت ح  مي ، محميي، عيءت  ر ت م،ت،حيي ، أحميي، نيا ت،   -1

  ،ن. ات  اء ت، عمان، تأل ث تس  لنش إ، دارةاإل

مارييل, ت , ،ت  ت م يي   ل  اعيي  ات نشيي , التسةةوي  إدارة, 1999 ييي سييو ،, أ ،ت يي، ا   ييي -2
 ع تق.
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 نترنترابعًا : اإل 
سيوال ت يذماس ت  سيا  ي  يي إمي،ف (، 2015اسا، خ    عليي، خ يا ،  يا،   وفي ،  أ .1

،    يييييييييييييييلأ حسييييييييييييييي ن ت  م يييييييييييييييء ت  سيييييييييييييييا  ي  لمنظميييييييييييييييا  ت مرييييييييييييييي      يييييييييييييييي م، نييييييييييييييي  
epu.edu.krd/ar/page/researcheshttp:// 

(، عاتمييل  ييذ  ت  ل يي  تأل انيي   ييي تسيي و،تس ت  امويي  2007ت    وييي،   ييا سييلمان،   .2
تألسييييييياتق ت ،ا  ييييييي   ، تسييييييي   حل ل ييييييي  ل  اهيييييييا  ت  ل ييييييي  ت ات ييييييي، ن  يييييييي  اموييييييي  ت   ييييييي ت، 

iasj.netwww. 
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 (1الملحق )
 نوقشوا ضمن المنظمات المبحوث فيهافراد الذين األ

 التاريخ الموقع المصرف سماال ت

 25/5/2016 دهوك قليم التجارياإل دو حمد داأالسيد جمال  1

 30/5/2016 ربيلأ ردستان الدوليو ك د. خالد ياسين القيسي 2

 9/6/2016 دهوك ردستان الدوليو ك السيد دلير عمر علي 3

 عداد الباحثإ :المصدر
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 1(2الملحق )

 أسماء السادة المحكمين

 مكان العمل سماال الشهادة اللقب العلمي ت

 جامعة الموصل -رئيس حمد الديوه جيأبي سعيد أ دكتوراه أستاذ  .1

 جامعة دهوك -كلية اإلدارة واالقتصاد درمان سليمان صادق دكتوراه أستاذ   .2

 نينوى -المعهد التقني محمد عبد الوهاب العزاوي دكتوراه مساعدأستاذ   .3

 جامعة دهوك -كلية اإلدارة واالقتصاد سماعيلإهادي خليل  دكتوراه أستاذ مساعد  .4

 الجامعة التقنية الشمالية ماجد محمد صالح دكتوراه أستاذ مساعد  .5

 جامعة دهوك -واالقتصادكلية اإلدارة  سعد فاضل عباس المحمود دكتوراه أستاذ مساعد  .6

 الجامعة التقنية الشمالية حمد سليمان محمد الجرجريأ دكتوراه أستاذ مساعد  .7

 جامعة الموصل -كلية اإلدارة واالقتصاد عدنان سالم قاسم دكتوراه أستاذ مساعد  .8

 إعداد الباحثالمصدر: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 رتبت األسماء وفق اللقب العلمي وتاريخ الحصول عليه.  1
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 (3الملحق )
 ستبانةاالستمارة ا

 والبحث العلميوزارة التعليم العالي 
 جامعة الموصل

 واالقتصاد دارةكلية اإل
 االعمال إدارةقسم 

 الدراسات العليا
 ستبانةاستمارة ام/

 السيد الخبير....................................................... المحترم
 الشهادة............................................................

 العلمي وتاريخ الحصول عليه..................................اللقب 
 مكان العمل.........................................................

 تحية طيبة
طار موضوع اطروحة إستبانة التي صممت في ستمارة االانعرض على حضراتكم 

 الدكتوراه الموسومة:    
ستراتيجية والذكاء التسويقي في تبني سلوكيات التسويق الريادي" دراسة القيادة اإلأثر عالقة  "
  .ردستانو قليم كإفي  األهليةالمصارف  في متخذي القرار من بعض آلراءستطالعية ا

 ،منخفضة ،محايد ،عالية ،الخماسي الدرجة )عالية جدا   (Likert)وقد اعتمد مقياس 
 ( على التوالي.1 ،2 ،3 ،4 ،5منخفضة جدا ( وبأوزان )

 علىجابة اإلببعاد والفقرات التي تندرج ضمنها ستبانة واأليكم حول االأشير ر أيرجى ت
 تية:التساؤالت اآل

 .وضوح الفقرة 

  لى البعد المحدد.إانتماء الفقرة 

  ضافتها.إخرى يمكن أبعاد أو عدم وجود أوجود 

  تناسب بدائل القياس(Likert) .الخماسي   )نعم(    ) ال (   المقترح 
 شاكرين تعاونكم العلمي.............ولكم منا فائق االحترام والتقدير

 
 المشرفة                              المشرف                          الباحث       

 طالب الدكتوراه       األستاذ المساعد                      األستاذ المساعد                
 خيري علي أوسو                 رائد محمد حسن ل مراد             د.آنجلة يونس محمد  د.
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 زارة التعليم العالي والبحث العلميو 
 جامعة الموصل

 واالقتصاد دارةكلية اإل
 عمالاأل إدارةقسم 

 الدراسات العليا
 

 ستبانةاستمارة ام/ 
 

 تحية طيبة
 

أثر عالقة " ستبانة كأداة بحثية ألطروحة الدكتوراه الموسومة:ستمارة االاعتمد الباحث ا
ستطالعية استراتيجية والذكاء التسويقي في تبني سلوكيات التسويق الريادي" دراسة القيادة اإل

 ردستان.و قليم كإفي  األهليةالمصارف  في متخذي القرار من بعض آلراء
وهي جزء من متطلبات نيل  ،ألغراض البحث العلمي يستعملاستمارة استبانة مقياسا  تعد 

جابة على جميع الفقرات بموضوعية باإلتفضلكم و  ،داريةشهادة دكتوراه فلسفة في العلوم اإل
 تستعملجابة ن اإلأعلما  ،هداف الدراسةألى نتائج دقيقة بما يخدم إوواقعية يسهم في الوصول 

 ألغراض البحث العلمي حصرا . 
 

