2017 أبحاث اقتصادية وإدارية العدد الثاني والعشرون ديسمبر

أثر أبعاد التسويق الداخلي على إدارة المعرفة
قحموش إيمان.أ

 الجزائر-جامعة بسكرة
:الملخص

 فتنفيذ،يهدف هذا البحث إلى إبراز أثر أبعاد التسويق الداخلي على إدارة المعرفة

التسويق الداخلي في المؤسسة يزودها بالكفاءات والقدرات التي ستؤدي إلى تحسين األداء

 وإنما هو نشاط، ذلك أن التسويق الداخلي ليس فقط التركيز على الموظفين،التنظيمي
 بأن التنفيذ، لذلك يمكن القول. وبالتالي اعتباره أداة للتعلم،ضروري في تنفيذ إدارة المعرفة
الناجح للتسويق الداخلي يمكن أن يمهد الطريق لتنفيذ ناجح للعمليات التنظيمية مثل نظام إدارة
.المعرفة

وخلصت هذه الدراسة إلى أن إدارة المعرفة مهمة أساسية للمؤسسات التي تسعى إلى

)  لذلك فإن( التحفيز واالتصال الداخلي والتوجه نحو العمالء،االستفادة من مواردها البشرية
أنشطة تصنع القيمة من خالل تأثيرها على دفع المعرفة من المستويات الضمنية الفردية إلى
.مستويات صريحة جماعية لضمان استم اررية المؤسسة

. التوجه نحو العمالء، االتصال الداخلي، التحفيز، التسويق الداخلي، إدارة المعرفة:الكلمات المفتاحية
Abstract:
This research aims to highlight the impact of internal marketing dimensions on
knowledge management. Implementing internal marketing in the enterprise provides
it with competencies and capabilities that leads to improve the organizational
performance. Internal marketing does not focus only on employees but it is primordial
to apply knowledge management. It is considered a tool of learning. Thus, a
successful implementation of internal marketing can pave the way for the successful
implementation of organizational processes such as the knowledge management
system.
The study concludes that knowledge management is acrucial task for enterprises
seeking to benefit from their human resources, for that reason: Motivation, internal
communication and customer orientation are activities that create value through their
influence on driving knowledge from implicit individual levels to explicit collective
levels which ensures enterprise persistence.
Keywords: Knowledge Management, Internal Marketing, Motivation, internal
communication, Customer Orientation.
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المقدمة:

تعتبرر إدارة المعرفرة مرن المواضريع المهمرة ،حيرث تهردف معظرم المؤسسرات إلرى إدارتهرا

بنجرا ،،ومرن هرذا المنطلرق تطرور االهتمرام نحرو تسريير إدارة المعرفرة كإسرتراتيجية تتبناهرا
ميتلف المؤسسات من أجل تحسين أعمالها من خالل مساعدتها في تنمية قدرتها علرى مواببرة

التط ررورات والمس ررتجدات واالبتش ررافات واالبتك ررارات ف رري عص ررر تش ررهد ب رره البشر ررية ث ررورة معرفي ررة
مصرحوبة بثرورة فري تقنيرة المعلومرات واالتصراالت ،بمرا يقرود إلرى تحقيرق التميرز وبنراء أسرس
راسية للميزة التنافسية.

وتحقيرق هرذا الهردف فري الحقيقرة يتطلر

العمليررات واألنشررطة

األساسررية

تحقيرق التنسريق والتكامرل برين مجموعرة مرن

والمتمثلررة فرريا ابتسررا ،المعرفررة ،خررزن المعرفررة ،المشرراركة

بالمعرفرة ،تطبيرق المعرفرة .كمرا تؤكرد الد ارسرات علرى ضررورة أن تبرذل المؤسسرة جهرودا دائمرة
ومستمرة في تطوير إدارة المعرفة بصورة ال تقل عن منافسيها.

ومررن ناحيررة أخرررك ،هنررام عوامررل ميتلفررة وفعالررة تررتحكم فرري خلررق وتطبيررق عمليررات إدارة

المعرفرة ،لررذلك يسرتلزم علررى المؤسسرات أن تررولي اهتمامرا عميقررا لهرذه العوامررل مرن اجررل ضررمان
إنتاجيتهررا وبقائهررا ونموهررا .التسررويق الررداخلي هررو واحررد مررن أهررم العوامررل ،ألنرره نشرراط مهررم فرري
تطرروير المؤسسررة الموجهررة ب ررالعمالء مررن خررالل األخ ررذ بعررين االعتب ررار الم رروظفين ه ررم العم ررالء

الداخليين ،كما يعتبر وسيلة أساسية في تحسرين مسرتوك بفراءة األفرراد وتشرجيعهم علرى اإلبردا

مرن خرالل تبرادل المعرارف و اليبررات ممرا يحرول هرذه المعرارف إلرى قيمرة مضرافة للمؤسسرة،
فالهرردف الرئيسرري مررن التسررويق الررداخلي هررو تطرروير الرروعي بررالعمالء الررداخليين والقضرراء علررى

العقبات الوظيفية نحو الفعالية التنظيمية.

وعليرره فالتسررويق الررداخلي يعتبررر أن كررل فرررد فرري المؤسسررة عميررل داخلرري يجر

عليرره أن

يساهم في تحقيرق أهرداف المؤسسرة وأن يسرور قد ارتره وإمكانياتره للمروظفين ااخررين بالمؤسسرة،
وبالتالي خلق بيئة مناسبة للعمل.

من هنا جاءت هذه الورقة البحثية لتعالج اإلشكالية التاليةا
 -ما هو أثر أبعاد التسويق الداخلي في إدارة المعرفة؟

وذلك من خالل تقسيمها إلى ثالث محاور أساسيةا
 اليلفيات األدبية إلدارة المعرفة؛
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 أبعاد التسويق الداخلي؛
 قدرة أبعاد التسويق الداخلي على إدارة المعرفة.

