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إلى من حملتني ثُقالً وضمتني ألم ًا وما اشتكت ...إلى من كان دعائها سر
نجاحي ...إلى التي انجبت وربت فكانت لي نعم األم ...إلى ملهمتي في هذه
الحياة...أهديك هذا الحصاد ...أمد هللا في أيامها وبارك في عمرها...
وأعانني على حسن برها...
(والدتي الحبيبة)
الى السراج الذي أنار لي الطريق لواله ما أمسكت أناملي قلما ...الى من
كافح ألجلنا وناضل إلسعادنا ...الى من تكبد مشاق الحياة كي يخدمنا وذاق
ألوان الشقاء كي يربينا ...اللهم احفظه وأدم عليه الصحة والعافية ...وأعني
على حسن بره...
(والدي الحبيب)
إلى القلوب الطاهرة الرقيقة ...إلى من هم سندي في الحياة ...إلى من
شاركوني حضن األم وبهم استند قوتي وإصراري ...ومنحوني حنان األب...
(أخي وأخواتي)
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شكـــر وتقـديـــر
الشكر أوالً وأخي اًر هلل وحده الكريم المتعال ،الحمد هلل الذي وفقني على إتمام هذا البحث
بكرمه وفضله وعطائه الواسع الوفير.
الشكر والصالة والسالم على النعمة المهداة والرحمة المسداة محمد بن عبد هللا عليه
وعلى آله وصحبه أفضل الصالة وأتم التسليم القائل (من ال يشكر الناس ال يشكر هللا)
(أخرجه الترمذي).
الشكر الجزيل لجامعة إفريقيا العالميـة قلعة العلم والمعرفة ،متمثلة في عمادة الدراسات
العليا ،وأساتذة كلية العلوم اإلداريـة.
كما أتقدم بجزيل شكري للدكتور /أيمن ميرغني إبراهيم الذي لم يبخل علي بوقته
الثمين ونصائحه الثرية ولمساعدته لي طوال رحلة البحث وتوجيهاته التي كان لها
األثر الكبير في إكمال هذا البحث.
وجزيل الشكر للسادة العاملين ببنك أم درمان الوطني لمساهمتهم في مدي بالمعلومات
الميدانية حتى رأى البحث النور.
والشكر الجزيل لكل من ساعد ومد يد العون في إنجاز وإكمال هذا البحث وأخص
بالشكر رفيق دربي مبارك صديق.

ج

المستخلص
هدف البحث إلى معرفة أثر إدارة المعرفة على جودة الخدمات المصرفية لبنك
أمدرمان الوطني .تمثلت مشكلة البحث في أن المصارف تواجه العديد من التحديات في
المحافظة على عمالئها وجذب عمالء جدد ،وذلك بسبب تغير حاجات ورغبات العمالء
بصورة مستمرة ،إلى جانب العمل على مواكبة األساليب والوسائل الحديثة لتجويد وتطوير
الخدمات المصرفية ،وأصبح التحدي الحقيقي أمام المصارف ليس تقديم خدمات لهم
فحسب ،بل القدرة على الوفاء بمتطلباتهم بما يتطابق مع حاجاتهم ويشبع رغباتهم ،وهذا ال
يتأتى إال من خالل تطبيق وتفعيل إدارة المعرفة بالشكل الذي يسهم في جودة الخدمات
المصرفية المقدمة.
قام البحث باختبار عدة فرضيات هي :هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين توليد
المعرفة وجودة الخدمات المصرفية ،وكذلك هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تخزين
المعرفة وجودة الخدمات المصرفية ،وأيضاً هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين توزيع
المعرفة وجودة الخدمات المصرفية ،وكذلك هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق
المعرفة وجودة الخدمات المصرفية .اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب دراسة
الحالة.
توصل البحث إلى عدد من النتائج من أبرزها :لدى بنك أمدرمان الوطني معرفة
بتجويد الخدمات المصرفية ،وكذلك يمتلك البنك قاعدة بيانات فعالة سهلت من عملية الرجوع
إلى المعلومات عند الحاجة إليها ،وأيضاً تتوفر بالبنك أجهزة ومعدات تقنية متطورة أسهمت
في جودة الخدمات المصرفية.
خرج البحث بعدد من التوصيات من أبرزها :استمرار البنك في قبول شكاوي
ومقترحات العمالء في تقديم الخدمات المصرفية ،وكذلك العمل على تحديث قاعدة بيانات
البنك بشكل دوري لمواكبة المستجدات في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،وأيضاً تفعيل
شبكة المعلومات الدالية للبنك من أجل وصول المعلومات للعاملين بشكل سريع.
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Abstract

The aim of the research is to impact of knowledge management on
the quality of banking services for Omdurman National Bank. The
research problem was that banks face many challenges in maintaining their
customers and attracting new customers, in addition to working to keep
pace with modern methods and means to improve and develop banking
services, and the real challemge for banks has become not only providing
services ti them. Rather, the ability to meet their requirements in awaythat
matches their needs and satisfies their desires, and this can only be
achieved through the application and activation of knowledge management
in away that contributes to the quality of banking services provided.
The research tested several hypotheses: there is a statistically
significant relationship between knowledge generation and the quality of
banking services, as well as there is a statistically significant relationship
between knowledge storage and the quality of banking services, and also
there is a statistically significant relationship between knowledge
distribuation and the quality of banking services, as well as there is also is
a significant relationship between statistics the application of knowledge
and the quality of banking services. The research followed the descriptive
analytical method and the case study method.
The research reached a number of results, the most important of
which are: Omdurman National Bank has knowledge of improving
banking servies, and the bank also an effective database that facilitated the
process of referring information when needed, and also the bank has
advanced technical devices and equipment that contributed to the quality
of banking services.
The research came out with a number of recommendations, the most
important of which are: the bank’s continuation to accept customer
complaints suggestions in providing banking servies, as well as working to
update the bank’s database periodically to keep abreast of developments in
the field of providing banking servies, as well as activating the bank’s
international information network in order for information to reach
workers quickly.
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الفصل األول
أساسيات البحث والدراسات السابقة
املبحث األول :أساسيات البحث
مقدمة:
شهد العالم مع نهاية القرن العشرين تراكماً معرفياً مذهالً أدى إلى سرعة في التقدم
العلمي والتكنولوجي تجسد فيما سمي بثورة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وأصبحت بذلك
المعرفة مورداً هاماً بل وإستراتيجياً لما لها من تأثير في حياة البشر ،والحت في األفق إدارة
المعرفة كعملية نظامية تستهدف تنسيق فعاليات المؤسسة قصد تحقيق أهدافها ،كما تعد
ال يساعد المنظمات خاصة الخدمية
إدارة المعرفة إحدى األنظمة الحديثة كونها تمثل مدخ ً
منها في جمع ومعرفة أفكار كافة العاملين واختيار أفضلها وتطبيقها لمعالجة المشاكل التي
توجهها وتعزيز نق اط القوة التي تمتلكها في نفس الوقت ،وذلك لالرتقاء باألداء والمركز
التنافسي للمؤسسة ويظهر هذا البعد متجسداً في مدى رضا الزبون عن خدمات المؤسسة أو
باألحرى مستوى جودة خدماتها ،حيث أضحت المعيار األساسي لنجاح المؤسسة الخدمية.
وفي ظل التغيرات العالمية وعولمة النشاط المصرفي ،أضحى من األهمية على
المصارف تطوير مستوى أداء خدماتها المصرفية ،ومواكبة متطلبات البيئة المصرفية
المعاصرة واالهتمام أكثر بالجودة في خدماتها المصرفية لكسب حصص سوقية تعزز من
مكانتها التنافسية ،فالمصارف والبنوك تقدم تشكيلة متنوعة من الخدمات المصرفية تجمع
بين الخدمات التقليدية والمستحدثة بهدف كسب رضا زبائنها ،إال أن عنصر الجودة في
الخدمات المقدمة تعتبر أساس ثقتهم في المصرف ،ومن هذا المنطلق أصبح تطوير
الخدمات المصرفية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتالحقة في مجال الصناعة المصرفية،
واالهتمام بجودة الخدمات وتحقيق رغبات العمالء أحد المداخل الرئيسة لزيادة وتطوير القدرة
التنافسية للبنوك ،وتحاول الدراسة إبراز إدارة المعرفة وأثرها على جودة الخدمات المصرفية
ببنك أمدرمان الوطني السوداني.
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مشكلة البحث:
تتمثل المشكلة في أن المصارف ال تعطي إدارة المعرفة االهتمام الكافي في تجويد
وتطوير الخدمات المصرفية األمر الذي يؤثر سلباً على على جودتها وبالتالي على رضا
وبناء عليه يمكن صياغة المشكلة في السؤال الرئيسي التالي :ما مدى تأثير
وجذب العمالء،
ً
إدارة المعرفة على جودة الخدمات المصرفية؟
وتتفرع منه األسئلة التالية:
 .1ما هو أثر توليد المعرفة في جودة الخدمات المصرفية؟
 .2ما هو دور تخزين المعرفة في جودة الخدمات المصرفية؟
 .3ما هو دور توزيع المعرفة في جودة الخدمات المصرفية؟
 .4ما هو أثر تطبيق المعرفة في جودة الخدمات المصرفية؟
نموذج البحث:
شكل ( :)1/1نموذج البحث
المتغير التابع

المتغير المستقل

جودة الخدمات المصرفية

إدارة المعرفة
.1توليد املعرفة
.2ختزين املعرفة

جودة اخلدمات

.3توزيع املعرفة

املصرفية

.4تطبيق املعرفة
المصدر :إعداد الباحثة2021 ،م.

أهمية البحث:
األهمية العلمية :تنبع أهمية البحث من أهمية متغيراته المتمثلة في إدارة المعرفة ،وجودة
الخدمات المصرفية ،باإلضافة إلى توفير مادة علمية يمكن استفادة الباحثين منها ،كم أنه
يمثل إضافة وأثراء للمكتبة السودانية والعربية.
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األهمية العملية :تتمثل في مساعدة متخذي القرار بالمصارف في تفعيل وتطبيق إدارة
المعرفة ،كما أن النتائج والتوصيات التي سيخرج بها هذا البحث سوف تساعد المصارف في
تجويد وتطوير الخدمات المصرفية من أجل جذب العمالء والحفاظ عليهم.
أهداف البحث:
 .1التعرف على أثر إدارة المعرفة على جودة الخدمات المصرفية.
 .2بيان على دور توليد إدارة المعرفة على جودة الخدمات المصرفية.
 .3تحليل دور تخزين إدارة المعرفة على جودة الخدمات المصرفية.
 .4دراسة دور توزيع إدارة المعرفة على جودة الخدمة المصرفية.
 .5إبراز دور تطبيق إدارة المعرفة على جودة الخدمات المصرفية.
فرضيات البحث:
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توليد المعرفة وجودة الخدمات المصرفية.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تخزين المعرفة وجودة الخدمات المصرفية.
 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توزيع المعرفة وجودة الخدمات المصرفية.
 .4توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعرفة وجودة الخدمات المصرفية.
منهج البحث:
اتبع البحث المنهج التاريخي ،والمنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة.
حدود البحث:
 .1الحدود المكانية :بنك أمدرمان الوطني (الرئاسة -الخرطوم).
 .2الحدود الزمانية2021-2016 :م.
 .3الحدود البشرية :العاملون ببنك أم درمان الوطني.
مصادر جمع البيانات والمعلومات:
 .1المصادر األولية :تتمثل في المعلومات المأخوذة من الميدان بواسطة أداة االستبانة.
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 .2المصادر الثانوية :تتمثل في الكتب والنشرات والبحوث والمجالت العلمية والدراسات
السابقة والتقارير.
هيكل البحث
تكون البحث من أربعة فصول وخاتمة احتوت على النتائج والتوصيات ،تناول
الفصل األول أساسيات البحث والدراسات السابقة ،واشتمل على مبحثين ،تطرق المبحث
األول ألساسيات البحث ،بينما تطرق المبحث الثاني للدراسات السابقة ،أما الفصل الثاني
فتناول إدارة المعرفة ،واحتوى على ثالثة مباحث ،المبحث األول ماهية إدارة المعرفة،
والمبحث الثاني مراحل وعمليات إدارة المعرفة أما المبحث الثالث فتطرق إلى عناصر
ومجاالت ونماذج إدارة المعرفة ،أما الفصل الثالث فتطرق لجودة الخدمات المصرفية،
ويحتوي على ثالثة مباحث ،المبحث األول مفاهيم جودة الخدمات المصرفية ،المبحث الثاني
أساليب قياس جودة وتطوير الخدمات المصرفية ،المبحث الثالث :العالقة بين إدارة المعرفة
وجودة الخدمات المصرفية .والفصل الرابع تطرق إلى الدراسة الميدانية ،ويحتوي على ثالثة
مباحث ،المبحث األول ،نبذة تعريفية عن بنك أمدرمان الوطني والمبحث الثاني إجراءات
الدراسة الميدانية والمبحث الثالث تحليل البيانات واختبار الفرضيات ،ثم الخاتمة وتشتمل
على النتائج والتوصيات ،وأخي اًر قائمة المصادر والمراجع ،ثم المالحق.
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املبحث الثاني :الدراسات السابقة
 /1دراسة :نزار خليل (2014م):

()1

تهدف هذه الدراسة من ناحية إلى الوقوف على تحديد وتوصيف نوع وقوة العالقة بين
متطلبات تمكين العاملين وبين الرضا الوظيفي للعاملين في البنوك التجارية الحكومية
والبنوك التجارية الحكومية والبنوك التجارية المشتركة واألجنبية العاملة في السودان
الخاضعة للدراسة ،ومن ناحية أخرى إلى تحديد وتوصيف نوع وقوة العالقة بين الرضا
الوظيفي للعاملين وبين جودة الخدمة المصرفية في البنوك التجارية الحكومية والبنوك
التجارية المشتركة واألجنبية العاملة في السودان والمشتركة الخاضعة للدراسة.
تمثلت مشكلة الدراسة في كيفية التحقق من الممارسات الفعلية لمتطلبات وأبعاد
مدخل تمكين العاملين كمحددات للرضا الوظيفي للعاملين في البنوك التجارية السودانية وأثر
ذلك على تطوير جودة الخدمة المصرفية المقدمة للعمالء .واعتمد البحث على المنهج
الوصفي التحليلي الذي يالءم طبيعة موضوع الدراسة الحالية ،حيث تم استغالل المعلومات
المتاحة عنها لوصف الخلفية النظرية للموضوع ،ثم تم التوجه إلى ميدان الدراسة وجمع
البيانات الخاصة بمجتمع البحث ثم تبويبها بهدف اختبار الفرضيات واستخالص النتائج.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :عدم وجود فروق ذات داللة بين
اتجاهات أفراد الدراسة حول متطلبات تطبيق تمكين العاملين باختالف نوع البنك ،وهذا
يوضح عدم وجود تأثير لنوع البنك في متطلبات تطبيق تمكين العاملين.
وأوصت الدراسة باآلتي :تطوير درجة الرضا الوظيفي من خالل تطبيق متطلبات
التمكين وخاصة التركيز على عناصر متطلبات التمكين التالية ،الثقافة التنظيمية ،المشاركة
التوافق بين أهداف الفرد وأهداف البنك حيث أن هذه المتطلبات تمثل العوامل األكثر قدرة
على التحكم في درجة الرضا الوظيفي.
()1

نزار خليل عابدين خليل ،تمكين العاملين وأثره في جودة الخدمة في المصارف التجارية السودانية ،رسالة غير منشورة في إدارة األعمال،

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم2014 ،م.
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 /2دراسة :آدم يعقوب (2014م)(:)1
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق جودة الخدمات المصرفية على تحقيق
رضا الزبون .تمثلت مشكلة الدراسة في :ما هي قوة واتجاه العالقة بين جودة الخدمات
المصرفية ورضا الزبون؟ تكمن أهمية الدراسة في تقديم الحلول العلمية للمصارف من أجل
تحسين جودة خدماتها وكسب رضا زبائنها وتساعد اإلدارة على تحسين وتطوير جودة
خدماتها من أجل تدعيم المركز التنافسي.
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب دراسة الحالة .توصلت الدراسة إلى
عدة نتائج منها :أن المصرف يلتزم بتنفيذ األعمال في األوقات المحددة ،وأن موظفي
المصرفي يهتمون بمشاكل الزبائن من خالل تقديم الحلول المرضية ،وكذلك إدارة المصرف
تحرص على تقديم الخدمة بشكل صحيح من المرة األولى.
خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها :على المصرف السرعة في اإلجراءات
وتقديم الخدمة للزبون في فترة قصيرة وذلك لتفادي االزدحام ،وعلى المصرف ضرورة إدارة
فترة انتظار العمالء واالهتمام والسرعة في الرد على شكاوى الزبائن والعمل على حلها
وتالشيها وذلك من أجل الحفاظ على الزبون.
 /3دراسة :بابكر أحمد (2015م):

()2

تهدف الدراسة لمعرفة دور المعرفة على األداء االستراتيجي في ظل البيئة التنافسية
في الشركات العاملة في الخطوط الجوية والسكك الحديدة بالسودان .وقد استندت الدراسة
على االفتراضات التالية :شركات الخطوط الجوية وشركات السكك الحديدية تهتم بإدارة
المعرفة ،شركات الخطوط الجوية وشركات السكك الحديدة تهتم بالبيئة التنافسية ،شركات
الخطوط الجوية وشركات السكك الحديدية تهتم بقياس األداء االستراتيجي ،هناك عالقة
( )1آدم يعقوب أبكر حماد ،جودة الخدمات المصرفية وأثرها على رضا الزبون -دراسة حالة :مصرف اإلدخار والتنمية االجتماعية ،رسالة
ماجستير في إدارة األعمال ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم2014 ،م.
( )2بابكر أحمد الصاوي محمدين ،إدارة المعرفة وأثرها في األداء االستراتيجي في البيئة التنافسية ،رسالة دكتوراه غير منشورة في إدارة
األعمال ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم2015 ،م.
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إيجابية ذات عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة واألداء االستراتيجي.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي في جمع البيانات واستخدم أسلوب المسح الشامل لكل
الشركات العاملة فترة الدراسة والعينة القصدية متمثلة في اإلدارة العليا داخل الشركات،
بناء على مقاييس دراسات سابقة ،وقد وزعت ( )215استبانة
صممت استبانة لجمع البيانات ً
واستردت ( )174استبانة صالحة للتحليل بنسبة استجابة ( ،)%80,9ومن األساليب
اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :اختبار ألفا كرونباخ ،التحليل العاملي ،معامل ارتباط
بيرسون ،واالنحدار المتعدد الختبار الفرضيات.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :تهتم الشركات محل الدراسة بإدارة المعرفة
بدرجة عالية ،تهتم الشركات محل الدراسة بالبيئة التنافسية بدرجة متوسطة ،تهتم الشركات
محل الدراسة بقياس وتطوير األداء االستراتيجي بدرجة متوسطة ،فيما يخص وجود عالقة
ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة واألداء االستراتيجي تم قبول الفرضية قبوالً جزئياً،
وأخي اًر البيئة التنافسية تعدل العالقة بين إدارة المعرفة واألداء االستراتيجي تم قبولها جزئياً.
أوصت الدراسة الشركات محل الدراسة باستحداث إدارة خاصة تعنى بإدارة المعرفة،
وينبغي على الشركات محل الدراسة مواكبة التطورات الحديثة في إدارة المعرفة حتى يتسنى
لها رفع كفاءة األداء ،العمل على االهتمام بالبيئة التنافسية لغرض مواكبة التغي ارت ومنافسة
الشركات في المجال.
 /4دراسة :ياسر هاشم محمد (2016م)(:)1
تمثلت مشكلة الدراسة في أن الجامعات في السودان ال تعطي أولوية إلدارة المعرفة
كما أنها ال تمتلك إستراتيجيات فاعلة لتطبيقها ،بل إن مصطلح إدارة المعرفة ال يتم تداوله
فيها بشكل كبير ،وتمثلت المشكلة فى السؤال التالي :ما هو أثر إدارة المعرفة في أداء
العاملين فى مؤسسات التعليم العالى األهلى واالجنبى فى السودان؟ هدفت الدراسة إلى:
( )1ياسر هاشم محمد ،أثر إدارة المعرفة في أداء العاملين في مؤسسات التعليم العالي األهلي واألجنبي (دراسة تطبيقية على جامعة العلوم
والتقانة في الفترة من 2015 -2005م) ،رسالة دكتوراه غير منشورة في إدارة األعمال ،جامعة العلوم والتقانة ،أم درمان2016 ،م.
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إعداد إطار نظري لبيان مفهوم إدارة المعرفة ،تحديد أهم عمليات إدارة المعرفة ،والبحث في
أداء العاملين من خالل مفهوم األداء وأنواعه وقياسه ،والتعرف على تطبيق إدارة المعرفة في
مؤسسات التعليم العالي األهلي واألجنبي في السودان ،دراسة وتحليل أثر عمليات إدارة
المعرفة في أداء العاملين من خالل أربعة محاور :توليد المعرفة ،تخزين المعرفة ،مشاركة
المعرفة ،وتطبيق المعرفة في أداء العاملين.
قامت الدراسة باختبار الفرضيات التالية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعملية توليد
المعرفة في أداء العاملين في جامعة العلوم والتقانة ،ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعملية
تخزين المعرفة في أداء العاملين في جامعة العلوم والتقانة ،ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
لعملية مشاركة المعرفة في أداء العاملين في جامعة العلوم والتقانة ،ال يوجد أثر ذو داللة
إحصائية لعملية تطبيق المعرفة في أداء العاملين في جامعة العلوم والتقانة.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها :وجود أثر لعمليات إدارة المعرفة في أداء
العاملين بجامعة العلوم والتقانة ،كما أن هنالك ورش عمل لتوليد المعرفة بالجامعة ولكن
ليس بالقدر الكافئ ،وال توجد خريطة لتحديد المعرفة الموجودة بالجامعة.
خرجت الدراسة بعدة توصيات منها :العمل على توليد المعرفة باالهتمام بالمورد
البشري وإكسابه المهارات من التوسع في ورش العمل الخاصة بتوليد الجامعة ،وكذلك عمل
خريطة لتوليد المعرفة بالجامعة ،وأيضاً تخزين المعرفة الموجودة بالجامعة من خالل
المحافظة على العاملين الذين يمتلكون الخبرة.
 /5دراسة :محمد سر الختم (2017م):

()1

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر جودة الخدمات المصرفية على رضا العمالء في
المصارف السودانية ،ومعرفة أثر جودة الخدمات المصرفية على رضا العمالء المستفيدين
من الخدمات المصرفية ،تزويد العمالء بالمعلومات عن قيمة الخدمة التي يتلقونها وعكس
()1

محمد سر الختم محمد عبد هللا ،أثر جودة الخدمات المصرفية على رضا العمالء في المصارف السودانية ،رسالة دكتوراه في إدارة األعمال

غير منشورة ،جامعة أمدرمان اإلسالمية ،معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي ،الخرطوم2017 ،م.
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خبرة العميل المتمثلة في توقعاته وإدراكه الحسي لجودة الخدمات المصرفية المقدمة له.
تمثلت مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤل الرئيسي :ما هو أثر جودة الخدمات
المصرفية على رضا العمالء في المصارف السودانية.
تكمن أهمية الدراسة في تقديم وجهة نظر المستفيدين من الخدمات المصرفية ويوفر
مرجعاً للمكتبة .افترضت الدراسة أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستويات توقعات
العمالء لجودة الخدمة المصرفية قبل االستفادة منها ومستوى اإلدراك الحسي بقيمة الخدمات
المصرفية ببنك المزارع التجاري بوالية الخرطوم والمتمثل في فرع شارع القصر بالخرطوم
وفرع السوق بالخرطوم بحري وفرع حي العرب بأمدرمان وبين رضا عمالئه ،وتوجد عالقة
ذات داللة إحصائية بين عناصر جودة الخدمات المصرفية ببنك المزارع التجاري بوالية
الخرطوم والمتمثل في فرع شارع القصر بالخرطوم وفرع السوق بالخرطوم بحري وفرع حي
العرب بأمدرمان وبين رضا عمالئه .اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة
الحالة.
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها :توجد عالقة إيجابية بين الخدمات
المصرفية المقدمة في بنك المزارع التجاري بوالية الخرطوم والمتمثل في فرع شارع القصر
بالخرطوم وفرع السوق بالخرطوم بحري وفرع حي العرب بأمدرمان وبين رضا عمالئه،
وتوجد عالقة إيجابية بين عناصر جودة الخدمات المقدمة في بنك المزارع التجاري بوالية
الخرطوم والمتمثل في فرع شارع القصر بالخرطوم وفرع السوق العربي بحري وفرع حي
العرب بأمدرمان وبين رضا عمالئه.
 /6دراسة :فارس يونس (2017م):

()1

هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة واألثر ما بين عمليات إدارة المعرفة ومؤشرات
اإلدارة الشاملة واألثر ما بين مجاالت التغيير االستراتيجي ومؤشرات إدارة الجودة الشاملة،
( )1فارس يونس شمس الدين يونس ،الدور الوسيط لمجاالت التغيير االستراتيجي في العالقة بين عمليات إدارة المعرفة ومؤشرات إدارة الجودة
الشاملة في كليات جامعة صالح الدين – أربيل  ،رسالة دكتوراه غير منشورة في إدارة األعمال ،جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ،الخرطوم،
2017م.
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والعالقة واألثر ما بين عمليات إدارة المعرفة ومجاالت التغيير االستراتيجي وذلك بالتطبيق
على كليات جامعة صالح الدين ،وتمثلت مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيسي ما
مستوى عمليات إدارة المعرفة لدى القيادات اإلدارية في كليات جامعة صالح الدين أربيل.
برزت أهمية الدراسة في محاولة تقديم إطار نظري عن إدارة الجودة الشاملة ويوضح
العالقة واألثر لعمليات إدارة المعرفة في مجاالت التغيير االستراتيجي ،تم استخدام المنهج
الوصفي التحليلي ،وافترضت الدراسة الفرض الرئيسي ،توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين
متغيرات عمليات إدارة المعرفة وبين مؤشرات إدارة الجودة الشاملة ،وتوجد عالقة ذات داللة
إحصائية بين متغيرات عمليات إدارة المعرفة وبين مؤشرات إدارة الجودة الشاملة.
أبرز نتائج الدراسة :هناك عالقة ارتباط وتأثير معنوية وموجبة بين عمليات إدارة
المعرفة وبين مؤشرات إدارة الجودة الشاملة ،وبذلك تحققت الفرضية األولى وأن أعلى عالقة
ارتباط معنوية موجبة وأعلى تأثير بين متغيرات عمليات إدارة المعرفة ومؤشرات إدارة الجودة
الشاملة كانت عند تطبيق المعرفة ويأتي بعدها توليد المعرفة ثم توزيع المعرفة وأخي اًر تخزين
المعرفة وبذلك تحققت جميع الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية.
وأوصت الدراسة بأنه يجب أن تعمل إدارة الكليات المبحوثة باستمرار على دعم
المبدعين من صناع المعرفة ،وأن تقوم بتوفير تقنيات االتصاالت والمعلومات كأساس لتوليد
المعرفة ،وأن تستخدم التنسيق والتعاون العلمي مع الكليات الرائدة واالستفادة من تجاربها في
ذات االختصاص.
 /7دراسة :قصي صديق (2019م):

()1

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير إدارة المعرفة على األداء المؤسسي والتعرف
على تأثير تشخيص المعرفة على األداء المؤسسي ،والتعرف على تأثير اكتساب المعرفة في
تحقيق األداء المؤسسي ،وتمثلت مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيسي هل إدارة المعرفة
()1

قصي صديق حمد الصديق ،الدور المعدل للتوجه بالسوق في العالقة بين إدارة المعرفة واألداء المؤسسي ،رسالة ماجستير غير منشورة في

إدارة األعمال ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم2019 ،م.
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تؤثر في األداء المؤسسي في ظل التوجه بالسوق كمتغير معدل ،واستخدمت الدراسة المنهج
الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة ،وافترضت الدراسة الفرض الرئيسي ،توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بين إدارة المعرفة واألداء المؤسسي وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعض
أبعاد إدارة المعرفة واألداء المؤسسي ،وأن التوجه بالسوق كان له تأثير على بعض أبعاد
األداء المؤسسي ،وبرزت أهمية الدراسة من خالل إضافته للمعرفة ولمتخذ القرار على حد
سواء ،وتسهم في إثراء النقاش العلمي من خالل فتح الباب لمعرفة ماهية أبعاد إدارة المعرفة
األكثر تأثي اًر على األداء المؤسسي.
تمثلت أبرز نتائج الدراسة في :أثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباطية بين تخزين
المعرفة وكفاءة العمليات الداخلية ،وارتبط ذلك بكم ونوع مخزون المعرفة لدى الشركة الذي
من شأنه التأثير على كفاءة العمليات الداخلية الصانعة لذلك المنتج ،وأوضحت نتائج
التحليل أن التوجه بالسوق ال يعدل العالقة بين تخزين المعرفة ورضا العمالء ،وأن تبني
الشركة للتوجه بالسوق يقوي العالقة بين تخزين المعرفة ورضا العمالء.
أوصت الدراسة بالتوصيات التالية :تشجع هذه الدراسة متخذي الق اررات على تبني
التوجه بالسوق لتأثيره اإليجابي على العالقة بين إدارة المعرفة واألداء المؤسسي ،توصي
الدراسة متخذي القرار بالتركيز على إدارة المعرفة وعلى وجه الخصوص تشخيص وتخزين
المعرفة وذلك لتأثيرها اإليجابي على جميع أبعاد األداء المؤسسي

.

التعقيب على الدراسات السابقة:
أوالً :أوجه الشبه:
 .1يتفق البحث الحالي مع معظم الدراسات السابقة في دراسة موضوع إدارة المعرفة
باعتباره من األساليب اإلدارية الحديثة التي تعمل على رفع كفاءة أداء المنظمات
وبقاء واستمرارها في السوق وعالم المنافسة.
 .2يتفق البحث الحالي مع جميع الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي
التحليلي وأسلوب دراسة الحالة.
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 .3أيضاً يتفق البحث الحالي مع جميع الدراسات السابقة في استخدام أداة االستبانة في
جمع المعلومات من الميدان.
 .4يتفق البحث الحالي مع معظم الدراسات السابقة التي تناولت دراسة إدارة المعرفة في
التعرف على إدارة المعرفة من حيث المفهوم ،العمليات ،األبعاد.
ثانياً :أوجه االختالف:
 .1يختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة في أن البحث الحالي هدف إلى التعرف
على أثر إدارة المعرفة على جودة الخدمات المصرفية ،بينما الدراسات السابقة منها
ما هدف إلى بيان دور المعرفة على األداء االستراتيجي ،وبعضها على تحديد
العالقة واألثر ما بين عمليات إدارة المعرفة ومؤشرات اإلدارة الشاملة ،وبعضها هدف
للتعرف على تأثير إدارة المعرفة على األداء المؤسسي.
 .2يختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة من حيث حدود البحث ،حيث أن البحث
الحالي قام بدراسة ميدانية على بنك أمدرمان الوطني في الفترة الزمانية من -2016
2021م ،بعكس الدراسات السابقة.
 .3يختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة في المتغيرات التي قام البحث الحالي
بدراستها ،وأيضاً من حيث المشكلة.
 .4يختلف البحث الحالي عن معظم الدراسات السابقة في الجامعة التي تم إجراء البحث
فيها ،وكذلك اختالف عن بعض الدراسات كانت لنيل درجة الدكتوراه.
ثالثاً :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 .1استفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة في الوقوف على الفجوة البحثية التي لم
تتطرق بدراستها الدراسات السابقة.
 .2يعتبر البحث الحالي إضافة بحثية علمية للدراسات السابقة.
 .3أيضاً استفاد البحث الحالي في صياغة وتكوين اإلطار المنهجي وأساسيات البحث
بالشكل العلمي السليم.
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 .4ساعدت في التعرف على المناهج المستخدمة ،والوصول إلى أن المنهج الوصفي
التحليلي هو األفضل لهذا البحث الحالي.
 .5أيضاً التعرف على أدوات جمع المعلومات ،والوصول إلى أن أداة االستبانة تعد األداة
األفضل في جمع معلومات هذا البحث.
 .6كذلك استفاد البحث الحالي في استخدام األساليب اإلحصائية الالزمة والمناسبة
لتحليل البيانات ،ومنها في استخراج النتائج والتوصيات.
 .7تعد الدراسات السابقة مرجعاً ومصد اًر للمعلومات حيث قام البحث الحالي باقتباس
جزئيات في اإلطار النظري من الدراسات السابقة.
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الفصل الثاني

إدارة املعـرفـة
املبحث األول :ماهية إدارة املعرفة
املبحث الثاني :مراحل وعمليات إدارة املعرفة
املبحث الثالث :عناصر وجماالت ومناذج إدارة املعرفة
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الفصل الثاني
إدارة املعرفـة
املبحث األول :ماهية إدارة املعرفة
أوالً :مفهوم المعرفة:
المعرفة هي رأس المال الحقيقي الذي يعتبر ذا أهمية عالية وقيمة غالية تفوق قيمة
الموارد الطبيعية والثروات المتراكمة ،وتعد المعرفة أحد العناصر األساسية ضمن سلسلة
متكاملة ،تبدأ باإلشارات ،ثم إلى معلومات ،ثم إلى المعرفة ،ثم إلى حكمة وهذه األخيرة هي
أساس االبتكار ،وكما وتم تعريفها بأنها الرصيد الذي تم تكوينه من حصيلة بالبحث العلمي
والتنكير والدراسات الميدانية وتطوير المشروعات االبتكارية وغيرها من أشكال اإلنتاج
الفكري لإلنسان عبر األزمان(.)1
المعنى اللغوي  :هو اإلدراك الجزئي أو البسيط ،وتعرف بأنها اسم مشتق من الفعل
(عرف) وتشير إلى القدرة على التميز أو التالؤم وهي إذن كل ما هو معروف أو ما هو
مفهوم(.)2
المعنى االصطالحي :يتباين تعريف المعرفة بتباين مداخل المفهوم ،وهناك عدة تعريفات
منها(:)3
عرف المعرفة على أنها تبرير االعتقاد الصحيح ،كما تُعرف بأنها عملية ديناميكية
 .1تُ َّ
وذلك منذ خلقها في التفاعالت االجتماعية بين األفراد والمؤسسات.
 .2عملية بشرية ديناميكية حيث تبرر معتقدات الفرد تجاه الحقيقة وفي هذا التعريف
تعتمد المعرفة على التفاعل البشري الديناميكي.
 .3القدرة التي تمكن الفرد من أداء المهام الخاصة وتشتق هذه القدرة من مساعدة
المعلومات والخبرة والمهارات واالتجاهات.
( )1هيثم علي حجازي ،المنهجية المتكاملة إلدارة المعرفة في المنظمات مدخل لتحقيق التميز التنظيمي( ،عمان :دار الرضوان للنشر2014 ،م)،
ص.46
( )2عبد الستار العلي وآخرون ،المدخل إلى إدارة المعرفة( ،عمان :دار الميسرة للنشر2005 ،م) ،ص ص.26-25
( )3ممدوح عبد العزيز رفاعي ،إدارة المعرفة ،ط( ،3القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية ،)2006 ،ص ص.11-10
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عرفها البعض بأنها عملية إدارية لها مدخالت ومخرجات وتعمل في إطار بيئة خارجية
معينة تؤثر عليها وعلى تفاعالتها وتنقسم إلى خطوات متعددة متتالية ومتشابكة والهدف
منها هو مشاركة المعرفة في أكفأ صورة للحصول على أكبر قيمة للمؤسسة(.)1
ُعرفت أيضاً بأنها مزيج من المفاهيم واألفكار والقواعد واإلجراءات التي تهدي

