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 : ملخص الدراسة
اس األداء ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على أثر إدارة معرفة العمالء على األداء التسويقي ابلعيادات اخلاصة، وقد مت قي

التسويقي من خالل ادلؤشرات اآلتية8 )الرحبية، احلصة السوقية، االحتفاظ ابلعمالء( وكذلك ىدفت إىل التعرف على أمهية إدارة 
ادلعرفة يف ادلنظمات زلل الدراسة ومدى تبين ىذه ادلنظمات دلدخل إدارة معرفة العمالء، ولتحقيق أىداف الدراسة مت استخدام 

لتحليلي من خالل تطوير استمارة االستبانة اعتمادا على بعض الدراسات السابقة ، وقد بلغ رلتمع الدراسة ادلنهج الوصفي ا
مخسٌن موظفا، وكان حجم العينة أربعة وأربعٌن موظفا، كما مت اتباع أسلوب العينة العشوائية الطبقية، و بلغ عدد االستمارات 

 ثٌن استمارة ادلسرتجعة الصاحلة للتحليل االحصائي تسعا وثال
ىناك اىتماما من العيادات زلل الدراسة من وجهة نظر ادلشاركٌن يف الدراسة أبمهية إدارة معرفة الزبون وقد أشارت النتائج إىل أن 

حيث كان ادلستوى مرتفعا  وكذلك وجود اىتمام من العيادات زلل الدراسة من وجهة نظر ادلشاركٌن يف الدراسة ابألمهية 
 معرفة الزبون توجد عالقة طردية  ذات داللة إحصائية  بٌن األداء التسويقي وإدارة  كان ادلستوى مرتفعا، وأنو  التسويقية حيث

وأخًنا طرحت الدراسة رلموعة من التوصيات اليت قد تسهم يف االرتقاء دبستوى األداء التسويقي من خالل زايدة الرتكيز على 
 ة أمهية معرفة العمالء ابدلنظمة زلل الدراس

Abstract : 

This study aimed to understand the impact of customer knowledge management on the 

marketing performance of private clinics, marketing performance has been measured through 

the following indicators: profitability, market share, customer retention. I also aimed to get to 

know each other on the importance of knowledge management in organizations subject of 

study and the extent of adoption of these organizations for customer knowledge management 

portal, to achieve the objectives of the study the descriptive and analytical method was used 

by developing the questionnaire form based on some previous studies, the study population 

has reached (50) employee. An approach has also been taken stratified random sample, the 

number of retrieved forms reached valid for statistical analysis (39) form. The results have 

indicated to that there is interest from clinics subject of study from the study participants 

point of view the importance of managing customer knowledge where the level was high. As 

well as the presence of interest from clinics the subject of the study from the viewpoint of the 

study participants of marketing importance where the level was also high and that there is a 

direct relationship Statistically Significant between marketing performance and customer 

knowledge management .finally I brought up a group of recommendations that may 

contribute the raise the level of marketing performance by increasing focus on me the 

importance of knowing customers of the organization under study. 
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 اسةأوال: منهجية الدر 
 املقدمة : 1.1

لغالبية ادلنظمات، ي نظرا للتغًنات السريعة اليت ربدث يف البيئة التسويقية واتساع حدة ادلنافسة الذي أثّر بدوره على الوضع التنافس
حيث جيب ربول تلك ادلنظمات إىل االقتصاد العادلي اجلديد الذي يعرف ابقتصاد ادلعرفة، والذي يؤكد على رأس ادلال الفكري 
وادلعرفة وعلى التنافس من خالل القدرات البشرية أكثر من العناصر التقليدية فضاًل عن دورىا احلاسم يف ربول ادلنظمات اىل 

[ ولقد أصبحت إدارة ادلعرفة من 31رلتمعات معرفية، اليت ربدث التغيًن اجلذري يف ادلنظمة لتتكيف مع التغًن السريع يف بيئتها ]
تغيًن يف عصران احلايل، حيث استطاعت إحداث نقلة نوعية يف مستوى أداء سلتلف ادلؤسسات، فهناك أىم مدخالت التطوير وال

نوع من الرتابط واالنسجام ما بٌن إدارة ادلعرفة وأنشطة وفعاليات ادلؤسسات ادلتبنية ذلذا ادلفهوم العمليايت للمعرفة وآليات وأنشطة 
كد العديد من الدراسات اليت تتبىن إدارة ادلعرفة يف ادلنظمات أبهنا ربقق العديد وفعاليات ادلؤسسات بصفتها منظمات معرفية، وتؤ 

من الفوائد منها على سبيل ادلثال زايدة الكفاءة والفعالية وربسٌن عملية ازباذ القرارات وربسٌن األداء وزايدة اإلنتاجية وربسٌن 
 [                                                                                                                  36بيئة احمليطة]اإلبداع وربقيق ميزة ثقافية وسرعة االستجابة للتغًنات يف ال

لذلك أكدت العديد من الدراسات ضرورة اىتمام إدارة ادلنظمات إبدارة الزبون ألهنا سبثل زلوراً مهما يف تطوير أداء ادلنظمة وتوفر 
كثًنة للمؤسسات لتحقيق تقدم تنافسي اذباه ربقيق مستوايت أداء عالية    وعليو فقد أصبح احلصول على ادلعرفة من   فرص

  الزابئن أمراً مهماً لنجاح ادلنظمة، وذلذا سعت ىذه الدراسة الختبار أثر إدارة معرفة العمالء على األداء التسويقي 
 الدراسات السابقة : 2.1

"، ويهدف ىذا البحث إىل دراسة مشكلة ذلا بعدان8 بعنوان إدارة معرفة الزبون وأبعاد اخلدمة الصحية[" 31دراسة الطائي ]
نظري، وتطبيقي؛ فالبعد النظري يتمثل يف كون إدارة معرفة الزبون وإدارة خدمة الزبون مصطلحٌن معاصرين، ومازالت ادلكتبة 

ري ذلما  أما البعد التطبيقي يتمثل يف تلمس الباحث قلة االىتمام هباذين العراقية حباجة إىل مزيد من الدراسة واإلثراء الفك
ادلصطلحٌن على صعيد الواقع التطبيقي يف ادلنظمة ادلبحوثة )مستشفى بغداد التعليمي(، مث مجع ادلعلومات من خالل استبانة 

عاملٌن( أما الفئة الثانية  –مساعدين أطباء  -وزعت على عينة تتكون من فئتٌن8 األوىل رلموعة من العاملٌن )أطباء  31عددىا 
من العينة فمجموعة من ادلرضى )الزابئن( خاصًة الذين لديهم مراجعات مستمرة للمستشفى ومت ربليل اإلجاابت من خالل 

ها رلموعة من األساليب اإلحصائية اليت ساعدت يف الوصول إىل نتائج البحث، وتوصل البحث إىل رلموعة من االستنتاجات من
وجود فروق معنوية بٌن إجاابت العاملٌن وادلرضى يف بعض أبعاد إدارة معرفة الزبون وعدم وجود فروق يف البعض اآلخر منها ويف 
هناية البحث ىناك رلموعة من التوصيات أبرزىا حاجة ادلنظمة واضحة وزلددة دلتابعة حاجات ادلرضى وتفهم رغباهتم وتلبية 

 متطلباهتم 
" وىدفت ىذه الدراسة إىل إظهار بعنوان اجتاهات العالقة بني إدارة معرفة الزبون واالحتفاظ ابلزابئن"  [32دراسة أوسو ]

اذباىات العالقة بٌن إدارة معرفة الزبون واالحتفاظ ابلزابئن ابلتطبيق على رلموعة من ادلنظمات الفندقية ذات الدرجة ادلمتازة 
َعِت ادلعلوم ( استمارة على ادلديرين وادلعاونٌن ورؤساء األقسام يف 41ات من خالل استبانة عددىا )واألوىل يف مدينة دىوك، ومجِم

استمارة ومت ربليل اإلجاابت من خالل رلموعة من األساليب اإلحصائية اليت  32ادلنظمات الفندقية ادلبحوثة استلمت منها 
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معرفة الزبون منطلقًا أساسيًا لالحتفاظ ابلزابئن ويزيد ساعدت يف الوصول إىل نتائج البحث وسبثلت ىذه النتائج يف تشكل إدارة 
من فاعليتها، إذ تتجو إدارة معرفة الزبون ضلو ادلعرفة وادلعلومات يف إطار عملها داخل ادلنظمة، شلا يزيد من فرص ادلنظمة لتلبية 

نظمات ادلبحوثة إانطة ادلسؤوليات متطلبات الزابئن بشكل فعال ومن مث االحتفاظ هبم، حيث تبٌن من خالل النتائج اعتماد ادل
اإلدارية إىل الذكور، إذ أهنم شكلوا معداًل كبًنًا كما تبٌن أيضًا أن ادلنظمات ادلبحوثة تعتمد يف عملها على حاملي الشهادات 

وجود عالقة ويعد ذلك عاماًل مهمًا لتطوير ادلنظمات ادلبحوثة وازباذ القرارات السليمة كما أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي 
 ارتباط معنوية موجبة بٌن إدارة معرفة الزبون واالحتفاظ ابلزابئن 

" ىدفت  ىذه بعنوان أثر إدارة معرفة الزبون وتطوير اخلدمات اجلديدة يف األداء التسويقي[ "5دراسة الربيعي وآخرون ]
واألداء التسويقي، وتكون رلتمع الدراسة من مجيع الدراسة اىل اختبار العالقة بٌن إدارة معرفة الزبون وتطوير اخلدمات اجلديدة 