 .Iالخلفيات األدبية إلدارة المعرفة

أوال :مفهوم إدارة المعرفة

هنام من يعرف إدارة المعرفة بناء على بعض العمليات التي يتم تطبيقها في المؤسسة لتجسريد

المعرفررة فرري انترراع السررلع واليرردمات ،حيررث تطرررر  Finneranإلررى عمليررة نشررر المعرفررة واعتبررر
ادارة المعرفررة علررى أنهررا نظررام وثيررق يسرراعد علررى نشررر المعرفررة سرواء علررى المسررتوك الفررردي أو

الجم رراعي م ررن خ ررالل المؤسس ررة به رردف رف ررع مس ررتوك إدارة العم ررل ،بالحص ررول عل ررى المعلوم ررة
المناسرربة فرري الوقررت المناسر

للعمررل المقصررود المناسر

(نعرريم إبرراهيم الظرراهر،2009،ص.)78

باإلضررافة إلررى العمليررة السررابقة أضرراف  Greyمجموعررة مررن العمليررات الحصررول علررى األصررول
الفكريرة وجمعهرا وتنظيمهرا ونشررها وتطبيقهرا

)،(Yohanna O.E & Enoch G.W, 2015, p07

أمرا  Turban et alفيركرزون فري تعرريفهم علرى العمليرات كرذلك لكرن أبثرر تفصريال مرن التعراري

السررابقة فيقولررون بأنهررا عمليررة تجميررع وتوليررد المعرفررة وتسررهيل تقاسررمها بمررا يمكررن مررن تطبيقهررا
بفاعلي ررة ف رري جمي ررع أنح رراء المؤسس ررة(.مجموعة خبر رراء،2014 ،ص )115فه ررذا التعرير ر

يس ررلط

الض رروء وبص ررفة أساس ررية عل ررى أبع رراد معالج ررة المعلوم ررة ف رري إدارة المعرف ررة كبع ررد الجم ررع ،تولي ررد

وتقاسم ،تطبيق والتي لها أهمية كبير للمؤسسة .بما يشير بعض الباحثين ألهمية إدارة المعرفرة
بونه ررا تس رراعد عل ررى إيج رراد بيئ ررة تعاوني ررة ،وذل ررك م ررن خ ررالل الحص ررول عل ررى المعرف ررة المتر روافرة
وتقاسرمها وخلررق الفرررص وتوليررد معرارف جديرردة ،والتررزود برراألدوات والمرداخل الالزمررة لتطبيررق مررا

تعرفه المؤسسة سعيا لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية( .مجموعة خبراء ،2014 ،ص.)115
وبناءا على هذه التعاري

التي ركزت على األهمية والدور الذي تقروم بره إدارة المعرفرة مرن

خررالل عملياتهررا تحقررق نتررائج متمي رزة فرري أعمالهررا ،واألهررم مررن كررل هررذا القيمررة المضررافة برفررع
حصررتها السرروقية وتجعلهررا فرري مقدمررة المنافسررين وهرري تعتمررد أساسررا علررى االدارة الفعالررة للمروارد

المعرفيرة .وهرو أهرم األسرربا ،الرئيسرية التري تسررتثمر فيهرا المؤسسرات اليرروم وهرو كيفيرة الحصررول
على المعرفة وابتسابها ونشرها بشكل مالئم ،لذلك فالمؤسسرات تنظرر اليروم إلرى المرورد البشرري

علرى أنره أرسررمال ،ألن المروظفين هررم اللرذين يمتلكرون المعرفررة التنظيميرة الترري يمكرن أن تجعلهررا

في قمة السور التنافسية.
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ثانيا :مكونات إدارة المعرفة
حس

ميتلف التصنيفات لمكونات إدارة المعرفة يتضح بأنه ال يوجد إتفار موحرد للبراحثين فري

تحديد هذه المتطلبات ،وبالنسبة لهذه الدراسة فقد تم االعتماد على التصنيف الرذي جراء بره كرل

من Bhojaraju G& Edwards J.Sحيث ذكروا بأن إدارة المعرفة تتكرون مرن األفرراد ،العمليرات،
والتكنولوجيا .وفيما يلي يتم عرض هذه المكونات.
 /2-1األفراد :إن الفرد (العنصر البشري) أهم عنصر فري إدارة المعرفرة ،لكونره األسراذ الرذي

تنتقررل عبرره المؤسسررة مررن المعرفررة الفرديررة إلررى المعرفررة التنظيميررة ( نعيمررة حسررن جبررر رزوقرري،

 ،2004ص ،)108لقدرت رره علر رى التفكي ررر بش رركل خ ررالر وممي ررز إل ررى جانر ر

خب ارت رره ومها ارت رره،

وعليه يرك  Druckerبأن األفراد يحتاجون إلى التمكن من البحث عرن المعرفرة وتجربتهرا والرتعلم
منها ،وتعليم ااخرين أثناء ابتكاراتهم حتى يتمكنوا من تعزيز خلق معارف جديدة.

 /2-2العمليات :ويقصد بها العمليرات الواضرحة والبسريطة والمفهومرة جيردا مرن قبرل المروظفين
ف رري جمي ررع أنح رراء المؤسس ررة لتنفي ررذ المش رراريع القائم ررة عل ررى اس ررتيدام المع ررارف لتوثي ررق أفض ررل

الممارسرات ) ،(Bhojaraju G, 2005, p40فهرري بال ررة األهميررة بالنسربة لعمررل المؤسسررة ومررن
المتطلبات الهامة إلدارة المعرفة ألنها تساعد على التيطيط والتوقع ما يحردث للمؤسسرة وكيفيرة
انجاز المهام .أي توجه كيف يتم العمل في المؤسسرات ) ، (Funmiola O.O, 2015, p04إذن
فالعمليات هي مجموعة من اإلجراءات وأداء المهام على نطار واسع كالبحث عن المعرفة مرن

األنشررطة الداخليررة واليارجيررة ،توثيررق وتسررجيل المعلومررات ،تبررادل المعرفررة بررين العمررال ،تحررديث
المعلومات ،تطبيق معارف جديدة في ميتلف

األنشطة(Pierre V, 2016, p01) .