األفعال والق اررات ،أي بمعنى آخر هي عبارة عن معلومات ممتزجة بالتجربة والحقائق
واألحكام والقيم التي يعمل بعضها مع بعض كتركيب فريد يسمح لألفراد والمنظمات بخلق
أوضاع جديدة وإدارة للتغيير(.)2
تُعرف المعرفة بأنها" :االستخدام الكامل والمكثف للمعلومات والبيانات والتي ترتبط
بقدرات اإلنسان األصلية والمكتسبة والتي توفر له اإلدراك والتصور والفهم من المعلومات
التي يتم التوصل إليها عن طريق البيانات الخاصة بحالة معينة ،وقد تتحقق المعرفة هذه من
خالل المالحظة المباشرة لألحداث والوقائع"(.)3
أيضاً عرفت المعرفة بأنها تعني "مجموعة من المعلومات التي يحصل عليها الفرد أو
المنظمة ويتم تخزينها في العقل أو الملفات أو قواعد المعلومات والتي تتطور بشكل مستمر
وبتزايد وال يمكن أن تنقص ،وكلما استخدمت المعرفة استخداماً صحيح ًا كلما ارتقا حاملها
في سلم التقدم والتطور .إن المعرفة الظاهرة هي التي يمكن تقاسمها مع اآلخرين ،وتتعلق
هذه المعرفة بالبيانات والمعلومات الظاهرية التي يمكن الحصول عليها وتخزينها في ملفات
وسجالت المنظمة ،وكذلك الموجودة والمخزنة في ملفات وسجالت المنظمة والتي تتعلق
بسياسات المنظمة وإجراءاتها وبرامجها وموازناتها ومستنداتها ،وأسس ومعايير التقويم
والتشغيل واالتصال ومختلف العمليات الوظيفية وغيرها ،أن المعرفة الصريحة هي المعرفة
المنظمة المحدودة المحتوى التي تتصف بالمظاهر الخارجية لها ويعبر عنها بالرسم والكتابة
( )1أحمد سعيد المنصوري ،مشكالت التفويض اإلداري ،دراسة تطبيقية على الدوائر الحكومية بإمارة أبو ظبي ،رسالة ماجستير في اإلدارة العامة،
غير منشورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة1997 ،م ،ص.166
( )2إبراهيم الملكاوي ،إدارة المعرفة :الممارسات والمفاهيم( ،عمان :دار الوراق للنشر ،)2007 ،ص.10
( )3سعد غالب ياسين ،إدارة المعرفة( ،عمان :دار المناهج للنشر والتوزيع ،)2007 ،ص ص.38-36
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والتحدث وتتيح التقنية تحويلها وتناقلها ،كما وأن المعرفة الصريحة التي تمتلكها أي منظمة
أعمال هي دون شك أساس المعرفة لديها ألنها تتضمن الكثير من البني التحتية المعلوماتية
لإلعمال مثل االستراتيجيات والسياسات والعمليات واإلجراءات والميزانيات وحقوق
الملكية ..إلخ) ،وأن إدارة هذا النوع من المعرفة سهلة غير أن الواقع ليس كذلك وقد دلت
تجارب كثيرة على أن توفر هذه المعرفة في منظمة ما ال يعني سهولة االطالع عليها
والرجوع إليها واإلفادة منها بالضرورة وذلك بسبب البيروقراطية أحياناً أو سوء التنظيم أو
التخزين..إلخ(.)1
الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة:
يختلط مصطلح المعرفة لدى الكثير بمصطلحين آخرين هما :البيانات والمعلومات
وهنا البد من التوضيح لفهم طبيعة االختالف بين المصطلحات الثالثة:

()2

 /1البيانات:
تُعرف البيانات بأنها أوصاف بدائية ألشياء أو أحداث أو نشاطات وهي مخزنة
ومصنفة ولكنها ليست منظمة لتعطي أي شيء يحمل معنى ،مثال عليها البيانات المخزنة
في جداول قواعد البيانات فهي أن لم يتم استرجاعها بأحد لغات االستعالم لتعطي معنى
مفيد فسيبقى اسمها بيانات برغم تنظيمها وتخزينها .كما عرفت بأنها "مواد خام وحقائق
مجردة غير منظمة ومستقلة عن بعضها البعض على شكل أرقام أو كلمات"(.)3
 /2المعلومات:
تشكل المعلومات محو اًر هاماً في تحديد مفهوم المعرفة ،لذا نجد العديد من التعريفات
التي حاولت أن تضع مفهوماً واضحاً لهذا المصطلح فقد عرفت بأنها "البيانات التي تلحق
وعرفت أيضاً
بشيء من الروابط األخرى مثل الهدف أو بعض الصالت والروابط األخرى"ُ .
بأنها" :مجموعة من البيانات المنظمة والمنسقة بطريقة توليفية مناسبة بحيث تعطي معنى

( )1هيثم علي حجازي ،مرجع سابق ،ص.46
( )2عامر الكبيسي ،إدارة المعرفة وتطوير المنظمات( ،القاهرة :المكتب الجامعي الحديث ،)2004 ،ص.30
( )3هيثم علي حجازي ،إدارة المعرفة :مدخل تطبيقي( ،عمان ،األهلية للنشر ،)2005 ،ص.21
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خاص ،وتركيبة متجانسة من األفكار والمفاهيم تمكن اإلنسان من االستفادة منها في
الوصول إلى المعرفة واكتشافها"(.)1
 /3المعرفة :تنامي دور المعرفة في نجاح منظمات األعمال مع مساهمتها في تحويل تلك
المنظمات إلى االقتصاد العالمي الجديد الذي بات يعرف باقتصاد المعرفة والذي يؤكد على
رأس المال الفكري والمعرفي وعلى التنافس من خالل القدرات البشرية فضالً عن دورها
الحاسم في تحول المنظمات إلى مجتمعات معرفية ،التي تحدث التغير الجذري في المنظمة
لتتكيف مع التغير السريع في بيئتها(.)2
يرى البحث أن المعرفة تعني " مجموعة من المعلومات التي يحصل عليها الفرد أو
المنظمة ويتم تخزينها في العقل أو الملفات أو قواعد المعلومات والتي تتطور بشكل مستمر
وبتزايد وال يمكن أن تنقص ،وكلما استخدمت المعرفة استخداماً صحيحاً كلما ارتقى حاملها
في سلم التقدم والتطور ،وإن المعرفة من أهم المرتكزات األساسية ألنشطة المنظمات المتعلقة
بالتنبؤ وعلميات التصميم والتخطيط واتخاذ الق اررات ،كما أنها تعطي تصو اًر عن الحقائق
والمصطلحات الفنية والقوانين والنظريات والتقنيات المحدودة".
ثاني ًا :أهمية المعرفة:
تتمثل أهمية المعرفة في الوقت الحاضر في اآلتي:

()3

 .1الزيادة السريعة والمستمرة في استخدام مضامين المعرفة ومعطياتها في كافة مجاالت
األعمال ،وفي اإلنتاج السلعي ،وفي الخدمات وفي كافة النشاطات االقتصادية.
 .2إن المعرفة العلمية والعملية تمثل األساس المهمىفي إطالق االبتكارات واالكتشافات
واالختراعات التكنولوجية.
 .3الزيادة المستمرة في االستثمارات ذات الصلة المباشرة بالمعرفة ،التي ينجم عنها
تكوين رأسمال معرفي تمثله األصول غير المادية أو غير الملموسة.
( )1عامر قنديلجي ،المدخل إلى إدارة المعرفة( ،عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع2006 ،م) ،ص.9
( )2عبد الستار العلي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.12
( )3إبراهيم بدر شهاب ،إدارة المعرفة( ،عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع2018 ،م) ،ص.ص.13-12
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 .4الزيادة المستمرة في المؤسسات والمشروعات التي تعمل في مجال المعرفة توليداً
وإنتاجاً واستخداماًن والتي تمثل شركات المعلومات ،واالتصاالت ،والبرمجيات،
والبحوث ،واالستشارات ،وشركات الخدمات المالية والمصرفية ،واإلعالن واإلعالم
وغيرها.
 .5الزيادة المستمرة في أعداد العاملين في مجاالت المعرفة ،وبالذات من ذوي القدرات
والمهارات المتخصصة عالية المستوى ،سواء منهم الذين يقومون بتوليد المعرفة
وإنتاجها ،أم أولئك الذذين يوظفونها في إنتاج السلع والخدمات.
ثالثاً :خصائص المعرفة:

تتلخص خصائص المعرفة فيما يلي:

()1

 .1تطلب المعرفة تفاعالً ينساب والواقع :ووعياً وإدراكاً له من حيث متغيراته وعناصر
تشكله والقوى المحفزة للتطوير والتغيير ،الفمعرفة على عكس البيانات وال تُعنى
بتركيب المعطيات والحقائق بصورة صورية ،وإنما تهتم بالعالقات البينية المفيدة،
وارتباط المعلومات بالتطبيقات ومصالح األفراد والمجتمعات ،أي ارتباط المعرفة
بالتقدم الحضاري والتنمية اإلنسانية الشاملة.
 .2كون المعرفة ذاتاً وموضوعاً :فهي ذاتاً ألن المعرفة مخزونة قبل كل شيء في عقل
الفرد ذاته ،وفي الوقت نفسه تعد المعرفة موضوعاً عندما تكون مستقلة عن الفرد؛ أي
عندما توجد في المراجع والكتب والوثائق والوسائط الصلبة والرقمية المختلفة.
 .3توافر مضمون اجتماعي إنساني للمعرفة :فهي كائن ال يعيش لنفسه بنفسه ،بل
يحتاج إلى بيئة يتنفس هواءها ويعيش فيها ،وأرض ينبت منها ،ومجتمع يتشارك
بالمعرفة فيه من أجل التقدم والرقي ،فالمعرفة لها دورة حياة متداخلة ومتكاملة في
مراحلها ومستويات تطورها.
( )1سعد غالب ياسين ،نظم إدارة المعرفة ورأس المال الفكري العربي :دراسات إستراتيجية( ،أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
اإلستراتيجية2007 ،م) ،ص.ص.20-19
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 .4أن تطور المعرفة يأخذ مسا اًر تصاعدي ًا مستم اًر :حيث تجدد فيه ثياب المعرفة
ومالمح وجهها كما تجدد المعرفة نفسها.
 .5ارتباط المعرفة بالحقيقة وإدراك اليقين :وهي على عكس المعلومات التي تخضع
دائماً لحاالت وظروف أقل يقين ًا ،ولهذا نجد أن معظم الق اررات المرتبطة بالمعلومات
يقع تحت ضغوط حاالت المخاطرة وعدم التأكد ،أما بالنسبة للمعرفة فنجد أنه عندما
يعرف المرء حقائق جديدة فيكتسب تجربة وخبرة جديدة يقترب فيهما من درجة
االعتقاد ،فالمعرفة تقود إلى اليقين بخطوات ثابتة.
 .6كون المعرفة مورداً إنسانياً ال ينقص بل ينمو باستعماله :وهي حالة إنسانية أرقى
من مجرد الحصول على المعلومات.
 .7المعرفة جزء من نظام ديناميكي للتفكير وإلدراك الواقع الموضوعي :أي أن المعرفة
هي نتاج النشاط الذهني للعقل في حواره مع الطبيعة ،وفي تعمله والواقع ،وإد اركه
البديهي لمتغيرات الواقع والحقائق الجديدة في الحياة.
تتجسد خصائص المعرفة في النقاط التالية:

()1

 .1المعرفة يمكن أن تولد :فالمعرفة يمكن أن تُولد من خالل األفراد داخل المنظمة ،أي
أنه يمكن تحويل المعرفة الضمنية التي يمتلكها األفراد إلى معرفة صريحة.
 .2المعرفة يمكن أن تمتلك :بفعل معدالت التعليم العالي فإن المعارف ذات القيمة من
أجل زيادة ثروة المؤسسات يتم استقطابها ،والمؤسسات تمارس دو اًر كبي اًر في تحويل
المعرفة التي تمتلكها إلى براءات اختراع وأسرار تجارية تتمتع بالحماية القانونية شأن
الملكية الفردية.
 .3المعرفة موجودة في عقول األفراد :ليست جميع المعارف في المؤسسة معارف
صريحة وإنما هناك معارف ضمنية في عقول األفراد ،وهذه المعارف قابلة للتحويل
إلى معارف صريحة.
( )1نجم عبود نجم ،إدارة المعرفة :المفاهيم واإلستراتيجيات والعمليات ،ط( ،2عمان :دار الوراق للنشر والتوزيع2008 ،م) ،ص.ص.27-26
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 .4المعرفة يمكن تخزينها :المعرفة يتم تخزينها على الورق وأشرطة الفيديو ،واآلن مع
التطور الهائل في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،أصبحت المعرفة تخزن في وسائل
الخزن اإللكترونية.
 .5المعرفة يمكن تصنيفها :للمعرفة عدة تصنيفات ،فيمكن تصنيفها إلى معرفة ضمنية
ومعرفة صريحة ،كما يمكن تصنيفها إلى عدة تصنيفات أخرى.
رابعاً :أنواع المعرفة:
هناك العديد من التصنيفات حول المعرفة تختلف باختالف مصادرها ،آلية المشاركة
فيها والهدف منها وكذلك اختالف وجهات نظر الباحثين ،قد أجمع معظم الباحثين في مجال
إدارة المعرفة على وجود نوعين من المعرفة هما :المعرفة الصريحة والضمنية .وتعود جذور
تصنيف المعرفة إلى ضمنية وصريحة للعالم والفيلسوف مايكل بوالني Michael Polanyi
الذي عرفها على أنها(:)1
 .1المعرفة الضمنية :هي المعرفة غير الرسمية الذاتية التي ال يمكن توظيفها ألنها غير
مرئية وغير ملموسة ال تظهر بوضوح إال من خالل الحوار والنقاش أو بعبارة أخرى
تظهر من خالل الخطاب.
 .2المعرفة الصريحة :هي المعرفة المكتوبة أو المرمزة التي تحتويها المراجع ،الكتب،
الوثائق ،التقارير وأوساط تخزين المعلومات الرقمية ،لذلك فهي سهلة الوصف
والتجديد ويمكن بسهولة تحويلها من لغة إلى أخرى ومن شكل آلخر ويمكن بصفة
مستمرة إعادة قراءتها وبالتالي تخزينها واسترجاعها.
وقد اختلف الباحثون والكتاب في تحديد أنواع المعرفة وتصنيفاتها وبحسب وجهات
نظرهم ويصنفها إلى أربعة أنواع كاآلتي(:)2

( )1حمود خضير كاظم ،إدارة المعرفة( ،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع ،)2010 ،ص.62
( )2رشاد الساعد حسن حريم ،دور المعرفة والتكنولوجيا في إيجاد الميزة التنافسية ،دراسة ميدانية على قطاع الصناعات الدولية باألردن،
المؤتمر العلمي الرابع ،جامعة الزيتونة ،عمان2004 ،م ،ص.ص.36-35
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 .1المعرفة الظاهرة :وتمثل المعرفة الواضحة والتي يعبر عنها بالرسم والكتابة والتحدث
وتتيح التكنولوجيا نقلها وتحويله ،أو يمكن لألفراد الوصول إليها واستخدامها ،كما
يمكن تقاسمها من قبل جميع األفراد باعتبارها معرفة رسمية من خالل الندوات
والكتب واللقاءات واالجتماعات وغيرها.
 .2المعرفة الضمنية :وتتمثل بالمعلومات في فكر اإلنسان والتي يتم الوصول إليها من
خالل االستعالم والمناقشة ،وهي معرفة غير رسمية تنامت لدى الفرد عن طريق
التجارب وتعتمد على الخبرة والحكم الشخصي ويستفاد منها حاملها فقط.
 .3المعرفة الكامنة :وهي معرفة في عقول األفراد يتم التوصل إليها بشكل غير مباشر
وبصعوبة بالغة من خالل االستنباط واالستنتاج المعرفي ومتابعة السلوك اإلنساني.
 .4المعرفة المجهولة :وتتمثل بالمعرفة المبتكرة أو التي يتم اكتشافها من خالل البحث
والتجريب أو من خالل النشاطات المختلفة التي تمارسها المنظمة.
هناك تصنيفاً آخر للمعرفة يتمثل في اآلتي:

()2

 .1المعرفة الجوهرية :هي النوع أو النطاق األدنى من المعرفة الذي يكون مطلوباً في
الصن اعة ،وهذا النوع من المعرفة ال يضمن للمنظمة قابلية بقاء تنافسية طويلة األمد،
وهي المعرفة األساسية الخاصة بالصناعة لتقوم بدورها كقيمة دخول إليها.
 .2المعرفة المتقدمة :هي النوع أو النطاق الذي يجعل المنظمة تتمتع بقابلية بقاء
تنافسية ،فمع أن المنظمة تمتلك بشكل عام المستوى نفسه ،والنطاق والجودة من
المعرفة التي يمتلكها المنافسون ،إال أنها تختلف عن المنافسين في االعتماد على
قدرتها في التميز في معرفتها لكسب ميزة تنافسية من هذا التميز ،وهذا يعني أن
المنظمة ذات المعرفة المتقدمة تسعى لتحقيق مركز تنافسي في السوق عموماً أو
التميز في شريحة سوقية.

( )2نجم عبود نجم ،مرجع سابق ،ص.45
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 .3المعرفة االبتكارية :وهي المعرفة التي تمكن المنظمة من أن تقود صناعتها
ومنافسيها وتميز نفسها بشكل كبير عنهم ،فهذا النوع من المعرفة يجعل المنظمة
قادرة على أن تغير قواعد اللعبة نفسها في مجال صناعتها.
كذلك هناك تصنيف آخر للمعرفة يتمثل في:

()1

 /1التصنيف حسب نوع المعرفة :وتضم:
أ .المعرفة التصريحية :وتركز على معتقدات حول عالقات بين متغيرات ولذلك تشمل
ما يمكن اعتباره حقائق ،وتتمثل في معرفة الفرد حول مهاراته ووسائل تفكيره وقدراته
الشخصية والذهنية.
ب .المعرفة اإلجرائية :وتركز على معتقدات حول سلسلة خطوات وأفعال لتحقيق نتائج
معينة لذلك تشمل على أفعال وعلى كيفية تحقيق تلك األفعال ،وتتمثل في معرفة
الفرد حول كيفية استخدامه لإلستراتيجيات المختلفة من أجل إنجاز األهداف
وإجراءات التعلم.
 /2التصنيف حسب عمومية المعرفة :ويشتمل على:
أ .المعرفة العامة :وهي معرفة يملكها عدد كبير من األفراد ويمكن نقلها بسهولة إلى
اآلخرين.
ب .المعرفة المتخصصة :وهي معرفة تتوفر لعدد محدود من األفراد ونقلها إلى اآلخرين
مكلف ،وهذه قد تكون معرفة متخصصة تقنياً.
 /3التصنيف حسب درجة التعقيد :وويشتمل على:
أ .المعرفة البسيطة :وهي المعرفة التي تهتم وتركز على مجال واحد فقط.
ب .المعرفة المعقدة :وهي المعرفة التي تستند إلى عدد من مجاالت التخصص.
 /4التصنيف حسب االستخدام اإلداري :ويشتمل على:
أ .معرفة اإلسناد :التي تتعلق بالبنى التحتية والخدمات ومستلزمات العمل اليومي.
( )1محمد الفاتح محمود بشير ،تطبيقات إدارية( ،القاهرة :الدار العالمية للنشر والتوزيع2019 ،م) ،ص.ص.296-295
- 24 -

ب .المعرفة التكتيكية :وتشمل المعارف المفيدة لتحديد موقع المنظمة وعالقتها بأسواقها
ومنافسيها في المدى القريب.
ج .المعرفة اإلستراتيجية :تشمل المعرفة لتحديد الرؤية واإلستراتيجية للمدى البعيد.
 /5التصنيف حسب المضمون والظروف :وينقسم هذا التصنيف إلى معرفة مجسدة،
ومعرفة مرمزة ،ومعرفة سببية ،ومعرفة شرطية ،ومعرفة عالئقية.
 /6التصنيف حسب إمكانية الترميز وإمكانية التعليم :ويشتمل على:
أ .إمكانية الترميز :ويشير إلى إمكانية ترميز المعرفة ،وبالتالي تنظيمها في معارف
مرمزة يمكن نقلها.
ب .إمكانية التعليم :ويشير ذلك إلى إمكانية نقل المعرفة إلى اآلخرين عبر التعليم
النظامي والتدريب والتلمذة.
خامساً :هرم المعرفة:
هرم المعرفة هو شكل هرمي يصور عالم المعرفة الذي يبنى من البيانات الخام التي تشكل
وبناء عليه تتمثل مستويات
قاعدة الهرم ،وصوالً إلى الحكمة التي تشكل بدروها رأس الهرم،
ً
()1
هرم المعرفة في:
 .1البيانات :يمكن تعريف البيانات على أنها سلسلة غير مترابطة من الحقائق
الموضوعية التي يمكن الحصول عليها عن طريق المالحظة أو عن طريق البحث
والتسجيل .بمعنى آخر هي مجموعة من الحروف أو الكلمات أو األرقام أو الرموز
أو الصور (الخام) المتعلقة بموضوع معين دون تنظيم أو تأطير معين.
 .2المعلومات :تعرف المعلومات على أنها البيانات التي تمت معالجتها بحيث أصبحت
ذات معنى وباتت مرتبطة بسياق معين ،ولها تأثير في اتخاذ الق اررات المختلفة،
وعلى ذلك تعد البيانات هي المادة األولية التي نستخلص منها المعلومات.
فالمعلومات هي نتاج معالجة البيانات عن طريق إخضاعها لبعض العمليات
( )1عمر أحمد الهمشري ،إدارة المعرفة :الطريق إلى التميز والريادة( ،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع2013 ،م) ،ص.ص.26-24
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الحسابية أو المنطقية ،أو لبعض العمليات اإلحصائية ،ونتيجة لذلك تصبح
المعلومات واضحة ،ومنظمة ،ومترابطة ،ومفهومة ولها قيمة.
 .3المعرفة :هي حصيلة االمتزاج بين المعلومة والخبرة والمدركات الحسية والقدرة على
الحكم .وهي مفهوم شامل وعام بكل ما يحيط باإلنسان من أحكام ،وتصورات
ومفاهيم ،ومعتقدات في مختلف مجاالت النشاط اإلنساني .فالمعرفة تعني "ذلك
الرصيد الهائل من المعارف والعلوم والمعلومات التي اكتسبها اإلنسان خالل مسيرته
الطويلة بحواسه وفكره وعقله" .فالمعرفة أشمل وأوسع من العلم ،إذ يقوم العلم على
دراسة وتحليل الظواهر وهو جزء من المعرفة .بمعنى آخر أن المعرفة شاملة وعامة
تتضمن مختلف الجوانب اإلنسانية وفي شتى المجاالت والتخصصات.
 .4الحكمة :يمكن تعريفها بأنها "الطاقة الذهنية التي تطبق على سابق المعرفة والشواهد،
لتوليد األفكار واكتشاف العالقات وبرهنة النظريات ،أي أنها تطبيق المعرفة في ال أري
أو الحكم اإلنساني الذي يدور حول معايير أو قيم معينة .وتعد الحكمة أعلى م ارتب
المعرفة ،وهي مرحلة يصل إليها اإلنسان بمرور الزمن وبعد عمر طويل ،وتراكم
كبير للمعرفة والخبرات والتجارب؛ إذ تصببح نظرته وطريقة حكمه على األشياء،
وكذلك طريقة استنتاجه واستنباطه لألحكام مختلفة ومتميزة عن غيره من الناس الذين
لم يصلوا إلى هذه المرحلة من النضج العقلي والنظرة الواسعة.
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شكل ( :)1/2هرم المعرفة

الحكمة

المعرفة

المعلومات

البيانات
المصدر :عمر أحمد الهمشري ،إدارة المعرفة :الطريق إلى التميز والريادة( ،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع،
2013م) ،ص.27

سادساً :مفهوم إدارة المعرفة:
تعد إدارة المعرفة اليوم المجال األحدث التي خطفت اهتمام المختصين ،والقت
بظاللها على عالم إدارة األعمال ،والذي صار التوجه الحقيقي للباحثين والمنظمات
المعاصرة نحوها على حد سواء ويأتي هذا التحول نتيجة لعوامل محفزة أهمها االنتقال
الواضح إلى اقتصاد المعرفة وما يرافقه من مظاهر وقوانين إضافة نظرة جديدة لمفاهيم
النظرية االقتصادية التقليدية ،فضالً عن ظهور مجتمعات المعرفة ،وهجرة القيمة من المادة
إلى المعرفة ،وانتقال مزايا اإلبداع والتنافس إلى الموجودات المعرفية والفكرية .وهكذا
أصبحت إدارة المعرفة ضرورة ملحة لمنظمات األعمال بعد التوجه الذي شهدته المجتمعات
واالقتصادية نحو المعرفة ،وتعد من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي حققت نجاحاً باه اًر في
كافة الميادين بمختلف القطاعات الصناعية والخدمية في الدول المتقدمة ،فهي قوة منظمات
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األعمال وهي السبيل لحل مشكالت األعمال وال تسمى المعرفة معرفة ما لم تقوم المنظمة
باستثمارها وتحويلها إلى قيمة وثروة من خالل تطبيقها ولذلك فهي تعد ميزة تنافسية
للمصارف ومنظمات األعمال ،ويمكن القول أن المعرفة من أهم المرتكزات األساسية ألنشطة
المنظمات المتعلقة بالتنبؤ وعلميات التصميم والتخطيط واتخاذ الق اررات ،كما أنها تعطي
تصو اًر عن الحقائق والمصطلحات الفنية والقوانين والنظريات والتقنيات المحدودة(.)1
يرى البعض أن إدارة المعرفة هي "عملية يتم بموجبها استخراج واستثمار رأس المال
الفكري الخاص بالمنظمة ،بهدف الوصول إلى ق اررات تتصف بالكفاءة والفعالية واالبتكارية
من أجل إكساب المنظمة ميزة تنافسية والحصول على والء والتزام العمالء"(.)2
كما عرفت إدارة المعرفة بأنها" :منظومة األنشطة اإلدارية القائمة على احتواء
وتجميع وصياغة كل ما يتعلق باألنشطة الحرجة والمهمة بالمؤسسة بهدف رفع كفاءة األداء
وضمان استم اررية تطور المؤسسة في مواجهة التغيرات المحيطة بها(.)3
ُيعد مفهوم إدارة المعرفة من المفاهيم الحديثة في علم اإلدارة والتي تزايد االهتمام بها

خالل العقدين األخيرين مما أدى إلى ظهور العديد من التعاريف لذلك المفهوم ،والتي
اختلفت باختالف تخصصات الباحثين واختالف وجهات نظرهم ،وهناك ثالث مداخل
أساسية لمفهوم إدارة المعرفة وهي:

()1

 .1المدخل المعلوماتي :يتضمن أنشطة معالجة البيانات وإدارة تدفقات المعلومات
وتطوير قواعد بيانات وتوثيق أنشطة األعمال في المنظمة.
 .2المدخل التقني :يهتم ببناء وتطوير نظم إدارة المعرفة المستندة على تقنية المعلومات
مثل نظم التنقيب عن البيانات ،مستودعات البيانات ،النظم الخبيرة ،نظم المعالجة
التحليلية الفورية ،ونظم المعلومات المستندة على الويب وغيرها.
( )1ليث عبد هللا القهيوي ،إستراتيجية إدارة المعرفة واألهداف التنظيمية( ،الرياض :دار المريخ للنشر والتوزيع2013 ،م) ،ص.13
( )2محمد عواد الزيدات ،اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة ،ط( ،6عمان :دار صفاء للنشر2008 ،م) ،ص.ص.12-11
( )3فليح حسن خلف ،اقتصاد المعرفة( ،عمان :دار الكتاب العالمي للنشر والتوزيع2007 ،م) ،ص.90

( )1نضال محمد الزطمة ،إدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء -دراسة تطبيقية على الكليات والمعاهد التقنية المتوسطة ،رسالة
ماجشتير منشورة في إدارة األعمال ،الجامعة اإلسالمية ،غزة2011 ،م ،ص.28
- 28 -

 .3المدخل الثقافي :يهتم باألبعاد السلوكية أو الفكرية إلدارة المعرفة من خالل تناول
حقول التعلم جماعي ،التعلم المتواصل ،وبناء المنظمات الساعية للتعلم.
ُعرفت إدارة المعرفة على أنها "تخطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق وتوليد المعرفة،

وأصول المعرفة المرتبطة برأس المال الفكري ،والعمليات والقدرات واإلمكانات الشخصية
والتنظيمية ،بحيث يتم تحقيق أكبر ما يمكن من التأثير اإليجابي لتحقيق الميزة التنافسية"،
حيث تشمل إدارة المعرفة أيضاً المحافظة على المعرفة المرتبطة برأس المال الفكري.
وبالتالي فإن إدارة المعرفة ال تدور حول إدارة الموارد فقط ،ولكن يتعدى ذلك إدارة العمليات
التي تدور حول هذه الموارد ،والتي تتمثل في االكتساب والتوليد والنشر والخزن والتطبيق.

()2

سابعاً :أهمية إدارة المعرفة:
هنالك عدة أسباب ودوافع إلى امتالك المعرفة كونها أي المعرفة كفيلة بتغير
مجتمعات برمتها وعلى شتى األصعدة والمجاالت حيث ال يمكن أن تقوم أي نهضة مهما
كان نوعها دونها معرفة ،وعلى كل حال هناك عدة نقاط تدلل على أهمية المعرفة وخصوصاً
على المستوى العربي وهي:

()1

 .1المعرفة سالحاً ضد الال علمية التي تفشت في كثير من المجتمعات السيما
المجتمعات العربية.
 .2المعرفة مدخالً لتأصيل الخطاب التنموي وتوسيع آفاق الرؤى لعلمية اإلصالح العربي
وتجاوز نطاقه الحالي الذي يركز على ما هو سياسي واقتصادي وذلك من منظور
إقامة مجتمع المعرفة.
 .3المعرفة وسيلة لتسريع حركة التنمية أو يمكن من خاللها استحداث بدائل مبتكرة
لتعويض التخلف وحرق المراحل.
 .4المعرفة أداة لتطويق عدم
( )2خليفي عيسى ،قوادرية ربيحة ،إدارة رأس المال البشري كمدخل إلدارة المعرفة( ،عمان :دار الوراق للنشر والتوزيع2019 ،م)،
ص.150
( )1رشاد الساعد حسن حريم ،مرجع سابق ،ص.ص.36-35
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لذا تبرز أهمية إدارة المعرفة من كونها المكافئ األكثر حيازة للقيمة واألكثر فاعلية
للميزة التنافسية المستعملة وهي كما وضحها تعود لألسباب التالية:

()2

 .1زيادة حدة المنافسة باألسواق وسرعة ازدياد االبتكارات واالكتشافات الجديدة.
 .2تعقيدات السلعة والخدمات تتطلب المزيد من المعرفة بالزبون والسوق والمنافسة ومن
ثم إلى إدارة معرفة قوية.
 .3زيادة المنافسة قلصت أعداد العاملين في المنظمات ذات المعرفة المتميزة وهنا كان
البد من المنافسة على كيفية استقطاب هذه الكفاءات.
 .4المحافظة على الزبائن ذوي الوالء.
 .5تخفيض الكلف وأساليب طرق العمل.
 .6القدرة على التكيف التنظيمي بسبب تغير قواعد العمل وافتراضاته.
 .7جذب الزبائن الجدد.
 .8تخفيض كمية الوقت الذي يتطلبه العاملون للحصول على المعارف الجديدة.
يتضح مما سبق أن أهمية إدارة المعرفة تكمن في كونها مؤش اًر لطريقة شاملة
وواضحة لفهم مبادرات إدارة المعرفة في إزالة القيود وإعادة الهيكلة التي تساعد في التطوير
والتغيير لمواكبة متطلبات البيئة االقتصادية وتزيد من عوائد المنظمة ورضا العاملين ووالئهم
وتحسن من الموقف التنافسي.
ثامن ًا :مبررات التحول نحو اتجاه إدارة المعرفة:

حيث أشارت العديد من الدراسات التي أجريت حول مبررات ضرورة إدارة المعرفة

بالمنظمة إلى مجموعة من الحقائق عن الفوائد التي يمكن أن تحققها المنظمة الستخدامها
إلدارة المعرفة أهمها(:)1

( )2حمود خضير كاظم ،مرجع سابق ،ص.63
( )1نضال محمد الزمطه ،إدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء ،رسالة ماجستير غير منشورة( ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،)2011 ،ص.32
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 .1تحسين عملية اتخاذ الق اررات :إذ تتخذ الق اررات بشكل أسرع خاصة في المستويات
اإلدارية الوسطى والدنيا وباستخدام موارد أقل ،وبشكل أفضل كما لو أنها اتخذت من
قبل المستويات اإلدارية العليا.
 .2تنفيذ الق اررات التي تم اتخاذها بطريقة أفضل :إذ أنه ليس هناك حاجة ماسة لشرح
وتوضيح تلك الق اررات ،وألن حلقات االتصال بين المستويات اإلدارية المختلفة تكون
أقصر.
 .3يصبح الموظفون أكثر قدرة على المعرفة فيما يتعلق بوظائفهم والوظائف األخرى
القريبة من وظائفهم :ونتيجة لذلك يصبح هؤالء الموظفين قادرين على طرح مباد ارت
إلجراء تحسينات أفضل إضافة إلى تعلم إجراءات جديدة أسرع وأكثر فاعلية تتعلق
بالعمليات المساعدة في تحسين العمل بخبرة وعقالنية.
 .4يصبح الموظفون أكثر وعياً فيما يتعلق بعمليات التشغيل ومحتوى وطبيعة المنتجات
والخدمات وحاجات العمالء والزبائن ،وسياسات الشركة وإجراءاتها ،وبالتالي
يصبحون قادرين على إنجاز أعمالهم بجودة أفضل ،ويعملون على تصحيح األخطاء
دون الحاجة إلى تدخل المشرفين.
 .5يصبح الموظفون أكثر وعي ًا لما يحدث في بيئة العمل وبالتالي فإنهم يتفهمون ما
يحدث بشكل أفضل ،كما وتنخفض نسب الغياب والدوران الوظيفي.
 .6العمل على تحسين اإلبداع داخل المنظمة ،والذي يعتبر العنصر األساسي للمناقشة
اآلخذة باالزدياد واإلبداع ال يقتصر فقط على توليد منتجات وخدمات جديدة ،ولكنه
يعني أيضاً رؤية األشياء القيمة بمنظور جديد.
تاسعاً :أهداف إدارة المعرفة:
تهدف إدارة المعرفة إلى تحقيق األهداف التالية:

()1

 .1التركيز على تنمية الجوانب االجتماعية والثقافية والتنظيمية إلدارة المعرفة.
( )1خضر مصباح إسماعيل ،إدارة المعرفة :التحديات والتقنيات والحلول( ،عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع2010 ،م) ،ص.45
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 .2المساهمة في المناقشات الخاصة بالسياسات الحكومية واإلجراءات المتعلقة بإدارة
وتطوير البنية التحتية لمجتمع المعرفة.
 .3التعريف والتوعية بشكل شمولي لمعنى إدارة وتطوير المعرفة ونشره بين رجال
األعمال بحيث يتم استخدام بشكل أكبر مبادئ إدارة المعرفة وتعميم االستفادة عن
طريق بلورة الفرص الخاصة بأعمال إدارة المعرفة.
 .4دراسة األوضاع االجتماعية والثقافية واالقتصادية واألنظمة ذات العالقة والتي تؤثر
على فاعلية مبادرات إدارة المعرفة.
 .5العمل على تنمية العوامل االجتماعية والثقافية التي تشجع األفراد على المشاركة في
المعرفة ضمن المنظمة.
 .6وضع بيانات وأدلة خاصة باألعمال ذات العالقة بمجتمع المعرفة.
 .7تطوير أسس ومعايير تأهيل إلدارة المعرفة تساعد في تطوير الجوانب المهنية
والتعليمية للمهنيين المختصين في إدارة المعرفة.
المبحث الثاني :مراحل وعمليات إدارة المعرفة
أوالً :مراحل إدارة المعرفة:
إن إدارة المعرفة هي عملية تتكون من مجموعة من الخطوات تكمل بعضها البعض،
وقد اختلف الباحثون في تحديد تلك الخطوات لعمليات إدارة المعرفة وتراوح عدد تلك
الخطوات بين ثالث وهي (توليد المعرفة ،المحافظة على المعرفة ،نشر المعرفة) (.)1

ويرى البعض بأنها أربع خطوات تشمل (توليد المعرفة ،خزن المعرفة ،توزيع المعرفة،

تطبيق المعرفة) ،في حين يراها البعض اآلخر تشمل (توليد المعرفة ،إمكانية الوصول إلى

مصادر المعرفة ،تطبيق المعرفة ،تحصين منتجات المنظمة وخدماتها ،خزن المعرفة،
تطوير المعرفة ،قياس المعرفة) (.)2

( )1صالح الدين الكبيسي ،إدارة المعرفة( ،القاهرة :المنظمة العربية للتنمية اإلدارية2005 ،م) ،ص.56
( )2حسن مظفر الرزو ،اقتصاد المعلومات وإدارة المعرفة ،مجلة أحوال المعرفة ،الرياض ،العدد ( ،)33ص.31
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على الرغم من االختالف الحاصل في وجهات نظر الباحثين في تحديد عمليات إدارة
المعرفة لكنها بالنتيجة تصب في هدف واحد وهو إظهار تلك العمليات أما بالتركيز أو
بالتوسع في خطواتها .وهذه الخطوات هي:

()1

 .1اكتساب المعرفة وتطويرها :وتعني كل األنشطة التي تستخدمها المنظمة للحصول
على المعرفة وتشمل عمليات خلق واكتشاف واكتساب المعرفة من مختلف المصادر
كالخبراء والمختصين والمنافسين وقواعد المعلومات .وبعد توليد المعرفة يمكن تحويلها
من معرفة ضمنية (كامنة) إلى معرفة ظاهرة (صريحة) وبعدها تحويل المعرفة من
المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي من خالل مشاركة العاملين بالمنظمة فيها(.)2
وتكتسب المعرفة (تولد) أما من خالل فكرة لفرد أو من خالل التعلم والبحث العلمي
والتطوير التقني.
 .2تنظيم وتخزين المعرفة :والمقصود بها عمليات االحتفاظ بالمعرفة وإدامتها وسهولة
الوصول إليها عندما تتطلب الحاجة لها خاصة في المنظمات ذات معدالت دوران
العمل العالية ،وإن قيمة المعرفة ال تنحسر في وقت والدة المعرفة بل قيمتها للمستقبل
البعيد لذلك البد من االحتفاظ بها واالهتمام بكيفية ذلك .أما التنظيم والتقييم فيعني
تقيم صالحية المعلومات المتوفرة لدى المنظمات وتحديثها بشكل مستمر لكي تضمن
المنظمات قدرتها على التواجد في ساحات المنافسة.
 .3نشر (نقل) المعرفة :تتمثل بعمليات التوزيع والمشاركة وتدفق المعلومة ونقلها بوسائل
متعددة منها رسمية كشبكة المعلومات الداخلية والتقارير ووكالء المعرفة والرسائل
والمكاتبات ،ووسائل غير رسمية تتمثل بنقل المعلومة من خالل العالقات الخاصة
بين العاملين في المنظمة .وتتضمن عملية النقل آلية استيعاب المفردة المعرفية ومن

( )1سمير محمد عبد الوهاب ،متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في المدن العربية ،حالة مدينة القاهرة ،بحث مقدم إلى ندوة مدن المعرفة ،السعودية،
2005م.33 ،
( )2المرجع السابق ،ص.34
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ثم تترجم إلى عمليات لغرض تنفيذها على الواقع .ويعتمد انتقال المعرفة على أهميتها
وقيمتها لدى المصدر.