( مصرفا ذباراًي عامالم يف مدينة بغداد، أما عينة الدراسة فقد مشلت مديري تطوير اخلدمات اجلديدة ومديري 01العاملٌن يف )
ة ىي االستبانة مصارف ذبارية موزعة يف مدينة بغداد، وكانت أداة الدراس 5خدمات الزابئن ورؤساء األقسام العاملٌن يف 

، وتوصلت الدراسة اىل رلــــــــموعة من النتائج منها 8 ارتفاع مستوى إدارة معرفة الزبون، وتطوير اخلدمات اجلديدة، واألداء التسويقي
ووجود أثر ذي داللة إحصائية لتطوير اخلدمات اجلديدة يف األداء التسويقي للمصارف، ووجود أثر مشرتك إلدارة معرفة الزبون 
 وتطوير اخلدمات اجلديدة يف األداء التسويقي للمصارف أببعاده الثالثة 8 الرحبية، معدل منو احلصة السوقية، واالحتفاظ ابلزابئن 

" وىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة وربليل بعنوان أثر إدارة عالقات الزابئن على األداء التسويقي[ "0دراسة البكري وطالب ]
( يف عينة من البنوك التجارية األردنية الرئيسية يف األردن والبالغ MP( على األداء التسويقي )RMن )أثر إدارة عالقات الزابئ

( بنوك ومت اعتماد عينة قصدية من موظفي اإلدارة العليا والوسطى العاملٌن يف تلك البنوك يف مدينة عمان، وبلغ 3عددىا )
انة يف مجع البياانت ومت اعتماد األساليب اإلحصائية ادلتمثلة مفردة ألغراض البحث ابعتماد أسلوب االستب 321حجمها 

د ابالضلدار البسيط واالضلدار ادلتعدد وادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الختبار الفرضـــــــــيات وتوصلت الدراسة إىل وجو 
( للبنوك التجارية األردنية MP( و )CRMما بٌن ) (α ≤ 0.05عالقـــــــــة أتثًنية ذات داللة إحصاـئية عند مستوى الداللة )

موضوع البحث، وخرج البحث دبجموعة من التوصيات أمهها8 تعزيز قيمة الزبون لدى إدارات البنوك يف تعاملها مع الزابئن كونو 
زابئن يف اذليكل ظهر كعامل مؤثر قوي على األداء التسويقي يف كل الفرضيات فضالً عن استحداث قسم صريح إلدارة عالقات ال

 التنظيمي للبنوك نظراً ألمهيتو ــ كما أبرزه البحث ـــ والفتقاد بعض ىذه البنوك ذلذا القسم  
" ىدفت ىذه الدراسة إىل تقدمي معامل أثر املعرفة السوقية يف حتسني األداء التسويقي  [بعنوان"4الشويلي] دراسة  الربيعاوي و

ن الدور الذي تلعبو ادلعرفة السوقية يف ربسٌن األداء التسويقي وكذلك التعرف على طبيعة نظرية وميدانية للشركات ادلبحوثة ع
العالقة بٌن ادلعرفة السوقية واألداء التسويقي وأيضًا ربديد أي من الشركات ادلبحوثة عملت على ربسٌن األداء التسويقي، 

، وتوصلت إىل رلموعة من االستنتاجات، وىي8 إسهام بٌن مديرين وموظفٌن ( ما361واشتملت الدراسة على عينة مكونة من )
ادلعرفة السوقية جبعل الشركة أكثر قدرة على ربسٌن األداء التسويقي واذليمنة على األسواق فضاًل عن وجود فروق معنوية بٌن 

 الشركات ادلبحوثة على مستوى ادلعرفة السوقية وربسٌن األداء التسويقي 
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" ىدفت ىده الدراسة إىل ربديد العوامل ادلؤثرة يف إدارة ادلعرفة أثر إدارة املعرفة على أداء العاملني" [ بعنوان 01دراسة عبدهللا ]
وربديد متطلبات الربط بٌن ادلعارف وادلعلومات واخلربات دبا ديكن من تطوير وتنمية ادلنشأة ككيان تفاعلي، مع توضيح مقومات 

ها مع البيئة احمللية ابلسودان، واتبعت ىذه الدراسة ادلناىج8 التارخيي والوصفي تطبيق ىذه األساليب ادلستحدثة وإمكان توافق
والتحليلي، وتوصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج أمهها8 إن ارتفاع كفاءة إدارة ادلعرفة يزيد من ربسٌن العالقة بٌن ادلنظمة 

لمنظمة، وتساعد أيضًا على اكتشاف القدرات اإلبداعية للعاملٌن  وعمالئها، كما تساىم إدارة ادلعرفة يف ربقيق ادليزة التنافسية ل
كما أن العالقة بٌن فاعلي إدارة ادلعرفة يف ربقيق أىداف ادلنظمة وزايدة القدرات اإلبداعية لدى العاملٌن وكفاءة إدارة ادلعرفة 

 تساعد يف ربسٌن األداء ادلايل للمنظمة 
التسويقي لشركة ليبيا  لعالقة بني إدارة معرفة العميل وتطوير اخلدمات واألداءتقييم ا[بعنوان "06دراسة مغراف وادلقطف]

" وىدفت ىذه الدراسة إىل تقييم مستوى العالقة بٌن إدارة معرفة العميل وتطوير اخلدمات واألداء التسويقي، وتكون رلتمع للتأمني
ٌن، أما عينة الدراسة فشملت مديري تطوير اخلدمات ( مكتب من مكاتب شركة ليبيا للتأم32الدراسة من مجيع العاملٌن يف )

والعمالء ورؤساء األقسام والعاملٌن يف األربعة عشر مكتبًا يف مدينة طرابلس وضواحيها وتوصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج 
ة اىل وجود أثر إجيايب إلدارة أمهها8 ارتفاع مستوى إدارة معرفة العميل يف تطوير اخلدمات واألداء التسويقي يف الشركة، ابإلضاف

معرفة العمالء يف تطوير اخلدمات واألداء التسويقي لشركة ليبيا للتأمٌن، وأيضًا وجود أثر مشرتك إلدارة معرفة العميل وتطوير 
 اخلدمات يف األداء التسويقي أببعاده الثالثة 

وىدفت ىذه الدراسة اىل اختبار أثر إدارة معرفة  ويقي"بعنوان" أثر إدارة معرفة العمالء على األداء التس[ 01دراسة قراريو ]
( استمارة على ادلديرين ورؤساء االقسام العاملٌن يف شركة 311العمالء على األداء التسويقي للشركات، حيث مت توزيع )

وتوصلت الدراسة موبيليس من خالل عينة مقصودة، ومت اختبار فرضيات البحث ابالعتماد على منوذج االضلدار اخلطي البسيط، 
إىل أن ارتفاع مستوى األداء التسويقي يف شركة اتصاالت اجلزائر، كما أظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية إلدارة معرفة 

 العمالء على كل من الرحبية احلصة السوقية، واالحتفاظ ابلزابئن 
 مشكلة الدراسة : 4.1

نب قطاع األعمال وبعض اجلهات احلكومية يف بعض الدول العربية منها لتبين شهدت السنوات ادلاضية اىتماما متزايدا من جا
مفهوم إدارة ادلعرفة  حيث يتوجب على ادلنظمات جعل إدارة معرفة الزبون من ادلكوانت االساسية لثقافتها من أجل توليد معرفة 

[، وتبٌن 06ئها وجعلهم زلور عمل ادلنظمة ]جديدة ومواكبة البيئة التسويقية، وذلك من خالل إقامة عالقات وطيدة مع عمال
خالل العقد األخًن أن الزابئن ىم الذين يسيطرون على األسواق، وىم الذين يفرضون حاجاهتم ورغباهتم على ادلنظمة، وأصبحوا 

اللتزامات لضمان صلاح أكثر وعياً وثقافة ابخلدمة ومتطلباهتم أكثر تعقيداً وتنوعاً، وأصبحوا جزءا من ادلنظمة، شلا فرض نوعاً من ا
[، وقد أكدت العديد من البحوث والدراسات إىل ان إدارة 32العالقة بينهم وبٌن ادلنظمة، ومن مث كسب ثقتهم وتعاطفهم ]

معرفة الزبون تسهم يف ربسٌن جودة ادلنتجات وربسٌن خدمات الزبون وربقيق رضا الزبون ومعرفة حاجات الزبون ادلتجددة، وعليو 
البحث يف اإلجابة عن السؤال الرئيسي التايل 8 ما ىو أثر إدارة معرفة العمالء على األداء التسويقي يف العيادات  تتحدد مشكلة

 اخلاصة دلدينة اجدابيا؟
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 فرضيات الدراسة : 5.1
                  تنطلق الدراسة من الفرضية الصفرية الرئيسة التالية 8                                                       

 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة معرفة العمالء على األداء التسويقي للعيادات اخلاصة دلدينة اجدابيا    
 تتفرع من ىذه الفرضية الرئيسية  ثالث فرضيات فرعية وىي 8

 عيادات اخلاصة دبدينة اجدابيا عند ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة معرفة العمالء على منو احلصة السوقية لدى ال
 ( (α ≤ 0.05مستوى داللة 

  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة معرفة ابلعمالء على زايدة الرحبية لدى العيادات اخلاصة دبدينة اجدابيا عند
 ( (α ≤ 0.05مستوى داللة 