 /2-3التكنولوجيااا :تررؤدي التكنولوجيررا دو ار مهمررا فرري إدارة المعرفررة س رواء فرري تكرروين المعرف رة

وإبتسابها أو نشرها واالحتفاظ بهرا (فهرد عبرد ل الضرويحي ،2009 ،ص )05فهري مهمرة جردا

في ربط األفراد بإنجاز العمليات ) ، (Tatjana S, 2014, p565كما تساعد المؤسسة فري سرهولة
الوص ررول للمعلوم ررات ،وتقل رره الوق ررت والجه ررد وتتطلر ر
إستراتيجي ل رض الوصول للعالمية.

مس رراحة أق ررل ،ل ررذلك تع ررد أم ررر حي رروي

)(Mohammad R.H et al, 2014, p234

ثالثا :عمليات إدارة المعرفة

إن نجا ،إدارة المعرفة يرتكز على عملياتها المتكاملة ،وهي عبارة عن أنشطة تنظيمية مترابطة

مررن ميتلررف العمليررات التجاريررة المتطررورة .ويرررك كررل مررن  Lee & Klobasبررأن عمليررات إدارة
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المعرف ررة ميتلف ررة وتتح رررم بفع ررل األح ررداث والمش رركالت الت رري تواج رره المؤسس ررة ،فطلر ر

المعرف ررة

وابتسابها وتيزينها والمشاركة بها واستيدامها هي أهم هذه العمليرات( .محمرد تركري البطاينرة و
زياد محمد المشاقبة ،2010 ،ص.)80

 /3-1اكتساب المعرفة :يرك  Mahadikبأنها عملية تتضمن جل

المعرفرة إلرى المؤسسرة مرن

مصررادرها الداخليررة واليارجيررة المتضررمنة عمليررة االبتسررا ،وجمررع المعلومررات الموجررودة خررارع

المؤسسررة (اسرران قاسررم داود الالمرري ،أمي ررة شرركر ولرري البيرراتي ،2010 ،ص ،)180وهررذا مررا
أشار له كل من  Balasubramanian et alبأن الحصول على المعرفة هي عملية جمع وتفسرير
المعلومر ر ر ر ررات مر ر ر ر ررن المصر ر ر ر ررادر الداخلير ر ر ر ررة واليارجير ر ر ر ررة ،وتنظيمهر ر ر ر ررا فر ر ر ر رري أشر ر ر ر رركال واضر ر ر ر ررحة

لالستيدام.(Lanthom J, 2008, p35) .
 /3-2تخاانيا المعرفااة :وهرري االحتفرراظ بالمعرفررة وإدامتهررا بصررورة مسررتمرة بالررذابرة التنظيمي رة
(علي محمد جبران ،أحمد بن محمرد المنصروري ،2015 ،ص )09لضرمان إسرتم اررية االنتفرا
مررن القاعرردة المعرفيررة المتاحررة للمؤسسررات فرري المسررتقبل وعرردم فقرردانها وجعلهررا قابلررة لالسررترجا
واالسررتفادة منهررا فرري كررل األوقررات والظررروف (مجبررل الزم مسررلم المررالكي ،2010 ،ص،)122
وهرذا مرا أبرده كرل مرن  Mcshane & Glinowحينمرا أروا برأن الرذابرة التنظيميرة هري أهرم وسريلة
لحف ررل المعرف ررة وخزنه ررا (أب رررم أحم ررد الطوي ررل ،را ررد محم ررد يح رري ،2007 ،ص ، )155والت رري

تهدف إلى توثيق المعرفة والمحافظة عليها في الوسط البيئي المرك

المحيط بالمؤسسة.

/3-3المشاارةة بالمعرفاة :تعتبرر هرذه المرحلرة عمليرة أساسرية الدارة

المعرفرة(Katri L.L & ،

) Merle K, 2016, p331فالهردف الرئيسري ألنشرطة وممارسرات إدارة المعرفرة هري تعزيرز تردفق

المعرفررة ب ررين األفررراد ،حي ررث يررتم تبادله ررا م ررن خررالل توزي ررع ونقررل المعرف ررة وتوظيفهررا والت رري ي ررتم
ابتسررابها مررن داخررل المؤسسررة أو خارجهررا ،وبالتررالي فهرري معرفررة جديرردة تررم إنشررا ها مررن خررالل

الجمع بين المعرفة المشتركة والمعرفة الفردية (Louay K et al, 2009, p76) .لرذا عرفرت بأنهرا
العمليررة الترري يررتم مررن خاللهررا إيصررال معرفررة الص رريحة والضررمنية إلررى األف رراد ااخ ررين (عبررد

السررتار العلرري ونخرررون ،2006 ،ص )297لحررل المشررابل وتطرروير األفكررار الجديرردة ،أو تنفيررذ
العمليات(Zoltan G et al, 2015, p187).

/3-4تطبيق المعرفة :وهي المرحلة التي يتم فيها تطبيرق العمليرات السرابقة ،أي هري العمليرات
الموجهرة نحرو االسرتيدام الفعلري ) (Andrew H et al, 2001, p191للمعرفرة التري ترم تيزينهرا،
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فالمعرفة بدون عملية تطبيق تعتبر معلومة .يعني جعل المعرفة أبثر نشرااا وذات عالقرة فري

خلق القيم بالمؤسسرة .فهرذه العمليرة تتعامرل مرع حقيقرة أن المروظفين يطبقرون باسرتمرار معرارفهم
فري ميتلرف أعمرالهم وأنشرطتهم (المنتجرات ،العمليرات ،اليردمات)....،

M. W.Y et al, 2012,

)p17

 .IIأبعاد التسويق الداخلي

أوال :اإلطار المفاهيمي للتسويق الداخلي

إن مفهرروم التسررويق الررداخلي جرراء أصررال مررن البحررث فرري اليدمررة ،ويقتررر ،هررذا المفهرروم أنرره مررن