()1

 .4تطبيق المعرفة :التطبيق يعني االستعمال أو االستفادة من العملية وتعتبر عملية
التطبيق الهدف األساسي من عملية المعرفة كلها بتسخيرها في أنشطة المنظمات
وتتطلب عملية التطبيق على عاتق المدير الذي البد من أن يعمل على حث منظمته
لتطبيق المعرفة بشكل جيد ،وال يخفى على أحد فإن اإلنترنت كان له دور واضح في
استخدام المعرفة إضافة إلى أساليب تطبيق لمعرفة المتمثلة بمبادرات العمل ،الخبير
الداخلي ،التدريب ،وبالتالي فإن نجاح المنظمة يعتمد اعتماداً كلياً على إدارة المعرفة
وتطبيقها بالحجم.
هناك تقسيم آخر لعمليات إدارة المعرفة أكثر تفصيالً ويشتمل على العمليات التالية(:)2
 /1تشخيص المعرفة:
يعد تشخيص المعرفة من األمور المهمة في أي برنامج إلدارة المعرفة ،وعلى ضوء
هذا التشخيص يتم وضع سياسات وبرامج العمليات األخرى ،ألن من نتائج عمليات
التشخيص معرفة نوع المعرفة المتوافرة ،ومن خالل مقارنتها بما هو مطلوب يمكن تحديد
الفجوة .وعملية التشخيص أمر حتمي ألن الهدف منها هو اكتشاف معرفة المؤسسة ،وتحديد
األشخاص الحاملين لها ،ومواقعهم ،وكذلك تحدد لنا مكان هذه المعرفة في القواعد .وتعد
عملية التشخيص من أهم التحديات التي تواجه مؤسسات األعمال ،ألن النجاح في مشروع
إدارة المعرفة يتوقف على دقة التشخيص .وفي هذا الصدد نشير إلى منظمة AMS
األمريكية عندما بدأت بتطبيق برامج إدارة المعرفة واجهت تحديين رئيسين ،األول يتمثل في
كيفية تشخيص المعرفة الداخلية لها ،والثاني هو في كيفية أسر هذه المعرفة ،ومن أهدافها
أيضاً توفير مبدأ المالءمة مع الغايات الموضوعة للمشروع الذي يكتنفه الغموض .ويشير
( )1ليث عبد القهيوي ،إستراتيجية إدارة المعرفة واألهداف التنظيمية( ،عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع2013 ،م) ،ص.107
( )2نعيم إبراهيم طبطب ،إدارة المعرفة( ،عمان :جدار للكتاب للنشر والتوزيع2009 ،م) ،ص.15
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في هذا الصدد إلى أن المعرفة ليس في حد ذاتها هي الغامضة ،بل إن الغامض جداً هو
الدور الذي تؤديه في المؤسسة ،فعملية التشخيص تحدد لنا المعرفة المالئمة لوضع الحلول
لل مشكلة .وتستخدم في عملية التشخيص آليات االكتشاف وآليات البحث والوصول ،وقد
تكون عملية ليست من مرحلة واحدة وحدد طرق عديدة لتمثيل المعرفة والتي تعد من أوليات
عملية التشخيص وهي(:)1
أ .تمثيل المعرفة في هيئة قواعد :تستخدم في تمثيل الخبرات العلمية ،حيث يقوم
مهندسو المعرفة () Knowledge Engineersباستخالص الخبرة من خالل
لقاءات مباشرة مع الخبراء البشريين ،أو من الوثائق الفنية التي يستعين بها هؤالء
الخبراء ،بعد ذلك تتم صياغة الخبرة في صورة قواعد.
ب .تمثيل المعرفة بالشبكات الداللية :تمثل المعرفة بالشبكات الداللية التي تصفها
بطريقة هندسية بعيدة عن السرد ،حيث أن نظم معالجة المعارف تتعامل مع
الموجودات واألحداث مما يحتم تمثيل معرفتنا عن هذه الموجودات أو األحداث
بطريقة هندسية ،وتعد الشبكات الداللية إحدى الوسائل العملية لتحقيق ذلك تمثيل
المعرفة بأسلوب الداللة الرسمية Formal Semantic :وتستخدم عادة في تحويل
العبارات اللغوية إلى عالقات منطقية من دوال اإلسناد ،باستخدام أسلوب الداللة
الصورية ،إن تمثيل المعرفة بهذا األسلوب يسهل عملية االستنساخ والنماذج في
تشخيص المعرفة ،التي تأسرها من قواعدها وتساعد على توصيلها بأشكال متعددة
بدءاً من القصص (النماذج الشفوية) والمخططات (نماذج الصور) إلى معالجة
الجداول (النماذج الكمية).
 /2تحديد أهداف المعرفة:
تدرك المؤسسات السيما الصناعية منها أن المعرفة وإدارتها ليست هي الهدف ،بل
هي وسيلة لتحقيق أهداف المؤسسة ،وتدرك أيضاً أن لهذه الوسيلة أيضاً أهدافاً معينة وبدون
( )1خضر مصباح إسماعيل ،إدارة المعرفة( ،عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع2010 ،م) ،ص.ص.33 -32
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تحديد تكل األهداف تصبح مجرد تكلفة وعملية مربكة ،وفي ضوء أهداف المعرفة المحددة
تعتمد األساليب للعمليات المعرفية األخرى مثل التوليد والتخزين والتوزيع والتطبيق .ويشير
إلى أن إدارة المعرفة تبدأ أوالً بتطوير أهداف واضحة للمعرفة ومن أهدافها التي أشار
إليها:

()1

أ .خلق الوضوح حول كل من مجاالت عمل الشركة ،والمشكالت وعمليات الشركة.
ب .تسهيل اإلبداع
ج .التوجه نحو الزبون.
د .تسهيل عمليات التخطيط والتنبؤ.
 /3توليد المعرفة :هي تلك العمليات التي تعني:

()2

أ .أسر
ب .شراء
ج .ابتكار
د .اكتشاف
ه .امتصاص
و .اكتساب أو استحواذ
جميع هذه العمليات تشير إلى التوليد والحصول على المعرفة ،ولكن بأساليب ومن مصادر
مختلفة ،فالشراء يشير إلى الحصول على المعرفة عن طريق الشراء المباشر أو عن طريق
عقود االستخدام والتوظيف .واالمتصاص يشير على القدرة على الفهم ،واالستيعاب للمعرفة
الظاهرة ،واألسر يشير على الحصول على المعرفة الكامنة في أذهان وعقول المبدعين،
واالبتكار يشير إلى توليد معرفة جديدة غير مكتشفة وغير مستنسخة ،واالكتشاف يشير إلى

( )1إبراهيم عامر قنديلجي ،المدخل إلى إدارة المعرفة( ،عمان :دار الميسرة للنشر والتوزيع2007 ،م) ،ص.7
( )2الحسن عبد هللا باشيوة وآخرون ،التغير المؤسسي( ،عمان :دار الوراق للنشر والتوزيع2013 ،م) ،ص.16
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ال الكتساب المعرفة باالعتماد على البحث
تحديد المعرفة المتوافرة .واقترح أنموذجاً شام ً
والتطوير ،ويؤكد األنموذج على ثالث نقاط جوهرية:
أ .إن توليد المعرفة هو جهد بشري
ب .تأثير األبعاد الضمنية والظاهرة للمعرفة في عمليات التوليد
ج .الطبيعة التراكمية لتوليد المعرفة.
والبد من التأكيد على أهمية ابتكار المعرفة الجديدة ،حيث عندما تتغير األسواق فالمؤسسة
الناجحة هي التي تولد المعرفة الجديدة باستمرار .وأكد  Nonakaعلى أن توليد المعرفة
يقود إلى توسيعها من خالل مجموعتين من الديناميكيات التي تدفع عملية توسيع المعرفة:

()1

أ .تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة ظاهرة.
ب .تحويل المعرفة من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي.
وقدما أربع طرق تتولد بها المعرفة من خالل التفاعل والتحول بين المعرفة الضمنية والمعرفة
الظاهرة وهي:
أ .االشتراكي :والتي تتضمن التحويل من الضمنية إلى الضمنية.
ب .الخارجية :أو االتجاه إلى الخارج :التحويل من الضمنية إلى الظاهرة فعن طريق
الحوار تصبح المعرفة الضمنية معرفة ظاهرة من خالل التأمل الجماعي.
ج .التجميعية :وهي التحويل من معرفة ظاهرة إلى معرفة ظاهرة كما في المدارس
والكليات.
د .الداخلية :والتي تؤكد على التحويل من معرفة ظاهرة إلى معرفة ضمنية من خالل
تكرار أداء المهمة تصبح المعرفة الظاهرة مستوعبة مثل المعرفة الضمنية.
هناك أربعة مبادئ البتكار المعرفة وهي:

()1

أ .تعزيز مقدرة األفراد في حل المشكالت.
( )1الحسن عبد هللا باشيوة وآخرون ،المرجع السابق ،ص.17
( )1المرجع السابق ،ص.19
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ب .التغلب على معارضة األفراد المهنيين للمشاركة بالمعلومات.
ج .التحويل من الهياكل الهرمية إلى المنظمات المقلوبة أو التنظيمات الشبكية.
د .تشجيع التنوع الفكري داخل المؤسسات المعرفية.
ه .إن عملية توليد المعرفة تبدأ بفكرة يقدمها الفرد الذي حصل عليها أو ابتدعها
كما أن أعلى درجة من المعرفة تكمن في عقول المستخدمين .لكن من الممكن أن يتم توليد
المعرفة الجديدة من خالل أقسام البحث والتطوير والتجريب وتعلم الدروس والتفكير
اإلبداعي .إن تمثيل المعرفة وامتصاصها يشير إلى الحصول على المعرفة الظاهرة ،والجدير
بالذك ر هنا هو اختالف األفراد والمنظمات في القدرة على امتصاص وتمثيل المعرفة ،لعدة
أسباب ،مثل السعة االمتصاصية ،والقدرة ،وإمكان االتصال بين كل من المصدر والهدف،
وهذا يؤدي إلى اختالف إمكانات األفراد والمنظمات في تمييز قيمة المعرفة الجديدة .وهذا ما
أشار إليه عندما أكد أن كفاءة توليد المعرفة تتوقف على قدرة المنظمة وأفرادها على التعلم
واالتصال .وأشار فرجاني 2-1 – 2001 ،إلى المعرفة تكتسب عبر ثالثة طرق:
 .1التعلم
 .2البحث العلمي
 .3التطوير التقاني.
نالحظ أن كلمة (األسر) تالئم المعرفة الضمنية التي مصدرها عقول المبدعين بصورة أكبر
مما في المعرفة الظاهرة التي تالئمها مفردات الشراء واالكتشاف واالمتصاص.
 /4خزن المعرفة :هي تلك العمليات التي تشمل(:)1
أ .االحتفاظ
ب .اإلدامة
ج .البحث
( )1نضال محمد الزطمة ،إدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء -دراسة تطبيقية على الكليات والمعاهد التقنية المتوسطة ،رسالة ماجستير غير
منشورة في إدارة األعمال ،الجامعة اإلسالمية ،غزة2011 ،م ،ص48
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د .الوصول
ه .االسترجاع
و .المكان
وتشير عملية خزن المعرفة إلى أهمية الذاكرة التنظيمية ،فالمؤسسات التي تواجه خط اًر كبي اًر
نتيجة لفقدانها للكثير من المعرفة التي يحملها األفراد الذي يغادرونها لسبب أو آخر ،وبات
خزن المعرفة واالحتفاظ بها مهم جداً السيما للمؤسسات التي تعاني من معدالت عالية
لدوران العمل والتي تعتمد على التوظيف واالستخدام بصيغة العقود المؤقتة واالستشارية
لتوليد المعرفة فيها ،ألن هؤالء يأخذون معرفتهم الضمنية غير الموثقة معهم ،أما الموثقة
فتبقى مخزونة في قواعدها.
 /5توزيع المعرفة:
المعرفة بوصفها موجوداً تزداد باالستخدام والمشاركة ،وبتبادل األفكار والخبرات
والمهارات بين األشخاص تنمو وتتعاظم لدى كل منهم ،لذا سعت المنظمات إلى تشجيع
المشاركة .توزيع المعرفة هي تلك العمليات التي تشمل:
التوزيع والنشر  Distributionالمشاركة  Sharingالتدفق  Flowالنقل Transfer
التحريك  ،Movingحدد توافر أربعة شروط لنقل المعرفة هي:

()1

أ .يجب أن تكون هناك وسيلة لنقل المعرفة ،وهذه الوسيلة قد تكون شخصاً وقد تكون
شيئاً آخر.
ب .يجب أن تكون هذه الوسيلة مدركة ومتفهمة تماماً لهذه المعرفة وفحواها وقادرة أيضاً
على نقلها.
ج .يجب أن تكون لدى الوسيلة الحافز للقيام بذلك.
د .يجب أال تكون هناك معوقات تحول دون هذا النقل المعرفي.

( )1إبراهيم عامر قنديلجي ،مرجع سابق ،ص.27
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ويشار في هذا الصدد إلى دور تجمعات الممارسة  Communities of Practiceالتي
تأخذ على عاتقها المشاركة بالمعرفة وبنموذج الوكيل التقني والذي يقوم بنقل وتوزيع المعرفة
عبر الصناعات هناك عدة أساليب لتوزيع المعرفة وهي:
أ .فرق المشروع المتنوعة معرفياً للتوزيع الداخلي.
ب .شبكة المعلومات الداخلية (اإلنترانت)
ج .التدريب من قبل زمالء الخبرة القدامى.
د .وكالء المعرفة.
ه .مجتمعات داخلية عبر الوثائق.
و .فرق الخبرة وحلقات المعرفة وحلقات التعلم.
ويؤكد خبراء إدارة المعرفة ذوي الخلفية التعليمية على أن التدريب يعزز معرفة المستخدمين،
أما اآلخرون المهتمون بالعالقات المتبادلة بين األشخاص فيروجون ألساليب المشاركة
بالمعرفة بين الفرق ومجموعات العمل ويجب االنتباه إلى ثالث نقاط مهمة(:)1
 .iإن المشاركة بالمعرفة تحتم التحول من العمل الفردي إلى الجماعي.
 .iiاختالف أسلوب وطبيعة المشاركة تبعاً لنوع المعرفة.
 .iiiإن المشاركة بالمعرفة تختلف عن المشاركة بالمعلومات ألن األخيرة ال تتضمن
عنصر التفكير.
إن أساليب التدريب والحوار تالئم توزيع المعرفة الضمنية ،أما المعرفة الظاهرة فيمكن نشرها
بالوثائق والنشرات الداخلية والتعلم ،والمهم في التوزيع هو ضمان وصول المعرفة المالئمة
إلى الشخص الباحث عنها في الوقت المالئم.
 /6تطبيق المعرفة :إن الهدف والغاية من إدارة المعرفة هو تطبيق المعرفة المتاحة
للمؤسسة ،وهذا التطبيق هو أبرز عملياتها ،وتشير هذه العملية إلى(:)2
( )1نضال محمد الزطمة ،مرجع سابق ،ص.51
( )2صالح الدين الكبيسي ،إدارة المعرفة( ،القاهرة :المنظمة العربية للتنمية اإلدارية2005 ،م) ،ص.43
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أ .االستعمال Use
ب .إعادة االستعمال Reuse
ج .االستفادة Utilization
د .التطبيق Applying
إن اإلدارة الناجحة للمعرفة هي التي تستخدم المعرفة المتوافرة في الوقت المناسب ،ودون أن
تفقد استثمار فرصة توافرها لتحقيق ميزة لها أو لحل مشكلة قائمة .ولتطبيق المعرفة أساليب
وتقنيات ،أن المؤسسات الساعية للتطبيق الجيد للمعرفة عليها تعيين مدير المعرفة
 Knowledge Managerوالذي يقع عليه واجب الحث على التطبيق الجيد ،وأنه يعمل
كعنصر مكرس لتطبيقات مشاركة المعرفة والتنفيذ التدقيق لها ،وأكد على أن االستخدام
وإعادة االستخدام تتضمن االتصاالت غير الرسمية والحصول على التقارير ،والتطبيقات
الجيدة والقصص الناجحة وأشكال أخرى بما فيها العرض وجلسات التدريب .وقد وفرت
التقنية الحديثة ،وخاصة االنترنت المزيد من الفرص الستخدام المعرفة ،وإعادة استخدامها في
أماكن بعيدة عن مكان توليدها .إن تطبيق المعرفة يسمح بعمليات التعلم الفردي الجماعي
الجديدة ،والتي تؤدي إلى ابتكار معرفة جديدة ومن هنا جاءت تسمية عمليات إدارة المعرفة
بالحلقة المغلقة .وقد استخدمت عدة أساليب لتطبيق المعرفة منها( :)1الفرق متعددة الخبرات
الداخلية– مبادرات العمل– مقترحات الخبير الداخلي– اعتماد مقاييس للسيطرة على
المعرفة– التدريب الفرقي من قبل خبراء متمرسين إن المعرفة يجب أن توظف في حل
المشكالت التي تواجهها المؤسسة وأن تتالءم معها ،إضافة إلى تطبيق المعرفة يجب أن
يستهدف تحقيق األهداف واألغراض الواسعة التي تحقق لها النمو والتكيف .وهذا يقود
بالضرورة إلى ترابط استراتيجية إدارة المعرفة مع إستراتيجية المؤسسة ككل .فمثالً إذا كانت
خدمة الزبون ذات أهمية استراتيجية فهي المرشحة األولى لتطبيق المعرفة .إن تطبيق
المعرفة هو غاية إدارة المعرفة وهو يعني استثمار المعرفة ،فالحصول عليها وخزنها
( )1صالح الدين الكبيسي ،المرجع السابق ،ص.45
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والمشاركة فيها أمور ال تعد كافية ،والمهم هو تحويل هذه المعرفة إلى التنفيذ ،فالمعرفة التي
ال تعكس في التنفيذ تعد مجرد تكلفة ،وأن نجاح أية منظمة في برامج إدارة المعرفة لديها
يتوقف على حجم المعرفة المنفذة قياساً لما هو متوافر لديها فالفجوة بين ما تعرفه وما نفذته
مما تعرفه يعد أحد أهم معايير التقييم في هذا المجال .وكي تستطيع المؤسسات تنفيذ ما
تعرفه عليها أن تحدد النموذج ،فنماذج إدارة المعرفة هي التي ترشد اإلدارات إلى كيفية
استثمار المعرفة وتحويلها إلى التنفيذ .وهناك عدد من الباحثين أضافوا عمليات أخرى مثل
تنظيم المعرفة – واسترجاع المعرفة– وإدامة المعرفة.
 /7تنظيم المعرفة:
تناول الباحثون في حقل إدارة المعرفة هذا العنوان بقصد اإلشارة إلى تلك العمليات
التي تهدف إلى:

()1

أ .تصنيف المعرفة.
ب .فهرسة أو تبيويب.
ج .رسم
وقد أكد الكثير من الباحثين على أهمية تنظيم المعرفة وتصنيفها ألن مدى اإلستفادة
من المعرفة غير المنظمة سيكون ضعيفاً إن لم يكن معدوماً .إن فهم واستخدام مفهوم
التصنيف متعدد األبعاد للمعرفة يكمن في صلب عملية إدارة المعرفة ،وإن تنظيم المعرفة
عملية في غاية األهمية ،ذلك أن األشخاص الذي يستعيدون معرفة غير منظمة غالباً ال
يتحقق لهم الوضوح الكافي ،مما يؤدي إلى ضعف مساهماتهم في القدرات اإلبداعية
للمؤسسة  .إن األفراد العاملين بحاجة إلى معرفة كيفية إتمام تصنيف وتنظيم المعرفة،
وبحاجة إلى أن يكونوا قادرين على تحليلها واستعمالها .ويجب أن يكون التصنيف حدسياً

( )1محمد عواد أحمد ،مرجع سابق ،ص.103
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للذين سيستخدمونه ،ألنه يمكن األشخاص من التحرك والتجوال في ساحة المعرفة ،وإيجاد
المعالم المألوفة ،واستخدام الطرق القياسية للوصول إلى المعرفة المهمة(.)1
 /8استرجاع المعرفة :تناول الباحثون في مجال إدارة المعرفة بأنها تلك العمليات التي
تهدف إلى البحث  Searchوالوصول  Accessبكل يسر وسهولة وبأقصر وقت إلى
المعرفة بقصد استعادتها وتطبيقها في حل مشكالت العمل ،واستخدامها في تغيير أو تحسين
عمليات األعمال .إن مدى االستفادة من المعرفة الذي هو جوهر إدارة المعرفة يرتكز على
القدرة على استرجاع ما معروف وما جرى تعلمه ووضعه في القواعد المعرفية .إن استرجاع
المعرفة عملية ليست سهلة وغير متاحة ،فهي تعتمد على فاعلية المؤسسة في تنظيم وتبويب
تلك المعرفة ،وأن القيمة الحقيقية للمعرفة تتالشى إن لم توضع في قواعد وخالصات وترسم
في خرائط ومنحنيات وجداول وتبسط لصبح متاحة للمستفيدين المحتملين ،ألنه بدون ذلك ال
يمكن الوصول إليها وعملية البحث عنها تكون مكلفة وعدمة الجدوى فضالً عن أن المعرفة
التي ال يعاد استرجاعها بقصد االستخدام تتقادم مع مرور الوقت ،ألن االستخدام يعيد
إغناءها ويجددها .إن الوصول للمعرفة يعد المفتاح األساسي للنجاح ،وأغلب المؤسسات
لديها وسائل وأسس هيكلية تعد مهمة إلسناد عملية إدارة المعرفة ،مثل آالت البحث التلقائي
في النصوص المتعلقة بموضوع ما على اإلنترنت .إن استرجاع المعرفة واستعمالها يضمن
أفضل الممارسات في دعم الق اررات وحل المشكالت وأتمتة العمل ،وإن جوهر إدارة المعرفة
يكمن في السعي لوضع المعرفة المشتركة للمؤسسة تحت تصرف العامل في موقع عمله.
إن عملية االسترجاع تتحقق عبر طرق مختلفة مثل استخدام الذكاء الصناعي والتحليل
اإلحصائي ،ومن األساليب اإلحصائية أسلوب العناقيد  Clustersالذي يرتب البيانات
بالطرق التي يريد المستخدمون رؤيتها بها ،وهي تشبه طريقة ترتيب المحال التجارية للسلع
بحيث تتواجد المعرفة المتشابهة مع بعضها(.)2
( )1إبراهيم عامر قنديلجي ،مرجع سابق ،ص.28
( )2صالح الدين الكبيسي ،مرجع سابق ،ص.42
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 /9إدامة المعرفة :تناول الباحثون في مجال إدارة المعرفة هذا العنوان بقصد اإلشارة
عمليات(:)1
أ .التنقيح
ب .النمو
ج .التغذية
والتي تشير جميعها إلى العمليات التي ترفع من جاهزية المعرفة لكل وقت .وقد أشار عديد
من الباحثين إلى أن المعرفة تحتاج إلى مراجعة وإدامة مستمرين .تشير عملية التنقيح إلى
تلك العمليات التي تجري على المعرفة بقصد جعلها جاهزة لالستخدام ،وتتضمن هذه
العمليات حذف بعض األجزاء غير المتسقة مع المحتوى العام للمعرفة .ولكن السؤال المهم
هنا هو :إلى مدى يتم االحتفاظ بتلك المعرفة ،فمن الق اررات المهمة إلدارة المنظمة تحديد ما
يجب االحتفاظ به منها .وضع أطر زمنية مناسبة لتحريك المعرفة إلى درجات :معرفة
فاعلة– خاملة– أرشيف .وحيث أن المعرفة عرضة لالستنساخ من قبل المنافسين ،فعلى
المؤسسات العمل على نمو معرفتها ،وأن ترفع من قيمتها بشكل مستمر ،وأن يكون معدل
النمو متفوقاً على معدالت النمو لدى المنافسين .ومن مبررات اإلدامة إن المعرفة المتولدة
الجديدة غالباً ما تكون متداخلة ،لذا يعمل المختصون على تنقيحها قبل تحميلها وخزنها في
القواعد المعرفية .تحتاج المعرفة إلى صالحية زمنية وتحديث ،لذا يجب أن يكون نظام إدارة
المعرفة متضمناً وسائل التحديث واإلضافة وتعديل وإعادة تصحيح المعرفة ،وأن تكون
المعرفة قادرة التنامي والتجديد .والمهم هنا هو التفكير في كيفية تحديد العالقة بين القديم
والجديد من المعرفة .وال سيما أن قيمتها البعيدة ال تعتمد على قيمتها لحظة توليدها .إن
المحافظة على المعرفة مهم ،خاصة في المؤسسات التي تعتمد على التوظيف أو االستخدام

( )1جاد نونو برنوطي ،إدارة المعرفة( ،عمان :دار إثراء للنشر والتوزيع2011 ،م) ،ص.73
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بنظام العقود المؤقتة أو االستشارات الخارجية ألن هؤالء يأخذون معرفتهم الضمنية غير
الموثقة معهم عند مغادرتهم.

()1

المبحث الثالث :عناصر ومجاالت ونماذج إدارة المعرفة
أوالً :عناصر إدارة المعرفة:
تحتوي إدارة المعرفة على العناصر التالية:

()2

 .1المحتوى :وهو الذي يحدد المعلومات التي يمكن إدراجها ضمن العناصر الفكرية
والمبنية على المعرفة ذات الدور البارز في عملية تطوير أداء المؤسسات.
 .2التكنولوجيا :وتقوم بتطوير عناصر الحاسب اآللي والبرامج التي ستعمل على إيصال
المهام المطلوبة.
 .3العمليات :وتقوم برسم اإلجراءات التي تحتاج إلى تحديث وتطوير ،للتأكد من أن
إدارة المعرفة تتماشى مع احتياجات المستخدمين من حيث النوعية ،والكمية ،ومدى
صلتها بالموضوع المطروح.
 .4األفراد :تقوم المؤسسات بتشجيع القوى البشرية على تكوين المعرفة ،ومشاركتها،
واستخدامها بسبب قدرتهم على الرد السريع على العمالء وخلق أسواق جديدة وسرعة
تطوير المنتجات الجديدة والسيطرة على التكنولوجيا الحديثة.
ثانياً :مجاالت إدارة المعرفة:
إن مجاالت إدارة المعرفة تتطلب وجود تنسيق فعال بين مختلف الموجودات
والنشاطات داخل المؤسسة ،وأن هنالك أربعة مجاالت رئيسية يجب إدارتها معاً بصورة
جيدة ،وهذه المجاالت متداخلة ويؤثر كل منها على اآلخر كما يلي:

()3

 .1مجال موجودات المعرفة :تشتمل على الخبرة ،التجربة ،البراعة ،الكفاءة ،المهارة
والقدرة.
( )1المرجع السابق ،ص.74
( )2إبراهيم الخلوف الملكاوي ،إدارة المعرفة :الممارسات والمفاهيم( ،عمان :دار الوراق للنشر والتوزيع2013 ،م) ،ص.77
( )3علي السلمي ،إدارة التميز نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعلومات( ،القاهرة :دار غريب للطباعة2005 ،م) ،ص.ص.33-20
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 .2مجاالت نشاطات المعرفة :تشتمل على عمليات التوليد ،البناء ،النقل ،المراقبة،
االستخدام والتقييم.
 .3مجال القدرة والميول :تشتمل على قدرات األفراد وميولهم وقدرات المؤسسة لبناء
المعرفة واستخدامه من أجل تحقيق الحد األعلى من مصالح المؤسسة.
 .4مجال المؤسسة :يشتمل على أهداف المؤسسة وتوجيهها واستراتيجيتها وممارسة
ثقافتها وهنالك مجاالت أخرى لالستفادة من إدارة المعرفة تتمثل في:
أ .التخطيط.
ب .صناعة الق اررات.
ج .حل المشكالت.
د .تطوير اإلنتاج.
ه .تخفيض التكلفة.
و .إدارة التغيير والمعرفة من أجل التغيير.
ز .تعليم وتدريب وتطوير العاملين بالمؤسسة.
ح .التطور واالرتقاء الحضاري بمستوى المجال.
ط .بيع هذه المعلومات.
ثالثاً :أبعاد إدارة المعرفة:
تتمثل أبعاد المعرفة في ثالثة أبعاد أساسية للمعرفة وهي(:)1
 .1البعد التكنولوجي :ومن أمثلة هذا البعد محركات البحث ومنتجات الكيان الجماعي
البرمجي وقواعد بيانات إدارة رأس المال الفكري والتكنولوجيات المتميزة والتي تعمل
جميعها على معالجة مشكالت إدارة المعرفة بصورة تكنولوجية ،وذلك فإن المؤسسة
تسعى إلى التمييز من خالل امتالك البعد التكنولوجي للمعرفة.

( )1سعد غالب التكريتي ،نظم مساندة القرارات( ،عمان :دار المناهج للنشر2004 ،م) ،ص.ص.36-35
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 .2البعد التنظيمي واللوجستي للمعرفة :هذا البعد يعبر عن كيفية الحصول على
المعرفة والتحكم بها وإدارتها وتخزينها ونشرها وتعزيزها وإعادة استخدامها ،ويتعلق هذا
البعد بتجديد الطرائق واإلجراءات والوسائل المساعدة والعمليات الالزمة إلدارة المعرفة
بصورة فعالة من أجل كسب قيمة اقتصادية مجدية.
 .3البعد االجتماعي :هذا البعد يركز على تقاسم المعرفة بين األفراد ،وبناء جماعات من
صناع المعرفة ،وتأسيس المجتمع على أساس ابتكارات صناع المعرفة ،والتقاسم
والمشاركة في الخبرات الشخصية وبناء شبكات فاعلة من العالقات بين األفراد،
وتأسيس ثقافة تنظيمية داعمة.
ويشير البعض إلى أن إلدارة المعرفة أبعاد أساسية يتعلق كل منها بالتركيز على محور
محدد وهي(:)1
()1

البعد األول التركيز على األفراد :يجب التركيز على تحقيق المشاركة بين األفراد
بالمعرفة المتاحة ،وتوسيع وبناء قدرات معرفية واسعة ومتميزة.

()2

البعد الثاني التركيز على إدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات :يجري هنا
التركيز على المعرفة المتعلقة بإدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ويجري
التأكيد والتركيز على المعرفة المرتبطة بالتكنولوجيا واستخدامها.

()3

البعد الثالث التركيز على األصول الفكرية ورأس المال الفكري :ضمن هذا
المحور يجري التركيز على استخدام المعرفة بما يؤدي إلى دعم وتعزيز القيمة
االقتصادية للمؤسسة ،وضمان توفير رأس المال الفكري الذي يحقق ميزة تنافسية
دائمة تكفل نجاحاً طويل األمد.

()4

البعد الرابع التركيز على فعالية المؤسسة :يجري هنا التركيز على استخدام
المعرفة بما يقود إلى التطوير وتحسين الفعالية التشغيلية والفعالية التنظيمية.

( )1حسن عجالن ،إستراتيجيات اإلدارة والمعرفة في منظمات األعمال( ،بيروت :دار بيروت النشر والتوزيع2000 ،م) ،ص.ص.27-26
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رابعاً :العاملون في إدارة المعرفة:
البد من إعداد المتخصصين في إدارة المعرفة من خالل تزويدهم بالمعرفة والخبرة
والمهارة الفنية المطلوبة لتصميم وبرمجة أنظمة معلومات الحاسوب كاآلتي(:)1
 /1السمات العامة:
أ .استخدام التقنية في جمع المعلومات وتحليلها وتوضيح المعرفة.
ب .امتالك المهارات التحليلية العالية.
ج .القدرة على التكييف مع التطور السريع.
د .مقارنة العمل وأداءه مع أفضل الممارسات.
ه .فهم كيفية توافق العمل ومالئمته مع جهة العمل.
و .تطبيق الذكاء العاطفي في موقع العمل.
 /2تصنيف طبيعة العمل:
أ .التخصص المهني على سبيل المثال المحامون واألطباء والمبرمجون ومصممو نظم
المعلومات والمكتبيون واختصاصي المعلومات.
ب .خصائص المهنيين فهم أفراد يمكنهم تحليل المعلومات وتركيبها وتقييمها واستخدام
تلك المعلومات في حل مشاكل ذات المحتويات المتنوعة حيث ينطبق الشرط األول
من الخصائص على عمل اختصاصي المعلومات بينما ناد اًر ما يشارك في عملية
حل المشاكل بقدر ما يوفر المعلومات لآلخرين بغرض حل المشاكل وهذا يكمل
النقص األول في صفات اختصاصي المعلومات ليكونوا عمال معرفة.
 /3مهارات المهنيين وقدراتهم:
بكونهم أفراد بمستوى تعليم ٍ
عال ومبدعين ومثقفين إضافة إلى إنتاج انتشار الحواسيب
اإللكترونية وما صاحب ذلك من تقنية في المعلومات ووسائل االتصال.
مهام موظف المعرفة(:)2
( )1عليان ربحي ،مرجع سابق ،ص.21
( )2محمد عواد الزيادات ،مرجع سابق ،ص.32
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أ .تحديد النواقص في اإلمكانيات واألداء.
ب .تحديد األفكار الجديدة ومقاييس األداء.
ج .احتياجات أجزاء المؤسسة المختلفة.
د .تصنيف الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات واألموال وحسن تنظيمها.
ه .التأكد من أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات تدعم خلق المعرفة والتشارك فيها
وتنفيذها.
و .تطوير استراتيجيات ومداخل وأدوات جديدة.
ز .تنفيذ مشاريع ومداخل جديدة.
ح .بناء قاعدة دعم على جميع المحتويات المعرفية.
ط .التعاون مع الشخصيات الرئيسية في المؤسسة.
ي .نشر قوة المعرفة الداخلية بشؤون العمل للتغلب على نقاط الضعف.
ك .خلق البيئة المناسبة لنشر المعرفة والتشارك فيها.
ل .ممارسة إدارة المعرفة.
م.