 ء لدى العيادات اخلاصة بدينة اجدابيا عند ال يوجد أثر داللة إحصائية إلدارة معرفة ابلعمالء على االحتفاظ ابلعمال
 ( (α ≤ 0.05مستوى داللة 

 منوذج الدراسة: 6.1

 
 ( 8 منوذج الدراسة13الشكل رقم )

 ادلصدر من دراسة سابقة
 أهداف الدراسة: 7.1

 يسعى البحث إىل ربقيق األىداف التالية 8
 التعرف على أمهية إدارة ادلعرفة يف ادلنظمات زلل الدراسة    3
 ربديد مدى تبين ادلنظمات زلل الدراسة دلدخل إدارة معرفة العمالء    0
 رف على أثر إدارة معرفة العمالء على منو احلصة السوقية واالحتفاظ ابلعمالء وعلى رحبية الشركة  التع  1
 تقدمي توصيات تفيد متخذي القرار ابلنسبة لدور إدارة معرفة العمالء يف ادلنظمات زلل الدراسة    2
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 أمهية الدراسة : 8.1
ر الذي تلعبو إدارة معرفة العميل يف ربسٌن مستوايت األداء التسويقي تكمن أمهية ىذه الدراسة يف أهنا تركز على مدى امهية الدو 

للعيادات اخلاصة دبدينة اجدابيا زلل الدراسة؛ وذلك من خالل تقدمي األسس العلمية احلديثة اليت ديكن أن تعتمد عليها ادلنظمات 
وجود نقص كبًن يف موضوع إدارة معرفة العميل،  زلل الدراسة يف ربديد أثر إدارة معرفة العميل على األداء التسويقي، فضال عن

 األمر الذي يعطي ىذه الدراسة أمهية كبًنة دلا ستضيفو يف ىذا اجملال 
 منهجية الدراسة :  9.1

مت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي ألنو ادلنهج الذي ينسجم مع طبيعة الدراسة وأغراضها، ىذا وقد مشلت الدراسة على 
 مها 8مصدرين أساسيٌن 

  ادلصادر األولية 8 ألجل معاجلة اجلوانب التحليلية يف موضوع الدراسة، حيث قامت الباحثات جبمع البياانت من خالل
 االستبانة ابعتبارىا األداة الرئيسية للبحث 

 ت يف الكتب ادلصادر الثانوية 8 حيث سبت معاجلة اإلطار النظري للدراسة ابلرجوع إىل مصادر البياانت الثانوية اليت سبثل
وادلراجع العربية، واألجنبية ذات العالقة، واألحباث والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة والبحث واالطالع 

 على مواقع شبكة األنرتنت ادلختلفة 

( 31لبالغ عددىم )يتكون رلتمع الدراسة من مجيع األفراد العاملٌن يف العيادات اخلاصة دبدينة اجدابيا واجمتمع الدراسة :  9.1
 موظفا، وقد مشلت الدراسة العيادات اخلاصة التالية 8

 عيادة البساتٌن  3
 عيادة الزيتونة  0
 عيادة احلكمة  1
 عيادة ادلسرة  2

 حدود الدراسة  10.1
 تتمثل حدود الدراسة فيما يلي 8 

  م    0101احلدود الزمنية 8 مت ذبميع بياانت الدراسة خالل شهر سبتمرب وأكتوبر ونوفمرب لسنة 
  احلدود ادلكانية 8 سبثلت يف العيادات اخلاصة دبدينة اجدابيا 
  احلدود البشرية 8 إن احلدود البشرية ذلذه الدراسة مشلت مدراء العيادات اخلاصة ومجيع األفراد العاملٌن فيها، دبدينة

 اجدابيا 

 التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة :11.1
 شطة الفردية واجلماعية اليت هتدف اىل تكوين ادلعرفة ادلطلوبة واستخدامها لتحقيق أىداف إدارة ادلعرفة8 ىي كافة األن

 [ 3ادلنظمة ]
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  إدارة معرفة العمالء8 ىي العملية االسرتاتيجية اليت من خالذلا تعمل ادلنظمة على ربرير زابئنها من االستسالم السليب
 [ 3للمنتجات واخلدمات وتعزيزىم كشركاء يف ادلعرفة]

  األداء التسويقي8 يعكس قدرة ادلنظمة وقابليتها على استغالل ادلوارد واالستجابة للتغًنات البيئية والتأقلم مع البيئة
 [  4اخلارجية فضاًل عن ربقيق أىداف ادلنظمة ]

 اثنيا: اإلطار النظري للدراسة:
 مفهوم إدارة املعرفة:  1.2

يف رلال اإلدارة، حيث صلد أن منظمات األعمال مع ظهور االقتصاد  تشكل إدارة ادلعرفة أحد أىم التطورات الفكرية 
[ 33ادلعريف واشتداد ادلنافسة أصبحت تبحث عن العنصر الذي خيلق ذلا ميزة تنافسية، وجيعلها تتميز عن غًنىا من ادلنظمات؛ ]

ت والتفاعل االجتماعي مع الزابئن وتطوير فإدارة ادلعرفة التنظيمية ترتبط بنشاط ادلؤسسة، وأتسس داخل الشركة عن طريق ادلعلوما
[ كما تربز أمهية إدارة ادلعرفة من كوهنا إحدى ادلكوانت 5جهود العاملٌن، وابلتايل تتشكل ادلعلومات اليت ىي جوىر إدارة ادلعرفة ]

[، وديكن 04ألمد ]اجلوىرية لنجاح ادلؤسسات، وضمان بقائها من خالل قدرهتا على ادلسامهة يف صياغة وتطوير رؤية طويلة ا
النظر لنظام إدارة ادلعرفة أبنو يساعد على ربقيق العديد من الفوائد منها، زايدة الكفاءة والفاعلية وزايدة اإلنتاجية يف ادلنظمة، 
وربسٌن أدائها، وربقيق ميزة تنافسية، وربسٌن اإلبداع، وتطوير عمليات االبتكار ابدلنظمة؛ وذلذا تؤكد العديد من الدراسات 
واألحباث اليت أجريت خبصوص ىذا ادلوضوع أن تطبيق أسلوب إدارة ادلعرفة يف ادلنظمة احلديثة من أىم األساليب اإلدارية احلديثة، 

 وديكن القول8 إن ىناك العديد من التعاريف دلفهوم إدارة ادلعرفة حيث زبتلف من ابحث إىل آخر نذكر منها 8
مة للبحث عن ادلعلومات واختيارىا و تنظيمها وتصنيفها بطريقة تزيد من عملية منظ [أبهنا "34فقد عرفها بلحاج ]

مستوي ادلعرفة لدي ادلنظمة ويوفر ذلا ادلرونة الالزمة يف العمل وحيافظ علي االصول الفكرية من الضياع ، ويستفاد منها يف حل 
 ادلشكالت والتعلم وزايدة القدرة علي التخطيط االسرتاتيجي وازباذ القرارات" 

[أبهنا عبارة عن رلموعة من العمليات ادلرتابطة وادلعتمدة علي استخدام تكنولوجيا ادلعلومات 05ومت تعريفها أيضا]
،واليت سبكن ادلنظمة من توليد وتكوين وتطوير وتطبيق ادلعارف ، وإاتحة نشرىا وتعميمها علي االفراد ادلعنيٌن هبا لالستفادة منها 

 من اجل ربقيق اىدافها الكلية
[ أبهنــا عمليــة مجــع وتوثيــق وتصــنيف وتطــوير وتنظــيم األصــول ادلعرفيــة للمنظمــة وزبزينهــا بشــكل 33ويعرفهــا القحطــا ]

يســـهل اســـتخدامها يف تســـيًن أعماذلـــا وازبـــاذ القـــرارات فيهـــا الحقـــاً، وعمرِّفـــت أيضـــاً أبهنـــا ادلصـــطلح ادلعـــرب عـــن العمليـــات واألدوات 
أدائهـا ادلسـتفيدون مـن ادلنظمـة الكتسـاب، وخـزن وتوزيـع ادلعرفـة؛ لتـنعكس علـى عمــــــــــــليات والسلوكيات الـيت يشـرتك يف صـياغتها و 

[فيعرفاهنـــا أبهنـــا 6[ وأمـــا الرفـــاعي وايســـٌن]31األعمـــال للوصـــول إىل أفضـــل التطبيقـــات بقصـــد ادلنافســـة طويلـــة األمـــد والتكيــــــــف،]
ــــق،  مــــدخل نظمــــي متكامــــل إلدارة،  وتفعيــــل ادلشــــاركة يف كــــل وصــــول معلومــــات ادلشــــروع دبــــا يف ذلــــك قواعــــد البيــــاانت، والو ئ

والسياســات، واإلجــراءات، فضــال عــن ذبــارب وخــربات ســابقة حيملهــا األفــراد العــاملون  كمــا يعرفهــا الــزايدات أبهنــا اجلهــد ادلــنظم 
ادلعرفـة ذات العالقـة بنشـاط الواعي ادلوجو من قبل منظمة أو مؤسسة ما من أجل التقاط ومجع وتصنيف وتنظـيم وخـزن كافـة أنـواع 