 حترام والتقديرئق االاشاكرين تعاونكم العلمي .......... ولكم منا ف            
 
 
 

 المشرف                     الباحث                                ةالمشرف      
 طالب الدكتوراه   األستاذ المساعد                        األستاذ المساعد             
 خيري علي أوسو           رائد محمد حسن ل مراد            د.آنجلة يونس محمد  د.
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 المحور االول: بيانات عامة تخص المجيب
 .      أنثى ،ذكر        الجنس: .1

 .      فأكثر 46،سنة       45-36،      سنة 35-26،سنة       25-18 العمر: .2

دبلوم  ،بكلوريوس       ،     دبلوم فني ،      عدادية فما دونإ :المستوى العلمي .3
 .       شهادة عليا ،عالي       

 .       فأكثر نةس 16،      سنة 15-11،      سنة 10-6 ،      سنة 5-1 مدة الخدمة: .4

 ستراتيجيةالمحور الثاني: المقاييس الخاصة بالقيادة اإل
والفرص وينمي الحلول  المشكالتستراتيجية قيادة بطولية تتمثل في القائد الذي يرى القيادة اإل

.  (Quong & Walker, 2010, 23)صحاب التفكير المماثل أو بمساعدة عدد قليل من أبنفسه 
هتمام بها على نشائها واالإ ةليؤو ساسية التي تقع مسيضم هذا المحور مجموعة من الممارسات األو 

 وتتضمن: ،هداف المنظمةأستراتيجية  التي تسهم في تحقيق القيادة اإلعاتق 
وتكون ذات قيمة ونادرة ويصعب  ،مزيج من موارد المنظمة وقدراتها الكفاءات األساسية: .1

كما تسهم في تحقيق الميزة التنافسية  ،ستراتيجي يعادلهاإبديل  ثمةوليس  ،تقليدها
 .(Ireland and Hitt, 2005, 69)نظمةملل

 أتفق الفقرات ت
 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق بشدة

عن الكفاءات  ةواضح ةصور المصرف  دارةإتمتلك  5
 .المصرفساسية ودورها في األ

     

الموارد والقدرات المطلوبة  المصرفدارة إتحدد  6
 ساسية جديدة. ألتحقيق كفاءات 

     

خطة لتطوير وصيانة  المصرفدارة إلدى  7
 ساسية.الكفاءات األ

     

متالك كفاءات ادارة المصرف على إتحرص  8
 ساسية ال تمتلكها المصارف المنافسة.أ

     

قادرة على تحديد الكفاءات  المصرفدارة إ 9
هداف ية التي ال غنى عنها في تحقيق األساساأل

 المطلوبة.
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مجموعة من القيم والمعتقدات والمعايير والتوقعات التنظيمية التي تتبناها  الثقافة التنظيمية: .2
 (.8 ،2013،)صديقي غيرها منهدافها وتميزها أالمنظمة لتحقيق 

أتفق  الفقرات ت
 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق بشدة

عدد من القيم والمعايير  على المصرف إدارةتعتمد  10
 المنافسين. منالثقافية التي تميزها 

     

المصرف للحصول على طقوس  إدارةتسعى  11
 خاصة لرعاية المبدعين.

     

طالع االبالمصرف لجميع الموظفين  إدارةتسمح  12
 على القوانين التي تحكم عمل المصرف.

     

جراءات وقواعد إالمصرف على جعل  إدارةتعمل  13
 مام جميع العاملين في المصرف.أالعمل واضحة 

     

المصرف على وجود مناخ من الدعم  إدارةتحرص  14
 المعنوي المتبادل كزمالء عمل بين الموظفين.

     

نسانية التي بداعات اإلمجموعة من المهارات والمعارف والخبرات واإل رأس المال البشري: .3
 (.8، 2015 ،وسوأ) وتعزز القدرات التنافسية للمنظمة ،فراد المنظمةأيمتلكها نخبة من 

أتفق  الفقرات ت
 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق بشدة

حتفاظ بالموظفين المصرف جهدا  لال إدارةتبذل  15
 ذوي الخبرات والمهارات العالية.

     

ستقطاب الموظفين من الى إالمصرف  إدارةتسعى  16
 حملة الشهادات والخبرة.

     

المصرف على وجود برامج لتطوير  إدارةتحرص  17
 مهارات الكادر بشكل عام.

     

لى شغل المناصب لمن إالمصرف  إدارةتعمد  18
 يمتلك الخبرة والمعرفة الكافية.
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ذ إ ،الصدق والثقة والنزاهة في عمليات صنع القرارات وتنفيذهاهي  خالقية:الممارسات األ .4
 .(Hitt et al, 2010, 439) يمكن مالحظتهافنحاء المنظمة أغرسها في جميع  ينبغي

 الفقرات ت
أتفق 
 بشدة

 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق

      خالقياتها.أالمصرف بقواعد المهنة و  إدارةتلتزم  19
ولوياتها أكون من ين أالمصرف على  إدارةتحرص  20

 تحقيق النزاهة في العمل.
     

خالقية أصياغة معايير على المصرف  إدارةتعتمد  21
 عالية على جميع المستويات.