عرض النتائج.

ن .أخي اًر االحتفال بالنجاح.
خامساً :نماذج إدارة المعرفة:
تشمل إدارة المعرفة مجموعة من النماذج التي توضح إدارة المعرفة ،منها:

()1

 /1نموذج ( :)Nonakaيركز هذا النموذج على عملية توليد المعرفة من خالل تحويل
المعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة ،وبالتالي فإن العمليات التي توضح تفاعل المعرفة
الضمنية مع المعرفة الصريحة تشير إلى:
أ .المعرفة المشتركة :يحدث هذا النوع من المعرفة عند تشابك وتقاسم المعرفة من فرد
إلى فرد آخر.
( )1خليفي عيسى وقوادرية ربيحة ،إدارة رأس المال البشري كمدخل إلدارة المعرفة( ،عمان :دار الوراق للنشر2019 ،م) ،ص.ص.173-171
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ب .المعرفة الخارجية المجسدة :وهو عملية خلق معرفة من المعرفة الضمنية وتصبح
واضحة من خالل االستعارة ،النظريات ،المفاهيم ،الفرضيات ،ويتم هذا النمط من
خالل الحوار أو التفكير الجماعي.
ج .المعرفة التركيبية :وتتم هذه العملية من خالل االتصال الذي يتم بين الجماعات أو
نشر المعرفة كعملية منتظمة يمكن تخزينها وفهرستها.
د .المعرفة الداخلية :هي عملية تجسيد المعرفة الصريحة إلى المعرفة الضمنية ،ويتم
ذلك من خالل إعادة التجربة ،والتعلم من العمل.
 /2نموذج ( :)Wiigوفق هذا النموذج تم تحديد ستة إستراتيجيات إلدارة المعرفة وهي:

()1

أ .إستراتيجية خلق المعرفة :تؤكد على خلق وابتكار المعرفة الجديدة من خالل البحث
والتطوير.
ب .إستراتيجية مسؤولية الموجودات المعرفة :إن هذه اإلستراتيجية تدعم وتحفز األفراد
على تطوير معرفتهم وتقاسمها مع بعضهم البعض.
ج .إستراتيجية إدارة الموجودات الفكرية :تركز هذه اإلستراتيجية المعرفية على
الموجودات الفكرية التي تمتلكها المنظمة والتي يمكن أن تستثمرها أو تزيد قيمتها.
د .إستراتيجية إدارة المعرفة كإستراتيجية أعمال :وفق هذه اإلستراتيجية ينظر إلى
المعرفة على أنها الهدف النهائي ،وكذلك على أنها مدخل شامل إلدارة المعرفة
للمنظمة بأكملها.
ه .إستراتيجية إدارة المعرفة المركزة على الزبون :تركز هذه اإلستراتيجية على فهم
حاجات ومتطلبات الزبائن والعمل على تلبيتها.
و .إستراتيجية نقل وتحويل المعرفة :وتركز على عملية تحويل ونقل المعرفة بهدف
تحسين كفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية للمنظمة.

( )1علي عبد األمير كمونه وناظم جواد عبد الزيدي ،إدارة المعرفة والفكر التنظيمي( ،عمان :دار األيام للنشر2018 ،م) ،ص.223
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 /3نموذج سلسلة القيم المعرفية ( :)Bots and Bruijinيوضح الباحثان من خالل هذا
النموذج أن أفضل السبل إلدارة المعرفة وتقييمها يتم عن طريق سلسلة القيم المعرفية ،حيث
تقيم الفاعلية في كل خطوة للعملية المعرفية ،كما تعتبر فعالة وناجحة إذا تم أداء هذه
األنشطة بصورة جيدة ،ويعتمد هذا النموذج على تناول إدارة المعرفة من منظور فني-
تحليلي ،وتحدث عملية تقويم المعرفة عن طريق كيفية مواكبة إدارة المعرفة لكل منظور في
جميع المراحل.

()1

والشكل التالي ( )1/2يوضح نموذج سلسلة القيم المعرفية حسب ( Bots

:)and Bruijin
شكل ()2/2
نموذج سلسلة القيم المعرفية ()Bots and Bruijin
إدارة المعرفة وتقويم العملية

الرؤية

التطورات الخارجية

تحديد
اإلستراتيجية
والسياسة

بناء استسقاء
يحدد المعرفة
المطلوبة

مشاركة
المعرفة

تطبيق
المعرفة

التطورات الداخلية

المصدر :خليفي عيسى وقوادرية ربيحة ،إدارة رأس المال البشري كمدخل إلدارة المعرفة( ،عمان :دار
الوراق للنشر2019 ،م) ،ص.175

 /4نموذج ( :)Zackصنف إستراتيجية المعرفة إلى اآلتي:

()2

أ .إستراتيجية محافظة :تشير هذه اإلستراتيجية إلى ضرورة استغالل المعرفة الداخلية
المتوفرة في المنظمة لذلك تسمى إستراتيجية االستغالل.
( )1خليفي عيسى وقوادرية ربيحة ،مرجع سابق ،ص.174
( )2علي عبد األمير وناظم جواد ،مرجع سابق ،ص.225
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ب .إستراتيجية هجومية :وهي تشير إلى ضرورة اكتشاف وخلق المعرفة الجديدة لتحقيق
التطور.
ج .إستراتيجية هجينة (تجميعية) :تقوم هذه اإلستراتيجية بالمزج بين اإلستراتيجية
المحافظة واإلستراتيجية الهجومية فهي تكون مكتشفة ومستغلة في نفس الوقت.
 /5نموذج ( :)Marquardtيتضمن هذا النموذج عمليات إدارة المعرفة ،إذ يفترض وجود
ست مراحل تغطي انتقال المعرفة من مصادرها إلى غاية استعمالها وتطبيقها ،والشكل التالي
( )2/2يوضح هذه العمليات:

()1

شكل ()3/2
نموذج  Marquardtإلدارة المعرفة
االكتساب

التطبيق
والمصادقة

الخلـق

الخزن

النقل والنشر

استخراج المعلومات
وتحليلها
المصدر :خليفي عيسى وقوادرية ربيحة ،إدارة رأس المال البشري كمدخل إلدارة المعرفة( ،عمان :دار
الوراق للنشر2019 ،م) ،ص177

( )1خليفي عيسى وقوادرية ربيحة ،مرجع سابق ،ص.176
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سادساً :عوامل نجاح إدارة المعرفة:
اشترط كثير من الباحثين دمج مبادرة إدارة المعرفة مع إستراتيجية األعمال
للمؤسسات ودمجها في ثقافة المؤسسة ،وتوافر المعلومات الموثوقة لألفراد المالئمين في
الوقت المالئم .لخصت عوامل نجاح إدارة المعرفة في اآلتي(:)1
 .1االبتكار والتأكيد على فرص التعلم المستمر لألفراد.
 .2توفير الفرص لألفراد للمشاركة في الحوار والبحث والنقاش.
 .3التشجيع ومكافأة روح التعاون ،وتعلم الفريق ،والتأكيد عليهما بصورة دائمة.
 .4تأسيس أنظمة للفهم ونشر التعلم والمشاركة به.
 .5دفع العاملين للتطوير والمشاركة بالرؤيا الجماعية.
 .6تطوير الفهم المشترك على المستويات المعنية أوالً ،طالما أن مركز التعلم واستعمال
المعرفة يكمنان في هذه المستويات بشكل كبير ،ثم التحول تدريجياً بعد ذلك على
مستوى المؤسسة ككل.
 .7تمكين األفراد في مناسبات متكررة من البدء في مناقشات وتداول الحوارات ليتضح
لهم ما الذي يشكل أساس المعرفة إلنجاز أعمالهم.
 .8تحديد وتطوير القادة الذين يبنون ويدعمون نماذج التعلم على مستوى الفرد والفريق
والمؤسسة.
 .9مساعدة األفراد لتحديد دور ومتطلبات ومضامين وتطبيقات المعرفة إلنجاز أعمالهم.
 .10تركيز االهتمام على تدفق المعرفة أكثر من تخزينها.
 .11ينبغي على المديرين التركيز على الحاالت المتميزة في مؤسساتهم أثناء مقارناتهم
المرجعية لعملية المنظمة بقصد المقارنة والتعلم.
 .12ابتكار المؤسسة غير المحدودة والتي تعني السلوك المنفتح ،أي أن يتصرف األف ارد
بدون التقيد بالوالء الوظيفي والبحث عن األفكار كم أي مكان آخر.
( )1إبراهيم الخلوف الملكاوي ،إدارة المعرفة :الممارسات والمفاهيم( ،عمان :دار الوراق للنشر والتوزيع2007 ،م) ،ص.85
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 .13تذكر أن ف ي أي إبداع ناجح أو تغيير ناجح يوجد هناك عامل مشترك حاسم هو دافع
قوي وهدف قوي ،يمكن ألي شخص فهمه وتبنيه بسهولة.
سابعاً :عوامل الفشل في إدارة المعرفة:
هناك عدداً من األخطاء يمكن أن تؤدي إلى فشل برنامج إدارة المعرفة وهي:

()1

 .1عدم القدرة على تطوير التعريف أو التحديد العملي للمعرفة ،وتحدد الفشل في التمييز
بين البيانات والمعلومات والمعرفة.
 .2االعتماد على المعرفة المخزونة في القواعد المعرفية ،وعدم االهتمام بالتدفق
المعرفي ،سيما المعرفة الجديدة.
 .3التصور المطلق للمعرفة بوصفها موجودة خارج عقول األفراد ،في حين أن أغلب
المعرفة هي ضمنية وكامنة في عقولهم.
 .4تجاهل الهدف األساسي إلدارة المعرفة المتمثل في إبتكار السياقات المشتركة عبر
الحوار.
 .5عدم إدراك أهمية ودور المعرفة الضمنية ،وعدم التشجيع على إظهارها.
 .6عزل المعرفة عن استعماالتها.
 .7ضعف التفكير واالستنتاج العقالني ،أي الفشل في تحديد صيغ التفكير واالستنتاجات
العقالنية واالفتراضات والمعتقدات السائدة.
 .8التركيز على الماضي والحاضر بدالً من التفكير والتركيز على المستقبل.
 .9الفشل في إدراك أهمية التجريبية.
 .10إحالل االتصال التكنولوجي بدل التفاعل البشري (أي الحوار المباشر وجهاً لوجه).
 .11السعي نحو تطوير المقاييس المباشرة للمعرفة فقط.

( )1سعد علي محمود العنزي ،دور إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية( ،عمان :دار الصفاء للنشر والتوزيع2005 ،م) ،ص.29
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الفصل الثالث
جودة اخلدمة املصرفية
املبحث األول :مفاهيم جودة اخلدمة املصرفية
املبحث الثاني :أساليب قياس جودة وتطوير اخلدمات املصرفية
املبحث الثالث :العالقة بني إدارة املعرفة وتطوير اخلدمة املصرفية
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الفصل الثالث
جودة الخدمات المصرفية
المبحث األول :مفاهيم جودة الخدمة المصرفية
أوالً :مفهوم الخدمة:
تعرف الخدمة بأنها "أي نشاط أو إنجاز أو منفعة يقدمها طرف ما لطرف آخر
وتكون أساساً غير ملموسة وال تنتج عنها أي ملكية ،وإن إنتاجها وتقديمها قد يكون مرتبطاً
بمنتج مادي أو ملموس أو ال يكون"(.)1
تعرفها الجمعية األمريكية للتسويق على أنها "النشاطات أو المنافع التي تعرض للبيع
إلرتباطها بسلعة معينة"(.)2
الخدمة " هي عملية إنتاج منفعة غير ملموسة بالدرجة األساس ،أما بحد ذاتها أو
كنعصر جوهري من ُمنتَج ملموس ،حيث يتم من خالل أي شكل من أشكال التبادل إشباع

مشخصة لدى العميل أو المستفيد" .أو هيعبارة عن " أشياء ُمدركة بالحواس
حاجة أو رغبة
ّ
وقابلة للتبادل تقدمها شركات أو مؤسسات معنية بشكل عام بتقديم الخدمات أو تعتبر نفسها
مؤسسات خدمية "(.)3
الخدمة هي "نشاط غير الملموس ،الذي يهدف أساساً إلى إشباع رغبات ومتطلبات
العمالء ،بحيث ال يرتبط هذا النشاط ببيع سلعة أو خدمة أخرى"(.)4
كما تعرف أيض ًا الخدمة بأنها "النشاط الذي يرافقه عدد من العناصر غير الملموسة
والتي تتضمن بعض التفاعل مع الزبائن أو مع خاصية الحيازة ،وليس نتيجة النتقالها
للمالك"(.)5
( )1هاني حامد الضمور ،تسويق الخدمات ،ط( ،3عمان :دار وائل للنشر والتوزيع2005 ،م) ،ص.18
( )2أسعد حامد أورمان وأبي سعد الديوة ،التسويق السياحي والفندقي( ،عمان :دار حامد للنشر والتوزيع2001 ،م) ،ص.4
( )3حميد عبد النبي الطائي وبشير عباس العالق ،تسويق الخدمات( ،عمان :دار اليازوري العلمية للطبع والنشر2009 ،م)،
ص.ص.34-33
( )4أسامة خيري ،التميز التنظيمي( ،عمان :دار الراية للنشر والتوزيع2014،م) ،ص.29
( )5تيسير العجارمة ،التسويق السياحي( ،عمان :دار حامد للنشر2005 ،م) ،ص.20
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ثاني ًا :خصائص الخدمة:
إن الخدمة بطبيعتها غير ملموسة وهذا ما جعل هذه الخاصية الغالبة في تعريف
الخدمة من طرف المختصين .باإلضافة إلى هذه الخاصية هناك عدة خصائص تميز
الخدمة أهمها ما يلي(:)1
 .1الالملموسية :أصل الخدمة غير ملموسة ،أي ال يمكن تذوقها أو رؤيتها أو شمها أو
سماعها أو اإلحساس بها وهي الخاصية التي تتميز بها الخدمة عن السلعة ،وإن
تكرار الشراء قد يعتمد على الخبرة السابقة ،ويمكن للعميل الحصول على شئ مادي
ملموس يمثل الخدمة .لذلك فقد اقترح إمكانية تقسيم الملموسية إلى درجات.
 .2التالزمية (عدم االنفصال) :ونعني بالتالزمية درجة االرتباط بين الخدمة ومقدمها،
أي أنه يصعب الفصل بين الخدمة والشخص الذي يتولى تقديمها ،ألن وقت إنتاج
الخدمة هو نفسه وقت استهالكها ،فالعميل هنا يكون في اتصال مباشر مع مقدم
الخدمة ويتعرف عليه ،كمن يخدمه في البنك ،ويصف شعره ويعلم أبناءه في
المدرسة ،على العكس في السلع فمشتري السلعة ال يعرف من أنتج معجون األسنان
أو مسحوق الغسيل وكيف يتم إنتاجه ،كما يشارك العميل في إنتاج الخدمة ألنه ال
يمكن تقديم الخدمة إال بحضور العميل ،أي أنه ال يوجد اتصال شخصي بين العميل
ومقدم الخدمة فالطرفان عليهما القيام بأدوار معينة حتى يتعرف كل طرف على ما
يتوقعه الطرف اآلخر.
 .3عدم التماثل أو عدم التجانس (التغيرية) :نعني بهذه الخاصية البالغة الصعوبة أو
عدم القدرة في كثير من الحاالت على تنميط الخدمات وخاصة تلك التي يعتمد
مورد
تقديمها على اإلنسان بشكل كبير وواضح .وهذا يعني ببساطة أن يصعب على ّ

الخدمة أن يتعهد بأن تكون خدماته متماثلة أو متجانسة على الدوام ،وبالتالي فهو ال

يستطيع ضمان مستوى جودة معين لها مثلما يفعل منتجو السلع ،وبذلك يصبح من
( )1هاني حامد الضمور ،مرجع سابق ،ص.ص.27 -25
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(المورد والمستفيد) التنبؤ بما ستكون عليه
الصعوبة بمكان على طرفي التعامل
ّ
الخدمات قبل تقديمها والحصول عليها.

 .4تذبذب الطلب :يتميز الطلب على بعض الخدمات بالتذبذب وعدم اإلستقرار ،فهو ال
يتذبذب بين فصول السنة فحسب بل يتذبذب أيضاً من يوم إلى آخر من أيام األسبوع
بل من ساعة إلى يوم أخرى في اليوم الواحد .فالسفر إلى المنتجعات السياحية
الصيفية يتقلص كثي اًر في الشتاء بينما يزدهر في الصيف ،ودور السينما تمتلئ في
أيام معينة من األسبوع (غالباً في عطلة نهاية األسبوع) أو حتى في ساعات معينة
من اليوم.
الجدلو ( )1/3يوضح تصنيف درجات الملموسية للخدمات:
جدول ()1/3
تصنيف درجات الملموسية
خدمات المنتوج

درجة الملموسية
الخدمات التي تتميز بعدم األمن

والحماية،

الملموسية بشكل كامل وأساسي االتصاالت ،والتمويل

خدمات المستهلك

أنظمة المتحف ،وكالء التوظيف،
إمكانية

الترفيه،

التعليم،

السفر ،المزاد العلني
الخدمات التي تعطي قيمة التأمين ،عقود الصيانة ،خدمات التنظيف ،التصليح،
مضافة للسلع الملموسة

االستشارات

الهندسية ،التأمين ،العناية الشخصية

تصميم العبوات
الخدمات التي توفر منتجات متاجر
مادية ملموسة

الجملة،

وكالء متاجر التجزئة ،البيع اآللي،

النقل ،المستودعات ،البنوك الخدمات البريدية ،العقارات

المصدر :هاني حامد الضمور ،تسويق الخدمات( ،عمان :دار وائل للنشر2005 ،م) ،ص.25
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ثالث ًا :مفهوم الخدمة المصرفية:
هي عبارة عن مجموعة األنشطة التي تتعلق بتحقيق مناخ معين للعميل سواء بمقابل
مادي أو معنوي من أجل ذلك تقوم البنوك والمصارف بدراسات متعمقة وشاملة ودورية
لعمالئها والمتعاملين معها من أجل الوقوف على إحتياجاتهم ورغباتهم من الخدمات
المصرفية ،وما ط أر على هذه الرغبات واإلحتياجات من تغير ،أو ما ط أر عليها من نقص
إشباع ،كما أن على البنك متابعة عوامل القدرة وما ط أر عليها من تغير لدى العميل ،سواء
ما كان متصالً بالدخل أو ما كان مرتبطاً بعناصر اإلنفاق وأولياته ،ومن ثم يقوم البنك
بتقديم مجموعة الخدمات المصرفية التي تتوافق مع هذه اإلحتياجات والرغبات والقدرات،
وفي الوقت ذاته يقوم بإضفاء مجموعة من المزايا والمنافع والخصائص عن كل خدمة،
بحيث تميزها عن الخدمات األخرى ،وتحقق اإلشباع والرضا لدى العميل(.)1
أيضاً تعرف بأنها مجموعة من العمليات ذات المضمون المنفي الكامن في مجموعة
من العناصر الملموسة ،وغير الملموسة والمدركة من قبل األفراد والمؤسسات ،من خالل
داللتها ،وقيمها المنفعية التي تشكل مصد اًر إلشباع حاجاتهم المالية واإلئتمانية الحالية
والمستقبلية ،والتي تشكل في الوقت نفسه مصد اًر إلشباع حاجاتهم المالية واإلئتمانية الحالية
والمستقبلية ،والتي تشكل في الوقت نفسه مصد اًر لربحية المصرف من خالل عالقة تبادلية
بين الطرفين.

()2

كذلك عرفت الخدمة المصرفية بأنها "عبارة عن مجموعة أنشطة تتعلق بتحقيق منافع
معينة للعمل سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بدون ،فقد يقدم البنك أحياناً خدمات مجانية
بدون كقابل إلى عمالئه"(.)3

( )1محمد الصيرفي ،التسويق المصرفي( ،القاهرة :دار السحاب للنشر والتوزيع2015 ،م) ،ص.101
( )2محمود حسين الوادي وعبد هللا إبراهيم نزال ،تسويق الخدمات المصرفية اإلسالمية( ،عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع
والطباعة2012 ،م) ،ص.15
( )3صالح الدين مفتاح سعد الباهي ،أثر جودة الخدمات المصرفية اإللكترونية على رضا الزبائن -دراسة ميدانية على البنك اإلسالمي
األردني في عمان ،رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،عمان2016 ،م ،ص.26
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رابعاً :خصائص الخدمات المصرفية:
مفهوم الخدمة المصرفية يتضمن مجموعة من الخصائص الظاهرة ،والخصائص
الضمنية ،والخصائص الخارجية:

()1

 .1الخصائص الظاهرة :هي أخطر وأهم أنواع الخصائص التي يتم إجراء التطوير عليها،
وهي في الوقت ذاته الخصائص التي يسهل التعرف عليها وتمييزها من جانب العمالء،
وتعرفهم عليها ،وإحساسهم بها ،ومن ثم سهولة اإللمام بما أجرى عليها من تطورات
وتمييزها عن الخدمات األخرى التي يقدمها البنك ،أو عن مزيج الخدمات الذي تقدمه
البنوك األخرى .وترتبط هذه الخصائص بما تقوم به إدارة البنك من أحداث تعديالت في
مواصفات الخدمة المصرفية التي يقوم بها البنك لعمالئه ،أو في عالقتها بمزيج
الخدمات الذي يقدمه البنك.
 .2الخصائص الضمنية :هي من أخطر الخصائص التي تعمل البنوك على توفيرها ،وهي
خصائص بحكم طبيعتها وكونها ضمنية ،خصائص غير ظاهرة ،ترتبط باإلنطباعات
المتولدة في النفس البشرية لدى العمالء ،وتصوراتهم الذهنية عن الخدمات المصرفية
التي يقدمها البنك إليهم ،وفي الوقت ذاته ترتبط بمدى قدرة البنك على إدخال وتوليد
مجموعة اإلنطباعات اإليجابية داخل النفس البشرية العمالء الحاليين والمرتبقين ،تلك
اإلنطباعات التي تخاطب كينونة كل منهم الذاتية ،وتجعل منها عوامل ضاغطة ودافعة
للسلوك الذي يرغب فيه البنك ،ومن ثم ترتبط هذه الخصائص بالعميل الذي ينظر إلى
الخدمة المصرفية التي يقدمها البنك وفقاً لمجموعة من اإلعتبارات أهمها اإلعتبارات
اآلتية:
أ .الرمزية :ترمز كل خدمة مصرفية إلى وظيفتها ،وإلى الغرض منها ويستعان بالرموز
الخاصة بالخدمة في تأكيد إستقالليتها ومميزاتها ،خاصة إذا كان للخدمة المصرفية
أكثر من وظيفة أو أكثر من غرض من وجهة نظر المستهلك ،فخدمة اإليداع على
( )1محمد الصيرفي ،التسويق المصرفي ،مرجع سابق ،ص.ص.103-101
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سبيل المثال ال ترتبط بعنصر األمان والثقة في البنك فقط بل تتعدى هذا إلى :سهولة
دفع اإللتزامات ،واإلستعناء عن حمل النقود ،وتعظيم المكانة اإلجتماعية.
ب .اإلتصال :يعتمد تقديم الخدمات المصرفية على إجراء إتصال بين البنك وبين عمليه
الحالي أو المرتقب ،والذي يتم من خالله توصيل رسالة إخبارية تتضمن معلومات
عن خصائص معينة للخدمة المصرفية المراد تقديمها للعميل المصرفي ،وغالباً ما
تعكس هذه الرسالة مضامين معلوماتية ترتبط بشكل كبير بقدرة مصمم الرسالة
الترويجية على تحقيق اإلتصال والتواصل وجذب وشد انتباه العميل مستقبل الرسالة.
ج .اإلدراك :يتصل عنصر اإلدراك بالعميل المصرفي ،فإدراك العميل لخصائص الخدمة
المصرفية يدفعه إلى إتخاذ قرار التعامل عليها ،أو عدم التعامل ،ويؤثر في هذا
اإلدراك مجموعة عوامل موضوعية عقلية حاكمة ومتحكمة في إتخاذ القرار أهمها:
مدى ربحية الخدمة ،وعناصر التكلفة والعائد التي تنتج من إستخدامه للخدمة التي
يقدمها البنك ،باإلضافة إلى عناصر نفسية أو شخصية ترتبط بعواطف ودوافع
العميل نفسه.
د .اإلشباع أو التعامل :يقوم العميل المصرفي عند إدراكه لخصائص الخدمة المصرفية
بعملية مراجعة وتقييم لدوافعه وقدراته ورغباته مع ما تقدمه له الخدمة المصرفية من
مميزات وخصائص كفيلة بإشباع هذه الرغبات أو لجانب هام منها ،فإذا توافقت هذه
الجوانب واألبعاد إتخذ قرار بالتعامل مع البنك واإلستفادة من تلك الخدمة.
 .3الخصائص الخارجية :ترتبط هذه الخصائص بالمجتمع الذي يعمل في إطار البنك،
وبعناصر البيئة التسويقية التي تحيط به بما فيها من منافسة من البنوك األخرى ،وبصفة
عامة فإن هناك مجموعة من العوامل التي يجب على رجل التسويق مراعاتها عند تطوير
خدمات البنك المصرفية فالبنك مثله مثل أي كائن يعيش في مجتمع ،وعليه أن يضمن
تقبل المجتمع له ،وأن يعيش في إطار هيكل القيم ،ونسيج المبادئ ،وأن يتوافق مع
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العادات والتقاليد الراسخة في وجدان أفراد المجتمع حتى يضمن إستم ارره وعدم رفض
المجتمع له(.)1
أيضاً هناك مجموعة سمات مميزة للخدمة المصرفية وهي (:)2
 .1الالملموسية :معنى ذلك بأن الخدمة المصرفية ليس لها وجود مادي ،وبالتالي ال
يمكن إدراكها بالحواس ،وبناءاً على ذلك ال يمكن تخزينها أو نقلها أو تعبئتها،
فالخدمة المصرفية مباشرة ال تحتاج إلى حلقات وسيطة بين المصرف كمنتج لها
والسوق المصرفية.
 .2تكاملية اإلنتاج والتوزيع :إن الخدمات المصرفية تنتج وتوزع في آن واحد وهي غير
قابلة لإلستدعاء مرة أخرى ألجل تحسينها أو بسبب خطأ فيها ،ولهذا فإن إهتمام
المصارف ينصب في توفير الخدمات المصرفية في المكان والزمان المناسبين .هذه
الحالة تفرض على المصرف إنتهاج سياسة البيع المباشر بإعتبارها األكثر مالئمة
لتسويق الخدمة المصرفية ،ورغم ذلك فإن إبتكار بطاقة اإلئتمان المصرفي (crédit
) cardsأمكن المصارف من التغلب على كثير من المشكالت التي تواجهها وهي
بصدد توزيع خدماتها ونشرها في مناطق واسعة.
 .3نظام تسويقي ذو توجه شخصي :تعتمد الخدمات المصرفية على التسويق المصرفي
الشخصي بدرجة كبيرة ،حيث تعتمد في تقديمها على اإلتصال الشخصي بين مقدم
الخدمة والعميل .حيث أن التفاعل المباشر بين موظفي البنوك والعمالء ،يمكن
اإلدارة من معرفة ردود فعل العمالء وتحديد حاجاتهم ،وآرائهم وتفضيالتهم بخصوص
الخدمات المعروضة والمقدمة لهم .وبالتالي تهيئ العمل الالزم من أجل التكيف
واإلستجابة وتلبية تلك الرغبات على أحسن وجه.

( )1محمد الصيرفي ،التسويق المصرفي ،مرجع سابق ،ص.103
( )2فاطمة أبو زيد عبد هللا ،المدير اإلستراتيجي ودوره في فاعلية الخدمة المصرفية -دراسة حالة :بنك فيصل اإلسالمي السوداني،
رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة األعمال ،جامعة إفريقيا العالمية ،الخرطوم2017 ،م ،ص.ص.117 -116
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 .4صعوبة التمييز في الخدمة المصرفية :بالنسبة لجمهور العمالء ،فإن الخدمات التي
تقدمها المصارف تكاد تكون متشابهة أو متطابقة .وفي معظم األحيان يكون إختيار
العميل للمصرف الذي ينوي التعامل معه مبنياً على أساس معايير كالموقع والسمعة،
جودة الخدمة والسرعة والدقة وكفاءة الموظفين.
إن محدودية التنافس بين البنوك فيما يخص الخدمة المصرفية فتحت آفاقاً واسعة
لمسؤولي إدارات التسويق المصرفية لإلبداع والتطوير في مجاالت أخرى وأدت إلى
تكوين مكانة خاصة وفريدة للمصرف في أذهان العمالء.
 .5اإلنتشار الجغرافي :لكي يحقق المصرف الهدف المنشود ،فإنه يعين عليه الوصول
إلى العمالء القائمين والمحتملين في األماكن التي يتواجدون فيها .وهذا ال يتحقق إال
إذا أمتلك المصرف شبكة متكاملة من الفروع التي تنتشر جغرافياً بشكل يتالءم مع
رغبات العمالء ،فالعالقة بين المصرف وعمالئه شخصية في طبيعتها مما يسقط
دور الوسطاء في توزيع الخدمة المصرفية والحقيقة أن ما يجعل هذا ضرورياً هو أن
المالئمة المكانية تعتبر معيا اًر أساسياً في إختيار العميل للمصرف الذي ينوي
التعامل معه.
 .6إتساع نطاق المنتجات والخدمات المصرفية :يتعين على المصرف تقديم مجموعة
واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي اإلحتياجات المتنوعة من
الرغبات واإلحتياجات التمويلية واإلئتمانية والخدمات المصرفية األخرى ،من جانب
العمالء بإختالف أنواعهم وإختالف مناطق تواجدهم.
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خامساً :أنواع الخدمات المصرفية:
تعددت وتنوعت الخدمات المصرفية وأصبحت في تجدد مستمر ،ومن أهم أنواعها(:)1
 .1قبول الودائع المصرفية :يقوم البنك بقبول الودائع من عمالئه ويصنفها إلى ودائع تحت
الطلب يحق للمودع أن يسحبها في أي وقت يشاء ،وعداة تكون بدون فوائد ،وودائع
ألجل تستحق بعد فترة زمنية مقابل عوائد ألصحابها تتمثل في سعر الفائدة الذي يختلف
باختالف األجل المتفق عليه ،ومن وجهة أخرى تستقبل ودائع االدخار التي توضع في
حساب العميل مقابل فوائد سنوية وتسمح له بسحب وإيداع أي مبلغ بمجرد تقديمه لدفتر
التوفير .وهناك ما يسمى بودائع الصكوك أو ودائع األوراق المالية التي يضعها كبار
المدخرين لدى البنك للمحافظة عليها وإدارتها ألنهم ال يملكون الخبرة أو ال يجدون
الوقت الكافي للقيام بهذه العملية.
 .2منح القروض :يعتبر اإلقراض أو منح االئتمان الوظيفة األساسية للبنوك والنشاط األكثر
ربحية لكونه يعطي إيرادات ممكنة ،ومن أشكاله:
أ .قروض االستغالل :وهي قروض تمنحها البنوك لتمويل العمليات التي تقوم بها
المؤسسات في الفترة القصيرة ،ويمكن تصنيفها إلى:
 .iالقروض بااللتزام أو بالتوقيع :وهو تعهد والتزام من طرف البنك عن طريق اإلمضاء
بتسديد قرض العميل إذا عجز عن الوفاء به لصالح جهات أخرى ،ويتمثل هذا
القرض في منح العميل الضمان والثقة التي تعزز موقفه المالي أمام المتعاملين.
 .iiقروض عامة :وهي موجهة لتمويل األصول المتداولة بصفة إجمالية وليست موجهة
لتمويل أصل بعينه مثل (تسهيالت الصندوق ،السحب على المكشوف ،القرض
الموسمي).

( )1محبوب مراد ،اس تخدام إستراتيجية إعادة الهندسة اإلدارية في تحسين جودة الخدمات المصرفية -دراسة حالة :بنك الفالحة والتنمية الريفية،
رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية ،جامعة محمد خضير ،الجزائر2014 ،م ،ص.ص.74 -73
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 .iiiقروض خاصة :هذه القروض موجهة لتمويل أصل معين مثل (تسبيقات على
البضائع ،تسبيقات على الصفقات العمومية ،خصم األوراق التجارية).
ب .قروض االستثمار :وهي قروض تزيد مدتها عن السنتين تستخدمها المؤسسة في شراء
اآلالت والمعدات والعقارات الالزمة إليواء النشاطات اإلنتاجية كالمخازن والمستودعات.
ج .االئتمان التجاري :وهو عملية يقوم بموجبها البنك بوضع آالت أو معدات أو أية أصول
مادية أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل اإليجار مع إمكانية التنازل عنها في
نهاية الفترة المتعاقد علييها ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأنها تسمى ثمن اإليجار.
د .االعتماد المستندي :وهو التزام البنك بتسديد واردات عميله لصالح المصدر األجنبي
عن طريق البنك الذي يمثله ،مقابل استالم الوثائق والمستندات التي تثبت أن المصدر
قد قام بإرسال البضاعة المتعاقد عليها.
 .3إتاحة وسائل الدفع وتسوية الديون :كتسوية الديون عن طريق المقاصة ،وتحويل
األموال من حساب إلى أخر ،وتوفير الوسائل الالزمة للدفع كالشيكات والكمبياالت
والبطاقات البنكية.
تقدم البنوك أنواع أخرى من الخدمات لعمالئها ،منها(:)1
 .1تقديم خدمات استشارية.
 .2إدارة عمليات االستثمار نياب ًة عن العمالء.
 .3بيع وشراء العمالت األجنبية.
 .4المساهمة في تمويل مشروعات التنية.
 .5تحصيل مستحقات العمالء ودفع ديونهم لمستحقيها.
 .6تأجير الخزائن الحديدية.
 .7تحويل نفقات السفر والسياحة.