تلك ادلؤسسة وجعلها جاىزة للتداول، وادلشاركة بٌن أفراد وأقسام ووحدات ادلؤسسة دبا يرفع مسـتوى كفـاءة ازبـاذ القـرارات واألداء 
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األعمال ىي عملية يتم دبوجبها ذبميع واستخدام اخلربات ادلرتاكمة من أي مكان يف  [، وقد عرفها أيضا) معمر( أبهنا7التنظيمي ]
سواء أكان يف الو ئق أو قواعد البياانت أو يف عقول العاملٌن إلضافة القيمة للمنظمة من خالل االبتكار والتطبيق وتكامل ادلعرفة 

وابلتــايل فقـــد أصــبحت إدارة ادلعرفـــة مــورداً أساســـياً مــن مـــوارد ادلنظمــات تســـاعد يف نشــر ادلعلومـــات   [00]يف طــرق غــًن مســـبوقة
يع أفراد ادلنظمة شلا يؤدي إىل زايدة سبكٌن العاملٌن ورفع مستوى األداء وزايدة القدرة التنافسية وربقيق كفاءة وفاعلية وادلعرفة بٌن مج

 اإلصلاز ادلستهدف                                                 
 8مفهوم إدارة معرفة العمالء 2.2
تعد تقتصر على رؤوس األموال، وادلوارد ادلادية كاألراضي وادلبا  واألجهزة  إن ادلوارد األساسية يف ادلنظمات ادلعاصرة مل 

واآلالت وادلعدات لتحقيق النجاح، بل إن التطورات التكنولوجية السريعة اليت يشهدىا العامل اليوم أدت إىل  نشوء ظاىرة سلتلفة 
ت سبثل النسب األكرب يف أصول ادلنظمات ادلعاصرة  وإن يف منظمات األعمال، أال وىي الرتكيز على ادلعرفة وإداراهتا إذ أصبح

[ ، فالزبون ىو 32التحدي ألية منظمة ليس إنتاجا، وتقدمي السلع واخلدمات، بل القدرة على إشباع حاجات ورغبات الزابئن ]
لة يف السوق؛ إذ أن أحد مصادر معرفة منظمات األعمال لذا يتوجب عليها أن تستفيد من الزابئن لرصد معرفة التغًنات احلاص

ىذه التغًنات أول ما ربدث لدى الزابئن يف الغالب ومن مث يف ادلنظمات اليت عليها أن تستفيد من زابئنها لرصد ومعرفة ىذه 
[ كذلك إن امتالك معرفة عن العمالء لدى منظمات األعمال يعد سالحا فّعاال دلواجهة ربدايت البيئة اخلارجية، 5التغًنات ]
يف السوق، وإن إدراك أمهية معرفة الزبون سيكون اخلطوة األوىل ابذباه تقوية وتدعيم ومشاركة ادلعرفة، وعندما هتتم  وادلنافسٌن

 ادلنظمات بتقدمي ادلعرفة للزبون فإن التفاعل سيساعد الزبون يف ازباذ القرار، وتقوية رضائو، ووالئو للمنظمة 
مهارات تعلم ادلنظمة من الزبون واالكتساب والتحويل واالحتفاظ ابدلعرفة  أن إدارة معرفة العمالء ىي إحدى ويري القوقة 

أبهنا ىي عملية زبطيط بولودان وترى  [30]فضاًل عن مناقلة تلك ادلعرفة يف سبيل تطوير األداء واإلبداع يف ادلنتجات واخلدمات
اتيجية اليت من خالذلا تعمل ادلنظمة على ربرير [وحسب عقبة وصلم فهي العملية االسرت 35وتنظيم وتوجيو ورقابة معرفة الزبون ]

[ وعرفتها قراريو إىل أهنا القدرة على دمج 03زابئنها من االستسالم السليب للمنتجات واخلدمات وتعزيزىم كشركاء يف ادلعرفة ]
ادلعرفة ىو ربويل معرفة الزبون  معلومات الزبون ومعرفتو يف عمليات إدارة معرفة العمالء اخلاصة ابلشركة ويعترب اجلزء ادلهم إبدارة

الضمنية إىل معرفة واضحة، حيث تتمكن الشركة من احلصول على ادلعلومات حول االحتياجات والقيم وادلعتقدات للعمالء 
احلاليٌن واحملتملٌن؛ لتصبح جزءًا من ثقافة الشركة وكنقطة انطالق لتحقيق النمو والنجاح والبقاء من خالل مد اجلسور وبناء 

 [308[، ودييز القوقة بٌن ثالثة أنواع من إدارة معرفة العميل وىي ]01قات ثقة متبادلة مع العمالء]عال
ادلعرفة من العميل 8 كل ادلعلومات والبياانت اليت يتم احلصول عليها من العميل لالستفادة منها يف وضع اخلطط   3

 التسويقية وبناء العالقات اجليدة مع العميل 
 كل ادلعلومات اليت حيتاجها العميل عن ادلنظمة واخلدمات اليت تقدمها واليت تليب احتياجاتو   ادلعرفة للعميل 8  0
ادلعرفة عن العميل 8 ىي ادلعرفة اليت ربصل عليها ادلنظمة عن العميل عن طريق ربليل البياانت وربليل معلومات دور   1

يف عمل اخلطط التسويقية ورفع نسبة تعامل الزبون مع تعامل العميل مع ادلنظمة واليت تبٌن أيضًا اىتماماتو شلا يساعد 
 ادلنظمة 
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 [8 806 تكمن يف اآليت ] أهداف إدارة معرفة العميل 1.2.2 
سبكن النتائج إلدارة معرفة العميل من دعم القدرة االسرتاتيجية للمنظمة وبناء ادلركز التنافسي ادلتميز وتساىم يف   3

 ضمان والئهم ذلا بناء عالقات بٌن ادلنظمات وعمالئها ل
تساعد إدارة معرفة العميل من فهم للعميل واإلصغاء إليو شلا يعكس ادلعرفة اليت يقدمها العميل يف أثناء التعامل مع   0

 ادلنظمة وأن التفاعل بٌن العمالء وادلنظمة سوف يعكس ادلعرفة اليت حيتاجها العميل واليت قد ال سبتلكها ادلنظمة 
ل يف ربسٌن جودة خدمات العميل، ربقيق رضا العميل، زايدة ادلبيعات  ومعرفة  حاجات تساىم ادارة معرفة العمي  1

 العميل ادلتعددة 

 االداء التسويقي: 3.2
 مفهوم األداء التسويقي:  1.3.2

ن تقابل قد مت تعريف األداء أبنو رلموع النتائج ادلرتتبة على األنشطة وادلمارسات اليت تقوم هبا ادلنظمة واليت يتوقع منها أ
[ كما عرفتو قوارح أبنو مقابلة 01[  وعرفتو قراريو على أنو النتيجة النهائية لنشاطات الشركة ]5األىداف ادلخططة وادلوضوعة ]

أداء ادلنظمة أبداء منافسيها للتعرف على نقاط قوهتا للقيام بتعزيزىا والتعرف على نقاط ضعفها لغرض احلد منها ألجل ربقيق 
[    3أبن األداء ىو مستوى ربقيق ادلنظمة ألىدافها ادلوضوعة يف اخلطة التسويقية] Ambler,etal[، ويرى 02مزااي تنافسية ]

[ 03كما أشارت كشمولة إىل أن األداء التسويقي ىو أداء ادلنظمة لالحتفاظ  ابلسوق والزابئن مع تقدمي األعمال لزابئن جدد ]
تضعها يف خطتها التسويقية وذلك ذلدف زايدة حصتها السوقية والنمو بشكل  ورباول ادلنظمات ادلختلفة ربقيق األىداف اليت

مستمر يف السوق ادلستهدف، وذلذا تقوم ابلرقابة على أدائها بشكل مستمر مستخدمًة وسائل متعددة، كما تقوم بتقييم أدائها 
واجو تنفيذىا كما اتفق كثًن من الكتاب على من الناحية االسرتاتيجية، وتعديل اخلطط ابلشكل الذي يتالءم مع التطورات اليت ت

 ادلقاييس التالية لقياس األداء التسويقي للشركة8 ادلقاييس ادلالية، احلصة السوقية، رضا الزابئن ووالؤىم، منو ادلبيعات، االبتكارية
 [58[  ويف ىذه الدراسة مت االعتماد علي ادلؤشرات التالية ]07واإلبداع ]

ايف نتائج عدد كبًن من السياسات والقرارات وتقيس مدى كفاءة وفاعلية إدارة ادلنظمة يف جين الرحبية 8 حيث سبثل ص -
 األرابح عن طريق استخدام موجوداهتا بكفاءة  

معدل منو احلصة السوقية 8 يشًن إىل اجلزء اخلاص ابدلنظمة من رلمل ادلبيعات يف تلك السوق وديكن أن يقاس يف إطار  -
ة النقدية ادلتحققة من مبيعات ادلنظمة لكل منتج أو خدمة قياسا إىل القيمة النقدية ادلتحققة عدد الزابئن أو القيم

 للمبيعات الكلية يف السوق  
االحتفاظ ابلعمالء8 مبين علي التوفيق أو ادلواءمة بٌن نوع القيمة اليت يبحث عنها الزبون وبٌن ادلزيج الذي تعرضو  -

 ادلنظمة 
 داء التسويقي:أمهية األ 2.3.2

 [ 18وتربز أمهية األداء التسويقي  يف اآليت]        
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 التعرف على مقدار ما أصلز من أىداف ادلنظمة    3
توافر ادلعلومات دلختلف ادلستوايت اإلدارية ألغراض التخطيط والرقابة وازباذ القرارات ادلستندة إىل حقائق علمية   0