     

المصرف برامج لتطوير الممارسات  إدارةلدى  22
 خالقية لموظفيها.األ

     

المصرف على ممارسة السلوك  إدارةتشجع  23
 خالقي في التعامالت.األ

     

 المقاييس الخاصة بالذكاء التسويقيالمحور الثالث: 
حداث اليومية التي تحدث في بيئة عمل الحصول على المعلومات المرتبطة باألهي 

العديد من المصادر التي تكون ذات عالقة بالبيئة  واستعمال ،المنظمة من مجموعة من العمليات
 .(Mochtar and Arditi 2001)المنظمة  فيهاالتي تعمل 
وتعد هذه المعلومات الجانب  ،ُجمعتشكال من المعلومات التي أيضم هذا المحور عدة و 

 ويتضمن: ،ساسي الذي ال غنى عنه في الذكاء التسويقياأل
تساعد على فهم تصوراته و  ،عليها عن الزبون ُحصلالمعلومات التي وهي  معلومات الزبون: .1

 .Crowley, 2004,66)) ومستوى رضاه والعوامل المؤثرة فيه ومدى والئه للعالمة

 الفقرات ت
أتفق 
 بشدة

 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق

المصرف احتياجات الزبائن ورغباتهم  إدارةتدرس  24
في ضوء المعلومات الواردة قبل الشروع بتقديم 

 الخدمة.

     

     المصرف مع زبائنها وتتبادل معهم  إدارةتتواصل  25
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 المعلومات.
المصرف على المعلومات الواردة من  إدارةتعتمد  26

 الزبون في صناعة القرارات.
     

الحصول على  على المصرف إدارةتحرص  27
المعلومات من الزبائن بخصوص الخدمات 

 المطلوبة.

     

المصرف على المعلومات الواردة من  إدارةتعتمد  28
 الزبائن في تقديم خدمات مبتكرة.

     

تساعد على فهم  وهي ،عليها عن السوق ُحصلالمعلومات التي هي  معلومات السوق: .2
السوق بشكل عام وحجمه وما يحتويه من قطاعات والحصة السوقية وتوقعات النمو فيه 

(Crowley, 2004, 66). 

أتفق  الفقرات ت
 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق بشدة

المصرف سباقة في الحصول على  إدارة 29
 المعلومات من السوق.

     

      المصرف للتغيرات في السوق. إدارةتستجيب  30
المصرف حجم الطلب الحالي  إدارةتحدد  31

 والمستقبلي في السوق ونصيبها منه.
     

الحصول على  على المصرف إدارةتحرص  32
حتياجات ا لتحديدالمعلومات  من السوق باستمرار 

 الزبون ورغباته.

     

ن تكون في وسط أالمصرف على  إدارةتحرص  33
السوق لكي تحصل على المعلومات الجديدة 

 بسرعة ومباشرة.
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تساعد على فهم كيف  وهي ،عليها عن المنتج ُحصلالمعلومات التي هي  معلومات المنتج: .3
 (.Crowley. 2004,66)المستعملة نشطة الترويج ألية تسعيرها و آتكون المنتجات في السوق و 

أتفق  الفقرات ت
 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق بشدة

المصرف التطورات في مجال الخدمات  إدارةتتابع  34
 المصرفية.

     

سعار أسعار خدماتها مع أالمصرف  إدارةتقارن  35
 منافسيها.

     

المصرف مدى تلبية خدمات المصرف  إدارةتقيم  36
 حتياجات زبائنها.ال

     

ضافة إالمصرف بخصوص  إدارةتعتمد قرارات  37
 خدمات جديدة على معلومات المنتج.

     

المصرف على  إدارةتساعد معلومات المنتج  38
 تكثيف الحمالت الترويجية.

     

 
تساعد على  وهي ،عليها عن المنافسين ُحصلالمعلومات التي هي  معلومات المنافسين: .4

 . Crowley, 2004, 66))ستثماراتهم وخططهم المستقبلية استراتيجيات المنافسين و إفهم 

أتفق  الفقرات ت
 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق بشدة

تبعها يستراتيجيات التي المصرف اإل إدارةتتابع  39
 ها.و منافس

     

المصرف سمعة ومكانة المنافسين في  إدارةتتابع  40
 السوق من وجهة نظر الزبائن.

     

      المصرف حصة منافسيها في السوق. إدارةتقيم  41
المصرف نقاط القوة والضعف لدى  إدارةتحلل  42

 منافسيها في السوق.
     

المصرف منافسيها في السوق لتجنب  إدارةتتابع  43
 ت.آالمفاج

     

 
  



198 

 الرابع: المقاييس الخاصة بالتسويق الرياديالمحور 
كتساب الزبائن المربحين ستغاللها الاستباقي للفرص و االتسويق الريادي هو تحديد 

نشاء القيمة ا  ستفادة من الموارد و المخاطر واال دارةبتكارية إلاساليب أحتفاظ بهم بواال
(Morris et al, 2002)،  يضم هذا المحور مجموعة من سلوكيات التسويق الريادي التي و

 ويتضمن: ،ضرورية لتنفيذه تعد
رتفاع في الى إتحقيق النمو في قيمة المنظمة بالمستوى الذي يقود  وهو التوجه نحو النمو: .1

 .(Morris et al, 2005, 731) س المال في المنظمةأرباح ر أمستوى 

أتفق  الفقرات ت
 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق بشدة

      المصرف على توسيع قاعدة زبائنها. إدارةتعمل  44
جراء تطوير على الخدمات إالمصرف ب إدارةتقوم  45

الحالية بشكل مستمر بما يتالءم مع رغبات الزبائن 
 وتطلعاتهم.

     

المصرف على تنويع الخدمات المقدمة  إدارةتعمل  46
كبر عدد ممكن من ألمختلف شرائح الزبائن لتلبية 

 حتياجاتهم.االزبائن وفقا لخصائصهم و 

     

ضافة خدمات جديدة إالمصرف نحو  إدارةتتجه  47
 سواقها الحالية.أل

     

سواق ألى البحث عن إالمصرف  إدارةتسعى  48
والفرص سواق وفرص جديدة تختلف عن األ

 الحالية.