أجررل تق ررديم اليرردمات للعم ررالء فمررن الض ررروري أوال عل ررى المرروظفين فه ررم قيمررة وأهمي ررة اليدم ررة
نفسرها (Tatsuya K, 2012, p171) .حيرث فكررة هرذا المفهروم تقروم علرى االهتمرام برالفرد داخرل
المؤسسة.
 /1تعريااا التسااويق الااداخلي :إن التسررويق الررداخلي أصرربح مررن المفرراهيم األبثررر انتشررا ار فرري
مجررال التسررويق ،إذ تررم تعريفرره مررن ارررف

 Berry & Parasuramanبأنرره فلسررفة معاملررة

المرروظفين كعمررالء ،وهررو بمثابررة اسررتراتيجية لتشرركيل المنتجررات الوظيفيررة تررتالئم مررع االحتياجررات

البشرية

)(Sally Y.A, 2016, p125

من أجل تحقيرق أهرداف المؤسسرة .وهرذا مرا إقترحره Berry

أن رره م ررن أج ررل الوص ررول إل ررى تحقي ررق والء العم ررالء بتق ررديم له ررم أفض ررل الي رردمات  ،وجر ر

عل ررى

المؤسسرة أن تتبنررى إسررتراتيجية ) (Pearse Q.E, 2014, p143التواصررل مررع المرروظفين بررأبثر
بفاءة وفاعلية (صالح عمرو كرامة الجريري ،2006 ،ص ،)38فالمؤسسة التري تيترار تطروير
وإدارة وتحفيررز القرروك العاملررة لررديها م ازيررا تنافسررية مقارنررة بررااخرين.

(Pearse Q.E, 2014,

) .p143كمررا اتف ررق ك ررل م رن  Rafiq & Ahmedب ررأن التس ررويق الررداخلي عب ررارة ع ررن الجه ررود
الميططررة ذات البعررد التسررويقي والموجرره لتحفيررز المرروظفين وتحقيررق التكامررل فيمررا بيررنهم وذلررك

لتنفيرذ ودمرج االسرتراتيجيات التنظيميررة الموجهرة
وص ررف هر ررذا التعري ر ر

للعمرالء(Norizan M.S et al, 2002, p29).

التسر ررويق الر ررداخلي م ررن المنظر ررور التسر ررويقي بتوجير رره إسر ررتراتيجيات نحر ررو

الموظفين ،من أجل تقديم خدمات بالشكل الذي يرضي العميل اليارجي.
وبالت ررالي أض رراف التس ررويق ال ررداخلي فكر ررة جدي رردة إل ررى مج ررال التس ررويق ترك ررز عل ررى تط رروير

العالق ررات ب ررين المؤسس ررة والم رروظفين ،باعتب رراره وظيف ررة أساس ررية ته ررتم ب ررالموظفين ورف ررع ق رردراتهم

ومهرراراتهم .وهررو مررا ركررز عليرره  Ballantyneعنرردما عرررف التسررويق الررداخلي شرركل مررن أشرركال
التسويق داخل المؤسسة ،والذي يركز على جذ ،انتباه الموظفين ألداء األنشطة الداخلية والتي
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أثر أبعاد التسويق الداخلي على إدارة المعرفة.

ه رري بحاجررة إل ررى ت ييررر مس ررتمر لتحسررين أداء التس ررويق الي ررارجي ،وص روال إل ررى رضررا العم ررالء
اليارجيين.

)(Ballantyne D, 1997, p346

 /2مراحااان تنمياااة مفهاااوم التساااويق الاااداخلي :تظه ررر ميتل ررف الد ارس ررات أن مفه رروم التس ررويق
الداخلي قد تم تطويره عبر ثالث مراحل ،حيث

صنفهاRafiq & Ahmed

بااتيا

 /2-1مرحلااة تحفياان ورلااا العماالي الااداخلييا :تتميررز هررذه المرحلررة بررالتركيز علررى المرروظفين

باعتب ررارهم عم ررالء داخلي ررين مم ررا يوجر ر

تحفي ررزهم وإرض ررائهم (محم ررود أحم ررد عب ررد ل الفي رراض

وعيسررى يوسررف سررعيد قرردادة ،2011 ،ص ،)245مررن أجررل تقررديم أفضررل اليرردمات والمنتجررات
للعمررالء اليررارجيين .فالتسررويق الررداخلي يجر

ممارسررته ودعمرره مررن قبررل اإلدارة العليررا ،ويسررتمر

من خالل اإلدارة الوسطى ويؤدي في النهاية إلى جودة اليدمة.

(Sadeghloo M et al, 2014,

) p317لذا فهو أمر بالغ األهمية خاصة في الحاالت التي تكون فيها نوعية اليدمة هي عامرل

التمييرز برين المنافسرين ، (Rafiq M & Ahmad P.K, 2002, p05) .فتحقيرق رضرا العمرالء
الررداخليين تسررتطيع المؤسسررة مررن خاللرره قيرراذ رضررا العمررالء اليررارجيين ،لررذلك ظهررر مصررطلح
العميل الداخلي وهذا خلرق جردال كبير ار حرول مرن لره األسربقية باالهتمرام وإشربا الحاجرة(العمالء
الداخليين أو العمرالء اليرارجيين) ،وهرو الشريء الرذي مهرد إلرى ظهرور المرحلرة الثانيرة( .سراحي

محمد وجوال محمد السعيد ،2009 ،ص)104

 /2-2مرحلة التوجه للعملي :ظهررت مرن خرالل الد ارسرة التري قرام بهرا  Gronroosارئرد هرذه

المرحلر ررة (بر ررن أحسر ررن ناصر ررر الر رردين ،2016 ،ص ،)25والتر رري تر رردعوا إلر ررى ضر رررورة االهتمر ررام
بالتنسرريق والتواصررل والتفاعررل بررين المرروظفين والعمررالء (محمررد عبررد العظرريم أبررو النجررا،2008 ،

ص ،)157لتقديم خدمات بشكل

أفضل(Johari M, 2008, p80).