( )1المرجع السابق ،ص.75
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سادساً :مفهوم جودة الخدمة المصرفية:
إن عملية تعريف جودة الخدمة المصرفية عملية صعبة مقارنة بجودة السلع على
اعتبار أن الجودة المدركة في الخدمة المصرفية تختلف عن الجودة في السلع الملموسة التي
تعتمد على معايير معينة ،أما في الخدمة المصرفية يكون تقييم الزبون لجودة الخدمة على
أساس جودة عملية التقييم والمنافع التي يحصل عليها من الخدمة وطريقة تعامل وموظفي
المصرف مع الزبون ،فضالً عن السرية والخصوصية ودقة المعلومات والسرعة في تقديم
الخدمة المصرفية ،ويتضح بأن هناك صعوبة في إيجاد تعريف محدد لجودة الخدمة
المصرفية ،وذلك ناتج عن طبيعة الخدمات المصرفية غير الملموسة(.)1
تعرف جودة الخدمة المصرفية بأنها "تلك الجودة التي تتمثل على البعد اإلجرائي
والبعد الشخصي كأبعاد مهمة في تقديم الخدمة ذات الجودة العالية ،حيث يتكون الجانب
اإلجرائي من النظم اإلجرائية المحددة لتقييم الخدمة ،أما الجانب الشخصي للخدمة فهو كيف
يتفاعل العاملون بمواقفهم وسلوكياتهم وممارساتهم اللفظية مع العمالء"(.)2
جودة الخدمة المصرفية تعني "قدرة المصرف على االستجابة لتوقعات الزبائن
ومتطلباتهم أو التفوق عليها ،فمن خالل الجودة تسعى المصارف لدعم قدرتها التنافسية من
خالل تقديم الخدمة الممتازة التي تعزز موقف المصرف ومكانته في السوق المستهدفة".
عرفت أيضاً على أنها "قياس لمدى توافق الجودة المقدمة مع توقعات العمالء ،فتقديم خدمة
مصرفية ذات جودة يعني توافق الخدمة ومع توقعات العمالء"(.)3
سابعاً :أهمية جودة الخدمة:
لجودة الخدمة أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق النجاح
واالستقرار ،ففي مجال المنتجات السلعية يمكن استخدام التخطيط في اإلنتاج ،وتصنيف
( )1أحمد محمود حمد ،تسويق الخدمات المصرفية( ،عمان :دار البركة للنشر والتوزيع2001 ،م) ،ص.154
( )2مأمون الدراركة وطارق نشيلي ،الجودة في المنظمات الحديثة( ،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع2002 ،م) ،ص.18
( )3رؤى رشيد سعيد ،أثر االلتزام التنظيمي في تحسين ودة الخدمة المصرفية -دراسة تطبيقية على عينة من البنوك التجارية
األردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،األردن2012 ،م ،ص.38
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المنتجات بانتظار العمالء ،لكن في مجال الخدمات فإن العمالء والموظفين يتعاملون معاً
من أجل خلق الخدمة وتقديمها على أعلى مستوى .فعلى المؤسسات االهتمام بالموظفين
والعمالء معاً ،ولذلك تكمن أهمية الجودة في تقديم الخدمة فيما يلي(:)1
ال نصف
 .1نمو مجال الخدمة :لقد ازداد عدد المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات ،فمث ً
المؤسسات األمريكية يتعلق نشاطها بتقديم الخدمات إلى جانب ذلك فالمؤسسات
الخدماتية ما زالت في نمو زايد ومستمر.
 .2ازدياد المنافسة :إن تزايد عدد المؤسسات الخدمية سوف يؤدي إلى وجود منافسة شديدة
بينها ،لذلك فإن االعتماد على جودة الخدمات سوف يعطي لهذه المؤسسة ميزة تنافسية
عديدة.
 .3فهم العمالء :إن العمالء يريدون معاملة جديدة ويكرهون التعامل مع المؤسسات التي
تركز على الخدمة فال يكفي تقديم خدمة ذات جودة وسعر معقول دون توفير المعاملة
الجيدة والفهم األكبر للعمالء.
 .4المدلول االقتصادي لجودة الخدمة :أصبحت المؤسسات الخدمية في الوقت الحالي
تركز على توسيع حصتها السوقية ،لذلك ال يجب على المؤسسات السعي من أجل
اجتذاب عمالء جدد ،ولكن يجب كذلك المحافظة على العمالء الحاليين ولتحقيق ذلك
البد من االهتمام أكثر بمستوى جودة الخدمة.
ثامن ًا :مستويات جودة الخدمة المصرفية:
إن لجودة الخدمة التي تقدم إلى زبائن المصرف مستويات ،وتتباين اآلراء في مستوى
هذه الجودة ،ويمكن التمييز بين عدة مستويات لجودة الخدمة المصرفية وهي(:)2
 .1الجودة المتوقعة من الزبائن وتمثل الجودة التي يرى الزبائن وجود توفرها.
 .2الجودة المدركة من قبل المصرف وترى أنها مناسبة.
( )1خضير كاظم محمود ،إدارة الجودة( ،عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع2002 ،م) ،ص.217
( )2درمان سليمان صادق ونجلة يونس محمد ،تسويق الخدمات المصرفية( ،بيروتك الدار النموذجية للطباعة والنشر2011 ،م) ،ص.173
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 .3الجودة الفعلية التي تؤدى بها الخدمة.
 .4الجودة القياسية وهي تلك الجودة التي تحدد بالمواصفات النوعية لخدمة الزبون.
 .5الجودة التي تزيد من اكتساب زبائن للمصرف وذلك من خالل الحمالت الترويجية.
تاسعاً :أبعاد جودة الخدمة المصرفية:
هناك اتفاق بين الباحثين في أنه ال يمكن وضع معايير ثابتة لقياس جودة الخدمات
وتعميمها على جميع المنظمات الخدمية ،بل إن هناك حاجة ماسة إلى ضرورة أن يقوم كل
قطاع من القطاعات الخدمية بتطوير المقاييس المناسبة لقياس جودة الخدمة المقدمة في
ضوء الظروف المحيطة على أن تتضمن هذه المقاييس تحقيق نوع من التوازن بين أهداف
الزبون ومقدم الخدمة والمنظمة الخدمة في الوقت نفسه ،إال أن ذلك ال يمنع من وجود
معايير مشتركة يمكن تطبيقها على بعض المنظمات الخدمية المتشابهة أو المتماثلة(.)1
حتى تقدم مؤسسات الخدمات خدمة تتالءم مع توقعات العمالء وتلبي حاجاتهم البد
من أن نبحث عن الطرق والوسائل لتطوير وتحسين جودة الخدمة ،فالخدمة الجيدة من وجهة
نظر العمالء هي التي تتوافق مع توقعاتهم لذلك فعلى جودة الخدمة المقدمة لهم ،وتتمثل أهم
األبعاد التي يعتمد عليها في تفسير جودة الخدمة ما يلي(:)2
 .1االعتمادية :وهي القدرة على تقديم خدمة تكون حسب ما وعدت به المؤسسة أي أن
تكون بشكل يمكن االعتماد عليها ،ويكون بدرجة عالية من الصحة والدقة ،فالعميل
يتوقع أن تقدم له خدمة حقيقية من حيث االلتزام بالوقت واألداء كما تم وعده من قبل،
باإلضافة إلى اعتماده على مقدم الخدمة في أدائها كأن يعتمد صاحب السيارة على
الميكانيكي في إصالح وصيانة السيارة في الوقت المحدد وإصالحها بشكل يمكن
االعتماد عليه.

( )1علوان المحياوي ،إدارة الجودة في الخدمات :مفاهيم وعمليات وتطبيقات( ،عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع2006 ،م) ،ص.97
( )2هاني حامد الضمور ،مرجع سابق ،ص.ص.445 -443
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 .2مدى إمكانية وتوفر الحصول على الخدمة :وتتعلق بمدى قدرة ومحاولة المؤسسة تقديم
الخدمة في الوقت الذي يريده العميل ،وكذلك توفرها في المكان الذي يرغبه ،باإلضافة
إلى حصوله على الخدمة متى طلبها ،كذلك وقت االنتظار للعميل للحصول على
الخدمة وسهولة الوصول إلى مكان تقديم الخدمة.
 .3األمان :وهو يعبر عن درجة الشعور باألمان في الخدمة المقدمة ومن يقدمها ،أي يتعلق
بمدى المخاطر المدركة لنتائج تلقي الخدمة من المؤسسة أو مقدمها أو كالهما ،مثل
درجة األمان المترتبة عن استئجار شقة أو غرفة في فندق.
 .4المصداقية :وتتمثل في درجة الثقة التي يضعها العميل بمقدم الخدمة ،توفر المصداقية
لدى مقدم الخدمة والتزامه بالوعود التي يقدمها مثل ثقة المريض في الجراح بأنه لن
يلحق به أضرار عند إجراء العملية.
 .5االستجابة :وتتعلق بقدرة مقدم الخدمة على االستعداد لتقديم الخدمة للعميل بشكل دائم،
وقدرته على تقديم الخدمة للعميل ومدى جاهزيته ،لذلك مثل عامل المطعم الذي يكون
جاه اًز ومستعداً وراغباً في خدمة العمالء.
 .6الكفاءة والجدارة :وتتعلق بكفاءة وجدارة مقدمي الخدمة من حيث مهاراتهم وقدراتهم على
التحليل واالستنتاج والمعرفة التي تمكنهم من أداء مهمتهم بشكل جيد.
 .7الملموسية :وتشير إلى التسهيالت المادية المتاحة لدى المؤسسة الخدمية مثل المعدات،
ومظهر مقدمي الخدمة وأدوات ووسائل االتصال معهم ،في كثير من األحيان يلجأ
العميل إلى الحكم على جودة الخدمة من خالل الخصائص الشكلية والمرافقة للخدمة،
كالتسهيالت المادية والتكنولوجيا المستخدمة في تقديم الخدمة ،المظهر الداخلي وتصميم
المحل أو المؤسسة وديكوره لخلق جو مريح للعميل.
 .8االتصاالت :وتتعلق بمدى قدرة مقدم الخدمة على شرح خصائص الخدمة للعميل والدور
الذي يجب أن يلعبه العميل للحصول على الخدمة المطلوبة ،فيجب إعالم العميل بما

- 69 -

يجب عليه القيام به وشرح األضرار التي يمكن أن تلحقه إذا لم يلتزم بها طلب منه
والمشاكل التي يمكن أن تحدث أثناء تقديم الخدمة وكيفية تجنبها ،لذلك فالبد من أن
تكون عملية االتصال بالعميل واضحة باالعتماد على طرق مالئمة لذلك حسب مستوى
وثقافة العميل والتأكد من وصول الرسالة بشكل مفهوم وواضح ،كأن يطلب من المريض
إتباع مجموعة من اإلجراءات والتعليمات قبل إجراء العملية الجراحية.
أيضاً هناك أبعاد أخرى لجودة الخدمة تتمثل في اآلتي(:)1
 .1االتصاالت :وتتمثل في القدرة على اإلصغاء للعميل لفهم جميع رغباته ومتطلباته سواء
تحدث أو صمت تعتبر أيضاً وسيلة تعبير.
 .2الفهم واإلدراك :ويتمثل في استعداد مقدم الخدمة في إعطاء الوقت الكافي للعميل
للتحدث وإبداء وجهة نظره دون ملل أو ضجر بهدف فهم حاجات العميل الخفية.
 .3التوقيت :ويتمثل في محاولة تخفيف رغبة العميل في تقديم الخدمة له في الوقت الذي
يريده.
 .4الثقة في أداء الخدمة :وهذه الثقة إنما تتأثر من خالل السمعة التي يتمتع بها مقدم
الخدمة.

 .5المضمون الذاتي :يتمثل في المهارة التي يجب أن يتمتع بها مقدم الخدمة ،وذلك فيما
يتعلق بطريقة عرض الخدمة وإقناع الزبون بها.
 .6المطابقة :أي تحقيق التجانس بين تطلعات العميل والخدمة المقدمة ،أي تحقيق الخدمة
درجة اإلشباع التي يتطلع إليها العميل.
 .7االستمرارية :وتعني القدرة على أداء الخدمة بنفس الكفاءة والفاعلية طوال الوقت.
 .8األدوات :قد يتطلب تقديم بعض الخدمات استعمال بعض األدوات المادية مثل األدوات
التي يستخدمها الطبيب ،وهنا يتوقع العميل بأن تكون األدوات متوفرة وعلى درجة عالية
من الكفاءة.
( )1محمد عبد الفتاح الصيرفي ،اإلدارة الرائدة( ،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع2003 ،م) ،ص.ص .279 -278
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كما ترتبط توقعات العميل حول جودة الخدمة المصرفية بمجموعة من األبعاد أهمها(:)1
 .1التعاطف :ويعني مستوى العناية واالهتمام الشخصي بالعميل وإبداء روح الصداقة له
وإشعاره بأهميته وبالرغبة في تلبية احتياجاته ،وكذلك وضع مصالح العميل في
مقدمة اهتمامات المصرف وموظفيه ،وسيادة روح الود والصداقة في تعامل موظفي
المصرف مع العميل.
 .2معرفة وتفهم احتياجات العمالء :أي بذل الجهد الكافي من طرف موظفي المصرف
لفهم حاجات العمالء وتوجيههم وتقديم النصح لهم.
 .3سهولة الحصول على الخدمة :كمالئمة ساعات العمل وتوفير عدد كافي من المنافذ
للحصول على الخدمة.
والجدول التالي ( )2/3يوضح أبعاد ومؤشرات جودة الخدمة المصرفية:
جدول ()2/3
أبعاد ومؤشرات جودة الخدمة
الشــرح

المـؤشـر
مظهر العنصر المادي:
 /1الملموسية

 حداثة وجاذبية مظهر المؤسسة -مظهر العاملين

 تسهيالت مادية ...إلخأداء صادق:
 /2االعتمادية

 القدرة على الوفاء بالوعد من األجل المحدد -معلومات دقيقة وصحيحة

 مصداقية األداء وإمكانيات االعتماد على مؤهالتوكفاءات ومعارف

( )1حميد الطائي وآخرون ،إدارة الجودة الشاملة( ،عمان :دار الوراق للنشر والتوزيع2003 ،م) ،ص.101
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السرعة والمساعدة:
 /3االستجابة

 إعالم العمالء بآجال الوفاء بالخدمة -سرعة تنفيذ المعامالت

 سرعة الرد على شكاوي العمالءثقة العمالء:
 /4المصداقية

 ضمان الحصول على الخدمة حسب الموعد انعدام الخطر والشك في تعامالت المؤسسة أداء سليم من طرف الموظفيناالهتمام بالعميل:

 /5االتصاالت

 فهم ومعرفة حاجات العميل -الوعي بأهمية العميل

 مالئمة ساعات العميل مع التزاماتهالمصدر :هاني حامد الضمور ،تسويق الخدمات( ،عمان :دار وائل للنشر والتوزيع2005 ،م) ،ص.446

المبحث الثاني :أساليب قياس جودة وتطوير الخدمات المصرفية
أوالً :مفهوم تطوير الخدمات المصرفية:
تفرض طبيعة وخصوصية العمل المصرفي نوع معين من األساليب والتقنيات التي
تقدم ألجل تطوي ر وتجديد الخدمة المصرفية ،وهذا ما يضمن للمصرف قوة البقاء والتواجد
في السوق ومواكبة تطوراته المتسارعة وكسب الشريحة المهمة والكبيرة من الزبائن،
فالمصرف ملزم بإتباع سياسة ووضع إستراتيجيات وعلى جميع األصعدة وكافة األقسام
والفروع وتزويدها بمختلف البحوث وآليات المزيج التسويقي الفعال لخلق وتصريف هذه
الخدمة في منافذ تعود بالعائد اإليجابي على نشاط وسمعة ومكانة المصرف في السوق،
وتتبع أهمية االبتكار والتطوير في مجال الخدمات المصرفية إلى مجموعة من االعتبارات
والتي من أهمها(:)1
( )1محمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان ،التسويق المصرفي :مدخل إستراتيجي كمي تحليلي( ،عمان :دار المناهج للنشر والتوزيع005 ،م)،
ص.249
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 .1أن التغير والتطور في ميوالت ورغبات وأذواق الزبائن حتماً سنعكس على نوعية وجودة
الخدمة المطلوبة ،وبذلك تجد المصارف تساير هذا التغير بتطويرها لمختلف الخدمات
المعروضة.
 .2ولوج مختلف المصارف والمؤسسات المالية عالم تطبيق واستخدام تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال ،وهذا ما يعود ضمنياً على تطور جودة وسرعة تقديم الخدمة وتسويقها.
 .3إن اشتداد المنافسة في النشاط المصرفي يحتم على المصارف خلق وابتكار ،وتقديم
خدمات جديدة ومتطورة.
إن عملية تطوير الخدمات المصرفية "هي عملية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز
القوى التنافسية للمصرف ومن ثم زيادة ربحيته على المدى الطويل ،إذ أن الزبائن يميلون
للتعاون مع المصارف القادرة على تطوير خدماتها المصرفية وتميزها ،وخاصة إذا ما كان
هناك تشابه بين تلك الخدمات المقدمة"(.)1
ثاني ًا :أهداف تطوير الخدمة المصرفية:
إن هدف كل مصرف هو البقاء في السوق ومحاولة ضمان حصص جديدة فيه،
ويعتبر التوسع في النشاط عامالً أساسياً للقيام بمختلف األنشطة التسويقية لتمرير وإشهار
مختلف الخدمات المصرفية وتطويرها والتي تساعد في تعزيز وتحقيق مختلف األهداف
األساسية لتطوير وتحسين جودة الخدمة المصرفية ،والتي من أهمها ما يلي(:)2
 .1جذب حصص جديدة وأنواع أخرى من الزبائن.
 .2توسيع التعامل مع الزبائن الحاليين ،إضافة إلى سد وإشباع فجوة تطور رغبات وأذواق
الزبائن الحاليين.
 .3تعزيز مكانة الوضع التنافسي للمصرف في السوق واكتساب مقدرة البقاء في السوق.
 .4تحقيق التوليفة الفعالة واالتساق بين عناصر المزيج التسويقي للخدمات المصرفية.
( )1درمان سليمان ونجلة يونس ،مرجع سابق ،ص.85

( )2أحمد عمان ،دور التسويق المصرفي في تطوير الخدمات المصرفية للبنوك التجارية ،رسالة ماجستير غير منشورة في العلوم
االقتصادية ،جامعة الشهيد حمه لخضر ،الجزائر2015 ،م ،ص.56
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 .5تأكيد وإثبات ريادة المصرف وتفوقه الدائم نحو الجديد واالبتكار في مجال الصناعة
المصرفية.
 .6تخفيض تكلفة تقديم الخدمة المماثلة والتي تقدمها المصارف المنافسة.
ثالث ًا :خصائص تطوير الخدمة المصرفية:
تقوم البنوك والمصارف بدراسات متعمقة وشاملة ودورية لعمالئها والمتعاملين معها من أجل
الوقوف على احتياجاتهم ورغباتهم من الخدمات المصرفية ،وما ط أر على هذه الرغبات
واالحتياجات من تغير ،أو ما ط أر عليها من نقص إشباع ،كما أن على البنك متابعة عوامل
القدرة وما ط أر عليها من تغير لدى العميل ،سواء ما كان متصالً بالدخل أو ما كان مرتبطاً
بعناصر االنفاق وأولوياته .فمفهوم الخدمة المصرفية يتضمن مجموعة من الخصائص
الظاهرة ،والخصائص الضمنية ،والخصائص الخارجية ،وهي(:)2
 /1الخصائص الظاهرة :ترتبط هذه الخصائص بما تقوم به إدارة البنك من أحداث تعديالت
في مواصفات الخدمة المصرفية التي يقوم بها البنك لعمالئه ،أو في عالقاتها بمزيج
الخدمات الذي يقدمه البنك ،وهناك اعتبارات أساسية يهتم بها البنك عند القيام بعملية تطوير
خدمة من خدماته المصرفية وهي:
أ .المواصفات :تمتلك أي خدمة مصرفية مجموعة من المواصفات األساسية التي تشكل
أبعادها وجوانبها ،والتي من خاللها يتم التعامل عليها ،ويحتاج كل بنك من البنوك الى
توضيح خصائص خدماته وتعريف العمالء بها ،فعلى سبيل المثال :هل هي خدمة
عامة لكافة العمالء ،أم هي خدمة خاصة لفئة أو نوع معين من العمالء ،والعناصر
الداخلة في هذه الخدمة ،فبالنسبة لخدمة الحساب الجاري والذي يحتاج إليه رجال
األعمال وأصحاب المشروعات والذين يرغبون في دفع ديونهم بالشيكات .فهي خدمة
خاصة بهؤالء العمالء  .إال أنها خضعت للتطوير لتصبح خدمة جماهيرية عامة متاحة
لكل العمالء بإختالف فئاتهم وأنواعهم ،فقد تم تطوير خدمة الحساب الجاري لتكون هي
( )2محسن أحمد الخضيري ،التسويق المصرفي( ،القاهرة :إيتراك للنشر والتوزيع1999 ،م) ،ص.ص.36-35
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مفتاح العمل المصرفي ،والباب الرئيسي الذي يدخل منه العميل الى البنك ،فكل عميل
يرغب في الحصول على أي خدمة مصرفية يقوم أوالً بفتح حساب جاري يتم من خالله
تنفيذ العمليات ا لمصرفية الخاصة به مثل :االعتمادات المستندية ،خطابات الضمان،
عمليات سداد الفواتير ودفع أقساط الديون ،خدمات بطاقات اإلئتمان.
ب .التمييز :يجب أن يتم تمييز الخدمة المصرفية بإكتسابها بعض الخصائص والمميزات
التي تجعلها مميزة ومختلفة عن الخدمات األخرى التي يقدمها البنك ،أو عن تلك
المماثلة التي تقدمها البنوك المنافسة ،وتستخدم في عملية التمييز مجموعة متعددة من
األدوات من بينها :األسماء والكلمات ،واإلشارات ،والرموز ،والرسوم ،أو مزيجاً منها
جميعاً بقصد إيجاد شخصية نوعية متميزة للخدمة المصرفية التى يقدمها البنك أو بمعنى
آخر خلق هوية لها حتى يستطيع العميل تمييزها عن بقية الخدمات المصرفية
المنافسة(.)1
ج .التشكيل :تفضل بعض البنوك تجزئة الخدمة المقدمة وتقسيمها الى مجموعة أو حزمة
خدمات ذات تشكيلة متكاملة لتغطية رغبات أكبر عدد من العمالء ،وبحيث تكون
التشكيلة مترابطة  ،فعلى سبيل المثال  :تقوم البنوك بتقديم خدمة شهادات اإلدخار،
وهي خدمة لها ما يميزها عن غيرها من الخدمات ،ويتم إعداد تشكيلة منها سواء:
بتقسيمها الى فئات وفقاً لقيمة ومبلغ كل منها ،أو إلى أجل أي إلى فترات زمنية وفقاً
لتواريخ إستحقاقها ،كما تقوم بنوك أخرى بتقديم أنواع متعددة من شهادات اإلدخار
بعضها متراكم الفائدة ،والبعض اآلخر ذات عائد دورى يستحق كل فترة دورية ،كما قد
تصدر البنوك شهادات تجمع بين األسلوبين أى تصرف عائد دورى وفى الوقت ذاته
تأخذ جزء من هذا العائد وتضيفه بشكل تراكمي على أصل المبلغ المدخر فى الشهادة.

( )1شريف أحمد الشريف ،التسويق بين النظرية والتطبيق( ،القاهرة :إيتراك للنشر والتوزيع2004 ،م) ،ص.176
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د .التنميط :أن تكون الخدمة المصرفية المقدمة نمطية أي ال تختلف من عميل الى آخر،
وبالتالي يسهل تقديمها من خالل شبكة فروع البنك لمختلف العمالء بصرف النظر عن:
مكانتهم االجتماعية ،أو قدرتهم الشرائية أو توزيعهم الجغرافى أو النوعي أو الجنسي(.)1
 /2الخصائص الضمنية :وهي من أخطر الخصائص التي تعمل البنوك على توفيرها ،وهي
خصائص بحكم طبيعتها وكونها ضمنية ،خصائص غير ظاهرة ،ترتبط باالنطباعات
المتولدة في النفس البشرية لدى العمالء ،وتصوراتهم الذهنية عن الخدمات المصرفية التى
يقدمها البنك إليهم ،وفي الوقت ذاته ترتبط بمدى قدرة البنك على إدخال وتوليد مجموعة
االنطباعات اإليجابية داخل النفس البشرية للعمالء الحاليين والمرتقبين ،تلك االنطباعات
التى تخاطب كينونة كل منهم الذاتية ،وتجعل منها عوامل ضاغطة ودافعة للسلوك الذي
يرغب فيه البنك ،ومن ثم ترتبط هذه الخصائص بالعميل الذي ينظر الى الخدمة المصرفية
التي يقدمها البنك وفقاً لمجموعة من االعتبارات أهمها االعتبارات اآلتية(:)2
أ .الرمزية :إن الخدمة مجموعة من الرموز ذات الطابع المعنوي الذي يشعر به العميل،
والذي يتولد لديه من خالل دوافع األمان والحماية ،ودوافع االنتماء الى مجتمع عمالء
البنك ،وإلى دوافع إشباعية أخرى ذات طابع خاص يستمد خصوصيته من كونه قائم
على االدراكات واالنطباعات سواء المتولدة داخل الذات والنفس البشرية للعميل من
خالل البنك أو الخدمة ككل أو تلك التى سيبعثها ويولدها الرمز ذاته.
ب .االتصال :يعتمد تقديم الخدمة المصرفية على إجراء اتصال بين البنك وبين عميله
الحالي أو المرتقب  ،والذي يتم من خالله توصيل رسالة إخبارية تتضمن معلومات عن
خصائص معينة للخدمة المصرفية المراد تقديمها للعميل المصرفي ،وغالباً ما تعكس
هذه الرسالة مضامين معلوماتية ترتبط بشكل كبير بقدرة مصمم الرسالة الترويجية على
تحقيق االتصال والتواصل وجذب وشد انتباه العميل مستقبل الرسالة ،ومن ثم يتعين أن
( )1سامر جلدة ،البنوك التجارية والتسويق المصرفي( ،عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع2008 ،م) ،ص.9
( )2محمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان ،مرجع سابق ،ص.ص.61 -60
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يكون ناجحاً في صياغتها وبالشكل الذي يخاطب مجموعة االحتياجات األساسية لدى
هذا العميل ،أي أن الرسالة تستمد فاعليتها من مجموعة :األلفاظ ،واألشكال ،واأللوان
ذات المعاني القوية بحيث تصبح منسجمة في صياغتها وفى المؤثرات الحافزة ،
ومرتبطة بالدوافع التى تحقق هدف البنك ،ويتم ذلك من خالل االتصال الذي يقوم بنقل
مواصفات الخدمة إلى العميل.
ج .اإلدراك :يتصل عنصر اإلدراك بالعميل المصرفى ،فإدراك العميل لخصائص الخدمة
المصرفية يدفعه الى اتخاذ قرار التعامل عليها ،أو عدم التعامل ،ويؤثر في هذا اإلدراك
مجموعة عوامل موضوعية عقلية حاكمة ومتحكمة في إتخاذ القرار أهمها  :مدى ربحية
الخدمة ،وعناصر التكلفة والعائد التى تنتج من إستخدامه للخدمة التي يقدمها البنك،
باالضافة إلى عناصر نفسية أو شخصية ترتبط بعواطف ودوافع العميل نفسه ومدى
تأثره بالجماعة التى يعيش معها وبالبيئة التي يعيش فيها وتقديره الشخصي عنها ،وعلى
رجل التسويق أن يكتشف اي العناصر التي تؤثر أكثر في إدراك العميل وتعظيمها
واالستفادة منها في تحقيق الهدف المطلوب ،وجذب اهتمام العميل ،وحثه على التعامل
مع البنك ،أو االستفادة من هذه الخدمة.
د .اإلشباع أو التعامل :يقوم العميل المصرفي عند إدراكه لخصائص المصرفية بعملية
مراجعة وتقييم لدوافعه وقدراته ورغباته مع ما تقدمه له الخدمة المصرفية من مميزات
وخصائص كفيلة بإشباع هذه الرغبات او لجانب هام منها ،فإذا توافقت هذه الجوانب
واألبعاد اتخذ قرار بالتعامل مع البنك واالستفادة من تلك الخدمة ،وبعد حصوله على
هذه الخدمة يقوم العميل بمراجعة وقياس وحدات االشباع التي تحققت له مع مقدار
التكلفة التى تحملها ،سواء تمثلت هذه التكلفة في :أموال دفعها ،أو جهد تحمله في سبيل
الحصول عليها ،ومن ثم يتخذ قرار آخر يتصل بمدى استم ارره في التعامل مع البنك أو
عدمه في ظل مقدار الرضا عن هذه الخدمة.
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 /3الخصائص الخارجية :ترتبط هذه الخصائص بالمجتمع الذي يعمل في إطاره البنك ،ومن
أهم هذه العوامل ما يلي(:)1
أ .أثر الخدمة على البيئة والمجتمع :قد يتعارض تقديم الخدمة المصرفية مع رغبات
واحتياجات المجتمع الحقيقية ،مثل قيام أحد البنوك بتقديم تمويل لبعض أوجه النشاط
الضارة بالمجتمع كتمويل  :مصانع الخمور ،أو علب الليل والكباريهات ،أو تقديم
قروض لمصانع تساهم في إزدياد تلوث البيئة أو تقديم قروض بضمان عرضها محدود
يتم تخزينها فتحدث أزمة تؤدي إلى ارتفاع أسعارها في خلق سوق سوداء عليها ويصبح
البنك شريك في هذا العمل اإلجرمي الذي أضر بالمجتمع وإفتعال أزمات في السوق،
ولذلك تصبح مهمة رجل التسويق المصرفي في البنك هي التأكد من التوافق التام
للخدمات المصرفية مع ،نسق العادات وهيكل التقاليد الراسخة للمجتمع ،نسيج القيم
والمثل والمبادئ السامية للمجتمع ،اإلطار العقائدي المسيطر على السلوك ،اآلمال
والطموحات واألحالم الخاصة بالمجتمع.
ب .الطلب على الموارد :يرتبط جانب هام من خدمات البنك في تقديم التمويل المطلوب
بالنشاط االقتصادي ،والذي يعمل بدوره على زيادة الطلب على بعض الموارد التي
تتصف بالندرة ،كما قد يؤدي إلى حدوث اختناقات في عرضها فتحدث أزمات شديدة
تعمل على ارتفاع سعرها بصورة جنونية ،في حين أنه تم توجيه هذه االموال إلى تنمية
هذه الموارد وزيادة مصادرها أو إلى مواد بديلة غير مستغلة وقابلة لالستغالل يتم تعظيم
العائد اإلقتصادي واالجتماعي.
ج .توفير عنصر األمان والثقة للعميل :يجب مراعاة أن الخدمة المصرفية عند إدخالها
للسوق ألول مرة أال تحدث إختالل أو تقلبات عنيفة في توازن أو استقرار السوق
المصرفي ،أو تعرضه لتذبذبات عالية ،قد تهدد إستمرار البنك أو قدرته على الوفاء
( )1التجاني يوسف التجاني ،أثر المزيج التسويقي في ترقية الخدمات المصرفية -دراسة تطبيقية على بنك النيل ،رسالة ماجستير غير
منشورة في إدارة األعمال ،جامعة إفريقيا العالمية2017 ،م ،ص.ص.55 -54
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بالتزاماته ،ومن ثم يتم توفير عنصر االمان والثقة لدى العميل سواء من جانب البنك أو
من جانب الخدمة المصرفية التي تكفل االستقرار المطلوب لمعامالته ،ويرتبط عنصر
األمان وكيان الثقة بالعديد من الجوانب االدائية التي تحرص البنوك على توفيرها وتأكيد
وجودها بالنسبة للعميل.
د .صدق المعلومات المقدمة عن الخدمة المصرفية :في ظل إعتبارات المنافسة الشديدة
القائمة بين البنوك في سوق المعامالت المصرفية ،يقوم كل بنك بحمالت تسويقية مكثفة
تستهدف توصيل كم هائل ومناسب ومتدفق من المعلومات والبيانات عن الخدمات
المصرفية التي يقوم بتقديمها ،ومن ثم يحصل العميل على هذه المعلومات ويقوم
بتحليلها وإتخاذ ق ارراه وفقاً لنتائج هذا التحليل ،ومن ثم يجب أن تكون هذه المعلومات
صادقة وحقيقية حتى ال تتأثر سمعة البنك وتعامالته في الحاضر أو في المستقبل بها.
ه .القوانين والتعليمات الحكومية :األحوال مخالفتها وإال تعرض البنك لعقوبات قد تؤدي
إلى سحب رخصة تعامله ،كما يخضع البنك لرقابة مجموعة من الهيئات ،أهمها البنك
المركزي الذي يرسم اإلطار العام للسياسة النقدية واإلئتمانية ،ويشرف على تنفيذها كما
يخضع لمجموعة من أجهزة الرقابة البوليسية والحكومية التي تستهدف الكشف عن
اإلنحرافات ومجازاة المتسبب فيها.
رابعاً :العوامل المؤثرة في تطوير الخدمة المصرفية:
هناك العديد من العوامل التي تؤثر وتحدد درجة قبول وانتشار الخدمة المصرفية
الجديدة ،ومن أهم هذه العوامل ما يلي(:)1
 .1خصائص المصرف :فالشيء المعروف أن سمعة ومكانة المصرف في السوق تحدد
مقدار انتشار خدماته وسهولة تداولها ،فالمصرف المتطرو والكبير يسعى إلى االستثمار
في األفكار وخلق وابتكار الجديد وباستعمال التكنولوجيا ،والقيام بحمالت ترويجية
وتسويقية للمنتج الجديد.
( )1أحمد عمان ،مرجع سابق ،ص.56
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 .2خصائص الخدمة المصرفية :فميزات الخدمة المصرفية الجديدة تقاس بمدى اتفاقها مع
حاجات وتفضيالت الزبائن ومدى استجابتها لها وبشكل كبير.
 .3التأثير الشخصي :يلعب االفراد دو اًر كبي اًر في انتشار الخدمة المصرفية الجديدة،
فاحتكاك زبائن المصرف الحاليين وتأثيرهم وبشتى أنواع التواصل المتاحة على باقي
األفراديتيح للمصرف إمكانية توسيع ونشر الخدمة.
 .4تصرفات المنافسين :إن استداد المنافشة يخلق جو من اإلبداع والتطوير في تقديم
الخدمات المصرفية وتنوعها ،وهذا ما يؤثر على قلة إنتشار الخدمة الجديدة ووضوحها
للتشابه الكبير بين مختلف الخدمات المقدمة ،لكن في حالة قلة المنافسة نسبياً وبظهور
خدمات جديدة تلقى صدى وانتشار كبيرين في السوق المصرفية.
 .5المتغيرات األخرى :وهناك عدة عوامل أخرى تدخل في تطور وانتشار الخدمة الجديدة
ولو باختالف مستويات تأثيرها كالحالة االقتصادية والظروف االجتماعية والثقافية من
ناحية ،وكذا استخدام التكنولوجيا واألساليب التقنية الحديثة ،ويمكن تقسيمها إلى عاملين
هما:
أ .عوامل داخلية :وتخص العوامل النابعة من البيئة الداخلية للمصرف ،والتي من بينها
(أساليب الرقابة اإلدارية والمراجعة الداخلية والتدقيق في المصرف -مستوى الهيكلة
والتنظيم اإلداري بالمصرف -العالقات المختلفة بين جميع موظفي المصرف).
ب .عوامل خارجية :وتشمل العوامل المتأتية من خارج المصرف كالسياسات الحكومية
والحالة االجتماعية والثقافية ،ومستوى المنافسة وحجم الزبائن.
خامساً :م ارحل تطوير الخدمة المصرفية:
إن عملية تطوير الخدمات المصرفية تمر بمراحل متعددة ويمكن تحديدها باآلتي(:)1
 .1والدة الفكرة :إن األفكار الجيدة والمبتكرة ال تأتي من فراغ فهي حصيلة تفاعل مع
البيئتين الداخلية والخارجية ،وبما أن التسويق بشكل عام وتسويق الخدمات بشكل
( )1درمان سليمان ونجلة يونس ،مرجع سابق ،ص.ص.88 -87
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خاص ،نشاط حركي فاعل لذا على المتخصص بمهمات التسويق أن يكون قاد اًر على
االستفادة من هذه األفكار المبتكرة على الدوام .وتستمد هذه األفكار من مصادر عديدة
داخلية كالعاملون في المصرف ومن فروع المصرف ومهما كانت درجة شمولية
الخدمات المصرفية التي تقدمها ،ومن مصادر خارجية كالمصارف والمؤسسات المالية
المنافسة المحلية والدولية.
 .2استخالص الفكرة :وتتضمن هذه المرحلة تقليل عدد األفكار من خالل عملية حذف
لبعض األفكار التي يصعب تنفيذها ،الهدف من هذه المرحلة الوصول إلى عدد من
األفكار الواعدة التي تنطوي على مضامين خدمية جذابة ،ويتطلب من إدارة المصارف
في هذه المرحلة توظيف كفاءات وخبرات معينة تكون قادرة على الوصول إلى أنسب
الخدمات المصرفية.
 .3التحليل االقتصادي :أي دراسة وتحليل جدوى إنتاج وتطوير الخدمات المصرفية التي قد
تكون قد حصلت األفكار الخاصة بها على تقديم مرحلة استخالص الفكرة ،ومن أكثر
أساليب التحليل في هذه المرحلة هو تحليل الكلفة على العائد.
 .4تطوير مفهوم الخدمة :وهي مرحلة تحديد وتصميم الخصائص والمواصفات الفنية
المتعلقة بالخدمة المصرفية الجديدة التي يريد المصرف أن يقدمها.
 .5اختبار مفهوم الخدمة :يرتبط بهذه المرحلة اتخاذ عدد من الق اررات المتعلقة بجوانب
عديدة منها :تحديد المناطق التي يجري فيها اختبار للخدمة بحيث تراعي فيها السوق
الكلية التي تقدم فيها الخدمة ،تحديد المدة التي سوف يجري فيها اختبار للخدمة ،وتحديد
للبيانات التي ستجمع خالل مدة اختبار الخدمة.
 .6التحليل التجاري للخدمة المصرفية :إن عملية التحليل التجاري للخدمة المصرفية
تتضمن مراجعة التقديرات الخاصة بحجم التعامل بها ،المبيعات والتكاليف الثابتة
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والمتغيرة الخاصة بإنتاج وتسويق هذه الخدمة ،واألرباح المتوقعة منها ،وذلك للوقوف
على مدى تطبيقها لألهداف األساسية للمصرف وانسجامها معها.
 .7التطور النهائي للخدمة المصرفية :في هذه المرحلة يدخل مفهوم الخدمة المصرفية
نطاق التنفيذ الفعلي ليأخذ شكله النهائي ،وفي هذه المرحلة ال يتعدى مفهوم الخدمة سوى
كونه مجرد وصف كالمي وتعبيري ،وقد يأخذ شكالً مجسماً.
 .8اختبار سوق الخدمة الجديدة :هنا تستخدم اختبارات السوق في معرفة وجهة نظر
المستفيدين بخصوص الخدمة المقرر تقديمها ،ويهدف اختبار السوق إلى اختبار قدرة
الخدمة المصرفية على إيجاد موطئ قدم لها في السوق الحقيقية وإتاحة الفرصة أمام
إدارة المصرف للتأكد من مدى برنامجها التسويقي الخاص بالخدمة الجديدة في السوق،
ومعرفة ردود أفعال الزبائن تجاه الخدمة الجديدة(.)1
سادساً :إستراتيجيات تطوير الخدمات المصرفية:
هناك العديد من اإلستراتيجيات التي يمكن للبنوك أن تتبناها في مجال تطوير الخدمات
المصرفية منها(:)2
 .1إستراتيجية تنمية وتطوير السوق :هدف هذه اإلستراتيجية هو الوصول إلى أكبر عدد
من الزبائن ،وذلك عن طريق:
أ .توسيع وتدعيم شبكة الخدمات المصرفية ،لتصل إلى مناطق جغ ارفية جديدة لم يسبق
التعامل فيها.
ب .تطوير مواصفات جديدة في الخدمة المقدمة ،وتكثيف الحمالت الترويجية بهدف
تعريف الزبائن بتلك المواصفات.
ج .البحث عن فئات جديدة من الزبائن.