     

بغض  ،غتنامها قبل المنافسيناستجابة للفرص الناشئة و سرعة اال هو ستغالل الفرص:ا .2
 . (Kilenthong et al, 2010, 3)النظر عن الموارد المتاحة لدى المنظمة

أتفق  الفقرات ت
 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق بشدة

المصرف على تقديم خدمات جديدة  إدارةتحرص  49
 ها.و يقدمه منافس مع ماومتميزة مقارنة 

     

المصرف الى مالحظة ومتابعة  إدارةتسعى  50
ستفادة منها بغض النظر عن الفرص واال

 مكاناتها.إ

     

كتشاف ااتجاه  ا  قوي ا  المصرف حس إدارةتمتلك  51
 لى تحقيقها.إ وتسعىالفرص 

     

التعرف على الفرص  على المصرف إدارةتركز  52
 الجديدة.
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البقاء على مقربة من السوق لتحقيق الفهم الشامل للسوق  هو التغلغل في السوق: .3
 .(Kilenthong et L, 2010, 4)فضل لطلبات الزبائن أستجابة بشكل واال

أتفق  الفقرات ت
 ال أتفق بشدة ال اتفق محايد أتفق بشدة

نشطة أ إدارةالمصرف على الخبرة في  إدارةتعتمد  53
 التسويق.

     

 باالعتمادالمصرف قراراتها التسويقية  إدارةتتخذ  54
 تصاالت اليومية مع الزبائن.على اال

     

المصرف على ان تكون قريبة من  إدارةتحرص  55
 التواصل المستمر مع البيئة المحيطة.بزبائنها 

     

المصرف على شبكات التواصل  إدارةتعتمد  56
 جتماعي لتكون قريبة من زبائنها.اال

     

المصرف على التفاعل مع السوق  إدارةتعتمد  57
 لمعرفة زبائنها.

     

 
لى إعالقات ديناميكية تقود بنشاء شراكة مع الزبائن إتعني  مع الزبائن: المتبادلة تتصاالاال  .4

 ,Kilenthong et al)شراكهم في صناعة القرارات التسويقية ومواكبة التغير في تفضيالتهم إ

2010, 3). 

أتفق  الفقرات ت
 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق بشدة

تصاالت بكفاءة وفاعلية المصرف اال تستعمل إدارة 58
 رائهم ومقترحاتهم.آستفادة من مع الزبائن لال

     

المصرف بالتغذية العكسية للزبائن  إدارةتهتم  59
 وتعمل على معالجتها.

     

ستراتيجية مع إالمصرف بعقد شراكة  إدارةتقوم  60
قليميين لتقديم خدمات المنافسين المحليين واال

 جديدة لزبائنها.

     

المصرف بسرعة للتحوالت في  إدارةتستجيب  61
 تفضيالت الزبائن.

     

شراك زبائنها في إالمصرف على  إدارة تحرص 62
 ستراتيجية.خاذ القرارات اإلات
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التعرف على مصادر القيمة غير المستغلة للزبائن  هو العالقات والتحالفات:بنشاء القيمة إ .5
نشاء شبكة من العالقات والتحالفات مع الزبائن والشركاء التجاريين والمنافسين إب

(Kilenthong et al, 2010, 2). 

أتفق  الفقرات ت
 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق بشدة

المصرف صفقات مع المصارف  إدارةتعقد  63
 نشاء القيمة للزبائن.المنافسة إل

     

لى تقديم خدمات ذات قيمة إالمصرف  إدارةتسعى  64
 عالية لزبائنها.

     

يجاد المصرف العالقات وسيلة إل إدارة تستعمل 65
 القيمة لزبائنها.

     

المصرف في تسويقها على السمعة  إدارةتعتمد  66
 والمصداقية والثقة.

     

المصرف أن الدخول في تحالفات مع  إدارةتدرك  67
 مر ضروري.أمشابهة الالمصارف 

     

 Lumpkine et al 1998, Coriello et al)شار كل منأالتسويق غير الرسمي: بحوث  .6

بل  ،في التسويق التسويق الريادي ال يعتمد على عمليات التخطيط الرسمي إلى أن (2000
القوة البدهية والحدس واالرتجالية للمسوق الريادي في صناعة القرارات  لىع عتمادعني االي

 .(Kilenthong et al, 2010, 3) التسويقية

أتفق  الفقرات ت
 ال أتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق بشدة

المصرف بشكل محدود جدا  على  إدارةتعتمد  68
 بحوث السوق.

     

المصرف على الحدس بشكل كبير في  إدارةتعتمد  69
 قراراتها التسويقية.

     

خطوات قصيرة ب تكونالمصرف  إدارةلية تخطيط آ 70
 وتدريجية.

     

      .المصرف فهم بدهي للسوق واحتياجاته إدارةلدى  71

 إدارةتزود المناقشات واللقاءات مع الزبائن  72
 المصرف بمعلومات مهمة وبصورة غير رسمية.
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 (4الملحق )
 أربيل محافظة في المبحوث فيها مصارف الفرعيةللالوسط الحسابي 

 

سم ا
 المصرف

هلي األ
الوسط  المجموع المتحد شورآ سومر الموصل العراقي

 الحسابي
 2 10 2 2 1 3 2 ستماراتاال
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 (5الملحق )
 أربيلمحافظة في  المبحوث فيها الوسط الحسابي للمصارف الرئيسة
 

سم ا
 المصرف

ردستان و ك
 الدولي

قليم اإل
الوسط  المجموع ربيلأ جيهان التجاري

 الحسابي
 7 28 6 6 6 10 ستماراتاال
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 (6الملحق )
 في إقليم كوردستانالمصارف الفرعية 