 /2-3مرحلااة إدارة التييياار وتنفياار اإلجااتراتي ية Winter :أول مررن أعطررى التوجيرره للمرحلررة
الثالثرة وإعتررف بردور التسررويق الرداخلي كأسرلو ،إلدارة المروظفين نحررو تحقيرق أهرداف المؤسسررة

) ،(Qayum M.N & Musadiq A.S, 2013, p51وقرد سراهم الكثيرر مرن مفكرري التسرويق واإلدارة
في ترسيخ هرذا التوجره فراعتبر كرل مرن  Taylor & Cosenzaالتسرويق الرداخلي بأنره اسرتراتيجية
يررتم مررن خاللهررا تطبيررق فلسررفة ومبررادى التسررويق علررى األف رراد الررذين تتمثررل مهمررتهم فرري خدمررة

العمالء اليارجيين (Qlanrewaju G.Y et al, 2014, p251).ممرا يؤكرد علرى أهميرة التكامرل برين
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الوظائف اإلدارية في سيار تحقيق األهرداف التنظيمية(.محمرد عبرد العظريم أبرو النجرا،2008 ،
ص)159
 /3أهااادال التساااويق الاااداخلي :إن الهرردف الرئيس رري للتس ررويق ال ررداخلي هررو معرفررة حاج ررات

الموظفين والعمل على إشباعها (شفيق إبراهيم حداد وعلي عبد الرضرا علري ،2008 ،ص،)399
لضررمان تشر يل مروارد المؤسسررة مررن قبررل المرروظفين ألجررل مصررلحة العمررالء (أمررل إبرراهيم أحمررد
الحاع عبد وهراني الضرمور ،2010 ،ص )42بتروفير لهرم خردمات ذات جرودة عاليرة  ،ممرا ترؤثر
إيجابا علرى تحقيرق أهرداف المؤسسرة .وقرد أشرار  Rafiq & Ahmedبرأن هردف التسرويق الرداخلي

يكمررن فرري زيررادة الرروعي أو الشررعور بررالعمالء وتلبيررة إحتياجرراتهم (أمررل إب رراهيم أحمررد الحرراع عبررد
وهاني الضمور ،2010 ،ص ،)42أي الهدف األول يتعلق باألسوار الداخليرة ويشرمل االسرتثمار
فري المروظفين بحيرث يشرعرون أنهرم ينتمرون إلرى المؤسسرة

(Haghighikhan M et al, 2016,

) ، p149بتحفيرزهم وتشررجيعهم مرن أجرل أن يعملرروا اتجراه خدمرة العمررالء والسرور والمبيعررات،

وبالتالي يبرذلون قصرارك جهردهم للنجرا ،فري العالقرة التفاعليرة مرع العمرالء( .أمرل إبرراهيم أحمرد
الحراع عبرد وهرراني الضرمور ،2010 ،ص )42ألن تلبيررة إحتياجرات المروظفين لرره الردور الرئيسرري

فرري تلبيررة احتياجررات العمررالء فرري السررور اليررارجي (عبررود سررعاد ،2017 ،ص ،)138لررذلك يمكررن
أن يؤدي التطبيق الناجح للتسويق الداخلي إلى مواقف إيجابية كالرضا الوظيفي ،المشراركة فري
العمل ،االلتزام

التنظيمي(Haghighikhan M et al, 2016, p149).

إن دوافررع المرروظفين ليسررت كافيررة فرري حررد ذاتهررا كتوجرره العمررالء ،بررل يج ر

أن يررتم نقلهررا إلررى

السرور اليرارجي) ، (Benea M.C, 2008, p27لررذلك فالهردف الثراني والثالررث يتعلرق باألسروار
اليارجية ويشير إلى االستثمار في العمالء بهدف تطوير عالقات تجاريرة جديردة اويلرة المردك

والوصرول إلرى ميرزة تنافسرية ،وهرو مبردأ بقراء المؤسسرة فري السرور.

(Paliaga M & Strunje Z,

)2011, p110

ثانيا :المنيج التسويقي الداخلي

إن الفكرة وراء مفهروم المرزيج التسرويقي الرداخلي هرو أنره مجموعرة مرن العناصرر تحرت سريطرة

اإلدارة يرتم دمجهرا لالسرتجابة لمتطلبرات السرور

) p27حيث تتمثل هذه العناصر فيا

المسرتهدفة(Rafiq M & Ahmad P.K, 2002, .

/1المنااتج الاااداخلي :فرري التسررويق اليررارجي ،المنررتج هررو أي شرريء يمكررن للمؤسسررة أن تقدمرره
لتلبيرة الحاجرات ألسرواقها ،أمرا فري التسرويق الرداخلي المنرتج هرو الوظيفرة
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أثر أبعاد التسويق الداخلي على إدارة المعرفة.

) Grayson D, 2014, p283المصحوبة بالمهارات التشر يلية األساسرية لبررامج التردري

الهرادف

لتط رروير معرف ررة الم رروظفين .فم ررن ه ررذا المنظ ررور ،جمي ررع الم رروظفين ف رري المؤسس ررة ه ررم العم ررالء
الررداخليين ويج ر
التنظيمية.

أن يفهم روا كيررف يررؤثرون علررى قيمررة العمررالء اليررارجيين مررن خررالل العمليررة

)(Johari M, 2008, p87

/2السعر الداخلي :عموما ،السعر هو الدفع أو التعويض المقدم مرن اررف اخرر مقابرل سرلعة
أو خدمرة ) (Bakar A et al, p06أمرا فري السرور الرداخلي فالسرعر هرو نظرام مكافرأة المروظفين.
)(Jones P, 1986, p202

/3التااارويج الاااداخلي :إن الحاج ررة إل ررى االتص ررال الفع ررال ب ررين األفك ررار والعملي ررات الجدي رردة ف رري
األسر ر ر روار الداخلي ر ر ررة مهم ر ر ررة ب ر ر ررنفس ق ر ر رردر أهمي ر ر ررة الت ر ر رررويج لمنتج ر ر ررات جدي ر ر رردة إل ر ر ررى العم ر ر ررالء

اليارجيين (Higgins S.H, 1996, p481).لذا يمثل الترويج الرداخلي االتصرال فري مكران العمرل،
ونقررل الرسررائل االيجابيررة الترري تررؤدي إلررى تحقيررق موقررف إيجررابي للموظررف كاسررتيدام التفرراعالت

وجها لوجه ،واالعتراف بالجهود ونظم المكافآت.
فإذا كان الترويج اليارجي يهدف بتعري
يسعى إلى التعري

)(Bakar A et al, p07

المنتج أو اليدمة للعمالء ،فإن الترويج الداخلي

بالمزايا التي يقدمها الموظفين للمنتج الداخلي بنفس الوسائل المستعملة في

التسويق اليارجي ،فالفرر الوحيد هو أن الترويج اليارجي يكون موجه خارع المؤسسة

ويتعامل مع العمالء ،أما الداخلي يكون موجه داخل المؤسسة ويتعامل مع الموظفين.