 وواقعية 
الكفاءة، واخلربة، وادلعرفة، وادلهارة، ووضعها يف ادلواقع ادلهمة وادلناسبة ذلا؛ فضال  يؤدي األداء إىل كشف العناصر ذات  1

 عن ربديد العناصر اليت ربتاج للدعم والتطوير للنهوض أبدائها إىل مستوى النجاح 
 التأكد من ربقيق التنسيق بٌن سلتلف أقسام ادلنظمة    2
 اذ اخلطوات الالزمة دلعاجلتها واالىتمام هبا تشخيص األخطاء والتفضيالت احلرجة يف العملية وازب  3
 ادلساعدة على ربقيق الشمولية والعقالنية يف عملييت التخطيط وازباذ القرار   4
 مساعدة ادلراجعة التسويقية ادلستمرة على أجراء التحسينات ادلستمرة يف األداء التسويقي   5

 عاد ىي 8 ويرى ابحث آخر أن أمهية األداء التسويقي تظهر يف ثالثة أب
 البعد النظري ادلتمثل يف ادلضامٌن والدالالت ادلعرفية سواء كانت بشكل مباشر أو ضمين   3
 البعد العلمي وادلتمثل يف االستفادة من الدراسات والبحوث    0
 [ 37البعد التنظيمي وادلتمثل يف تطبيق األساليب ادلتعلقة بتقومي نتائج األداء التسويقي يف ادلنظمات ]  1

 حتليل البياانت احصائيا :اثلثاً / 
 بعد مجع االستبانة ادلوزعة وتفريغها مت معاجلة البياانت الواردة فيها إحصائياً من خالل برانمج 

(Statistical Package For Social Sciences – Spss 19) 

 ايل8ويف سبيل ذلك مت اللجوء إىل تطبيق بعض األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية، وىي كالت 
 اجلداول التكرارية لوصف عينة الدراسة   -
 ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية   -
 .  Alpha Cronbach's  )–استخدام معامل )ألفا كرونباخ -
 .(Smirnov Colmlgorov–استخدام اختبار )كوجملرو فسمًننوف -
 .( One Sample T testاستخدام االختبار اإلحصائي ) -
 ام اختبار معامل االرتباط الختبار فرضيات الدراسة  استخد -

 ( : Alpha Cronbach's–معامل )ألفا كرونباخ 1.3
لتأكيد دقة االستبانة وما إذا كانت ىناك أسئلة جيب حذفها للرفع من قيمة معامل الثبات وربسينو  فقد مت اختبار صدق 

( ودبا أن نتيجة ثبات استمارة 51 1ارة إحصائيًا فكانت النتيجة )( أما قياس ثبات االستم634 1االستمارة وكانت النتيجة )
( فإن ىذه النتائج تعترب مقبولة وتدل على صدق وثبات وصالحية استمارة االستبانة وتشًن إىل 4 1االستبانة كانت أكرب من )

 ثبات آراء العينة ضلو استمارة االستبانة  
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 ( :Smirnov test Colmlgorov –استخدام اختبار ) كاجملروف مسرينوف 2.3
يتم استخدام ىذا االختبار دلعرفة ما إذا كانت البياانت تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، ومن خالل تطبيق ىذا االختبار صلد أن النتيجة 

طبيعي ( وىذا يشًن إيل أن بياانت الدراسة تتبع التوزيع ال13 1( وىي أكرب من مستوي الداللة )Sig.=0.2االحتمالية كانت )
  

 . جمتمع الدراسة:  3.3
عينــة عشــوائية مــن مفــردات اختيــار وقــد مت تكـونن رلتمــع الدراســة مــن مجيــع ادلــدراء والعــاملٌن ابلعيــادات اخلاصــة يف مدينــة اجــدابيا، 

يـــل %، ومجيعهـــا قابلـــة للتحل56( اســـتبانة، أي أن نســـبة الـــردود بلغـــت 17( اســـتبانة، اســـرتد منهـــا )31) اجملتمـــع حيـــث مت توزيـــع
( اخلماسـي لبيـان االلتـزام بتطبيـق كـل فقـرة مـن فقـرات االسـتبيان،  (Likert Scaleوقـد اسـتخدم مقيـاس ليكـرت  . اإلحصائي

 8ة، كما ىو مبٌن يف اجلدول التايلوذلك من وجهة نظر أفراد العينة، وقد خصص لكل حالة من احلاالت وزن يتفق مع أمهية احلال
موا موافق بشدة التصنيف

 فق
أحيا
 ان

 غًن موافق على االطالق غًن موافق

 3 0 1 2 3 الدرجة

( للحصول على 2=3-3ودبا أن ادلقياس ادلستخدم مكون من مخسة أوزان، فقد مت حساب ادلدى بٌن درجات ادلقياس  )  
اإلدراك  (، وابلتايل ربديد بداية وهناية اخلالاي اخلمسة ادلستخدمة للتعبًن عن درجات 61 1=  2÷  3طول كل خلية ) 

 والوجود ادلتعلقة دبقومات مدخل التكلفة ادلستهدفة مبينة يف اجلدول التايل8
 متوسط درجة التعبًن مدى اخللية االجابة على ادلقياس

متوسط يعرب عن درجة منخفضة  6 3إىل  3من  3
 جداً 

إىل  6 3أكرب من  0
 متوسط يعرب عن درجة منخفضة 4 0

إىل  4 0أكرب من  1
 يعرب عن درجة متوسطة متوسط 2 1

2 
إىل  2 1أكرب من 

 متوسط يعرب عن درجة عالية 0 2

 متوسط يعرب عن درجة عالية جداً  3إىل  0 2أكرب من  3

 :حتليل اخلصائص الدميوغرافية 3-4
دراسة % من ادلشاركٌن يف الدراسة إانث والباقي ذكور، وكذلك نسبة ادلشاركٌن يف ال55نالحظ أن ( 3من خالل جدول رقم )

%، والباقي حيملون مؤىل ماجستًن، ونسبة 23%، الذين حيملون مؤىل بكالوريوس 33الذين حيملون مؤىل دبلوم أو أقل 
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% والباقي  33سنة بنسبة 23ايل  14%، والذين أعمارىم من 31سنة فأكثر  24ادلشاركٌن يف الدراسة الذين أعمارىم من 
%، والذين خربهتم 16سنوات  31سبة ادلشاركٌن يف الدراسة الذين خربهتم أكثر من سنة، وفيما يتعلق ابخلربة فإن ن 13أقل من 

 تبٌن أن اخلصائص الدديوغرافية دلفرداتي ومن خالل ذلك سنوات، 3% والباقي أقل من 16سنوات  31سنوات إىل  3من 
االستبانة ابإلضافة إىل فهمهم دلوضوع  العينة جيدة، وتعطي مؤشرات على قدرة ادلشاركٌن يف الدراسة على اإلجابة اجلادة على

  واىتمامهم هبا الدراسة
 ربليل اخلصائص الدديوغرافية –( 3جدول )

 النسبة التكرار ادلتغًن البيان
 
 اجلنس

 %55 11 انثي
 %01 7 ذكر
 %311 17 اجملموع

 العمر

 %14 32 سنة 13ايل  03من 
 %33 01 سنة 23ايل  14من 
 %31 3 سنة فاكثر 24من 

 %311 17 اجملموع
ادلؤىل 
 العلمي

 %33 01 دبلوم عايل او اقل
 %23 34 بكالوريوس
 %6 1 ماجستًن
 %311 17 اجملموع

 
 اخلربة
 

 %01 7 سنوات 3أقل من 
 %16 33 سنوات31إيل  3من 

 %16 33 سنوات 31أكثر من 
 %311 17 اجملموع

 اإلحصاء االستداليل ملتغريات البحث: 3-5
 :النسبية لفقرات املعرفة حول الزبون اإلحصاء االستداليل لدرجة األمهية  3-5-1

اىتماما ابدلعرفة الزبون أن آراء ادلشاركٌن يف الدراسة تتجو ضلو أن ىناك  ادلعرفة حوليتضح من خالل التحليل النسيب لعناصر 
 -يف االستبانة واليت ديكن توضيحها يف اجلدول التايل8الزبون، حيث وافق ادلشاركون يف الدراسة على كل النقاط الواردة  حول
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 الزبون ادلعرفة حولالنسبية لفقرات  اإلحصاء الوصفي لدرجة االمهية  –( 0جدول )
ادلتوسط  البيان

 احلسايب
االضلراف 
 ادلعياري

معامل 
 االختالف

 الرتتيب

سبلك العيادات قنوات اتصال متنوعة مع 
تفيدة من ذوي ادلصاحل )مجيع اجلهات ادلس

 االتصاالت(
3.45 0.89 

04% 
5 

لدى العيادات البياانت وادلعلومات الكاملة 
والكافية نسبيا حول الزابئن احلاليٌن وتعمل 

 على ربديثها ابستمرار
3.74 0.85 

%23 
2 

تستخدم العيادة ابستمرار انظمة معلومات 
 احلديثة خلدمة الزابئن

3.78 0.83 
%22 

0 

اخلدمات اليت  معظم الزابئن راضون عن
 تقدمها العيادة ذلم

3.75 0.85 
%23 

1 

تعمل العيادة بدقة يف البحث عن 
 3 %03 0.80 3.89 احلاجات لزابئنها وتتحري عنها ابستمرار