 محافظةعدد الفروع في  سم المصرفا ت
 دهوك سليمانية ربيلأ

 2 1 3 مصرف كوردستان الدولي 1
 1 1 2 قليمي التجاري مصرف اإل 2
 2 1 4 مصرف جيهان 3
 1 1 1 ربيلأمصرف  4
  1 4 مصرف الوركاء 5
 2 1 4 وسطمصرف الشرق األ 6
   3 المصرف العراقي التجاري 7
 1 1 3 مصرف الشمال 8
 1  2 مصرف الخليج التجاري 9
 1  2 مصرف دار السالم 10
  1 3 ستثمارشور لالآمصرف  11
   1 تحادمصرف اال 12
   2 قتصادمصرف اال 13
   1 مصرف االئتمان 14
  1 3 ستثمار العراقيمصرف اال 15
  1 2 مصرف المنصور 16
  1 1 هلي العراقيمصرف األال 17
  1 2 سالميدجلة والفرات اإلمصرف  18
  1 2 سالميالتعاون اإلمصرف  19
 1 1 3 ستثمارمصرف المتحد لال 20
   1 مصرف سومر 21
 1 1 3 مصرف الموصل 22
 1  2 سالميمصرف البالد اإل 23
 2 1 6 مصرف بغداد 24
  1 1 مصرف عبر العراق 25
  1 2 سالميتنمية اإلالمصرف  26
  1 1 سالميمصرف العراق اإل 27
  1  سالمييالف اإلمصرف اإل 28

 16 20 64 المجموع
 100 المجموع الكلي
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 (7الملحق )
 قليم كوردستانإفي المصارف الرئيسة 

 العدد المحافظة سم المصرفا ت
 1 ربيلأ مصرف كوردستان الدولي 1
 1 ربيلأ قليمي التجاريمصرف اإلال 2
 1 ربيلأ مصرف جيهان 3
 1 ربيلأ ربيلأمصرف  4

 4  المجموع
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 (8الملحق )
 ستراتيجيةتساق الداخلي للقيادة اإل( اال1الجدول )

X23 X22 X21 X20 X19 X18 X17 X16 X15 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 Carr 

                   
1 X5 

                 1 ** 
0.625 X6 

                1 ** 
0.580 

** 
0.599 X7 

               1 ** 
0.569 

** 
0.575 

** 
0.657 X8 

              1 ** 
0.669 

** 
0.517 

** 
0.502 

** 
0.698 X9 

             1 ** 
0.613 

** 
0.665 

** 
0.547 

** 
0.403 

** 
0.625 X10 

            1 ** 
0.754 

** 
0.629 

** 
0.671 

** 
0.518 

** 
0.463 

** 
0.579 X11 

           1 ** 
0.599 

** 
0.543 

** 
0.637 

** 
0.539 

** 
0.453 

** 
0.377 

** 
0.510 X12 

          1 ** 
0.628 

** 
0.659 

** 
0.580 

** 
0.648 

** 
0.665 

** 
0.400 

** 
0.542 

** 
0.541 X13 

         1 ** 
0.727 

** 
0.589 

** 
0.685 

** 
0.628 

** 
0.683 

** 
0.586 

** 
0.381 

** 
0.470 

** 
0.673 X14 

        1 ** 
0.582 

** 
0.510 

** 
0.465 

** 
0.674 

** 
0.643 

** 
0.616 

** 
0.597 

** 
0.531 

** 
0.480 

** 
0.599 X15 

       1 ** 
0.707 

** 
0.459 

** 
0.555 

** 
0.474 

** 
0.626 

** 
0.616 

** 
0.622 

** 
0.671 

** 
0.505 

** 
0.395 

** 
0.530 X16 

      1 ** 
0.515 

** 
0.586 

** 
0.685 

** 
0.516 

** 
0.500 

** 
0.648 

** 
0.685 

** 
0.574 

** 
0.559 

** 
0.517 

** 
0.460 

** 
0.660 X17 

     1 ** 
0.811 

** 
0.695 

** 
0.705 

** 
0.670 

** 
0.579 

** 
0.514 

** 
0.675 

** 
0.665 

** 
0.621 

** 
0.654 

** 
0.586 

** 
0.439 

** 
0.647 X18 

    1 ** 
0.625 

** 
0.662 

** 
0.508 

** 
0.609 

** 
0.520 

** 
0.537 

** 
0.498 

** 
0.571 

** 
0.699 

** 
0.524 

** 
0.564 

** 
0.539 

** 
0.403 

** 
0.559 X19 

   1 ** 
0.647 

** 
0.571 

** 
0.551 

** 
0.565 

** 
0.517 

** 
0.517 

** 
0.470 

** 
0.453 

** 
0.552 

** 
0.655 

** 
0.510 

** 
0.608 

** 
0.654 

** 
0.510 

** 
0.603 X20 

  1 ** 
0.772 

** 
0.636 

** 
0.587 

** 
0.562 

** 
0.632 

** 
0.558 

** 
0.545 

** 
0.549 

** 
0.613 

** 
0.562 

** 
0.638 

** 
0.662 

** 
0.573 

** 
0.591 

** 
0.438 

** 
0.541 X21 

 1 ** 
0.698 

** 
0.665 

** 
0.511 

** 
0.668 

** 
0.659 

** 
0.546 

** 
0.472 

** 
0.598 

** 
0.519 

** 
0.503 

** 
0.696 

** 
0.593 

** 
0.539 

** 
0.547 

** 
0.480 

** 
0.460 

** 
0.541 X22 

1 ** 
0.775 

** 
0.788 

** 
0.781 

** 
0.594 

** 
0.656 

** 
0.573 

** 
0.649 

** 
0.580 

** 
0.580 

** 
0.509 

** 
0.567 

** 
0.626 

** 
0.705 

** 
0.649 

** 
0.618 

** 
0.583 

** 
0.436 

** 
0.577 X23 

N = 70            P ≤ 0.05 

   * P ≤ 0.05                                     N = 66  

 
   * P ≤ 0.05                                     N = 66  
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تساق الداخلي للذكاء التسويقي( اال2الجدول )  
X43 X42 X41 X40 X39 X38 X37 X36 X35 X X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 Carr 