/4التوزيع الداخلي :يتعلق بمكان العمل الذي يتلقى فيه الموظفين المنتج المقدم لهم ،والمكان
الذي يؤدي فيه الموظف وظيفته ( سهام موسى دربالي ،2009 ،ص ،)41بما يمثل البيئة التي

تحدث فيها المعامالت/المبادالت بين ميتلف األاراف ،أي المؤسسة والعمالء
الداخليين(Abzari M & Chujali H, 2011, p97).

ثالثا :أبعاد التسويق الداخلي

أبد  Berryبأن المؤسسات الناجحة تتمتع بميزة تنافسية مع العمالء ،ويرجع ذلك بأنها

تتمتع بميزة تنافسية مع الموظفين .بحيث تستثمر هذه المؤسسات في نجا ،موظفيها أثناء
العمل بتنفيذ مجموعة من األنشطة والممارسات التنظيمية الرئيسية والتي تشكل التسويق

الداخلي (Papasolomou I, Vrontis D, 2006, p41).حيث تتمثل هذه األنشطة والممارسات
بميتلف األبعاد التي تركز على الموظفين ،وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لكي يكونوا قادرين على

تقديم أفضل اليدمات والمنتجات ،وخلق عالقات ايبة مع العمالء وبالتالي تحقيق الهدف
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الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه وهو رضا العمالء(.رائد ضيف ل الشوابكة ،2010 ،ص)20
وسيتم التركيز في هذه الدراسة على األبعاد التاليةا
 /1التحفين :يعد نظام التحفيز من أهم وظائف الموارد البشرية ،التي تتعلق باالحتفاظ
بالموظفين المؤهلين وتحفيزهم وتشجيعهم بهدف رفع رو ،المعنوية لديهم للوصول إلى أداء

مميز يحقق أهداف المؤسسة( .محمد عواد الزيادات ،2016 ،ص )189حيث أظهر

Wagar

بأن المؤسسات العالمية يمكن أن تكون ناجحة إذا كان الموظفين يمتلكون مهارات عالية مع

تحفيزات مثالية ،وأن القوك العاملة الراضية يمكن أن تؤدي إلى تحقيق منتجات جديدة بأسعار

منيفضة (Ali S.Y , 2016, p128) .فالتحفيز في المؤسسة من المؤثرات األساسية التي تلع

دو ار هاما وحيويا في سلوم األفراد ،من خالله يمكن خلق الرابة لديهم في األداء .وهو بذلك
مسار يعتمد على توفير القدر الكافي من الدافعية لدك األفراد ووضع نظام فعال للحافز الذي
يوجه إلثارة الدوافع والتي بدورها تدفع الموظفين لإلنتاع وتحقق لهم الرضا عن العمل(.هيثم

حمود الشبلي ومروان محمد النسور ،2009 ،ص)195

 /2االتصال الداخلي :يرك  Argentiniبأن االتصال الداخلي في حقيقته يعبر عن خلق جو
من الود واالحترام لجميع القوك العاملة داخل المؤسسة ،كما ينب ي أن تأتي االتصاالت مباشرة
من اإلدارة من مدير إلى نخر ومن موظف إلى مشرف ومن موظف إلى نخر ( .محمد عواد

الزيادات ،2016 ،ص ،)190فعلى مستوك المؤسسة ،يمثل االتصال الداخلي تدفق المعلومات
واألفكار بين أفراد المؤسسة ) (Aleksandra K.S & Rogala A, 2013, p10من أجل توفير
اليدمة مع الجودة المطلوبة .ف  Murphyيرك أن االتصال الداخلي هو أساذ كل تنظيم
ناجح ،وإن التحكم فيه يساعد كافة األعضاء في المؤسسة بانجاز أعمالهم ،وكل رئيس يفشل

في إعطاء المعلومات المناسبة أو تلقيها هو رئيس فاشل (برباوي كمال ،2013 ،ص ،)81أما
 Edighofferفيرك بأنه يمثل مجمو الحوارات وتبادل المعلومات التي تدور بين أعضاء
المؤسسة من أجل تحقيق أهدافها ،فالمعلومة هي وسيلة إستراتيجية حقيقية إذا ما أحسن

استعمالها(.بركان دليلة، ،ص)85-84

 /3التوجه نحو العملي :إقتر ،كل من  Kohli & Jaworskiأن المؤسسة الموجهة نحو
العمالء يج

أن تسعى إلى توليد معلومات عن السور ،حول احتياجات وتفضيالت العمالء،

والمنافسين ونشرها في جميع أنحاء
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ويعرف التوجه نحو العمالء على أنه مجموعة من المعتقدات التي تضع اهتمامات العمالء في
الدرجة األولى مع األخذ بعين االعتبار اهتمامات أصحا ،المصالح ( عبد اإلله سيف الدين

اازي ساعات وشابر تركي أمين ،2012 ،ص ،)343بما ينظر له كآلية تسويق تعالج أهمية
النظر في احتياجات العمالء داخل المؤسسة ) ، (Yusuf G.O et al, 2016, p219أي فهم
حاجات العميل المستهدف ب رض خلق قيمة باستمرار ،لذلك يعتبر التوجه نحو العمالء قوة

تقود التسويق الداخلي(.أقطي جوهرة ،2014 ،ص )90حيث أبد كل من  Narver & Slaterبأن

تطوير نهج التسويق الداخلي يؤدي إلى ثقافة تيلق بعض السلوكيات األبثر كفاءة وفعالية
تؤدي إلى تقديم خدمات فائقة للعمالء ،وبالتالي فهو تقنية إدارية تستيدم لحل المشابل مع

اليدمات الداخلية ،التوجه نحو السور بنجا ،،وتنفيذ اليطط المناسبة للتوجه نحو

العمالء(Mohammadi R et al, 2012, p2339).