  %01 62 1 50 1 االذباه العام
 

 ادلعرفـة حـول الزبـونة علـى يتضح من خالل اجلدول السابق أن مجيع اذباىات مفردات عينة الدراسة قد أظهـرت اذباىـا ضلـو ادلوافقـ
تعمـــل العيـــادة بدقـــة يف البحـــث عـــن ، حيـــث جـــاءت الفقـــرة )%(01(، ومعامـــل اخـــتالف قـــدره )50 1دبتوســـط حســـايب قـــدره )

، وجـــاءت الفقـــرة %(03( ومعامـــل اخـــتالف قـــدره )67 1دبتوســـط حســـايب قـــدره )( حاجـــات زابئنهـــا وتتحـــري عنهـــا ابســـتمرار
( ومعامـــل اخـــتالف قـــدره 56 1( دبتوســـط حســـايب قـــدره )علومـــات احلديثـــة خلدمـــة الـــزابئن)تســـتخدم العيـــادة ابســـتمرار أنظمـــة م

( ومعامـل 53 1دبتوسـط حسـايب قـدره ) ()معظـم الـزابئن راضـون عـن اخلـدمات الـيت تقـدمها العيـادة ذلـم، وكذلك الفقـرة %(00)
ة والكافيـــة نســـبيا حــول الـــزابئن احلـــاليٌن )لـــدى العيــادات البيـــاانت وادلعلومـــات الكاملــ ، مث جــاءت الفقـــرة%(01اخــتالف قـــدره )

)سبلــــك  ، مث جــــاءت الفقــــرة%(01( ومعامــــل اخــــتالف قــــدره )52 1وتعمــــل علــــى ربــــديثها ابســــتمرار( دبتوســــط حســــايب قــــدره )
،  ويتضـح أن %(04( ومعامـل اخـتالف قـدره )23 1العيادات قنوات اتصال متنوعة مع ذوي ادلصـاحل( دبتوسـط حسـايب قـدره )

الزبـون لـدى العيـادات زلـل  ادلعرفـة حـولياري أقل من الواحـد شلـا يـدل علـى عـدم تشـتت اإلجـاابت، وىـذا يـدل علـى االضلراف ادلع
 الدراسة 

(، Tالزبــون والختبــار ىــذه ادلتوســط نســتخدم اختبــار ) دلعرفــة حــول( تــدل علــى أن العيــادة هتــتم اب50 1إن قيمــة ادلتوســط العــام )
   -ومن خالل اجلدول التايل8
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 الوعي أبمهية التخطيط االسرتاتيجيلفقرات  Tاختبار  – (1جدول )
االضلراف  ادلتوسط احلسايب

 ادلعياري
ادلتوسط 
 الفرضي

T  الدرجة
 ادلعيارية

1 50 1 62 3.00 3 05 1 111 
( شلـــا يـــدل علـــى أن ادارة 13 1( أقـــل مـــن مســـتوى ادلعنويـــة )111 1( والقيمـــة الدرجـــة ادلعياريـــة )T=5.27نالحـــظ أن قيمـــة )

 من وجهة نظر ادلشاركٌن يف الدراسة الزبون  دلعرفة حولعيادات هتتم ابال

 :النسبية لفقرات املعرفة للزبون اإلحصاء االستداليل لدرجة األمهية  3-5-2

أن آراء ادلشـاركٌن يف الدراسـة تتجـو ضلـو أن ىنـاك اىتمامـا  تنفيـذ التخطـيط االسـرتاتيجييتضح من خالل التحليـل النسـيب لعناصـر 
 -عرفة للزبون حيث وافق ادلشاركون يف الدراسة على مجيع النفاط الواردة يف االستبانة واليت ديكن توضيحها يف اجلدول التايل8ابدل

 النسبية لفقرات ادلعرفة للزبون اإلحصاء الوصفي لدرجة امهية  –( 2جدول )
ادلتوسط  البيان

 احلسايب
االضلراف 
 ادلعياري

معامل 
 االختالف

 الرتتيب

العيادة على سرية ادلعلومات  ربافظ
 15% 0.65 4.25 الشخصية لزابئنها

3 

سبلك العيادة مواقع الكرتونية لغرض 
ادلعلومات واخلدمات جديدة والعمل على 

 ربديثة ابستمرار
2 37 0.71 

%17 

0 

ديتاز موظفي العيادات دبهارة واخلربات 
والقدرات على كسب زابئن جدد وربرص 

لٌن ادلوىبٌن يف العيادة على جذب العام
 رلال تقدمي خدمات االتصاالت

4.09 0.75 

%18 

1 

  %35 51 1 36 2 االذباه العام

يتضــح مــن خــالل اجلــدول الســابق أن مجيــع اذباىــات مفــردات عينــة الدراســة قــد أظهــرت اذباىــا ضلــو ادلوافقــة علــى ادلعرفــة للزبــون 
ربـــافظ العيـــادة علـــى ســـرية ادلعلومـــات جـــاءت الفقـــرة )، حيـــث %(35( ومعامـــل اخـــتالف قـــدره )36 2دبتوســـط حســـايب قـــدره )

سبلــــك العيــــادة مواقــــع الفقــــرة ) ، وجــــاءت%(33( ومعامــــل اخــــتالف قــــدره )03 2دبتوســــط حســــايب قــــدره )( الشخصــــية لزابئنهــــا
( ومعامــل اخــتالف 37 2دبتوســط حســايب قــدره ) (الكرتونيــة لغــرض ادلعلومــات واخلــدمات جديــدة والعمــل علــى ربديثــو ابســتمرار

وكذلك جاءت الفقرة )ديتاز موظفو العيـادات دبهـارة واخلـربات والقـدرات علـى كسـب زابئـن جـدد وربـرص العيـادة  ،%(35دره )ق
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( ومعامـــل اخـــتالف قـــدره 17 2دبتوســـط حســـايب قـــدره )علـــى جـــذب العـــاملٌن ادلـــوىبٌن يف رلـــال تقـــدمي خـــدمات االتصـــاالت( 
(36)%  

شلـا يـدل علـى عـدم تشـتت اإلجـاابت وىـذا يـدل علـى ادلعرفـة للزبـون لـدي العيـادات  ويتضح أن االضلراف ادلعياري أقـل مـن الواحـد
 زلل الدراسة 

(، T( تدل علـى أن ادارة العيـادات هتـتم ابدلعرفـة للزبـون والختبـار ىـذه ادلتوسـط نسـتخدم اختبـار )36 2إن قيمة ادلتوسط العام )
   -ومن خالل اجلدول التايل8

 8دلعرفة للزبونالفقرات  Tاختبار  –( 3جدول )
االضلراف  ادلتوسط احلسايب 

 ادلعياري
ادلتوسط 
 الفرضي

T  الدرجة
 ادلعيارية

2 36 1 51 3.00 31 13 1 111 
 

( شلا يدل على أن العيادات 13 1( أقل من مستوى ادلعنوية )111 1( والقيمة الدرجة ادلعيارية )T=10.31نالحظ أن قيمة )
  هتتم ابدلعرفة للزبون

 :صاء االستداليل لدرجة األمهية النسبية لفقرات املعرفة من الزبوناإلح 3-5-3
أن آراء ادلشاركٌن يف الدراسة تتجو ضلو أن العيادات زلل الدراسة هتتم  ادلعرفة من الزبونيتضح من خالل التحليل النسيب لعناصر 

-يف االستبانة اليت ديكن توضيحها يف اجلدول التايل8حيث وافق ادلشاركون يف الدراسة على مجيع النقاط الواردة  دلعرفة من الزبوناب
 النسبية لفقرات ادلعرفة من الزبون اإلحصاء الوصفي لدرجة امهية  –( 4جدول ) 

ادلتوسط  البيان
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

معامل 
 االختالف

 الرتتيب

تسعي العيادة ايل تطوير عالقتها مع 
كافة زابئنها وتسعي دلعرفة رغابتهم 
 واحتياجاهتم والعمل على توفًنىا

1 77 0.92 %23 0 

ذبمع العيادة مع الزابئن بشكل 
 3 19% 56 1 13 2 مستمر بتحديد رغابتهم واحتياجاهتم

توجد عالقة طويلة ادلدى بٌن 
 1 27% 73 1 33 1 العاملٌن يف العيادة والزابئن

  %23 66 1 3.85 االذباه العام
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 ادلعرفة من الزبونق أن مجيع اذباىات مفردات عينة الدراسة قد أظهرت اذباىا ضلو ادلوافقة على يتضح من خالل اجلدول الساب
، حيث جاءت الفقرة )ذبمع العيادة مع الزابئن بشكل مستمر %(01( ومعامل اختالف قدره )63 1دبتوسط حسايب قدره )

تسعى العيادة إىل الفقرة ) ، وجاءت%(37ف قدره )( ومعامل اختال13 2دبتوسط حسايب قدره )بتحديد رغباهتم واحتياجاهتم( 
( ومعامل 77 1دبتوسط حسايب قدره ) (تطوير عالقتها مع زابئنها كافة، وتسعي دلعرفة رغباهتم واحتياجاهتم والعمل على توفًنىا

دبتوسط حسايب قدره  (توجد عالقة طويلة ادلدى بٌن العاملٌن يف العيادة والزابئنوكذلك جاءت الفقرة ) ،%(01اختالف قدره )
ويتضح أن االضلراف ادلعياري أقل من الواحد شلا يدل على عدم تشتت اإلجاابت،  ،%(05( ومعامل اختالف قدره )33 1)