( )1المرجع السابق ،ص.89
( )2محبوب مراد ،مرجع سابق ،ص.107
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اخترق السوق :يستخدم البنك هذه اإلستارتيجية من أجل زيادة حجم تعامله
ا
إسترتيجية
ا
.2
في السوق الحالي وذلك من خالل:
أ .تشجيع الزبائن الحاليين على زيادة معدالت استخدامهم للخدمات الحالية.
ب .العمل على استقطاب زبائن المصارف المنافسة.
ج .محاولة جذب فئات جديدة من الزبائن المرتقبين.
إسترتيجية تحسين الخدمات الحالية :تقوم هذه اإلستارتيجية على تعديل الخدمات
ا
.3
الحالية لتتالءم مع متطلبات الدخول إلى أسواق جديدة.
 .4إستارتيجية التنويع :تهدف هذه اإلستارتيجية إلى تطوير خدمات مصرفية جديدة في
أسواق جدية ،وعادة ما تكون هذه الخدمات خارجة عن نطاق الخدمات المألوفة.
سابعاً :أساليب قياس جودة الخدمات المصرفية:
إن عدم ملموسية الخدمات المصرفية وما تتسم به من خصائص كالفناء السريع
وتازمن إنتاجها معالاستهلكها وعدم تجانسها يخلق صعوبة في قياس درجة جودتها ،فمثالً
في اإلنتاج السلعي يستطيع الموظفأن ينتج السلعة ،وبعد ذلك يجلس ليتأملها ويارجع
مواصفاتها ،ويستبعد الوحدات المعيبة بإجراء عملية الفرز ،لكن هذا األمر يعتبر مختلفاً
بالنسبة للخدمة المصرفية فالموظف يتفاعل مباشرًة مع العميل ،واالستهالك يتم بمجرد تقديم
الخدمة ،وبالتالي ال يمكن إجراء عملية الفرز والرقابة على الجودة بعد اإلنتاج ،وعلى الرغم

من هذه الصعوبة فقد توالت العديد من المحاوالت من أجل إيجاد مقياس يساعد على تحديد
مستوى الجودة في قطاع الخدمات ،ومن أهمها(:)1
 /1مقياس عدد الشكاوي :الشكاوي هي توقعات العميل التي لم يتم إشباعها ،وعندما يجهر
العميل بها ،فإنه يمنح البنك الفرصة لتجديد آماله المحبطة ،وإشباع توقعاته الخائبة ،ويمكنه
من سد ثغرة التوقعات بين ما يريده وما يستطيعه البنك .ويتوقف قرار تقديم الشكوى من
طرف العمالء على مجموعة من العوامل منها:
( )1محبوب مراد ،المرجع السابق ،ص.87
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أ .معتقدات العميل المتعلقة بنتيجة الشكوى :أي المكاسب التي يتوقع العميل الحصول
عليها بعد تقديم الشكوى ،مثل :التعويض المادي أو االعتذار أو الوعد بتقديم منتجات
وخدمات أفضل في المستقبل.
ب .معتقدات الجماعة المرجعية :وهي توصيات األقارب واألصدقاء للعميل بتقديم الشكوى.
ج .معتقدات العميل المتعلقة بصعوبة تقديم الشكوى :وهي درجة صعوبة أو سهولة تقديم
العميل للشكوى ،وتتوقف على ثقته بنفسه ،ومدى وجود فرص متاحة أمامه لتقديم
الشكوى ،ودرجة معرفته بإجراءاتها.
 /2نموذج الفجوات :هو محاولة لتقييم جودة الخدمة باالعتماد على خمس أبعاد (الجوانب
المادية الملموسة ،االعتمادية ،االستجابة ،األمان ،والتعاطف) ،ويمكن أن توجد فيها فجوات
كبيرة في تقديم الخدمة ،وتنطلق هذه الطريقة من حقيقة الشركة المنظمة من جهة ،والزبائن
بناء على تصورات وتوقعات الزبون واإلدارة لجودة
من جهة أخرى .يسمى نموذج الفجوات ً
الخدمة .وهذا النموذج حدد خمس فجوات أساسية يمكن أن تسبب فشالً في أداء الخدمة
المصرفية وهي(:)1
أ .الفجوة ما بين توقعات الزبون وتصور اإلدارة المصرفية :فاإلدارة قد ال تمتلك التصور
الصحيح عما يريده الزبائن ،فقد تفكر إدارة المصرف بأن الزبائن يريدون خدمات
مصرفية أفضل إال أنهم يهتمون أكثر بمدى استجابة الزبائن.
ب .الفجوة بين تصور اإلدارة المصرفية وميزات نوعية الخدمة المصرفية :قد يكون لدى
اإلدارة المصرفية تصور صحيح لرغبات الزبائن إال أنها ال تضع قياساً ألداء معين،
فقد تطلب إدارة المصرف من العاملين تقديم خدمات سريعة دون تحديد نوع هذه
الخدمات أو عددها من الناحية الكمية مما يخلق فجوة في مجال تقديمها.
ج .الفجوة بين خصائص نوعية الخدمات المصرفية وتقديمها :حيث يمكن للعاملين أن
يتلقوا تدريباً محدداً أو أن يقوموا بأعمال تفوق طاقاتهم أو أنهم غير قادرين أو راغبين
( )1درمان سليمان ونجلة يونس ،مرجع سابق ،ص.181
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في تحقيق ماهو مطلوب منهم ،أو قد يعترضون على وضع قياسات معينة كاالستماع
للزبائن بشكل مطول مما يضعف من تقديم الخدمة بالشكل المطلوب والنوعية
المطلوبة.
د .الفجوة بين القيام بالخدمة واالتصاالت الخارجية :حيث تتأثر توقعات الزبائن
بالتصريحات التي يدلي بها ممثلو المصارف وإعالناتها ،فإذا ظهر في إحدى إعالنات
المصرف وجود خدمات مصرفية جيدة في ذلك المصرف وعند وصول الزبون يكتشف
أن اإلعالن عكس ذلك وشوه ما كان الزبون يتوقعه.
ه .الفجوة بين الخدمة المتصورة والخدمة المتوقعة :حيث تظهر الفجوة عندما يقيس
الزبون األداء بطريقة مختلفة وال تكون نوعية الخدمة المصرفية كما كان يتصور.
 /3نموذج األداء (االتجاه) :حيث يقوم هذا النموذج على أساس رفض فكرة الفجوة في تقييم
جودة الخدمة ،ويركز على جانب اإلداركات الخاصة بالعميل ،أي األداء الفعلي للخدمة،
حيث أن اإلتجاه يعني "تقييم األداء على أساس مجموعة من األبعاد المرتبطة بالخدمة
المقدمة" ،ألن جودة الخدمة تعتبر في هذا النموذج مفهوماً اتجاهياً يرتبط بإداركات العمالء
لألداء الفعلي ،وأن جودة الخدمة هنا يعبر عنها كنوع من اإلتجاهات ،وهي دالة إلداركات
وتجارب العميل والخبارت السابقة مع المصرف ومستوى رضاه على األداء الحالي ،بمعنى
بناء على خبرته السابقة ،أو على توقعاته خالل مرحلة ما قبل الشراء
أن العميل يقيم الخدمة ً
في حالة إنعدام الخبرة السابقة ،وتعتبر توقعاته المستقبلية حول الخدمة مبنية على عملية
تقييمه الحالي لألداء ،وعليه فإن موقف العميل من الخدمة ،يتكيف طبقاً لمستوى رضاه
الذي قد تحقق خالل تعامله مع المصرف ،ويتضمن نموذج اإلتجاه كأسلوب لتقييم جودة
الخدمة لألفكار التالية ،وهي(:)1
بناء على أداء المصرف
أ .إن تقييم العميل لجودة الخدمة المقدمة فعلياً ،يحدد بشكل كبير ً
الحالي للخدمة.
( )1صالح الدين مفتاح سعد ،مرجع سابق ،ص.ص.43 -42
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ب .تعتبر (االعتمادية ،التعاطف ،االستجابة ،الملموسية ،واألمان) هي المؤشرات لمستوى
جودة الخدمة المصرفية وفقاً للنموذج.
ج .أن تقييم جودة الخدمة عملية تراكمية طويلة األجل نسبياً ،بمعنى أن الخبرة السابقة
لتعامل العميل مع المصرف ،هي األساس إلرتباط رضا العميل بتقييمه لجودة الخدمة.
ثامناً :تحسين جودة الخدمة المصرفية:
هناك عدة خطوات يمكن إتباعها بغية تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدنة،
ومن هذه الخطوات ما يلي(:)1
 .1يتطلب من المصارف التي ترغب في تطوير خدماتها أن تحدد حاجات ورغبات
الزبائن ،وهذه المعايير لتحسين جودة الخدمة قد تتضمن تقليص مدة انتظار الزبون،
إذ يجري تقليل الوقت المستغرق بين طلب الخدمة وتقديمها أو مدى حسن معاملة
الزيون.
 .2إشتراك المديرين اإلداريين في جهود ومساعي تحسين جودة الخدمة ،فمن الواضح
أن المستفيدين وعلى وفق مدى تعاملهم مع الزبائن كانوا بمثابة الهدف والمعيار نحو
تحسين جودة الخدمات وتطويرها للزبائن.
 .3تولي المؤسسات والمنظمات المصرفية جانب تحسين جودة الخدمة قد اًر مهماً من
خالل قيامها بعقد دورات تدريبية تصل إلى تركيز شديد على الخدمات ،في حين أن
المهارات في تقديم الخدمة إلى الزبون تحتاج إلى وقت معين لكي تحقق إجادتها
وتعلمها بشكل سليم ،ولذلك ينبغي على مقدمي الخدمة المشاركة في دورات مستمرة
لتطبيق مهارة خدمة الزبائن وتقييم حالة نوعية جودة الخدمة.
 .4تقييم األداء :إذ يتوجب على اإلدارة أن تقوم بمقارنة األداء بمعايير الخدمة ومن ثم
تصحيح النشاطات عند الحاجة إلى هذا اإلجراء.

( )1درمان سليمان ونجلة يونس ،مرجع سابق ،ص.175
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 .5حل المشاكل ومعالجتها :مثالً قد يؤدي تخفيض المصروفات إلى فقدان الموظفين
المرتبطين بالزبائن مباشرًة لجزء مهم من المعلومات التي يحتاجونها ،وهذا يؤدي

بدوره إلى تدهور القدرة في االستجابة لطلبات الزبائن.

المبحث الثالث :العالقة بين إدارة المعرفة وجودة الخدمات المصرفية
تساهم إدارة المعرفة في تجويد الخدمات المصرفية من خالل التالي (:)1
 .1تعد إدارة المعرفة فرصة كبيرة للمنظمات لتخفيض التكاليف ورفع موجوداتها الداخلية
لتوليد اإليرادات الجديدة.
 .2تعد عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة المنظمة في اتجاه تحقيق أهدافها .تعد إدارة
المعرفة أداة المؤسسات الفاعلة الستثمار رأسمالها الفكري ،من خالل جعل الوصول
إلى المعرفة المتولدة عنها بالنسبة لألشخاص اآلخرين المحتاجين إليها عملية سهلة
وممكنة.
 .3توفر الفرصة للحصول على الميزة التنافسية الدائمة للمنظمات ،عبر مساهمتها في
تمكين المؤسسة من تبني المزيد من اإلبداعات المتمثلة في طرح سلع وخدمات
جديدة.
 .4أسهمت المعرفة في تحول المؤسسات إلى مجتمعات معرفية تحدث التغيير الجذري
في المنظمة ،لتتكيف مع التغيير المتسارع في بيئية األعمال ،ولتواجه التعقيد المت ازيد
فيها .حركت األساس الحقيقي لكيفية خلق المؤسسة وتطورها ونضجها وإعادة
تشكيلها ثانية.
 .5أسهمت المعرفة في مرونة المؤسسات من خالل دفعها العتماد أشكال للتنسيق
والتصميم والهيكلة تكون أكثر مرونة .أتاحت المعرفة المجال للمؤسسة للتركيز على
األقسام األكثر إبداعاً ،وحفزت اإلبداع واالبتكار المتواصل ألفرادها وجماعاتها.

( )1عليان صبحي مصطفى ،مرجع سابق ،ص.43
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 .6يمكن للمؤسسات أن تستفيد من المعرفة ذاتها كسلعة نهائية عبر بيعها والمتاجرة بها
واستخدامها لتعديل منتج معين أو إليجاد منتجات جديدة.
 .7تعزز قدرة المؤسسة لالحتفاظ باألداء المؤسسي المعتمد على الخبرة والمعرفة،
وتحسينه.
 .8تتيح إدارة المعرفة للمؤسسة تحديد المعرفة المطلوبة ،وتوثيق المتوافر منها وتطويرها
والمشاركة بها وتطبيقها وتقييمها.
 .9تدعم الجهود لالستفادة من جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة ،بتوفير
إطار عمل لتعزيز المعرفة التنظيمية.
إن دمج إدارة المعرفة مع إستراتيجية األعمال للمؤسسات ودمجها في ثقافة المنظمة ،وتوافر
المعلومات الموثوقة لألفراد المالئمين في الوقت المالئم ،ساهمت في نجاح إدارة المعرفة في
تطوير الخدمة المصرفية من خالل تطبيق العوامل التالية(:)1
 .1االبتكار والتأكيد على فرص التعلم المستمر لألفراد.
 .2توفير الفرص لألفراد للمشاركة في الحوار والبحث والنقاش.
 .3التشجيع ومكافأة روح التعاون ،وتعلم الفريق ،والتأكيد عليهما بصورة دائمة.
 .4تأسيس أنظمة للفهم ونشر التعلم والمشاركة به.
 .5دفع العاملين للتطوير والمشاركة بالرؤيا الجماعية.
 .6تطوير الفهم المشترك على المستويات المعنية أوالً ،طالما أن مركز التعلم واستعمال
المعرفة يكمنان في هذه المستويات بشكل كبير ،ثم التحول تدريجياً بعد ذلك على
مستوى المؤسسة ككل.
 .7تمكين األفراد في مناسبات متكررة من البدء في مناقشات وتداول الحوارات ليتضح
لهم ما الذي يشكل أساس المعرفة إلنجاز أعمالهم.

( )1إبراهيم الخلوف الملكاوي ،مرجع سابق ،ص.ص.86-85
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 .8تحديد وتطوير القادة الذين يبنون ويدعمون نماذج التعلم على مستوى الفرد والفريق
والمؤسسة.
 .9مساعدة األفراد لتحديد دور ومتطلبات ومضامين وتطبيقات المعرفة إلنجاز أعمالهم.
 .10تركيز االهتمام على تدفق المعرفة أكثر من تخزينها.
 .11ينبغي على المديرين التركيز على الحاالت المتميزة في مؤسساتهم أثناء مقارناتهم
المرجعية لعملية المنظمة بقصد المقارنة والتعلم.
 .12ابتكار المؤسسة غير المحدودة والتي تعني السلوك المنفتح ،أي أن يتصرف األف ارد
بدون التقيد بالوالء الوظيفي والبحث عن األفكار كم أي مكان آخر.
كذلك تساعد إدارة المعرفة في تجويد وتطوير الخدمات المصرفية ،حيث تسهم في
إنتاج وتوليد أفكار جديدة لتطوير هذه الخدمات المقدمة للعمالء من خالل التأثير على
خصائص الخدمة المصرفية التالية (:)1
 .1الالملموسية :أصل الخدمة غير ملموسة ،أي ال يمكن تذوقها أو رؤيتها أو شمها أو
سماعها أو اإلحساس بها وهي الخاصية التي تتميز بها الخدمة عن السلعة ،وإن
تكرار الشراء قد يعتمد على الخبرة السابقة ،ويمكن للعميل الحصول على شئ مادي
ملموس يمثل الخدمة .لذلك فقد اقترح إمكانية تقسيم الملموسية إلى درجات.
 .2التالزمية (عدم االنفصال) :ونعني بالتالزمية درجة االرتباط بين الخدمة ومقدمها،
أي أنه يصعب الفصل بين الخدمة والشخص الذي يتولى تقديمها ،ألن وقت إنتاج
الخدمة هو نفسه وقت استهالكها ،فالعميل هنا يكون في اتصال مباشر مع مقدم
الخدمة ويتعرف عليه ،كمن يخدمه في البنك ،ويصف شعره ويعلم أبناءه في
المدرسة ،على العكس في السلع فمشتري السلعة ال يعرف من أنتج معجون األسنان
أو مسحوق الغسيل وكيف يتم إنتاجه ،كما يشارك العميل في إنتاج الخدمة ألنه ال
يمكن تقديم الخدمة إال بحضور العميل ،أي أنه ال يوجد اتصال شخصي بين العميل
( )1هاني حامد الضمور ،مرجع سابق ،ص.ص.27 -25
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ومقدم الخدمة فالطرفان عليهما القيام بأدوار معينة حتى يتعرف كل طرف على ما
يتوقعه الطرف اآلخر.
 .3عدم التماثل أو عدم التجانس (التغيرية) :نعني بهذه الخاصية البالغة الصعوبة أو
عدم القدرة في كثير من الحاالت على تنميط الخدمات وخاصة تلك التي يعتمد
مورد
تقديمها على اإلنسان بشكل كبير وواضح .وهذا يعني ببساطة أن يصعب على ّ

الخدمة أن يتعهد بأن تكون خدماته متماثلة أو متجانسة على الدوام ،وبالتالي فهو ال
يستطيع ضمان مستوى جودة معين لها مثلما يفعل منتجو السلع ،وبذلك يصبح من
(المورد والمستفيد) التنبؤ بما ستكون عليه
الصعوبة بمكان على طرفي التعامل
ّ
الخدمات قبل تقديمها والحصول عليها.

 .4تذبذب الطلب :يتميز الطلب على بعض الخدمات بالتذبذب وعدم اإلستقرار ،فهو ال
يتذبذب بين فصول السنة فحسب بل يتذبذب أيضاً من يوم إلى آخر من أيام األسبوع
بل من ساعة إلى يوم أخرى في اليوم الواحد .فالسفر إلى المنتجعات السياحية
الصيفية يتقلص كثي اًر في الشتاء بينما يزدهر في الصيف ،ودور السينما تمتلئ في
أيام معينة من األسبوع (غالباً في عطلة نهاية األسبوع) أو حتى في ساعات معينة
من اليوم.
أيضاً تشترك أنواع المعرفة مع خصائص الخدمات المصرفية في اآلتي:

()1

 .1الخصائص الظاهرة :هي أخطر وأهم أنواع الخصائص التي يتم إج ارء التطوير
عليها ،وهي في الوقت ذاته الخصائص التي يسهل التعرف عليها وتمييزها من جانب
العمالء ،وتعرفهم عليها ،وإحساسهم بها ،ومن ثم سهولة اإللمام بما أجرى عليها من
تطورات وتمييزها عن الخدمات األخرى التي يقدمها البنك ،أو عن مزيج الخدمات
الذي تقدمه البنوك األخرى .وترتبط هذه الخصائص بما تقوم به إدارة البنك من

( )1محمد الصيرفي ،التسويق المصرفي ،مرجع سابق ،ص.ص.103-101
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أحداث تعديالت في مواصفات الخدمة المصرفية التي يقوم بها البنك لعمالئه ،أو في
عالقتها بمزيج الخدمات الذي يقدمه البنك.
 .2الخصائص الضمنية :هي من أخطر الخصائص التي تعمل البنوك على توفيرها ،وهي
خصائص بحكم طبيعتها وكونها ضمنية ،خصائص غير ظاهرة ،ترتبط باإلنطباعات
المتولدة في النفس البشرية لدى العمالء ،وتصوراتهم الذهنية عن الخدمات المصرفية
التي يقدمها البنك إليهم ،وفي الوقت ذاته ترتبط بمدى قدرة البنك على إدخال وتوليد
مجموعة اإلنطباعات اإليجابية داخل النفس البشرية العمالء الحاليين والمرتبقين ،تلك
اإلنطباعات التي تخاطب كينونة كل منهم الذاتية ،وتجعل منها عوامل ضاغطة ودافعة
للسلوك الذي يرغب فيه البنك ،ومن ثم ترتبط هذه الخصائص بالعميل الذي ينظر إلى
الخدمة المصرفية التي يقدمها البنك وفقاً لمجموعة من اإلعتبارات أهمها اإلعتبارات
اآلتية:
أ .الرمزية :ترمز كل خدمة مصرفية إلى وظيفتها ،وإلى الغرض منها ويستعان بالرموز
الخاصة بالخدمة في تأكيد إستقالليتها ومميزاتها ،خاصة إذا كان للخدمة المصرفية
أكثر من وظيفة أو أكثر من غرض من وجهة نظر المستهلك ،فخدمة اإليداع على
سبيل المثال ال ترتبط بعنصر األمان والثقة في البنك فقط بل تتعدى هذا إلى :سهولة
دفع اإللتزامات ،واإلستعناء عن حمل النقود ،وتعظيم المكانة اإلجتماعية.
ب .اإلتصال :يعتمد تقديم الخدمات المصرفية على إجراء إتصال بين البنك وبين عمليه
الحالي أو المرتقب ،والذي يتم من خالله توصيل رسالة إخبارية تتضمن معلومات
عن خصائص معينة للخدمة المصرفية المراد تقديمها للعميل المصرفي ،وغالباً ما
تعكس هذه الرسالة مضامين معلوماتية ترتبط بشكل كبير بقدرة مصمم الرسالة
الترويجية على تحقيق اإلتصال والتواصل وجذب وشد انتباه العميل مستقبل الرسالة.
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ج .اإلدراك :يتصل عنصر اإلدراك بالعميل المصرفي ،فإدراك العميل لخصائص الخدمة
المصرفية يدفعه إلى إتخاذ قرار التعامل عليها ،أو عدم التعامل ،ويؤثر في هذا
اإلدراك مجموعة عوامل موضوعية عقلية حاكمة ومتحكمة في إتخاذ القرار أهمها:
مدى ربحية الخدمة ،وعناصر التكلفة والعائد التي تنتج من إستخدامه للخدمة التي
يقدمها البنك ،باإلضافة إلى عناصر نفسية أو شخصية ترتبط بعواطف ودوافع
العميل نفسه.
د .اإلشباع أو التعامل :يقوم العميل المصرفي عند إدراكه لخصائص الخدمة المصرفية
بعملية مراجعة وتقييم لدوافعه وقدراته ورغباته مع ما تقدمه له الخدمة المصرفية من
مميزات وخصائص كفيلة بإشباع هذه الرغبات أو لجانب هام منها ،فإذا توافقت هذه
الجوانب واألبعاد إتخذ قرار بالتعامل مع البنك واإلستفادة من تلك الخدمة.
 .3الخصائص الخارجية :ترتبط هذه الخصائص بالمجتمع الذي يعمل في إطار البنك،
وبعناصر البيئة التسويقية التي تحيط به بما فيها من منافسة من البنوك األخرى ،وبصفة
عامة فإن هناك مجموعة من العوامل التي يجب على رجل التسويق مراعاتها عند تطوير
خدمات البنك المصرفية فالبنك مثله مثل أي كائن يعيش في مجتمع ،وعليه أن يضمن
تقبل المجتمع له ،وأن يعيش في إطار هيكل القيم ،ونسيج المبادئ ،وأن يتوافق مع
العاد ات والتقاليد الراسخة في وجدان أفراد المجتمع حتى يضمن إستم ارره وعدم رفض
المجتمع له
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الفصل الرابع
الدراسة امليدانية
المبحث األول :نبذة عن بنك أم درمان الوطني
مقدمة:
استطاع بنك أمدرمان الوطني وخالل فترة وجيزة االرتقاء بأدائه المصرفي وبوتيرة
متصاعدة حتى أصبح في صدارة منظومة المصارف السودانية كما أصبح رائداً في مجال
وتبني إدخال التقنية المصرفية وممارسة العمل المصرفي وفقاً لهدى الشريعة اإلسالمية
الغراء .هذا وقد نال البنك وسام اإلنجاز من السيد رئيس الجمهورية تقدي اًر لدوره في بناء
االقتصاد السوداني ،كما أنه نال جوائز البنك األول في السودان لعشرة أعوام آخرها العام
2018م وفق تصنيف مجلة  The Bankerالتابعة لمؤسسة Financial Times
.Business Group
إنشاء البنك وأهدافه:
تأسس بنك أمدرمان الوطني كشركة مساهمة عامة في يناير 1993م وزاول نشاطه
المصرفي في أغسطس 1993م وذلك بتقديم كافة الخدمات المصرفية واالستثمارية وفقاً
ألحكام الشريعة اإلسالمية .ويعتبر بنك أمدرمان الوطني ركيزة هامة ودعامة من دعامات
االقتصاد الوطني في مجال الصيرفة واالستثمار والتجارة الخارجية عبر شبكة من المراسلين
منتشرة في معظم أنحاء العالم ،وظل رأسماله المدفوع يتطور منذ تأسيسه وحتى نهاية العام
المالي 2018م ،ليصبح رأسمال مدفوع لبنك سوداني.

()1

األهداف العامة للبنك:
أهم أهداف البنك اآلتي:

()2

 .1تمويل عمليات التجارة الداخلية والخارجية وتنشيط العالقات مع البنوك والمؤسسات
المالية العالمية.
( http//:www.onb.com/ )1األربعاء 2021/12/8م11 ،ص.
( )2تقرير بنك أم درمان الوطني ،أم درمان2019 ،م ،ص.3
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 .2تجميع وقبول مدخرات السودانيين بالداخل والخارج.
 .3تمويل احتياجات القطاع الخاص.
 .4المساهمة في تمويل مختلف القطاعات االقتصادية والمحافظ االستثمارية.
 .5المساهمة الفاعلة في المسئولية االجتماعية ودعم جهود الدولة في توسعة قاعدة
التمويل األصغر والتمويل ذو البعد االجتماعي والحرفيين وصغار المنتجين.
 .6تعميق وتطوير صيغ التمويل اإلسالمية.
 .7تمويل مشروعات التنمية االقتصادية في مجاالت التعدين والزراعة والصناعة والنقل
ومشروعات البنية التحتية المختلفة.
عضوية البنك في المؤسسات واالتحادات:
يشارك البنك في عضوية العديد من االتحادات والمؤسسات المحلية واإلقليمية
والدولية ،أهمها:

()1

 .1عضو اتحاد المصارف السوداني (.)SBU
 .2عضو اتحاد المصارف العربية (.)UABS
 .3عضو هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (.)AAOIFI
 .4عضو صندوق ضمان الودائع المصرفية السوداني (.)BDSF
 .5عضو شبكة التراسل الدولي (.)SWIFT
 .6عضو اتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي (.)ADFIMI
 .7عضو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية (.)CIBAFI
 .8المركز اإلسالمي الدولي للصلح والتحكيم (.)IICRA
 .9عضوية العديد من المؤسسات اإلقليمية والدولية األخرى.

( )1قسم المعلومات ،مكتبة بنك أم درمان الوطني ،أم درمان ،االثنين2021/12/6 ،م10 ،ص.
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قصة نجاح:
خالل خمسة وعشرون عاماً استطاع بنك أمدرمان الوطني تحقيق توسعاً شامالً رأسياً
وأفقياً بحيث غطت خدماته كل أنحاء السودان .وقد بدأ البنك نشاطه بفرعين هما فرع
الخرطوم وأمدرمان ،ثم توسع أفقياً ليبلغ عدد فروع البنك ( 29فرع) هي :الخرطوم -القيادة
العامة -المقرن -السوق المحلي -السجانة -الصناعات بحري -أمدرمان -سوق ليبيا-
بورتسودان -القضارف -األبيض -سنار -الدمازين -نياال -عطبرة -حلة كوكو -شارع
الوادي الثورة -مدني -كوستي -ربك -شارع محمد نجيب -بحري السوق -عبيد ختم-
جامعة السودان -الكالكلة اللفة -كسال -جبرة -دنقال ،فرع الميناء البري ونوافذ بنت خويلد
في كل من (الخرطوم ،السجانة ،المقرن ،أمدرمان ،سوق ليبيا ،الصناعات بحري -عبيد
ختم) باإلضافة إلى هذه الفروع التي غطت معظم أنحاء البالد هنالك تواكيل عاملة في كل
من السوق الجنوبي بنياال ،وتوكيل برج معاشيي القوات المسلحة ،توكيل هيئة الموانئ
البحرية بورتسودان ،توكيل الميناء الجنوبي بورتسودان /فرع بورتسودان ،توكيل برج شركة
جياد الخرطوم ،توكيل سوق ليبيا أمدرمان ،توكيل سوق العناقريب أمدرمان ،توكيل سوق
ستة الحاج يوسف الخرطوم بحري).

()1

وعلى المستوى الرأسي استطاع البنك الوفاء بسياسات بنك السودان حيث ُيعتبر

المصرف األول من بين المصارف السودانية والتي استطاعت توفيق أوضاعها بتقوية رأس
المال والمركز المالي .يتمتع بنك أمدرمان الوطني بعدد من النقاط القوة ومن ضمنها ما
يلي:

()2

 .1التزام البنك بتطبيق ضوابط وأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع تعامالته.
 .2السمعة الممتازة والثقة التي اكتسبها البنك لدى عمالئه وشركائه داخل وخارج
السودان.
( http//:www.onb.com/ )1األربعاء 2021/12/8م11 ،ص.
( )2قسم المعلومات ،مكتبة بنك أم درمان الوطني ،أم درمان ،االثنين2021/12/6 ،م10 ،ص.
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 .3استحواذ البنك على الحصة األكبر من حجم السوق المصرفي السوداني من حيث
(الودائع ،التمويل ،أنشطة النقد األجنبين والخدمات المصرفية التقنية).
 .4احتفظ البنك بكوكبة مميزة من العمالء في الجهاز المصرفي من أفراد ومؤسسات
وشركات.
 .5يتميز البنك بكادر بشري مميز من حيث التأهيل والمواكبة.
 .6القدرة على تحقيق إيرادات قياسية بمعدالت تكلفة منخفضة.
 .7كفاءة وضبط منح التمويل واالئتمان بآلية محكمة من خالل صالحيات واضحة
وشفافية في األداء وبضمانات قوية ساعدت وتساعد على تحسين جودة األصول
المستثمرة.
زيادة رأس المال المدفوع:
نجح البنك في رفع رأس ماله من  18,9مليون في العام 2001م إلى 1,340
مليون جنيه بنهاية العام 2019م بنسبة نمو بلغت  ،%6990هذه الطفرة في رأس المال
وضعت البنك في صدارة البنوك السودانية من حيث رأس المال.

()1

الجوائز التي تحصل عليها البنك:
تم تصنيف البنك خالل 2019م وفقاً لمؤسسات إقليمية وعالمية في موقع الريادة
والصدارة على المصارف السودانية ،حيث اشتمل التصنيف على:

()2

 .1تم تصنيف بنك أمدرمان الوطني في العام 2019م من قبل الوكالة اإلسالمية
الدولية للتصنيف في جانب األداء المالي والحوكمة والضبط المؤسسي والشرعي وقد
بلغت درجة االئتمان اإلجمالية للبنك في نطاق ( ،)75-71مما يعكس المعايير
االئتمانية الكافية ،حيث تعتبر حقوق أصحاب المصلحة المختلفين محمية بشكل
كاف.
( http//:www.onb.com/ )1األربعاء 2021/12/8م11 ،ص.
( )2تقرير بنك أم درمان الوطني ،أم درمان2019 ،م ،ص.ص.5-4
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 .2منح بنك أمدرمان الوطني جائزة البنك األول في السودان في العام 2019م للعام
الخامس على التوالي والحادي عشر منذ تأسيس البنك من مجلة The Banker
 Awardsالتي تصدر من مؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية ،وذلك لتمتع البنك
بأكبر حجم موجودات ،إضافة إلى معدل العائد على حقوق الملكية وصافي األرباح،
وقدرة البنك على امتصاص األزمات وتجاوز الصعاب التي قد تعترض مسيرته.
 .3نال بنك أمدرمان الوطني جائزة المؤسسة المالية الملتزمة (التزام) في مجال
المسئولية المجتمعية للعام 2019م للمصارف اإلسالمية وذلك ضمن  12بنكاً من
البنوك السودانية من خالل فعاليات مؤتمر وجائزة المسئولية المجتمعية للمصارف
اإلسالمية للعام 2019م الذي انعقد بمملكة البحرين.
 .4نال بنك أمدرمان الوطني الجائزة العربية لألسر المنتجة للعام 2016م كأفضل داعم
وراع لألسر المنتجة للعام 2016م التي تنظمها كل عامين مملكة البحرين بواسطة
و ازرة العمل والتنمية االجتماعية بالبحرين.
 .5نال بنك أمدرمان الوطني على موقعه ضمن بنوك الصدارة في الجهاز المصرفي
السوداني حيث صنف البنك في المرتبة رقم ( )81ضمن أكبر مؤسسة مالية إسالمية
والمرتبة ( )73في تصنيف المصارف اإلسالمية في العالم ،والمرتبة األولى في
تصنيف المؤسسات المالية السودانية وفقاً لتصنيف مؤسسة الفايننشال تايمز
البريطانية ( )The Bankerالصادرة في 2013م.
 .6حافظ بنك أمدرمان الوطني على صدارته للبنوك السودانية ضمن قائمة مائة
وخمسون مصرف عربي حسب مجلة اتحاد المصارف العربية ،في األعوام 2007م-
2009م2010 -م2011 -م.
 .7جاء بنك أمدرمان الوطني في المرتبة ( )81أفريقياً ،ضمن قائمة أكبر ()100
مصرف أفريقي حسب تصنيف مجلة ( )The Bankerعدد يناير 2014م.
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 .8كما جاء بنك أمدرمان الوطني في المرتبة رقم  117في قائمة أول  150مصرف
عربي حسب حقوق المساهمين وذلك في تصنيف مجلة االقتصاد واألعمال بيروت
في عددها رقم  418الصادر في أكتوبر 2014م.
الخدمات التقنية:
واصل البنك في العام 2019م تطبيق وتفعيل استراتيجيته التقنية الرامية لتطوير
وتحديث الخدمات التقنية المصرفية عبر وسائل الدفع اإللكتروني بالبنك (نقاط البيع،
الصراف اآللي ،الرسائل القصيرة ،تطبيق بنك أمدرمان الوطني ،المحفظة اإللكترونية
واإلنترنت المصرفي) باعتبارها بدائل تساعد على االنتقال التدريجي من استخدام النقود
الورقية إلى مجتمع بال نقود ورقية ،حيث توسع البنك في تقديم هذه الخدمات لعمالئه في
كافة المعامالت واألنشطة التجارية كشراء الكهرباء وشحن رصيد الهواتف والتسجيل لمعظم
الجامعات ودفع فواتير هيئة الجمارك ...إلخ.