 .IIIالمحور الثالث :قدرة أبعاد التسويق الداخلي على إدارة المعرفة

اعتبرت إدارة المعرفة مفهوما لوصف العمليات التي تقوم من خاللها المؤسسات بتطوير

وتنظيم وتبادل المعرفة من أجل تحقيق الميزة التنافسية .حيث توجد عوامل فعالة في إنشاء
واستيدام هذه العمليات ،لذا يعد التسويق الداخلي أحد هذه العوامل بتركيزه على الموظفين
بأصول هامة بالنسبة للمؤسسة ،والتي تعتبر مشاركتها أنشطة ضرورية في تنفيذ برامج إدارة
المعرفة

)(Spodarczyk E & Rudzka K.S, 2008, p313

أوال :أثر التحفين على إدارة المعرفة

يعد المورد البشري أهم عنصر في المؤسسة لتنفيذ أنشطتها وتحقيق أهدافها ،لذا سعت

جل المؤسسات إلى البحث في كيفية حث هذا العنصر على تقديم أفضل ما لديه من مهارات
ومعارف وبذل جهده لصالح مؤسسته ،بما يسهم في تحقيق أهدافها ونموها وتطورها من خالل

االست الل األمثل لعناصر اإلنتاع .فالتحفيز أحد السبل الرئيسية في حث المورد البشري على
تحقيق ذلك(.موسى السعودي ،2013 ،ص )20لذلك تعترف العديد من المؤسسات اليوم بأن

تحفيز الموظفين يتطل

مستوك من االحترام بين اإلدارة والموظفين ،

لتشجيع القدرات

اإلبداعية على خلق وتوليد المعارف الجديدة،والمحافظة على الموظفين المؤهلين بطرر تساهم

في تحقيق الكفاءة والفاعلية للمؤسسة(.محمد جبار الشمري وحامد كريم الحدراوي،2011 ،
ص)197
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ثانيا :أثر االتصال الداخلي على إدارة المعرفة

يرك  Sain Saulieuأن المؤسسة منبع للتعلم الثقافي ،فمن خاللها يتم إعادة تنشئة الفرد

وابتسابه لمعارف وسلوكات جديدة ويعتبر الكثير من الباحثين من بينهم عمر أبتوف أن

الهدف من االتصال الداخلي هو جعل المعرفة تمثل فلسفة المؤسسة( .األمين بلقاضي،

 ،2014ص )69لذا فالتواصل الفعال هو أداة جيدة للحصول على المعارف حول السلوم
البشري والتنفيذ الفعال للت يير داخل المؤسسة ) ، (Kosir S, 2014, p1646كما يتمكن كل أفراد
المؤسسة من تعديل أفكارهم وإبتسا ،مهارات جديدة مما يؤدي إلى زيادة تمكنه من األداء

السليم لمهامه وواجباته نتيجة الرصيد المعرفي الذي أصبح يمتلكه.

وبالتالي فالفرد ال يستطيع أن يحقق أي هدف بدون إتصال ،الحديث والمقابالت

واالجتماعات والتعليمات ،التوجيهات هي وسائل لنقل والمشاركة باألفكار والمعارف وهذا ما
يؤثر مباشرة على نشاط المؤسسة ،مما يسمح لها بمواجهة الت ييرات وتسهيل التكيف مع

المحيط بشكل مستمر .فنجا ،المؤسسة يرتبط بقدرة تعاون أفرادها ،بما أن بناء هذه األخيرة ال
يمكن أن يحدث إال في إاار تبني وتطبيق أسلو ،االتصال الداخلي الذي يعتبر بمثابة رافعة

استراتيجية تساعد على خلق بيئة عمل تعاونية تشجع على العمل الجماعي بما يقود إلى تبادل
المعارف وننشر الممارسات الجيدة وخلق كفاءات لها القدرة على االستجابة الجماعية لمواقف
وظروف محيط العمل( .عبد المالك ججيق وسارة عبيدات ،2014 ،ص)131-127
ثالثا :أثر التوجه نحو العملي على إدارة المعرفة

وفقا لرأي  Nullفإن القيمة الحقيقية للمؤسسة تكمن في القيمة التي تيلقها لعمالئها ،لذلك

فالقيمة ليست في جمع المزيد من المعلومات أو التكنولوجيا المتقدمة ،لكنها تكمن في معرفة
العمالء وكيفية إستيدام هذه المعرفة في بناء العالقات ،وتحقيق الوالء وبالتالي ربحية أعلى.

فالنظرة لموقع العميل االستراتيجي في السور التنافسية اليوم قد ت يرت وأصبح مركز إهتمام
المؤسسة بإعتباره ) ،(Gahremani M & Azar R.S.G.P.A, 2017, p43أحد مصادرها
الرئيسية ،لذا فالعمالء يكتسبون الكثير من المعرفة واليبرة عندما يستيدمون اليدمة أو

يستهلكون المنتج ،بالتالي أصبحت هذه المعرفة واحدة من أهم الموارد فابتسابها يعتبر ميزة
جديدة(Ghanimat E et al, 2014, p710-711).

150

أبحاث اقتصادية وإدارية

أثر أبعاد التسويق الداخلي على إدارة المعرفة.

كما يلع

التوجه بالزبون دو ار حاسما في نجا ،إدارة المعرفة ،ألن الحصول على المعرفة

الصحيحة لألشياص المناسبين في الوقت المناس

تمكن من اتياذ أفضل الق اررات .فتحديد

العمالء ذات القيمة العالية من بين العمالء الحاليين هو أحد قدرات إدارة المعرفة حيث تسمح
بتقديم أداء أفضل وفقا للمنتجات واليدمات المطلوبة.