                    
1 X24 

                  1 ** 
0.685 X25 

                 1 ** 
0.681 

** 
0.644 X26 

                1 ** 
0.669 

** 
0.684 

** 
0.650 X27 

               1 ** 
0.690 

** 
0.787 

** 
0.660 

** 
0.621 X28 

              1 ** 
0.462 

** 
0.519 

** 
0.496 

** 
0.494 

** 
0.452 X29 

             1 ** 
0.727 

** 
0.484 

** 
0.388 

** 
0.490 

** 
0.463 

** 
0.465 X30 

            1 ** 
0.742 

** 
0.619 

** 
0.528 

** 
0.480 

** 
0.544 

** 
0.536 

** 
0.381 X31 

           1 ** 
0.756 

** 
0.652 

** 
0.627 

** 
0.495 

** 
0.407 

** 
0.425 

** 
0.352 

** 
0.327 X32 

          1 ** 
0.700 

** 
0.639 

** 
0.657 

** 
0.721 

** 
0.468 

** 
0.452 

** 
0.500 

** 
0.422 

** 
0.473 X33 

         1 ** 
0.615 

** 
0.532 

** 
0.570 

** 
0.495 

** 
0.530 

** 
0.425 

** 
0.483 

** 
0.416 

** 
0.510 

** 
0.388 X34 

        1 ** 
0.663 

** 
0.524 

** 
0.536 

** 
0.620 

** 
0.581 

** 
0.449 

** 
0.461 

** 
0.352 

** 
0.425 

** 
0.475 

** 
0.476 X35 

       1 ** 
0.666 

** 
0.568 

** 
0.490 

** 
0.433 

** 
0.470 

** 
0.550 

** 
0.488 

** 
0.433 

** 
0.459 

** 
0.360 

** 
0.442 

** 
0.404 X36 

      1 ** 
0.726 

** 
0.424 

** 
0.554 

** 
0.523 

** 
0.507 

** 
0.487 

** 
0.505 

** 
0.492 

** 
0.421 

** 
0.391 

** 
0.356 

** 
0.385 

** 
0.326 X37 

     1 ** 
0.753 

** 
0.624 

** 
0.450 

** 
0.405 

** 
0.421 

** 
0.482 

** 
0.531 

** 
0.465 

** 
0.296 

** 
0.451 

** 
0.254 

** 
0.390 

** 
0.365 

* 
0.249 X38 

    1 ** 
0.432 

** 
0.613 

** 
0.583 

** 
0.553 

** 
0.580 

** 
0.567 

** 
0.619 

** 
0.647 

** 
0.547 

** 
0.614 

** 
0.559 

** 
0.509 

** 
0.484 

** 
0.409 

** 
0.472 X39 

   1 ** 
0.782 

** 
0.495 

** 
0.608 

** 
0.523 

** 
0.541 

** 
0.617 

** 
0.589 

** 
0.644 

** 
0.705 

** 
0.507 

** 
0.569 

** 
0.555 

** 
0.537 

** 
0.464 

** 
0.438 

** 
0.373 X40 

  1 ** 
0.727 

** 
0.762 

** 
0.558 

** 
0.620 

** 
0.487 

** 
0.600 

** 
0.542 

** 
0.699 

** 
0.649 

** 
0.687 

** 
0.638 

** 
0.569 

** 
0.583 

** 
0.393 

** 
0.507 

** 
0.332 

** 
0.390 X41 

 1 ** 
0.742 

** 
0.773 

** 
0.823 

** 
0.448 

** 
0.578 

** 
0.524 

** 
0.469 

** 
0.545 

** 
0.657 

** 
0.646 

** 
0.617 

** 
0.537 

** 
0.674 

** 
0.545 

** 
0.507 

** 
0.532 

** 
0.378 

** 
0.390 X42 

1 ** 
0.778 

** 
0.725 

** 
0.719 

** 
0.780 

** 
0.411 

** 
0.525 

** 
0.502 

** 
0.543 

** 
0.500 

** 
0.568 

** 
0.624 

** 
0.656 

** 
0.606 

** 
0.600 

** 
0.489 

** 
0.378 

** 
0.429 

* 
0.275 

** 
0.355 X43 

N = 70            P ≤ 0.05  

 

 

 

   * P ≤ 0.05                                     N = 66  

 
   * P ≤ 0.05                                     N = 66  
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 تساق الداخلي لسلوكيات التسويق الريادي( اال 2الجدول )
X72 X71 X70 X69 X68 X67 X66 X65 X64 X63 X62 X61 X60 X59 X58 X57 X56 X55 X54 X53 X52 X51 X50 X49 X48 X47 X46 X45 X44 Carr 

                            
 