()1

اإلنجازات:
سار بنك أمدرمان الوطني بخطى حثيثة ومدروسة مما جعله يحقق معدالت أداء
ونمو عالية جعلته في مقدمة المصارف السودانية وأكبر ممول لمشاريع التنمية واألعمار
القومية.

()2

( http//:www.onb.com/ )1األربعاء 2021/12/8م11 ،ص.
( )2قسم المعلومات ،مكتبة بنك أم درمان الوطني ،أم درمان ،االثنين2021/12/6 ،م10 ،ص.
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شكل ( :)1/4الهيكل التنظيمي لبنك أم درمان الوطني
هيئة الرقابة

المراجع الخارجي

الجمعية العمومية

ــــــ (تبعية إدارية)

اللجنة التنفيذية

( ----تبعية فنية)

مجلس اإلدارة

لجنة السياسات

المستشار التقني
سكرتير مجلس اإلدارة

المستشار القانوني

لجنة التدقيق وتقييم المخاطر
لجنة الضبط المؤسسي
إدارة االلتزام

اإلدارة القانونية

المدير العام

إدارة المخاطر

المكتب التنفيذي

إدارة المراجعة والضبط الداخلي

نائب المدير العام

المراقب الشرعي

مساعد المدير العام لإلدارة والسياسات

إدارة
الخدمات
اإلدارية

إدارة
التخطيط
والجودة

اإلدارة
المالية

مساعد المدير العام للعمليات

مساعد المدير العام للتقنية وتطوير األعمال

إدارة
الموارد
البشرية

إدارة النظم
واإلسناد
المصرفي

إدارة
مصرفية
التجزئية

إدارة تقنية
المعلومات

إدارة
التسويق
وتطوير
األعمال

إدارة الفروع

المصدر :قسم المعلومات ،مكتبة بنك أم درمان الوطني ،أم درمان ،االثنين2021/12/6 ،م10 ،ص.
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إدارة العالقات
الخارجية
والخزانة

إدارة تمويل
الشركات
والمؤسسات

إدارة
العمليات
المركزية

إدارة
العمليات
المصرفية
الخارجية

المبحث الثاني :إجراءات الدراسة الميدانية
مجتمع وعينة ونوع وحجم الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين ببنك أم درمان الوطني (الرئاسة) ،بمختلف
مستوياتهم اإلدارية والبالغ عددهم ( )126فرداً .تم توزيع عدد ( )50استبانة تمثل عينة
الدراسة ،وبذلك بلغ حجم العينة ( )%40من مجتمع الدراسة ،وقد تم اختيار عينة قصدية
منهم لتحقيق أهداف الدراسة.
أداة الدراسة:
هنالك عدة وسائل تستخدم فى جمع المعلومات الالزمة عن الظاهرة موضوع الدراسة،
وقد اعتمد الباحث فى هذا البحث على االستبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومات من عينة
الدراسة واشتملت االستبانة على اسئلة عن البيانات الشخصية لعينة الدراسة كالنوع ،العمر،
المؤهل العلمي ،المستوى الوظيفي ،وسنوات الخبرة .كما اشتملت على ثالثة خمسة محاور
رئيسية تمثل فرضيات الدراسة ،وهذه المحاور تشتمل على ( )25عبارة ،وقد طلب من أفراد
العينة أن يحددوا استجاباتهم عما تتصفه كل عبارة وفقاً لمقياس ليكارت الثالثي المتدرج
والذي يتكون من خمسة مستويات (أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة).
األساليب اإلحصائية المستخدمة:
لتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها ،استخدم الباحثة األساليب اإلحصائية
التالية:
 /1األشكال البيانية
 /2الجداول التك اررية والنسب المئوية
 /3الوسط الحسابي االنحراف المعياري
 /4اختبار ألفا كرونباخ.
 /5اختبار ( )Tللعينة الواحدة.
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هذا وقد استخدم الباحثة البرنامج اإلحصائي Statistical Package ( spss
( .)Social Sciences Forالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية).
تطبيق أداة الدراسة:
يستخدم معامل الثبات (ألفا كرونباخ) للحكم على دقة قياس مفاهيم الدراسة ،أي
بمعنى أنه عند قيام باحث آخر بالدراسة نفسها سوف يتوصل إلى النتائج نفسها ،وكذلك من
أجل قياس مدى توافق اإلجابات مع بعضها البعض بالنسبة للمتغيرات المدروسة وموثوقية
النتائج .وعند حساب معامل ألفا كرونباخ من أجل مجموعة من المتغيرات فيجب أن تكون
قيمته أكبر من  0.6حتى نستطيع القول بأنه يمكن الوثوق بالنتائج ،فإذا لم يكن هنالك ثبات
فى البيانات تأخذ قيمة المعامل الصفر ،ويزيد ثبات البيانات كلما اتجهت قيمة المعامل نحو
الواحد الصحيح ،وفيما يلي اختبار ثبات البيانات.
جدول ()1/4
قيمة معامل ألفا كرونباخ إلختبار ثبات االستبانة
عدد العناصر

معامل ألفا كرونباخ

25

0.92

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

من خالل الجدول رقم ( )1/4نجد ان معامل ألفا كرونباخ ( )0.92وهو مرتفع جداً مما يدل
على ثبات االستبانة ومن ثم صالحيته للقياس.
مقياس ليكارت الخماسي:
استخدمت الباحثة مقياس ليكارت الخماسي للخمسة خيا ارت (أوافق بشدة ،أوافق،
محايد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة) حسب األوزان التالية:
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جدول ( :)2/4أوزان مقياس ليكارت الخماسي
الوزن

ال أري

1

أوافق بشدة

2

أوافق

3

محايد

4

ال أوافق

5

ال أوافق بشدة

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

قام الباحث بعد ذلك بحساب المتوسط المرجح على النحو التالى:
جدول ( :)3/4المتوسط المرجح
ال أري

المتوسط المرجح

أوافق بشدة

من  1إلى 1.80
من  1.81إلى 2.60

أوافق

من  2.61إلى 3.40

محايد

من  3.41إلى4.20

ال أوافق
ال أوافق بشدة

من  4.21إلى 5
المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

من خالل الجدول أعاله يالحظ أن طول الفترة المستخدمة  ،5/4أي حوالي  ،0.80وقد
حسبت الفترة على أساس أن األرقام  1،2،3،4،5بينها  4مسافات.
اختبار ) (Tللعينة الواحدة:
يستخدم هذا االختبار من أجل دراسة االختالف بين متوسط عينة واحدة ومتوسط معروف
مسبقاً ،وهو من االختبارات اإلحصائية المعلمية ،فبعد تطبيق االختبار نأخذ قيمة المعنوية
 significanceونقارنها مع  0.05فنجد حالتين:
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 .1إذا كانت القيمة االحتمالية أكبر من  0.05فإنه ال يوجد اختالف معنوي بين
المتوسطين.
 .2إذا كانت القيمة االحتمالية أقل من أو يساوي  0.05فإن االختالف معنوي بين
المتوسطين.
االرتباط:
هو د ارسة العالقة بين متغيرين أو أكثر وذلك لمعرفة اتجاه وشدة هذه العالقة ،بمعنى
هل العالقة بين z yعالقة طردية أي هل بمعنى يزيد  zبزيادة  yوأما عكسية بمعنى يقل z
بنقصان  ،yوكذلك هل هذه العالقة قوية أم ضعيفة مثالً عالقة بين درجات الح اررة وكميات
األمطار  ،والعالقة بين مرض السرطان وكمية التبغ المستخدمة أو العالقة بين درجات مادة
وأخرى … الخ.
واالرتباط ال يهتم بالسببية ولدراسة هذه العالقة يمكن استخدام:
 .1األشكال االنتشارية:
الشكل االنتشاري عبارة عن محورين متعامدين على المحور األفقي الظاهرة األولى
وعلى المحور الرأسي الظاهرة األخرى ،حيث يمثل كل قيمتين متناظرتين بنقطة بين
المحوري .واألشكال االنتشارية تعطي فكرة فقط عن نوع واتجاه العالقة ولكنها ال تقيس
شدة العالقة بالضبط.
 .2معامل بيرسون لالرتباط:
معامل بيرسون يقيس العالقة بالضبط وكذلك اتجاه االرتباط حيث أقترح بيرسون العالقة
التالية لقياس االرتباط البسيط:

n xy   x y

n x 2  ( x ) 2 n y 2  ( y ) 2
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r

يفسر هذا المعامل:
 .1إذا كانت قيمة معامل بيرسون لالرتباط موجبة تكون العالقة طردية وإذا كانت
سالبة تكون العالقة عكسية.
 .2معامل بيرسون لالرتباط يكون دائماً  ،  1  R  1ويعود السبب ألن البسط
مساوياً للمقام وهو أبعد للبسط.
 .3إذا كانت قيمة معامل بيرسون = الواحد الصحيح يكون االرتباط تام.
 .4وإذا كانت قيمة معامل بيرسون = صفر يقال إنه ال توجد عالقة أو ارتباط.
 .5كلما اقتربت قيمة معامل بيرسون لالرتباط من الواحد الصحيح يقال إن
العالقة قوية مثل ( ،)0.88 ،0.09 ،0.87وكلما اقتربت من الصفر تكون
العالقة ضعيفة (.)0.3 ،0.22 ،0.01
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المبحث الثالث :تحليل البيانات واختبار الفرضيات
أوالً :البيانات الشخصية:
 /1السؤال عن النوع:
جدول ()4/4
النوع
النوع

التكرار

النسبة المئوية%

ذكر

37

74

انثى

13

26

حجم العينة الكلي

50

100

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

شكل ()2/4
النوع

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

يالحظ من الجدول والشكل أعاله بأن أكثر المبحوثين من أفراد العينة كانوا من فئة الذكور
حيث بلغ عددهم  37بنسبة مئوية  ،%74فيما كان عدد االناث  13بنسبة مئوية .%26
وهذا يدل على أن سياسة البنك تقوم باالعتماد أكثر على فئة الذكور.
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 /2السؤال عن العمر:
جدول ( :)5/4العمر
التكرار النسبة المئوية %

العمر
 20وأقل من  30سنة

15

30

من  30وأقل من  40سنة

16

32

من  40واقل من  50سنة

11

22

من  50سنة فأكثر

8

16

حجم العينة الكلى

50

100

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

شكل ( :)3/4العمر

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

يالحظ من الجدول والشكل أعاله بأن أكثر المبحوثين من أفراد العينة كانوا ممن ينتمون
للفئة العمرية من  30وأقل  40سنة حيث بلغ عددهم  16بنسبة مئوية  ،%32مما يدل
على اعتماد البنك على من هم في عمر الشباب.
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 /3السؤال عن المؤهل العلمي:
جدول ( :)6/4المؤهل العلمي
التكرار النسبة المئوية %

المؤهل العلمي
ثانوي

3

6

جامعي

24

48

فوق الجامعي

23

46

حجم العينة الكلي

50

100

المصدر :إعداد الباحثة (من بيانات االستبيان – 2021م)

شكل ( :)4/4المؤهل العلمي

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

يالحظ من الجدول والشكل أعاله بأن غالبية المبحوثين من افراد العينة كانوا من اصحاب
التأهيل الجامعي حيث بلغ عددهم  24فرداً بنسبة مئوية  ،%48فيما بلغ عدد الذين لديهم
تأهيل فوق الجامعى  23فرداً بنسبة مئوية  ،%46ولعل ذلك يدل على التأهيل الجيد
للمبحوثين من أفراد العينة ومن ثم مقدرتهم على تقديم إجابات تفيد الدراسة.
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 /4السؤال عن المستوى الوظيفي:
جدول ( :)7/4المستوى الوظيفي
المستوى الوظيفي

التكرار

النسبة المئوية%

مدير إدارة

0

0

رئيس قسم

15

30

رئيس وحدة

2

4

موظف

33

66

حجم العينة الكلي

50

100

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

شكل ( :)5/4المستوى الوظيفي

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

يالحظ من الجدول والشكل أعاله بأن أكثر المبحوثين من أفراد العينة كانوا من فئة
الموظفين حيث بلغ عددهم  33بنسبة مئوية  ،%66يليهم رئيس قسم حيث بلغ عددهم 15
بنسبة مئوية .%30
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 /5السؤال عن سنوات الخبرة:
جدول ( :)8/4سنوات الخبرة
التكرار النسبة المئوية %

سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات

15

30

من  5واقل من  10سنوات

11

22

من  10واقل من  15سنة

5

10

من  15سنة فأكثر

19

38

حجم العينة الكلي

50

100

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

شكل ( :)6/4سنوات الخبرة

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

يالحظ من الجدول والشكل أعاله بأن أكثر المبحوثين من أفراد العينة كانت سنوات خبراتهم
من  15سنة فأكثر حيث بلغ عددهم  19بنسبة مئوية  .%38ولعل ذلك يدل على وجود
المهارة العالية للمبحوثين من أفراد العينة وفهمهم الجيد للعمل ومهامه.
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ثاني ًا :تحليل واختبار بيانات الدراسة:
التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات المحور األول (توليد المعرفة):
جدول ( :)9/4التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات المحور األول
ال أري
التكرار
العبارة

ال
اوافق
بشدة

ال
اوافق

النسبة المئوية

محايد اوافق

اوافق
بشدة

ال
اوافق
بشدة

ال
اوافق

محايد

اوافق

اوافق
بشدة

لدى بنك أم درمان الوطني
بتجويد

معرفة

الخدمات

0

1

21

4

24

0

2

8

42

48

المصرفية
يمتلك البنك وحدة خاصة
بإدارة المعرفة
يتبع البنك أسلوب التفكير
اإلبداعى لتوليد المعرفة
لدى

البنك

آلية

1
1

1
2

11
14

15
25

22
8

2
2

2
4

22
28

30
50

44
16

محددة

للمعايير المعرفية الخاصة

1

2

13

23

11

2

4

26

46

22

بطبيعة العمل
تهتم إدارة البنك بشكاوي
ومقترحات العمالء في تقديم

3

8

4

25

الخدمات المصرفية
المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.
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10

6

16

8

50

20

من الجدول أعاله يمكن مالحظة اآلتي:
 .1أجاب كل أفراد العينة على اسئلة هذا المحور حيث يبلغ حجم العينة ( )50وذلك
بنسبة مئوية .%100
 .2حصلت معظم عبارات المحور على أعلى تكرار في االستجابة لل أري (أوافق) ويمكن
مالحظة ذلك فى معظم عبارات المحور حيث نجد فى العبارة (يتبع البنك أسلوب
التفكير اإلبداعى لتوليد المعرفة) انحاز لهذا ال أري  25فرد بنسبة مئوية ،%50
وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات الجدول.
 .3حصلت بعض عبارات المحور على أعلى تكرار في االستجابة لل أري (أوافق بشدة)
ويمكن مالحظة ذلك في معظم عبارات المحور حيث نجد في العبارة (يمتلك البنك
وحدة خاصة بإدارة المعرفة) انحاز لهذا ال أري  22فرد بنسبة مئوية  ،%44وكذلك
يمكن تتبع بقية عبارات الجدول.
 .4حصلت كل عبارات المحور على أقل تكرار في االستجابة لل أري (ال أوافق بشدة)
ويمكن مالحظة ذلك في كل عبارات المحور حيث نجد في العبارة (لدى بنك أم
درمان الوطني معرفة بتجويد الخدمات المصرفية) لم ينحاز لهذا ال أري أي فرد من
افراد العينة ،وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات الجدول.
 .5لعل المالحظ من تحليل بيانات هذا المحور ان معظم استجابات المبحوثين من افراد
العينة تركزت حول الموافقة ،وفي ذلك مؤشر عن قبول المبحوثين لما جاء في هذا
المحور من عبارات وبالتالي يمكن الحكم بجودة توليد المعرفة ببنك أم درمان
الوطني.
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عرض ومناقشة نتائج المحور األول (توليد المعرفة):
جدول ( :)10/4الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية الختبار T
واالتجاه لفقرات المحور األول
الوسط

العبارة

الحسابي المعياري المحسوبة الحرية االحتمالية

لدى بنك أم درمان الوطني معرفة
بتجويد الخدمات المصرفية
يمتلك البنك وحدة خاصة بإدارة
المعرفة
يتبع

البنك

التفكير

أسلوب

اإلبداعى لتوليد المعرفة
لدى البنك آلية محددة للمعايير
المعرفية الخاصة بطبيعة العمل
تهتم

إدارة

ومقترحات

4.36
4.12
3.74
3.82

0.72
0.96
0.85
0.90

42.720
30.306
31.018
30.131

49
49
49
49

0.000
0.000
0.000
0.000

االتجاه
أوافق
بشدة
أوافق
أوافق
أوافق

بشكاوي

البنك
العمالء

االنحراف

قيمة T

درجات

القيمة

في

تقديم

3.62

1.16

22.092

49

0.000

أوافق

الخدمات المصرفية
المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

من الجدول أعاله يالحظ بأن كل القيم االحتمالية اقل من مستوى المعنوية ( )0.05مما
يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية في توزيع استجابات افراد العينة على خيارات
اإلجابة المختلفة (أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة) ،أي أن إجابات
العينة تتحيز لعبارة دون غيرها ،وبالرجوع لالوساط الحسابية فنجدها كما هو مبين في
الجدول أعاله ويمكن مالحظة اآلتي:
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 .1العبارة (لدى بنك أم درمان الوطني معرفة بتجويد الخدمات المصرفية) كان وسطها
الحسابى يقع في المدى ما بين ( 4.20الى  )5وهو المحدد سلفاً بال أري (أوافق
بشدة) ،أي ان االتجاه العام آلراء المبحوثين عن هذه العبارة كان الموافقة بشدة.
 .2العبارات (يمتلك البنك وحدة خاصة بإدارة المعرفة ،يتبع البنك أسلوب التفكير
االبداعى لتوليد المعرفة ،لدى البنك آلية محددة للمعايير المعرفية الخاصة بطبيعة
العمل ،تهتم إدارة البنك بشكاوي ومقترحات العمالء في تقديم الخدمات المصرفية)
كانت اوساطها الحسابية تقع في المدى ما بين ( 3.40الى  )4.19وهو المحدد سلفاً
بالرأى (اوافق) ،أي ان االتجاه العام آلراء المبحوثين عن هذه العبارات كان الموافقة.
 .3يمكن مالحظة ان االنحراف المعياري لعبارات هذا المحور تراوح ما بين ( 0.72الى
 )1.16مما يدل على تجانس إجابات المبحوثين.
 .4مما سبق من تحليل لبيانات هذا المحور يمكن القول ان آراء افراد العينة فيه تراوحت
ما بين الموافقة والموافقة بشدة.
واليجاد االتجاه العام لمتوسط محور الفرضية األولى ككل ،فيمكن مالحظة ذلك من الجدول
أدناه.
جدول ()11/4
االتجاه العام لمتوسط محور الدراسة األول
الوسط

االنحراف

قيمة T

درجات

القيمة

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الحرية

االحتمالية

3.93

0.61

45.710

49

0.000

االتجاه
أوافق

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

من الجدول أعاله يمكن مالحظة ان الوسط الحسابي لعبارات المحور مجتمعة قد بلغ
( )3.93وهو المحدد سلفاً بالرأي (أوافق) ،وعليه يمكن وعليه يمكن تأكيد الحكم بجودة
توليد المعرفة ببنك أم درمان الوطني.
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التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات المحور الثاني (تخزين المعرفة):
جدول ( :)12/4التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات المحور الثاني
الرأي
التكرار
العبارة

ال
اوافق
بشدة

ال
اوافق

النسبة المئوية

محايد اوافق

اوافق
بشدة

ال
اوافق
بشدة

ال
اوافق

محايد

اوافق

اوافق
بشدة

يعتمد البنك على البرنامج
اإللكتروني

خزن

في

0

2

7

23

18

0

4

14

46

36

المعرفة
ساهم

الهيكل

التنظيمي

للبنك في خزن المعرفة
لدى البنك قاعدة بيانات
يسهل الرجوع للمعلومات
تتوفر لدى البنك أجهزة
ومعدات تقنية متطورة
يقوم البنك بنشر ثقافة
العمل بروح الفريق

0

0

9

23

18

0

0

18

46

36

1

2

3

21

23

2

4

6

42

46

0

2

7

18

23

0

4

14

36

46

1

1

12

23

13

2

2

24

46

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

من الجدول أعاله يمكن مالحظة اآلتي:
 .1أجاب كل أفراد العينة على اسئلة هذا المحور حيث يبلغ حجم العينة ( )50وذلك
بنسبة مئوية .%100
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26

 .2حصلت معظم عبارات المحور على أعلى تكرار في االستجابة لل أري (اوافق) ويمكن
مالحظة ذلك في معظم عبارات المحور حيث نجد في العبارة (ساهم الهيكل
التنظيمى للبنك في خزن المعرفة) انحاز لهذا ال أري  23فرد بنسبة مئوية ،%46
وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات الجدول.
 .3حصلت بعض عبارات المحور على اعلى تكرار في االستجابة لل أري (أوافق بشدة)
ويمكن مالحظة ذلك في معظم عبارات المحور حيث نجد في العبارة (لدى البنك
قاعدة بيانات يسهل الرجوع للمعلومات) انحاز لهذا ال أري  23فرد بنسبة مئوية
 ،%46وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات الجدول.
 .4حصلت كل عبارات المحور على اقل تكرار في االستجابة لل أري (ال اوافق بشدة)
ويمكن مالحظة ذلك في كل عبارات المحور حيث نجد في العبارة (يعتمد البنك على
البرنامج اإللكترونى في خزن المعرفة) لم ينحاز لهذا ال أري أي فرد من افراد العينة،
وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات الجدول.
 .5لعل المالحظ من تحليل بيانات هذا المحور ان معظم استجابات المبحوثين من افراد
العينة تركزت حول الموافقة ،وفي ذلك مؤشر عن قبول المبحوثين لما جاء في هذا
المحور من عبارات وبالتالي يمكن الحكم بجودة تخزين المعرفة ببنك أم درمان
الوطني.
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عرض ومناقشة نتائج المحور الثاني (تخزين المعرفة):
جدول ( :)13/4الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية الختبار T
واالتجاه لفقرات المحور الثاني
الوسط

العبارة
يعتمد

البنك

على

الحسابي المعياري المحسوبة الحرية االحتمالية
البرنامج

اإللكتروني في خزن المعرفة
ساهم الهيكل التنظيمي للبنك في
خزن المعرفة
لدى البنك قاعدة بيانات يسهل
الرجوع للمعلومات
تتوفر لدى البنك أجهزة ومعدات
تقنية متطورة
يقوم البنك بنشر ثقافة العمل بروح
الفريق

االنحراف

قيمة T

درجات

القيمة

4.14
4.18
4.26
4.24
3.92

0.81
0.72
0.90
0.85
0.88

36.214
41.069
33.499
35.414
31.609

49
49
49
49
49

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

االتجاه
اوافق
اوافق
أوافق
بشدة
اوافق
بشدة
اوافق

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

من الجدول أعاله يالحظ بأن كل القيم االحتمالية اقل من مستوى المعنوية ( )0.05مما
يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في توزيع استجابات افراد العينة على خيارات
اإلجابة المختلفة (أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة) ،أي أن إجابات
العينة تتحيز لعبارة دون غيرها ،وبالرجوع لالوساط الحسابية فنجدها كما هو مبين في
الجدول أعاله ويمكن مالحظة اآلتي:
 .1العبارات (لدى البنك قاعدة بيانات يسهل الرجوع للمعلومات ،تتوفر لدى البنك أجهزة
ومعدات تقنية متطورة) كانت اوساطها الحسابية تقع في المدى ما بين ( 4.20الى
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 )5وهو المحدد سلفاً بال أري (أوافق بشدة) ،أي ان االتجاه العام آلراء المبحوثين عن
هذه العبارات كان الموافقة بشدة.
 .2العبارات (يعتمد البنك على البرنامج اإللكتروني في خزن المعرفة ،ساهم الهيكل
التنظيمى للبنك في خزن المعرفة ،يقوم البنك بنشر ثقافة العمل بروح الفريق) كانت
اوساطها الحسابية تقع في المدى ما بين ( 3.40الى  )4.19وهو المحدد سلفاً
بالرأى (اوافق) ،أي ان االتجاه العام آلراء المبحوثين عن هذه العبارات كان الموافقة.
 .3يمكن مالحظة ان االنحراف المعيارى لعبارات هذا المحور تراوح مابين ( 0.72الى
 )0.90مما يدل على تجانس اجابات المبحوثين
واليجاد االتجاه العام لمتوسط المحور الثاني ككل ،فيمكن مالحظة ذلك من الجدول ادناه.
جدول ()14/4
االتجاه العام لمتوسط محور الدراسة الثاني
الوسط

االنحراف

قيمة T

درجات

القيمة

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الحرية

االحتمالية

4.15

0.61

48.200

49

0.000

االتجاه

أوافق

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

من الجدول أعاله يمكن مالحظة أن الوسط الحسابي لعبارات المحور مجتمعة قد بلغ
( )4.15وهو المحدد سلفاً بالرأي (اوافق وعليه يمكن تأكيد الحكم بجودة تخزين المعرفة
ببنك أم درمان الوطني.
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التوزيع التكرارى والنسب المئوية لعبارات المحور الثالث (توزيع المعرفة):
جدول ( :)15/4التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات المحور الثالث
الرأي
التكرار
العبارة

ال
اوافق
بشدة

ال
اوافق

النسبة المئوية

محايد أوافق

اوافق
بشدة

ال
اوافق
بشدة

ال
اوافق

محايد

اوافق

اوافق
بشدة

لدى البنك شبكة معلومات
داخلية تساعد األفراد في
الوصول

الى

المعلومات

0

0

6

22

22

0

0

12

44

44

المطلوبة
يحرص البنك على توزيع
المعرفة من خالل إصدار

0

1

5

28

16

0

2

10

56

32

نشرات دورية
يحرص البنك على تدريب
العاملين بشكل مستمر

0

0

6

23

21

0

0

12

46

42

لدى البنك شبكة اتصاالت
فعالة تنقل المعلومات الى

0

1

7

20

22

0

2

14

40

44

كل المستويات اإلدارية
يقوم البنك بعقد ورش عمل
دورية

0

1

7

26

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.
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16

0

2

14

52

32

من الجدول أعاله يمكن مالحظة اآلتي:
 .1أجاب كل أفراد العينة على أسئلة هذا المحور حيث يبلغ حجم العينة ( )50وذلك
بنسبة مئوية .%100
 .2حصلت معظم عبارات المحور على اعلى تكرار فى االستجابة للرأى (اوافق) ويمكن
مالحظة ذلك فى معظم عبارات المحور حيث نجد فى العبارة (يحرص البنك على
توزيع المعرفة من خالل اصدار نشرات دورية) انحاز لهذا الرأى  28فرد بنسبة
مئوية  ،%56وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات الجدول.
 .3حصلت بعض عبارات المحور على اعلى تكرار فى االستجابة للرأى (أوافق بشدة)
ويمكن مالحظة ذلك فى معظم عبارات المحور حيث نجد فى العبارة (لدى البنك
شبكة اتصاالت فعالة تنقل المعلومات الى كل المستويات اإلدارية) انحاز لهذا الرأى
 22فرد بنسبة مئوية  ،%44وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات الجدول.
 .4حصلت كل عبارات المحور على اقل تكرار فى االستجابة للرأى (ال اوافق بشدة)
ويمكن مالحظة ذلك فى كل عبارات المحور حيث نجد فى العبارة (يقوم البنك بعقد
ورش عمل دورية) لم ينحاز لهذا الرأى اى فرد من افراد العينة ،وكذلك يمكن تتبع
بقية عبارات الجدول.
 .5لعل المالحظ من تحليل بيانات هذا المحور ان معظم استجابات المبحوثين من افراد
العينة تركزت حول الموافقة ،وفى ذلك مؤشر عن قبول المبحوثين لما جاء فى هذا
المحور من عبارات وبالتالى يمكن الحكم بجودة توزيع المعرفة ببنك أم درمان
الوطني.
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عرض ومناقشة نتائج المحور الثالث (توزيع المعرفة):
جدول ( :)16/4الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية الختبار T
واالتجاه لفقرات المحور الثالث
العبارة

الوسط

االنحراف

قيمة T

درجات

القيمة

الحسابي المعياري المحسوبة الحرية االحتمالية

لدى البنك شبكة معلومات داخلية
تساعد االفراد في الوصول إلى

4.32

0.68

44.703

49

0.000

المعلومات المطلوبة
يحرص البنك على توزيع المعرفة
من خالل اصدار نشرات دورية
يحرص البنك على تدريب العاملين
بشكل مستمر

4.18
4.30

0.69
0.68

42.789
44.870

49
49

0.000
0.000

لدى البنك شبكة اتصاالت فعالة
تنقل المعلومات الى كل المستويات

4.26

0.78

38.744

49

0.000

اإلدارية
يقوم البنك بعقد ورش عمل دورية

4.12

0.80

36.463

49

0.000

االتجاه
اوافق
بشدة
اوافق
أوافق
بشدة
أوافق
بشدة
اوافق

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

من الجدول أعاله يالحظ بأن كل القيم االحتمالية اقل من مستوى المعنوية ( )0.05مما
يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية في توزيع استجابات افراد العينة على خيارات
اإلجابة المختلفة (أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة) ،أي أن اجابات
العينة تتحيز لعبارة دون غيرها ،وبالرجوع لالوساط الحسابية فنجدها كما هو مبين فى
الجدول أعاله ويمكن مالحظة اآلتي:
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 .1العبارات (لدى البنك شبكة معلومات داخلية تساعد االفراد في الوصول الى
المعلومات المطلوبة ،يحرص البنك على تدريب العاملين بشكل مستمر ،لدى البنك
شبكة اتصاالت فعالة تنقل المعلومات الى كل المستويات اإلدارية) كانت اوساطها
الحسابية تقع فى المدى مابين ( 4.20الى  )5وهو المحدد سلفاً بال أري (أوافق
بشدة) ،أي ان االتجاه العام آلراء المبحوثين عن هذه العبارات كان الموافقة بشدة.
 .2العبارات (يحرص البنك على توزيع المعرفة من خالل اصدار نشرات دورية ،يقوم
البنك بعقد ورش عمل دورية) كانت اوساطها الحسابية تقع فى المدى مابين (3.40
الى  )4.19وهو المحدد سلفاً بال أري (اوافق) ،أي ان االتجاه العام آلراء المبحوثين
عن هذه العبارات كان الموافقة.
 .3يمكن مالحظة ان االنحراف المعيارى لعبارات هذا المحور تراوح ما بين ( 0.68الى
 )0.80مما يدل على تجانس اجابات المبحوثين.
 .4مما سبق من تحليل لبيانات هذا المحور يمكن القول ان آراء افراد العينة فيه تراوحت
ما بين الموافقة والموافقة بشدة.
واليجاد االتجاه العام لمتوسط المحور الثالث ككل ،فيمكن مالحظة ذلك من الجدول ادناه.
جدول ()17/4
االتجاه العام لمتوسط محور الدراسة الثالث
الوسط

االنحراف

قيمة T

درجات

القيمة

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الحرية

االحتمالية

4.24

0.53

56.087

49

0.000

االتجاه
أوافق بشدة

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

من الجدول أعاله يمكن مالحظة ان الوسط الحسابي لعبارات المحور مجتمعة قد بلغ
( )4.24وهو المحدد سلفاً بالرأي (أوافق بشدة) ،وعليه يمكن تأكيد الحكم بجودة توزيع
المعرفة ببنك ام درمان الوطني.
- 123 -

التوزيع التكرارى والنسب المئوية لعبارات المحور الرابع (تطبيق المعرفة):
جدول ( :)18/4التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات المحور الرابع
الرأي
التكرار
العبارة

ال
اوافق
بشدة

ال
اوافق

النسبة المئوية

محايد أوافق

اوافق
بشدة

ال
اوافق
بشدة

ال
اوافق

محايد

اوافق

اوافق
بشدة

يعمل البنك على تحويل
المعرفة الى خطط قابلة

1

3

22

9

15

2

6

18

44

30

للتطبيق
تحرص إدارة البنك على
إشراك العاملين في اتخاذ

2

5

13

21

9

4

10

26

42

18

الق اررات
يدعم البنك ثقافة تطبيق
المعرفة
يشجع البنك على االستفادة
من مخزون المعرفة

0
0

3
1

11
10

30
28

6
11

0
0

6
2

22
20

60
56

12
22

تحرص إدارة البنك في
االستفادة

من

المعرفة

المتوفرة في تطوير الخدمات

0

0

9

26

المصرفية
المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.
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15

0

0

18

52

30

من الجدول أعاله يمكن مالحظة اآلتي:
 .1أجاب كل أفراد العينة على اسئلة هذا المحور حيث يبلغ حجم العينة ( )50وذلك
بنسبة مئوية .%100
 .2حصلت كل عبارات المحور على اعلى تكرار في االستجابة لل أري (أوافق) ويمكن
مالحظة ذلك في كل عبارات المحور حيث نجد في العبارة (يدعم البنك ثقافة تطبيق
المعرفة) انحاز لهذا ال أري  30فرد بنسبة مئوية  ،%60وكذلك يمكن تتبع بقية
عبارات الجدول.
 .3حصلت كل عبارات المحور على اقل تكرار في االستجابة لل أري (ال اوافق بشدة)
ويمكن مالحظة ذلك فى كل عبارات المحور حيث نجد فى العبارة (يشجع البنك
على االستفادة من مخزون المعرفة) لم ينحاز لهذا ال أري أي فرد من افراد العينة،
وكذلك يمكننا تتبع بقية عبارات الجدول.
 .4لعل المالحظ من تحليل بيانات هذا المحور ان معظم استجابات المبحوثين من افراد
العينة تركزت حول الموافقة والموافقة بشدة ،وفي ذلك مؤشر عن قبول المبحوثين لما
جاء فى هذا المحور من عبارات وبالتالى يمكن الحكم بجودة تطبيق المعرفة ببنك
أم درمان الوطني.
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عرض ومناقشة نتائج المحور الرابع (تطبيق المعرفة):
جدول ()19/4
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية الختبار  Tواالتجاه لفقرات
المحور الرابع
العبارة
يعمل البنك على تحويل المعرفة
الى خطط قابلة للتطبيق
تحرص إدارة البنك على اشراك
العاملين في اتخاذ الق اررات
يدعم البنك ثقافة تطبيق المعرفة
يشجع البنك على االستفادة من
مخزون المعرفة