  دلعرفة من الزبونهتتم اب وىذا يدل على أن العيادات زلل الدراسة
والختبار ىذه ادلتوسط نستخدم اختبار  ن الزبونابدلعرفة م(  وىو يدل على أن إدارة العيادات هتتم 63 1إن ادلتوسط العام )

(T8ومن خالل اجلدول التايل ،)-   
 لفقرات ادلعرفة من الزبون Tاختبار  –( 5جدول )
االضلراف  ادلتوسط احلسايب

 ادلعياري
ادلتوسط 
 الفرضي

T  الدرجة
 ادلعيارية

1 63 1 66 3.00 3 71 1 111 
( شلــا يــدل علــى أن العيــادات 13 1( أقــل مــن مســتوى ادلعنويــة )111 1دلعياريــة )( والقيمــة الدرجــة اT5.93نالحــظ أن قيمــة )

  ابدلعرفة من الزبونهتتم 
 النسبية لفقرات مستوى األداء التسويقي: اإلحصاء االستداليل لدرجة األمهية 3-5-4

ة تتجو ضلو أن العيادات زلل أن آراء ادلشاركٌن يف الدراس مستوى األداء التسويقييتضح من خالل التحليل النسيب لعناصر 
حيث وافق ادلشاركون يف الدراسة على مجيع النقاط الواردة يف االستبانة واليت ديكن  ستوى األداء التسويقيالدراسة هتتم دب

 -توضيحها يف اجلدول التايل8
 النسبية لفقرات مستوى االداء التسويقي اإلحصاء الوصفي لدرجة امهية  –( 6جدول )

 البيان
سط ادلتو 

 احلسايب
االضلراف 
 ادلعياري

معامل 
 االختالف

 الرتتيب

تعمل العيادة على زايدة حصة السوقية بشكل 
 متواصل مقارنة ابلعيادات  ادلنافسة األخرى

2 11 0.92 %23 0 

ربقق العيادة زايدة يف االرابح سنواي مقارنة 
 العيادات ادلنافسة األخرى

1 34 1 77 %28 1 

اظ ابلزابئن احلاليٌن وجذب تسعي العيادة ابالحتف
 مقارنة العيادات ادلنافسة األخرى الزابئن اجلدد

2 31 1 56 %19 3 

  %23 71 1 71 1 االذباه العام
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مســتوى األداء يتضــح مــن خــالل اجلــدول الســابق أن مجيــع اذباىــات مفــردات عينــة الدراســة قــد أظهــرت اذباىــا ضلــو ادلوافقــة علــى 
تســـعي العيـــادة ابالحتفـــاظ ، حيـــث جـــاءت الفقـــرة )%(01( ومعامـــل اخـــتالف قـــدره )71 1)دبتوســـط حســـايب قـــدره  التســـويقي

( ومعامـل اخـتالف قـدره 31 2دبتوسـط حسـايب قـدره )مقارنة ابلعيادات ادلنافسة األخـرى(  ابلزابئن احلاليٌن وجذب الزابئن اجلدد
دبتوســط  (مقارنـة العيــادات  ادلنافســة األخــرىتعمــل العيــادة علـى زايدة حصــة الســوقية بشــكل متواصــل الفقــرة ) ، وجـاءت%(37)

وكـــذلك جـــاءت الفقـــرة )ربقـــق العيـــادة زايدة يف األرابح ســـنواي مقارنـــة  ،%(01( ومعامـــل اخـــتالف قـــدره )11 2حســـايب قـــدره )
ويتضـح أن االضلـراف ادلعيـاري أقـل  ،%(06( ومعامـل اخـتالف قـدره )34 1دبتوسط حسايب قدره )ابلعيادات ادلنافسة األخرى( 

 ي ستوى األداء التسويقهتتم دب من الواحد شلا يدل على عدم تشتت اإلجاابت، وىذا يؤكد أن العيادات زلل الدراسة
والختبار ىذا ادلتوسط نستخدم  ستوى االداء التسويقي( وىو يدل ايضا على ان ادارة العيادات هتتم دب71 1إن ادلتوسط العام )

   -(، ومن خالل اجلدول التايلT8اختبار )
 لفقرات مستوى االداء التسويقي Tاختبار  –( 7جدول )

االضلراف  ادلتوسط احلسايب
 ادلعياري

ادلتوسط 
الدرجة  T الفرضي

 ادلعيارية
171 1 71 3.00 4 34 1 111 

 
( شلـا يــدل علـى أن العيــادات 13 1( أقـل مــن مسـتوى ادلعنويــة )111 1( وقيمــة الدرجـة ادلعياريــة )T=6.16نالحـظ أن قيمـة )

  ستوى أمهية األداء التسويقيتم دبهت
 -اختبار فرضيات الدارسة: 3-6

معرفة الزبون( والختبار ىذه الفرضية مت توجد عالقة ذات داللة احصائية  بٌن االداء التسويقي وادارة تنص الفرضية الرئيسية على )
  -تقسيمها ايل فرضيات فرعية وىي8

ادلعرفة حول الزبـون( توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بٌن األداء التسويقي و أنو )تنص الفرضية على  الفرضية الفرعية األوىل: -
   -والختبار ىذه الفرضية نستخدم اختبار معامل االرتباط، ومن خالل اجلدول التايل8

 و االداء التسويقي املعرفة حول الزبون( معامل االرتباط بني 10جدول )
 تسويقياالداء ال ادلعرفة حول الزبون البيان

 ادلعرفة حول الزبون
 **670. 1 معامل االرتباط
 000.  الدرجة ادلعيارية
 39 39 حجم العينة

 االداء التسويقي
 1 **670. معامل االرتباط
  000. الدرجة ادلعيارية
 39 39 حجم العينة

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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( أقل 111 1%، وىي عالقة طردية ذات داللة معنوية ألن الدرجة ادلعيارية )45ول أن قيمة معامل االرتباط نالحظ من اجلد
ادلعرفة حول توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بٌن األداء التسويقي و ( شلا يدل على قبول الفرضية8 )13 1من مستوى ادلعنوية )

 الزبون(  
ادلعرفة للزبون( توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بٌن األداء التسويقي و ) أنو ضية علىتنص الفر  الفرضية الفرعية الثانية -

 والختبار ىذه الفرضية نستخدم اختبار معامل االرتباط  
   -ومن خالل اجلدول التايل8

 و االداء التسويقي املعرفة للزبون( معامل االرتباط بني 11جدول )
 يقياالداء التسو  ادلعرفة للزبون البيان

 ادلعرفة للزبون
 *355. 1 معامل االرتباط
 027.  الدرجة ادلعيارية
 39 39 حجم العينة

 االداء التسويقي
 1 *355. معامل االرتباط
  027. الدرجة ادلعيارية
 39 39 حجم العينة

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
( أقل من مستوى 105 1%، وىي عالقة طردية ذات داللة معنوية ألن الدرجة ادلعيارية )14رتباط نالحظ أن قيمة معامل اال

 ادلعرفة للزبون(  توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بٌن األداء التسويقي و ( شلا يدل على قبول الفرضية8 )13 1ادلعنوية )
ادلعرفـة مـن الزبــون( ذات داللـة احصـائية  بـٌن االداء التسـويقي و  توجـد عالقـة) أنـو تـنص الفرضـية علـى الفرضيية الفرعيية الثالثية -

 والختبار ىذه الفرضية نستخدم اختبار معامل االرتباط  
   -ومن خالل اجلدول التايل8

 و االداء التسويقي املعرفة من الزبون( معامل االرتباط بني 11دول )ج
 األداء التسويقي ادلعرفة من الزبون البيان

 ن الزبونادلعرفة م
 *375. 1 معامل االرتباط
 021.  الدرجة ادلعيارية
 39 39 حجم العينة

 األداء التسويقي
 1 *375. معامل االرتباط
  021. الدرجة ادلعيارية
 39 39 حجم العينة

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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( أقل من مستوى 101 1وىي عالقة طردية ذات داللة معنوية ألن الدرجة ادلعيارية )%، 21نالحظ أن قيمة معامل االرتباط 
 ادلعرفة من الزبون(  توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بٌن األداء التسويقي و ( شلا يدل على قبول الفرضية8 )13 1ادلعنوية )

 النتائج والتوصيات: 3-7
 -وصل إليها من خالل ربليل البياانت اجملمعة، ابإلضافة للتوصيات ادلقرتحة8 نستعرض فيما يلي أىم النتائج اليت مت الت    

 النتائج: 3-7-1
  -من خالل ربليل البياانت اجملمعة تبٌن ما يلي8     
معرفــة توجــد عالقــة طرديــة  ذات داللــة إحصــائية  بــٌن األداء التســويقي وإدارة قبــول الفرضــية الرئيســية والــيت تــنص علــى أنــو ) -3
  ون(الزب
ىناك اىتمام من العيادات زلل الدراسة من وجهة نظر ادلشاركٌن يف الدراسة أبمهية إدارة معرفة الزبون حيث كان ادلستوى  -0

 مرتفعا 
 ىناك اىتمام من العيادات زلل الدراسة من وجهة نظر ادلشاركٌن يف الدراسة ابألمهية التسويقية حيث كان ادلستوى مرتفعا  -1

 :التوصيات 2-7-3
الرتكيز على االىتمام يف منو احلصة السوقية للعيادة عن طريق تقدمي خدمات أكثر وبصورة أفضل، واىتمام إدارة العيادة   3