1 

X44 

                           1 ** 
0.641 

X45 

                          1 
** 

0.774 
** 

0.555 
X46 

                         1 ** 
0.772 

** 
0.712 

** 
0.559 

X47 

                        1 
** 

0.764 
** 

0.716 
** 

0.751 
** 

0.593 
X48 

                       1 ** 
0.640 

** 
0.564 

** 
0.525 

** 
0.589 

** 
0.722 

X49 

                      1 
** 

0.669 
** 

0.453 
** 

0.404 
** 

0.307 
** 

0.504 
** 

0.598 
X50 

                     1 ** 
0.687 

** 
0.770 

** 
0.625 

** 
0.495 

** 
0.494 

** 
0.555 

** 
0.581 

X51 

                    1 
** 

0.705 
** 

0.786 
** 

0.764 
** 

0.487 
** 

0.494 
** 

0.438 
** 

0.513 
** 

0.626 
X52 

                   1 ** 
0.650 

** 
0.588 

** 
0.548 

** 
0.636 

** 
0.400 

** 
0.331 

** 
0.422 

** 
0.408 

** 
0.566 

X53 

                  1 
** 

0.665 
** 

0.626 
** 

0.569 
** 

0.638 
** 

0.585 
** 

0.571 
** 

0.345 
** 

0.390 
** 

0.434 
** 

0.472 
X54 

                 1 ** 
0.759 

** 
0.622 

** 
0.696 

** 
0.704 

** 
0.623 

** 
0.680 

** 
0.600 

** 
0.453 

** 
0.369 

** 
0.507 

** 
0.580 

X55 

                1 
** 

0.525 
** 

0.536 
** 

0.297 
** 

0.334 
* 

0.276 
** 

0.278 
** 

0.309 
** 

0.308 
** 

0.350 
* 

0.226 
* 

0.245 
* 

0.227 
X56 

               1 ** 
0.579 

** 
0.646 

** 
0.606 

** 
0.403 

** 
0.478 

** 
0.435 

** 
0.390 

** 
0.531 

** 
0.423 

** 
0.329 

** 
0.356 

** 
0.471 

** 
0.387 

X57 

              1 ** 
0.600 

** 
0.563 

** 
0.609 

** 
0.686 

** 
0.463 

** 
0.472 

** 
0.547 

** 
0.434 

** 
0.545 

** 
0.388 

* 
0.277 

* 
0.257 

* 
0.237 

** 
0.317 

X58 

             1 ** 
0.786 

** 
0.617 

** 
0.587 

** 
0.707 

** 
0.658 

** 
0.439 

** 
0.516 

** 
0.649 

** 
0.535 

** 
0.571 

** 
0.419 

** 
0.311 

** 
0.302 

** 
0.407 

** 
0.410 

X59 

            1 ** 
0.752 

** 
0.719 

** 
0.668 

** 
0.681 

** 
0.632 

** 
0.668 

** 
0.470 

** 
0.468 

** 
0.565 

** 
0.497 

** 
0.443 

** 
0.327 

* 
0.242 

* 
0.251 

** 
0.311 

** 
0.283 

X60 

           1 ** 
0.673 

** 
0.746 

** 
0.671 

** 
0.718 

** 
0.626 

** 
0.754 

** 
0.674 

** 
0.527 

** 
0.549 

** 
0.619 

** 
0.559 

** 
0.605 

** 
0.553 

** 
0.489 

** 
0.506 

** 
0.589 

** 
0.582 

X61 

          1 ** 
0.693 

** 
0.797 

** 
0.698 

** 
0.649 

** 
0.645 

** 
0.681 

** 
0.584 

** 
0.552 

** 
0.435 

** 
0.320 

** 
0.436 

** 
0.354 

** 
0.408 

** 
0.313 

* 
0.249 

* 
0.275 

** 
0.341 

* 
0.228 

X62 

         1 ** 
0.698 

** 
0.707 

** 
0.706 

** 
0.639 

** 
0.644 

** 
0.456 

** 
0.594 

** 
0.578 

** 
0.633 

** 
0.441 

** 
0.370 

** 
0.432 

** 
0.475 

** 
0.404 

** 
0.354 

* 
0.248 

 
0.190 

* 
0.341 

** 
0.317 

X63 

        1 ** 
0.519 

** 
0.455 

** 
0.676 

** 
0.464 

** 
0.546 

** 
0.520 

** 
0.540 

** 
0.523 

** 
0.655 

** 
0.477 

** 
0.481 

** 
0.528 

** 
0.513 

** 
0.372 

** 
0.563 

** 
0.535 

** 
0.576 

** 
0.450 

** 
0.509 

** 
0.496 

X64 

       1 ** 
0.596 

** 
0.598 

** 
0.546 

** 
0.694 

** 
0.547 

** 
0.610 

** 
0.540 

** 
0.617 

** 
0.394 

** 
0.683 

** 
0.519 

** 
0.463 

** 
0.496 

** 
0.490 

** 
0.515 

** 
0.481 

** 
0.407 

** 
0.336 

** 
0.297 

** 
0.435 

** 
0.497 

X65 

      1 ** 
0.596 

** 
0.577 

** 
0.415 

** 
0.443 

** 
0.576 

** 
0.493 

** 
0.507 

** 
0.458 

** 
0.571 

** 
0.346 

** 
0.619 

** 
0.460 

** 
0.517 

** 
0.580 

** 
0.595 

** 
0.562 

** 
0.721 

** 
0.525 

** 
0.486 

** 
0.409 

** 
0.483 

** 
0.654 

X66 

     1 ** 
0.520 

** 
0.567 

** 
0.462 

** 
0.676 

** 
0.660 

** 
0.791 

** 
0.727 

** 
0.677 

** 
0.578 

** 
0.577 

** 
0.565 

** 
0.700 

** 
0.711 

** 
0.571 

** 
0.519 

** 
0.582 

** 
0.501 

** 
0.548 

** 
0.413 

* 
0.275 

** 
0.373 

** 
0.407 

** 
0.412 

X67 

    1 ** 
0.465 

** 
0.460 

** 
0.318 

** 
0.439 

** 
0.506 

** 
0.563 

** 
0.469 

** 
0.643 

** 
0.481 

** 
0.478 

** 
0.507 

** 
0.471 

** 
0.630 

** 
0.547 

** 
0.446 

** 
0.456 

** 
0.505 

** 
0.484 

** 
0.493 

** 
0.336 

* 
0.260 

 
0.157 

* 
0.239 

** 
0.302 

X68 

   1 ** 
0.597 

** 
0.414 

* 
0.241 

** 
0.382 

* 
0.209 

** 
0.399 

** 
0.557 

** 
0.358 

** 
0.634 

** 
0.483 

** 
0.493 

** 
0.408 

** 
0.504 

** 
0.456 

** 
0.464 

** 
0.317 

** 
0.355 

** 
0.402 

** 
0.429 

** 
0.301 

* 
0.220 

 
0.177 

 
0.134 

 
0.123 

 
0.175 

X69 

  1 ** 
0.731 

** 
0.531 

** 
0.371 

** 
0.271 

** 
0.441 

* 
0.274 

** 
0.386 

** 
0.437 

** 
0.390 

** 
0.436 

** 
0.473 

** 
0.462 

** 
0.357 

** 
0.408 

** 
0.531 

** 
0.536 

** 
0.398 

** 
0.459 

** 
0.407 

** 
0.413 

** 
0.376 

** 
0.375 

* 
0.244 

 
0.190 

 
0.150 

* 
0.268 

X70 

 1 
** 

0.669 
** 

0.650 
** 

0.551 
** 

0.543 
** 

0.292 
** 

0.512 
** 

0.336 
** 

0.499 
** 

0.555 
** 

0.603 
** 

0.531 
** 

0.562 
** 

0.463 
** 

0.543 
** 

0.437 
** 

0.613 
** 

0.637 
** 

0.459 
** 

0.529 
** 

0.488 
** 

0.513 
** 

0.405 
** 

0.455 
** 

0.352 
** 

0.457 
** 

0.474 
** 

0.383 
X71 

1 ** 
0.720 

** 
0.622 

** 
0.633 

** 
0.567 

** 
0.570 

** 
0.412 

** 
0.554 

** 
0.386 

** 
0.493 

** 
0.594 

** 
0.551 

** 
0.646 

** 
0.540 

** 
0.538 