الوسط

االنحراف

قيمة T

درجات

القيمة

الحسابي المعياري المحسوبة الحرية االحتمالية
3.94

0.96

29.130

49

0.000

االتجاه
اوافق

3.60

1.03

24.711

49

0.000

اوافق

3.78

0.74

36.291

49

0.000

اوافق

3.98

0.71

39.416

49

0.000

اوافق

تحرص إدارة البنك في االستفادة
من المعرفة المتوفرة في تطوير

4.12

0.69

42.266

49

0.000

اوافق

الخدمات المصرفية
المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

من الجدول أعاله يالحظ بأن كل القيم االحتمالية اقل من مستوى المعنوية ( )0.05مما
يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية في توزيع استجابات افراد العينة على خيارات
اإلجابة المختلفة (أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة) ،أي أن إجابات
العينة تتحيز لعبارة دون غيرها ،وبالرجوع لالوساط الحسابية فنجدها كما هو مبين في
الجدول أعاله ويمكن مالحظة اآلتي:
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 .1جميع عبارات المحور بال استثناء كانت اوساطها الحسابية تقع في المدى ما بين
( 3.40الى  )4.19وهو المحدد سلفاً بال أري (اوافق) ،أي ان االتجاه العام آلراء
المبحوثين عن هذه العبارات كان الموافقة.
 .2يمكن مالحظة ان االنحراف المعيارى لعبارات هذا المحور تراوح ما بين ( 0.69الى
 )1.03مما يدل على تجانس اجابات المبحوثين.
 .3مما سبق من تحليل لبيانات هذا المحور يمكن القول ان آراء افراد العينة فيه كانت
الموافقة وباإلجماع.
واليجاد االتجاه العام لمتوسط المحور الرابع ككل ،فيمكن مالحظة ذلك من الجدول ادناه.
جدول ()20/4
االتجاه العام لمتوسط محور الدراسة الرابعة
الوسط

االنحراف

قيمة T

درجات

القيمة

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الحرية

االحتمالية

3.88

0.71

38.787

49

0.000

االتجاه
أوافق

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

من الجدول أعاله يمكن مالحظة ان الوسط الحسابي لعبارات المحور مجتمعة قد بلغ
( )3.88وهو المحدد سلفاً بالرأي (أوافق) ،وعليه يمكن تأكيد الحكم بجودة تطبيق المعرفة
ببنك أم درمان الوطني.
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التوزيع التكرارى والنسب المئوية لعبارات المحور الخامس (جودة الخدمات المصرفية):
جدول ()21/4
التوزيع التكراري والنسب المئوية لعبارات المحور الخامس
الرأي
التكرار
العبارة

ال
اوافق
بشدة

الخدمات المصرفية للبنك 0

ال
اوافق

1

النسبة المئوية

محايد أوافق

4

29

اوافق
بشدة

16

ال
اوافق
بشدة

0

ال
اوافق

2

محايد

8

اوافق

58

اوافق
بشدة

32

ذات جودة
الخدمات المصرفية للبنك 1

2

7

27

13

2

4

14

54

26

مرضية للعمالء
الخدمات المصرفية للبنك 0

3

8

24

15

0

6

16

48

30

متطورة
تعطى الخدمات المصرفية 0

2

8

22

18

0

4

16

44

36

للبنك ميزة تنافسية
تسهم الخدمات المصرفية 0

3

7

22

18

0

6

14

44

للبنك في تحقيق أهدافه
المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

من الجدول أعاله يمكن مالحظة اآلتي:
 .1أجاب كل افراد العينة على اسئلة هذا المحور حيث يبلغ حجم العينة ( )50وذلك
بنسبة مئوية .%100
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36

 .2حصلت كل عبارات المحور على اعلى تكرار في االستجابة لل أري (أوافق) ويمكن
مالحظة ذلك في كل عبارات المحور حيث نجد في العبارة (الخدمات المصرفية
للبنك ذات جودة) انحاز لهذا ال أري  29فرداً بنسبة مئوية  ،%58وكذلك يمكن تتبع
بقية عبارات الجدول.
 .3حصلت كل عبارات المحور على اقل تكرار في االستجابة لل أري (ال اوافق بشدة)
ويمكن مالحظة ذلك في كل عبارات المحور حيث نجد في العبارة (تسهم الخدمات
المصرفية للبنك في تحقيق أهدافه) لم ينحاز لهذا ال أري أي فرد من افراد العينة،
وكذلك يمكن تتبع بقية عبارات الجدول.
 .4لعل المالحظ من تحليل بيانات هذا المحور ان معظم استجابات المبحوثين من افراد
العينة تركزت حول الموافقة ،وفي ذلك مؤشر عن قبول المبحوثين لما جاء فى هذا
المحور من عبارات وبالتالى يمكن الحكم بجودة الخدمات المصرفية ببنك أم درمان
الوطني.
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عرض ومناقشة نتائج المحور الخامس (وجودة الخدمات المصرفية):
جدول ( :)22/4الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية الختبار T
واالتجاه لفقرات المحور الخامس
العبارة
الخدمات المصرفية للبنك ذات
جودة
الخدمات المصرفية للبنك مرضية
للعمالء
الخدمات المصرفية للبنك متطورة
تعطى الخدمات المصرفية للبنك
ميزة تنافسية
تسهم الخدمات المصرفية للبنك في
تحقيق اهدافه

الوسط

اال نحراف

قيمة T

درجات

القيمة

الحسابي المعياري المحسوبة الحرية االحتمالية
4.20

0.67

44.322

49

0.000

االتجاه
أوافق
بشدة

3.98

0.87

32.395

49

0.000

اوافق

4.02

0.85

33.643

49

0.000

اوافق

4.12

0.82

35.350

49

0.000

اوافق

4.10

0.86

33.591

49

0.000

اوافق

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

من الجدول أعاله يالحظ بأن كل القيم االحتمالية اقل من مستوى المعنوية ( )0.05مما
يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية في توزيع استجابات افراد العينة على خيارات
اإلجابة المختلفة (أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة) ،أي أن اجابات
العينة تتحيز لعبارة دون غيرها ،وبالرجوع لالوساط الحسابية فنجدها كما هو مبين في
الجدول أعاله ويمكن مالحظة اآلتي:
 .1العبارة (الخدمات المصرفية للبنك ذات جودة) كان وسطها الحسابى يقع في المدى
ما بين ( 4.20الى  )5وهو المحدد سلفا بال أري (أوافق بشدة) ،أي ان االتجاه العام
آلراء المبحوثين عن هذه العبارة كان الموافقة بشدة.
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 .2العبارات (الخدمات المصرفية للبنك مرضية للعمالء ،الخدمات المصرفية للبنك
متطورة ،تعطي الخدمات المصرفية للبنك ميزة تنافسية ،تسهم الخدمات المصرفية
للبنك في تحقيق أهدافه) كانت اوساطها الحسابية تقع فى المدى مابين ( 3.40الى
 )4.19وهو المحدد سلفاً بال أري (اوافق) ،أي ان االتجاه العام آلراء المبحوثين عن
هذه العبارات كان الموافقة.
 .3يمكن مالحظة ان االنحراف المعيارى لعبارات هذا المحور تراوح ماب ين (0.67
الى  )0.87مما يدل على تجانس اجابات المبحوثين.
 .4مما سبق من تحليل لبيانات هذا المحور يمكن القول ان آراء افراد العينة فيه تراوحت
ما بين الموافقة والموافقة بشدة.
واليجاد االتجاه العام لمتوسط المحور الخامس ككل ،فيمكن مالحظة ذلك من الجدول ادناه.
جدول ()23/4
االتجاه العام لمتوسط محور الدراسة الخامس
الوسط

االنحراف

قيمة T

درجات

القيمة

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الحرية

االحتمالية

4.08

0.65

44.316

49

0.000

االتجاه
أوافق

المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

من الجدول أعاله يمكن مالحظة ان الوسط الحسابي لعبارات المحور مجتمعة قد بلغ
( )4.08وهو المحدد سلفاً بالرأي (اوافق) ،وعليه يمكن تأكيد الحكم بجودة الخدمات
المصرفية ببنك أم درمان الوطني.
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ثالث ًا :اختبار الفرضيات:
الفرضية االولى:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توليد المعرفة وجودة الخدمات المصرفية ببنك
ام درمان الوطنى
جدول ()24/4
االرتباط بين توليد المعرفة وجودة الخدمات المصرفية ببنك أم درمان الوطني
المتغير

قيمة معامل
ارتباط بيرسون

الداللة المعنوية

نوع العالقة

توليد المعرفة
جودة الخدمات

0.04

0.291

طردية

المصرفية
*مستوى المعنوية 0.05
المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

الجدول اعاله يبين قيمة معامل ارتباط بيرسون للمتغيرين (توليد المعرفة ،جودة
الخدمات المصرفية) ويالحظ فيه بأن قيمة معامل االرتباط قد بلغت  0.291وبالنظر
لمستوى المعنوية فنجد بأن القيمة ( )0.04اقل من مستوى المعنوية ( )0.05ممايدل على
الداللة االحصائية لقيمة معامل االرتباط بين المتغيرين ،وبالنظر الشارة معامل االرتباط
الموجبة فإنها تدل على ان العالقة طردية بين المتغيرين ،وعليه يمكن اثبات الفرض القائل
بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توليد المعرفة وجودة الخدمات المصرفية ببنك
أم درمان الوطني.
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الفرضية الثانية:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تخزين المعرفة وجودة الخدمات المصرفية
ببنك ام درمان الوطنى
جدول ()25/4
االرتباط بين تخزين المعرفة وجودة الخدمات المصرفية ببنك أم درمان الوطنى
المتغير

قيمة معامل
ارتباط بيرسون

الداللة المعنوية

نوع العالقة

تخزين المعرفة
جودة الخدمات

0.000

0.516

طردية

المصرفية
*مستوى المعنوية 0.01
المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

الجدول اعاله يبين قيمة معامل ارتباط بيرسون للمتغيرين (تخزين المعرفة ،جودة
الخدمات المصرفية) ويالحظ فيه بأن قيمة معامل االرتباط قد بلغت  0.516وبالنظر
لمستوى المعنوية فنجد بأن القيمة ( )0.000اقل من مستوى المعنوية ( )0.01ممايدل على
الداللة االحصائية لقيمة معامل االرتباط بين المتغيرين ،وبالنظر الشارة معامل االرتباط
الموجبة فإنها تدل على ان العالقة طردية بين المتغيرين ،وعليه يمكن اثبات الفرض القائل
بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تخزين المعرفة وجودة الخدمات المصرفية ببنك
أم درمان الوطني.
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الفرضية الثالثة:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توزيع المعرفة وجودة الخدمات المصرفية
ببنك أم درمان الوطني
جدول ()26/4
االرتباط بين توزيع المعرفة وجودة الخدمات المصرفية ببنك أم درمان الوطني
المتغير

قيمة معامل
ارتباط بيرسون

الداللة المعنوية

نوع العالقة

توزيع المعرفة
جودة الخدمات

0.000

0.629

طردية

المصرفية
*مستوى المعنوية 0.01
المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

الجدول اعاله يبين قيمة معامل ارتباط بيرسون للمتغيرين (توزيع المعرفة ،جودة
الخدمات المصرفية) ويالحظ فيه بأن قيمة معامل االرتباط قد بلغت  0.629وبالنظر
لمستوى المعنوية فنجد بأن القيمة ( )0.000اقل من مستوى المعنوية ( )0.01ممايدل على
الداللة االحصائية لقيمة معامل االرتباط بين المتغيرين ،وبالنظر الشارة معامل االرتباط
الموجبة فإنها تدل على ان العالقة طردية بين المتغيرين ،وعليه يمكن اثبات الفرض القائل
بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توزيع المعرفة وجودة الخدمات المصرفية ببنك
أم درمان الوطني.
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الفرضية الرابعة:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعرفة وجودة الخدمات المصرفية
ببنك أم درمان الوطني
جدول ()27/4
االرتباط بين تطبيق المعرفة وجودة الخدمات المصرفية ببنك أم درمان الوطني
المتغير

قيمة معامل
ارتباط بيرسون

الداللة المعنوية

نوع العالقة

تطبيق المعرفة
جودة الخدمات

0.000

0.747

طردية

المصرفية
*مستوى المعنوية 0.01
المصدر :إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية2022 ،م.

الجدول أعاله يبين قيمة معامل ارتباط بيرسون للمتغيرين (تطبيق المعرفة ،جودة الخدمات
المصرفية) ويالحظ فيه بأن قيمة معامل االرتباط قد بلغت  0.747وبالنظر لمستوى
المعنوية فنجد بأن القيمة ( )0.000اقل من مستوى المعنوية ( )0.01ممايدل على الداللة
االحصائية لقيمة معامل االرتباط بين المتغيرين ،وبالنظر الشارة معامل االرتباط الموجبة
فإنها تدل على ان العالقة طردية بين المتغيرين ،وعليه يمكن اثبات الفرض القائل بأنه توجد
عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعرفة وجودة الخدمات المصرفية ببنك أم درمان
الوطني.
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اخلامتـــة
وتشتمل على:

أوالً :النتائج
ثانياً :التوصيات
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الخاتمـة
تشتمل الخاتمة على النتائج والتوصيات:
أوالً :النتائج:
 .1توجد عالقة طردية بين توليد المعرفة وجودة الخدمات المصرفية ببنك أم درمان
الوطني.
 .2توجد عالقة طردية بين تخزين المعرفة وجودة الخدمات المصرفية ببنك أم درمان
الوطني.
 .3توجد عالقة طردية بين توزيع المعرفة وجودة الخدمات المصرفية ببنك أم درمان
الوطني.
 .4توجد عالقة طردية بين تطبيق المعرفة وجودة الخدمات المصرفية ببنك أم درمان
الوطني.
 .5لدى بنك أمدرمان الوطني معرفة بتجويد الخدمات المصرفية.
 .6يمتلك البنك ق اعدة بيانات فعالة سهلت من عملية الرجوع إلى المعلومات عند الحاجة
إليها.
 .7تتوفر بالبنك أجهزة ومعدات تقنية متطورة أسهمت في جودة الخدمات المصرفية.
 .8قيام الشركة على دراسة السوق والتعرف على حاجات ورغبات العمالء أدى إلى
تطوير وتحسين الخدمات المقدمة.
 .9حرص الشركة في وضع إستراتيجية تسويقية فعالة تأخذ في اعتبارها دراسة
اإلستراتيجيات التسويقية للمنافسين.
 .10تقوم الشركة بتقديم سعر خدمة أقل من أسعار المنافسين مما أسهم في جذب عمالء
جدد.
 .11لدى بنك أم درمان الوطني أجهزة ومعدات تقنية متطورة ساهمت في تخزين المعرفة.
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 .12اهتمام البنك بنشر ثقافة العمل بروح الفريق أدت إلى رضا الوظيفي لمقدمي الخدمة
المصرفية.
 .13استخدم البنك شبكة معلومات داخلية ساعدت األفراد العاملين في الوصول إلى
المعلومات المطلوبة.
 .14يتبنى البنك عملية توزيع المعرفة للعاملين من خالل إصدار نشرات وتقارير دورية
عن سير وأداء العمل.
 .15يمتلك البنك شبكة اتصاالت فعالة تنقل المعلومات إلى كل المستويات اإلدارية
المختلفة في الوقت المناسب.
 .16اهتمام البنك بتدريب العاملين وكذلك عقد ورش عمل دورية ساهمت في تطوير
الخدمات المصرفية.
 .17تضع إدارة البنك خطط تعمل على االستفادة من مخزون المعرفة الموجود به في
تطوير الخدمات المصرفية ترضي العمالء.
 .18الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك ساهمت بشكل كبير في تحقيق األهداف
الموضوع وكذلك الميزة التنافسية لديه.
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ثاني ًا :التوصيات:
 .1استمرار بنك أم درمان الوطني في توليد المعرفة لضمان جودة الخدمات المصرفية
المقدمة.
 .2تعزيز عملية تخزين المعرفة للبنك لجودة الخدمات المصرفية.
 .3االستمرار في توزيع المعرفة من أجل تجويد الخدمات المصرفية للبنك.
 .4ضرورة االلتزام بتطبيق المعرفة بشكل منتظم للمساهمة في تطوير الخدمات
المصرفية.
 .5استمرار البنك في قبول شكاوي ومقترحات العمالء في تقديم الخدمات المصرفية.
 .6العمل على تحديث قاعدة بيانات البنك بشكل دوري لمواكبة المستجدات في مجال
تقديم الخدمات المصرفية.
 .7تفعيل شبكة المعلومات الداخلية للبنك من أجل وصول المعلومات للعاملين بشكل
سريع.
 .8المواكبة المستمرة في للمتغيرات التكنولوجية من خالل جلب األجهزة والمعدات التقنية
المتطورة.
 .9تعزيز ثقافة العمل بروح الفريق أدت إلى رضا الوظيفي لمقدمي الخدمة المصرفية.
 .10ضرورة رقابة ومتابعة شبكة المعلومات الداخلية لضمان وصول المعلومات المطلوبة
للعاملين وفي الوقت المناسب.
 .11االستمرار في إصدار التقارير والنشرات الدورية عن سير العمل واألداء فذلك يساعد
في التعرف على نقاط القوة والضعف في الخدمات المصرفية المقدمة.
 .12التوسع في استخدام شبكة اتصاالت فعالة تنقل المعلومات إلى كل المستويات
اإلدارية المختلفة والمناطق المختلفة الداخلية والخارجية.
 .13تبني إدارة البنك التدريب الخارجي للعاملين المبدعين لرفع الروح المعنوية وزيادة
األداء.
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 .14تفعيل الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنك وبالذات الخدمات اإللكترونية تعطي
البنك ميزة تنافسية عن غيره من البنوك التجارية وبالتالي تحقيق األهداف.
 .15االستفادة من الخطط الموضوعة لعملية لتخزين المعرفة في المحافظة على العمالء
الحاليين وجذب عمالء جدد.
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املصـــادر واملراجـــع
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قائمة المصادر والمراجع
المصادر:
 القرآن الكريم.أوالً :الكتب العربية:
 .1هاني حامد الضمور ،تسويق الخدمات ،ط( ،3عمان :دار وائل للنشر والتوزيع،
2005م).
 .2إبراهيم الخلوف الملكاوي ،إدارة المعرفة :الممارسات والمفاهيم( ،عمان :دار الوراق
للنشر والتوزيع2013 ،م).
 .3إبراهيم الخلوف الملكاوي ،إدارة المعرفة :الممارسات والمفاهيم( ،عمان :دار الوراق
للنشر والتوزيع2007 ،م).
 .4إبراهيم الملكاوي ،إدارة المعرفة :الممارسات والمفاهيم( ،عمان :دار الوراق للنشر،
2007م).
 .5إبراهيم بدر شهاب ،إدارة المعرفة( ،عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع2018 ،م).
 .6إبراهيم عامر قنديلجي ،المدخل إلى إدارة المعرفة( ،عمان :دار الميسرة للنشر
والتوزيع2007 ،م).
 .7أحمد محمود حمد ،تسويق الخدمات المصرفية( ،عمان :دار البركة للنشر والتوزيع،
2001م).
 .8أسامة خيري ،التميز التنظيمي( ،عمان :دار الراية للنشر والتوزيع2014 ،م).
 .9أسعد حامد أورمان وأبي سعد الديوة ،التسويق السياحي والفندقي( ،عمان :دار حامد
للنشر والتوزيع2001 ،م).
 .10تيسير العجارمة ،التسويق السياحي( ،عمان :دار الحامد للنشر2005 ،م).
 .11جاد نونو برنوطي ،إدارة المعرفة( ،عمان :دار إثراء للنشر والتوزيع2011 ،م).
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 .12الحسن عبد هللا باشيوة وآخرون ،التغير المؤسسي( ،عمان :دار الوراق للنشر
والتوزيع2013 ،م).
 .13حسن عجالن ،إستراتيجيات اإلدارة والمعرفة في منظمات األعمال( ،بيروت :دار
بيروت النشر والتوزيع2000 ،م).
.14حمود خضير كاظم ،إدارة المعرفة( ،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع2010 ،م).
.15حميد الطائي وآخرون ،إدارة الجودة الشاملة( ،عمان :دار الوراق للنشر والتوزيع،
2003م).
 .16حميد عبد النبي الطائي وبشير عباس العالق ،تسويق الخدمات( ،عمان :دار
اليازوري العلمية للطبع والنشر2009 ،م).
 .17خضر مصباح إسماعيل ،إدارة المعرفة :التحديات والتقنيات والحلول( ،عمان :دار
الحامد للنشر والتوزيع2010 ،م).
 .18خضير كاظم محمود ،إدارة الجودة( ،عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع2002 ،م).
.19خليفي عيسى وقوادرية ربيحة ،إدارة رأس المال البشري كمدخل إلدارة المعرفة،
(عمان :دار الوراق للنشر2019 ،م).
.20خليفي عيسى ،قوادرية ربيحة ،إدارة رأس المال البشري كمدخل إلدارة المعرفة،
(عمان :دار الوراق للنشر والتوزيع2019 ،م).
 .21درمان سليمان صادق ونجلة يونس محمد ،تسويق الخدمات المصرفية( ،بيروت:
الدار النموذجية للطباعة والنشر2011 ،م).
 .22سامر جلدة ،البنوك التجارية والتسويق المصرفي( ،عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع،
2008م).
 .23سعد علي محمود العنزي ،دور إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية( ،عمان :دار
الصفاء للنشر والتوزيع2005 ،م).
 .24سعد غالب التكريتي ،نظم مساندة الق اررات( ،عمان :دار المناهج للنشر2004 ،م).
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 .25سعد غالب ياسين ،إدارة المعرفة( ،عمان :دار المناهج للنشر والتوزيع2007 ،م).
 .26سعد غالب ياسين ،نظم إدارة المعرفة ورأس المال الفكري العربي :دراسات
إستراتيجية( ،أبو ظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية2007 ،م).
 .27شريف أحمد الشريف ،التسويق بين النظرية والتطبيق( ،القاهرة :إيتراك للنشر
والتوزيع2004 ،م).
 .28صالح الدين الكبيسي ،إدارة المعرفة( ،القاهرة :المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،
2005م).
 .29عامر الكبيسي ،إدارة المعرفة وتطوير المنظمات( ،القاهرة :المكتب الجامعي
الحديث2004 ،م).
 .30عامر قنديلجي ،المدخل إلى إدارة المعرفة( ،عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع،
2006م).
.31عبد الستار العلي وآخرون ،المدخل إلى إدارة المعرفة( ،عمان :دار الميسرة للنشر،
2005م).
.32علوان المحياوي ،إدارة الجودة في الخدمات :مفاهيم وعمليات وتطبيقات( ،عمان:
دار الشروق للنشر والتوزيع2006 ،م).
 .33علي السلمي ،إدارة التميز نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعلومات( ،القاهرة :دار
غريب للطباعة2005 ،م).
 .34علي عبد األمير كمونه وناظم جواد عبد الزيدي ،إدارة المعرفة والفكر التنظيمي،
(عمان :دار األيام للنشر2018 ،م).
.35عمر أحمد الهمشري ،إدارة المعرفة :الطريق إلى التميز والريادة( ،عمان :دار صفاء
للنشر والتوزيع2013 ،م).
 .36فليح حسن خلف ،اقتصاد المعرفة( ،عمان :دار الكتاب العالمي للنشر والتوزيع،
2007م).
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 .37ليث عبد هللا القهيوي ،إستراتيجية إدارة المعرفة واألهداف التنظيمية( ،الرياض :دار
المريخ للنشر والتوزيع2013 ،م).
.38مأمون الدراركة وطارق نشيلي ،الجودة في المنظمات الحديثة( ،عمان :دار صفاء
للنشر والتوزيع2002 ،م).
.39محسن أحمد الخضيري ،التسويق المصرفي( ،القاهرة :إيتراك للنشر والتوزيع،
1999م).
 .40محمد الصيرفي ،التسويق المصرفي( ،القاهرة :دار السحاب للنشر والتوزيع،
2015م).
 .41محمد الفاتح محمود بشير ،تطبيقات إدارية( ،القاهرة :الدار العالمية للنشر والتوزيع،
2019م).
 .42محمد عبد الفتاح الصيرفي ،اإلدارة الرائدة( ،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع،
2003م).
 .43محمد عواد الزيدات ،اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة ،ط( ،6عمان :دار صفاء
للنشر2008 ،م).
 .44محمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان ،التسويق المصرفي :مدخل إستراتيجي كمي
تحليلي( ،عمان :دار المناهج للنشر والتوزيع2005 ،م).
 .45محمود حسين الوادي وعبد هللا إبراهيم نزال ،تسويق الخدمات المصرفية اإلسالمية،
(عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة2012 ،م).
 .46ممدوح عبد العزيز رفاعي ،إدارة المعرفة ،ط( ،3القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية،
2006م).
 .47نجم عبود نجم ،إدارة المعرفة :المفاهيم واإلستراتيجيات والعمليات ،ط( ،2عمان :دار
الوراق للنشر والتوزيع2008 ،م).
 .48نعيم إبراهيم طبطب ،إدارة المعرفة( ،عمان :جدار للكتاب للنشر والتوزيع2009 ،م).
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.49هيثم علي حجازي ،إدارة المعرفة :مدخل تطبيقي( ،عمان ،األهلية للنشر2005 ،م).
.50هيثم علي حجازي ،المنهجية المتكاملة إلدارة المعرفة في المنظمات مدخل لتحقيق
التميز التنظيمي( ،عمان :دار الرضوان للنشر2014 ،م).
ثاني ًا :الدوريات والمجالت العلمية:
 .1حسن مظفر الرزو ،اقتصاد المعلومات وإدارة المعرفة ،مجلة أحوال المعرفة،
الرياض ،العدد (2015 ،)33م.
ثالث ًا :الرسائل الجامعية:
 .1أحمد سعيد المنصوري ،مشكالت التفويض اإلداري ،دراسة تطبيقية على الدوائر
الحكومية بإمارة أبو ظبي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،في اإلدارة العامة ،جامعة
القاهرة ،القاهرة1997 ،م.
 .2أحمد عمان ،دور التسويق المصرفي في تطوير الخدمات المصرفية للبنوك التجارية،
رسالة ماجستير غير منشورة في العلوم االقتصادية ،جامعة الشهيد حمه لخضر،
الجزائر2015 ،م.
 .3آدم يعقوب أبكر حماد ،جودة الخدمات المصرفية وأثرها على رضا الزبون -دراسة
حالة :مصرف االدخار والتنمية االجتماعية ،رسالة ماجستير في إدارة األعمال،
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم2014 ،م.
 .4بابكر أحمد الصاوي محمدين ،إدارة المعرفة وأثرها في األداء االستراتيجي في البيئة
التنافسية ،رسالة دكتوراه غير منشورة في إدارة األعمال ،جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا ،الخرطوم2015 ،م.
 .5التجاني يوسف التجاني ،أثر المزيج التسويقي في ترقية الخدمات المصرفية -دراسة
تطبيقية على بنك النيل ،رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة األعمال ،جامعة
إفريقيا العالمية2017 ،م.
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 .6رؤى رشيد سعيد ،أثر االلتزام التنظيمي في تحسين ودة الخدمة المصرفية -دراسة
تطبيقية على عينة من البنوك التجارية األردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة في
إدارة األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،األردن2012 ،م.
 .7صالح الدين مفتاح سعد الباهي ،أثر جودة الخدمات المصرفية اإللكترونية على
رضا الزبائن -دراسة ميدانية على البنك اإلسالمي األردني في عمان ،رسالة
ماجستير غير منشورة في إدارة األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،عمان2016 ،م.
 .8فارس يونس شمس الدين يونس ،الدور الوسيط لمجاالت التغيير االستراتيجي في
العالقة بين عمليات إدارة المعرفة ومؤشرات إدارة الجودة الشاملة في كليات جامعة
صالح الدين– أربيل ،رسالة دكتوراه غير منشورة في إدارة األعمال ،جامعة السودان
للعلوم والتكنلوجيا ،الخرطوم2017 ،م.
 .9فاطمة أبو زيد عبد هللا ،المدير اإلستراتيجي ودوره في فاعلية الخدمة المصرفية-
دراسة حالة :بنك فيصل اإلسالمي السوداني ،رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة
األعمال ،جامعة إفريقيا العالمية ،الخرطوم2017 ،م.
 .10قصي صديق حمد الصديق ،الدور المعدل للتوجه بالسوق في العالقة بين إدارة
المعرفة واألداء المؤسسي ،رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة األعمال ،جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم2019 ،م.
 .11محبوب مراد ،استخدام إستراتيجية إعادة الهندسة اإلدارية في تحسين جودة الخدمات
المصرفية -دراسة حالة :بنك الفالحة والتنمية الريفية ،رسالة دكتوراه في العلوم
االقتصادية ،جامعة محمد خضير ،الجزائر2014 ،م.
 .12محمد سر الختم محمد عبد هللا ،أثر جودة الخدمات المصرفية على رضا العمالء في
المصارف السودانية ،رسالة دكتوراه في إدارة األعمال غير منشورة ،جامعة أمدرمان
اإلسالمية ،معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي ،الخرطوم2017 ،م.
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 .13نزار خليل عابدين خليل ،تمكين العاملين وأثره في جودة الخدمة في المصارف
التجارية السودانية ،رسالة غير منشورة في إدارة األعمال ،جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا ،الخرطوم2014 ،م.
 .14نضال محمد الزطمة ،إدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء -دراسة تطبيقية على
الكليات والمعاهد التقنية المتوسطة ،رسالة ماجستير منشورة في إدارة األعمال،
الجامعة اإلسالمية ،غزة2011 ،م.
 .15ياسر هاشم محمد ،أثر إدارة المعرفة في أداء العاملين في مؤسسات التعليم العالي
األهلي واألجنبي (دراسة تطبيقية على جامعة العلوم والتقانة في الفترة من -2005
2015م) ،رسالة دكتوراه غير منشورة في إدارة األعمال ،جامعة العلوم والتقانة ،أم
درمان2016 ،م.
رابعاً :المؤتمرات والندوات العلمية:
 .1رشاد الساعد حسن حريم ،دور المعرفة والتكنولوجيا في إيجاد الميزة التنافسية ،دراسة
ميدانية على قطاع الصناعات الدولية باألردن ،المؤتمر العلمي الرابع ،جامعة
الزيتونة ،عمان2004 ،م.
 .2سمير محمد عبد الوهاب ،متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في المدن العربية ،حالة
مدينة القاهرة ،بحث مقدم إلى ندوة مدن المعرفة ،السعودية2005 ،م.
خامساً :التقارير والمستندات:
 .1مركز معلومات بنك أم درمان الوطني ،أم درمان2021/12/15 ،م.
 .2تقرير بنك أم درمان الوطني ،أم درمان2019 ،م.
سادساً :المواقع اإللكترونية:
 ،WWW.ONB.COM .1موقع بنك أم درمان الوطني.
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ملحق رقم ()1

جامعة إفريقيا العاملية

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر
كلية العلوم اإلدارية
قسم إدارة األعمال
السادة /العاملون ببنك أمدرمان الوطين

احملرتمون

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

املوضوع /استبانة
أضع بين أيديكم هذه ا الستبانة لجمع البيانات الخاصة بإكمال بحث للحصول على

درجة الماجستير ،بعنوان( :
) .وذلك الستكماالً متطلبات الحصول على درجة ماجستير العلوم
في إدارة األعمال .عليه آمل في مساهمتكم بملء هذه االستبانة واإلجابة على األسئلة
الواردة بكل صراحة ووضوح مما يسهم في إثراء البحث وإخراجه بالصورة المطلوبة آملين أن
تعم فائدته جميع األطراف المهتمة به .مؤكدين لكم الحرص التام على سرية البيانات
والمعلومات واستخدامها ألغراض البحث العلمي فقط.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،
الباحثة
إيالف مصطفى حسن محمد

I

أوالً :البيانات الشخصية:
الرجاء وضع عالمة ( ) في المربع الذى يناسبك
 /1النوع:
أنثى

ذكر
 / 2العمر:

 30سنة وأقل من  40سنة

 20أقل من  30سنة

 50سنة فأكثر

 40سنة وأقل من  50سنة
 / 3المؤهل العلمي:
ثانوي

فوق الجامعي

جامعي

 /4المستوى الوظيفي:
مدير إدارة

رئيس وحدة

رئيس قسم

موظف

 /5سنوات الخبرة:
 5سنة وأقل من  10سنة

أقل من  5سنة

 15سنة فأكثر

 10سنة وأقل من  15سنة

II

ثاني ًا :عبارات االستبانة:
م

أوافق

العبارة

بشدة

ال
أوافق

المحور األول :توليد المعرفة
1
2
3

4

5

لدى بنك أمدرمان معرفة بتجويد الخدمات
المصرفية
يمتلك البنك وحدة خاصة بإدارة المعرفة
يتبع البنك أسلوب التفكير اإلبداعي لتوليد
المعرفة
لدى البنك آلية محددة للمعايير المعرفية
الخاصة بطبيعة العمل
ال تهتم إدارة البنك بشكاوي ومقترحات
العمالء في تقديم الخدمات المصرفية
المحور الثاني :تخزين المعرفة

1

2

3

يعتمد البنك على البرنامج اإللكتروني في
خزن المعرفة
ساهم الهيكل التنظيمي للبنك في خزن
المعرفة
لدى البنك قاعدة بيانات يسهل الرجوع
للمعلومات

III

محايد ال أوافق

أوافق
بشدة

4

تتوفر لدى البنك أجهزة ومعدات تقنية متطورة

5

يقوم البنك بنشر ثقافة العمل بروح الفريق
المحور الثالث :توزيع المعرفة

1

2

3

4
5

لدى البنك شبكة معلومات داخلية تساعد
األفراد في الوصول إلى المعلومات المطلوبة
يحرص البنك على توزيع المعرفة من خالل
إصدار نشرات دورية
يحرص البنك على تدريب العاملين بشكل
مستمر
لدى البنك شبكة اتصاالت فعالة تنقل
المعلومات إلى كل المستويات اإلدارية
يقوم البنك بعقد ورش عمل دورية
المحور الرابع :تطبيق المعرفة

1

2
3
4

يعمل البنك على تحويل المعرفة إلى خطط
قابلة للتطبيق
تحرص إدارة البنك على إشراك العاملين في
اتخاذ الق اررات
يدعم البنك ثقافة تطبيق المعرفة
يشجع البنك على االستفادة من مخزون
المعرفة
IV

5

تحرص إدارة البنك في االستفادة من المعرفة
المتوفرة في تطوير الخدمات المصرفية
المحور الخامس :جودة الخدمات المصرفية

1

الخدمات المصرفية للبنك ذات جودة

2

الخدمات المصرفية للبنك مرضية للعمالء

3

الخدمات المصرفية للبنك متطورة

4

تعطي الخدمات المصرفية للبنك ميزة تنافسية

5

تسهم الخدمات المصرفية للبنك في تحقيق
أهدافه

V

ملحق رقم ()2
محكمو االستبانة
الرقم
1
2

3
4
5

االســــم
أزهري البشير عمر
فاطمة الزهراء محمد األمين
البصير
حسن عبد هللا الفاضل

منال محمد محمود آدم
مختار محمد خليل

مكان العمل
كلية العلوم اإلدارية
جامعة إفريقيا العالمية
كلية العلوم اإلدارية
جامعة إفريقيا العالمية
كلية العلوم اإلدارية
جامعة السودان العالمية
كلية العلوم اإلدارية
جامعة السودان المفتوحة
كلية العلوم اإلدارية
جامعة العلوم والتقانة

VI

التخصص

الدرجة العلمية

إدارة األعمال

أستاذ مساعد

إدارة األعمال

أستاذ مساعد

إدارة األعمال

أستاذ مساعد

إدارة األعمال

أستاذ مساعد

إدارة األعمال

أستاذ مساعد