 ابستقطاب موظفٌن لديهم خربات عالية ومهارات وقدرات على كسب الزابئن 
 االىتمام إبنشاء عالقة مع الزبون يف تطوير األداء التسويقي    0
ن الزبون، وادلعرفة للزبون يف زايدة مستوى الرحبية من خالل تقدمي اخلدمات اليت حيتاجها الزبون وتعود االىتمام ابدلعرفة م  1

 بوصفها إيرادات على العيادة 
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 املراجع
 أوال : املراجع العربية :

(" دور إدارة ادلعرفة يف تعزيز فاعلية إدارة عالقات الزابئن لضمان امتالك مزااي تنافسية8 0131إسحق، أثًن حسو)  3

حبوث راسة استطالعية آلراء ادلدراء يف عينة من الشركات الصناعية العاملة يف زلافظة نينوي " مركز الدراسات ادلستقبلية 8د

 (  23،العدد)مستقبلية 

( " أثر إدارة عالقات الزابئن علي االداء التسويقي8 دراسة ربليلية علي عينة 0132البكري،  مر، أمحد ىادي طالب )  0

(، 4،رللد ) جملة كلية االدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واالدارية واملاليةجارية االردنية "  من البنوك الت

  13-3(، ص ص 2العدد)

(  "أتثًن ادلرونة االسرتاتيجية يف االداء التسويقي8 دراسة  استطالعية يف الشركة العامة 0137البيايت، دمحم  ئر علي)  1

  363 – 346( ،ص ص 336، العدد ) لة االدارة واالقتصادجملصناعات النسيج واجللود "  

رسالة ماجستري غري منشورة ، ( " أثر إدارة معرفة الزبون يف ربقيق التفوق التنافسي "  0114اجلنايب، أمًنة ىاتف )  2

 جامعة الكوفة 8 العراق

 )عمان 8 دار صفاء للنشر والتوزيع(،  إدارة املعرفة : إدارة معرفة الزبون(  0117اجلنايب، أمًنة ،عالء فرحان طالب)  3

 ( " أثر ادلعرفة السوقية يف ربسٌن االداء التسويقي01328الربيعاوي، سعدون محود، حيدر عبد الواحد الشويلي )  4

(، 01، رللد ) جملة العلوم االقتصادية واالداريةدراسة تطبيقية يف شركات االتصال للهاتف احملمول يف العراق"  

  077 – 017بغداد  ص ص (، جامعة 54العدد)

دراسات: ( " أثر إدارة معرفة الزبون وتطوير اخلدمات اجلديدة يف االداء التسويقي "  0132الربيعي، ليث وأخرون )  5

  072-053(  ص ص  0(، العدد)23، رللد ) العلوم االدارية

إىل املؤمتر العلمي  ورقة مقدمةن8 (  " دور إدارة ادلعرفة يف تقليل سلاطر االئتما0112الرفاعي ،غالب ،وايسٌن سعد )  6

 يناير، جامعة الزيتونة ، عمان 8 االردن   06-04بعنوان إدارة ادلعرفة يف العلم العريب للفرتة ما بٌن الدويل السنوي الرابع 
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 ، )عمان8 دار صفاء للنشر والتوزيع(   اجتاهات معاصرة يف إدارة املعرفة( 0116الزايدات ،دمحم عواد )  7

8حبث تطبيقي يف مستشفى بغداد دارة معرفة الزبون وابعاد اخلدمة الصحية ( "إ0116ي حسون )الطائي، عل  31

  361 – 321( ص ص 35التعليمي ،كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العدد )

سبر الدويل ، ادلؤ الواقع واملأمول( إدارة ادلعرفة وتطبيقها يف القطاع العام السعودي 8 0117القحطا ، سامل بن سعيد )  33

 8 ضلو أداء متميز يف القطاع احلكومي، معهد االدارة العامة نوفمرب  للتنمية االدارية

( " أثر إدارة معرفة الزبون وإدارة عالقات الزبون علي االداء التسويقي 8 دراسة ميدانية 0134القوقة، ىادي امحد )  30

 8 كلية االعمال ة ماجستري، جامعة الشرق االوسطرسالعلي البنوك التجارية االردنية يف مدينة عمان االردن "  

 (  إدارة ادلعرفة، كلية االدارة واالقتصاد، القاىرة، ادلنظمة العربية للتنمية االدارية 0113الكبيسي، صالح الدين )  31

 ابلزابئن 8دراسة استطالعية يف ( " اذباىات العالقة بٌن إدارة معرفة الزبون واالحتفاظ0133أوسو، خًني علي )  32

  343-323( ص ص 310(، العدد)11، رللد )جملة تنمية الرافدين عدد من ادلنظمات الفندقية يف مدينة دىوك" 

( "واقع إدارة ادلعرفة وتنمية ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات اجلزائرية يف ظل التحوالت ضلو االقتصاد 0133بركايت، حسٌن)  33

جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، لة " ادلعريف 8 دراسة حالة بعض ادلؤسسات بوالية ادلسي

  363 – 345(  ص ص 31العدد)

(،عمليات ادارة ادلعرفة وعالقتها ابألداء ادلؤسسي دراسة ميدانية يف مستشفى الزاوية 0101بلحاج، ابراىيم بلقاسم )  34

  57-33،ص5التعليمي ،رللة جامعة صرباتة العلمية، كلية االقتصاد، العدد 

( ،تطبيق ادارة معرفة الزبون يف البنوك العمومية اجلزائرية ، دراسات اقتصادية ،كلية العلوم 0135بولودان، صلاح )  35

  013-030، ص1العدد  2االقتصادية وعلوم التسيًن رللد 

 ( "متطلبات إدارة ادلعرفة ابدلصارف التجارية الليبية 8دراسة0137سعد، زلمود دمحم، طارق أبو شعفة معتوق)  36

والسياسية  جملة العلوم االقتصاديةتطبيقية علي االدارة العامة دبصرف الصحاري من وجهة نظر العاملٌن"  

  011 – 351(، كلية االقتصاد والتجارة، اجلامعة االمسرية االسالمية  ص ص 31،العدد)
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االداء التسويقي 8حبث ( " االتصاالت التسويقية ادلتكاملة وأتثًنىا يف تنشيط 0135عبد الرازق، دمحم فاروق)  37

جملة العلوم االقتصادية ميدا  يف الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية "  حبث مستل من رسالة ماجستًن، 

    312 – 312( ص ص 313(،العدد)02جامعة بغداد، رللد)واالدارية، 

رسالة بنك أم درمان الوطين " ( "أثر إدارة ادلعرفة علي أداء العاملٌن 8دراسة حالة0133عبدهللا، مواىب مخيس)  01

 ، جامعة االمام ادلهدي ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية ماجستري

( "أثر جودة ادلعلومات يف ربقيق إدارة معرفة الزبون 8 دراسة حالة 0133عقبة، جصاص، محيدوش صلم الدين)  03

 قتصادية وعلوم التسيًن ، جامعة منتوري، كلية العلوم اال . رسالة ماجستريمؤسسة اتصاالت اجلزائر "

( دور ادارة ادلعرفة يف ربسٌن أداء ادلؤسسة االقتصادية ، رسالة ماجستًن 0134)فرحي، مرمي ؛ معمر، نورة )  00

 ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيًن 

اجلزائر"   ( " أثر إدارة معرفة العمالء علي االداء التسويقي8 دراسة ربليلية لشركات اتصاالت0136قراريو، ردية )  01

( ص 7، كلية العلوم االقتصادية والتــــــجارية وعلوم التسيًن، العــــــدد) جملة الدراسيات املالية واحملاسبية واالدارية

  11 – 31ص

رسالة ( " دور إدارة معرفة الزبون يف ربسٌن االداء التسويقي للمؤسسة اخلدمية " 0136قوراح، مرمي شريفة )  02

 م االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن ، كلية العلو ماجستري

( " أتثًن عناصر التسويق االبتكاري يف تعزيز االداء التسويقي 8 دراسة استطالعية 0132كشمولو، ندي عبد الباسط )  03

،  جملة تنمية الرافدينآلراء عدد من ادلدراء يف رلموعة من ادلنظمات الصناعية يف زلافظة بغداد"  

  364 – 346جامعة ادلوصل، ص ص    كلية االدارة واالقتصاد،(14(،اجمللد)333العدد)

، جامعة ادلسيلة، كلية العلوم ماجستري رسالة( "أثر إدارة معرفة الزبون علي تنافسية ادلؤسسة " 0133السعيد) لوانس،  04

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن 
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دراسة حالة شركة ليبيا للنفط ابدلنطقة الشرقية ، رللة (، أثر إدارة ادلعرفة يف دعم االبتكار 0101دمحم، حسٌن علي )  05

 ،( 053-021ص 0العدد 1الدراسات االقتصادية، كلية االقتصاد، جامعة سرت، رللد 

( "تقييم العالقة بٌن إدارة معرفة العميل وتطوير اخلدمات واألداء التسويقي 0135مغراف ، أمحد، فرج خليفة ادلقطف)  06

  33-3ص ص ندوة اخلامسة عشر الدولية للجمعية التونسية للتسويق اللشركة ليبيا للتأمٌن"  

( " العوامل احملددة لتبين التجارة االلكرتونية وأثرىا علي االداء التسويقي8 دراسة تطبيقية 0130حيي، ندي فائز)  07

 ، جامعة الشرق االوسط رسالة ماجستريعلي عينة من الشركات العاملة يف مدينة عمان " 

 جنبية:املراجع األ
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