** 
0.681 

** 
0.508 

** 
0.684 

** 
0.695 

** 
0.493 

** 
0.525 

** 
0.498 

** 
0.496 

** 
0.445 

** 
0.528 

** 
0.302 

** 
0.372 

** 
0.446 

** 
0.393 

X72 

N = 70            P ≤ 0.05                                                                                                    
 

   * P ≤ 0.05                                     N = 66  

 
   * P ≤ 0.05                                     N = 66  
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                                             Abstract 

The concept of strategic leadership won a lot of attention and has 

expanded its range in many fields, the first was the military, politics, then 

extended to include humanitarian and behavioral studies, and perhaps the data 

business and competitive conditions have made administrative studies turn 

their attention to the concept of strategic leadership had proven research 

findings important and effective role for the leadership of the strategy in the 

organization. 

After the shift in the administrative studies in general and marketing 

specially due to the renewable circumstances and the nature of competition led 

to turn the vision oriented marketing that the sale and distribution to the 

conviction as a strategic pillar of the organization based on in reaching its 

goals, this led to the emergence of modern concepts fit with the nature of the 

work of organizations. As the concept of marketing intelligence came as a tool 

to monitor everything that happens in the organization environment and 

support the steps of the organization towards its goals. 

Within another entrepreneurship marketing context was the result of 

recent trends of marketing, as it contributed significantly to highlight the 

strategic role of marketing and to encourage organizations to get out of the 

traditional framework in the catalog work to abide by the behavior fit with the 

new strategic directions. 

In keeping with the progress the current study dealt with the concepts 

of strategic leadership and marketing intelligence to identify the extent of their 

role in the adoption of the surveyed behaviors entrepreneurship marketing 

banks. The study came up with host of questions that mimic the effects of the 

research study, namely: 



 

B 

1. Does the perception of the surveyed banks have an image about the role 

of strategic leadership and its relationship with the marketing 

intelligence to adopt behaviors entrepreneurship marketing? 

2. is there attention for the banks and their heads directed towards the 

behavior of the entrepreneurship marketing performance of activities 

required of banks? 

3. Is strategic leadership in the surveyed banks seeking to invest marketing 

Intelligence catalog to adopt behaviors entrepreneurship marketing? 

The study came up with a host of hypothesis namely: 

1. There is a significant correlation between the strategic leadership 

combined and behaviors entrepreneurship marketing combined. 

2. there is significant correlation between marketing intelligence and 

catalog individual behaviors entrepreneurship marketing combined. 

3. There is a significant effect of the strategic leadership combined of the 

behavior of the entrepreneurship marketing combined. 

4. There is a significant effect to the he components of the marketing 

intelligence combined in behaviors entrepreneurship marketing 

combined. 

To validate the hypothesis, an outline of the study has been tested on 

the ground in the private banks in the province of Kurdistan, (76) 

questionnaire has been distributed for the 24 banks in the cities of Dohuk 

and Erbil on strategic leadership in order to reach an accurate testing of 

hypotheses and validating and realistic outline of the study, Statistical 

software was used (SPSS) to reach the desired results, the study was a set of 

conclusions, namely: 

1. Application field results showed a correlation relationships between the 

moral dimensions of the study at the macro and micro level. 



 

C 

2. Results of the study showed the existence of a relationship between the 

moral influence of the dimensions of the study at the macro and micro 

level. 

3. field side results showed the presence of variation in the behavior of the 

entrepreneurship marketing of the surveyed banks depending on the 

level of focus on strategic leadership practices and intelligence 

components catalog. 

In light of that the study offered recommendations most important of are: 

1. The need to evoke the strategic leadership practices on the surveyed 

banks, on a level of form that covers the core competencies, 

organizational culture, human capital and ethical practices to mark the 

readiness of banks to achieve their goals. 

2. paying attention to intelligent marketing as one of the foundations of the 

success of the surveyed banks, and take advantage of the information 

provided by the actor as part of the work of the surveyed banks. 

3. workto restore the entrepreneurship marketing as an active behavior at 

the level of the surveyed organizations, for their contribution to the 

marking of cases of banking success within today's data environment. 
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