(Gheisari F& Gheisari T, 2015,

)p225-226

الخاتمة:

يتبين لنا من دراسة أثر أبعاد التسويق الداخلي على إدارة المعرفة ،األهمية التي توليها هذه

األخيرة في تعزيز وتقوية اليبرات والقدرات الجوهرية للعمل ،كما يساعد في تسريع أنشطة

اإلبدا واالبتكار وتحويل الفكرة الجديدة إلى السور.

من أجل جعل إدارة المعرفة ظاهرة دائمة يج

أن يكون هدفها واضحا بشكل جيد بالنسبة

لإلدارة العليا .وللقيام بذلك ،من الضروري ت يير النظرة إلدارة المعرفة من األفكار النظرية إلى
أفكار تطبيقية،

ومن هذا المنطلق ،أصبح االهتمام بالموظفين وتدريبهم وتحفيزهم وتلبية

حاجياتهم وتشجيع التواصل بينهم من أولويات إدارة المعرفة .فالمؤسسات اليوم ،ليست مطالبة

بتطوير قدرات جديدة فقط ولكن أيضا إلجراء ت ييرات رئيسية في سلوم الموظفين إذا ما

أرادت مواببة المؤسسات العالمية.
المراجع:

أوال :المراجع باللية العربية

-1أقطي جوهرة ،أثر القيادة االجتراتي ية على التشارك في المعرفة –دراجة حالة م موعة فنادق جنائرية،-
رسالة مقدمة كمتطل

لنيل شهادة دكتوراه علوم ،تيصه علوم التسيير ،كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم

التسيير ،جامعة بسكرة.2014 ،
-2األمين بلقاضي ،االتصال داخن المؤجسة ،مجلة العلوم االنسانية /جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ،العدد

(.2014 ،)02

 -3أبرم أحمد الطويل ،راد محمد يحي ،عمليات إدارة المعرفة وإنتاجية العمن :العلقة واألثر دراجة

إجتطلعية آلراي المدراي في عينة ما المنظمات الصناعية في محافظة نينوى ،تنمية الرافدين ،)29( 86

.2007
 -4أمل إبراهيم أحمد الحاع عبد وهاني الضمور ،أثر تطبيق التسويق الداخلي في الرلا الوظيفي لموظفي
المبيعات في م موعة االتصاالت األردنية ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ،المجلد( ،)06العدد (،)01

.2010
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-5بركان دليلة ،مساهمة لتصنيف وجائن االتصال الداخلي وفقا لم ال التييير التنظيمي دراجة حالة :الشرةة
ال نائرية للمياه -وحدة بسكرة ،-مديرية الصيانة جوناطراك –بسكرة ،-أاروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل
شهادة دكتوراه علوم ،تيصه تسيير مؤسسات ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة بسكرة،
.2016

-6برباوي كمال ،دور االتصال الداخلي في عملية التييير التنظيمي ،مجلة علمية محكمة تصدر عن األباديمية
األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا ،المجلد ( ،)04العدد (.2013 ،)10

 -7بن أحسن ناصر الدين ،تكامن أنشطة التسويق الداخلي وإدارة جودة الخدمات وأثره على رلا النبون
(دراجة ميدانية لم موعة ما المؤجسات الخدمية)  ،أاروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم ،شعبة التسويق،
قسم العلوم التجارية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة باتنة.2016 ،
 -8رائد ضيف ل الشوابكة ،أثر التسويق الداخلي في تحقيق االلتنام التنظيمي متعدد األبعاد للعامليا في

أمانة عمان الكبرى ،قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال،
بلية األعمال ،جامعة الشرر األوسط.2010 ،

 -9سعد اال

ياسين ،إدارة المعرفة (المفاهيم ،النظم ،التقنيات) ،الطبعة األولى ،دار المناهج للنشر والتوزيع،

عمان ،األردن.2007 ،
 -10ساحي محمد وجوال محمد السعيد ،مدخن التنمية البشرية إلن اح التسويق بالعلقات في المؤجسات
المصرفية ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات ،العدد(.2009 ،)07
 -11سهام موسى دربالي ،واقع ممارجات التسويق الداخلي وأثرها على الرلا الوظيفي –دراجة حالة على
الكادر الطبي والتمريضي في مستشفى الملك المؤجس عبد هللا ال امعي إربد االردن ،قدمت هذه الرسالة

استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال ،قسم إدارة االعمال ،كلية االقتصاد
والعلوم االدارية ،جامعة اليرموم.2009 ،
 -12شفيق إبراهيم حداد وعلي عبد الرضا علي ،اختبار صلحية تطبيق مقياس التسويق الداخلي في بيئة
األعمال األردنية (دراجة تحليلية ألبعاد التسويق الداخلي في البنوك الت ارية في األردن) ،المجلة األردنية في
إدارة األعمال ،المجلد( ،)04العدد (.2008 ،)04

 -13صالح عمرو كرامة الجريري ،أثر التسويق الداخلي وجودة الخدمات في رلا النبون (دراجة تطبيقية
لعينة ما المصارل اليمنية) ،أاروحة دكتوراه في علوم إدارة األعمال ،كلية اإلقتصاد ،قسم إدارة األعمال،
جامعة دمشق .2006
 -14عبد المالك ججيق وسارة عبيدات ،تأثير التشارم المعرفي في تطوير الكفاءات الجماعية (دراسة ميدانية
في شركة ميديترام بالجزائر العاصمة) ،مجلة أداء المؤسسات الجزائرية  ،العدد (.2014 ،)06
-15عبد اللطيف محمود مطر ،إدارة المعرفة والمعلومات ،الطبعة األولى ،دار كنوز للمعرفة العلمية ،عمان،

األردن.2008 ،

-16عزاوي عمر ،عجيلة محمد،مؤجسات المعرفة وثقافة المؤجسات االقتصادية –رؤية مستقبلية ،-مجلة

الباحث ،العدد ،04ورقلة ،الجزائر.2006 ،
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-17علي محمد جبران ،أحمد بن محمد المنصوري ،درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة السلطان
قابوس في جلطنة عمان ما وجهة نظر أعضاي هيئة التدريس فيها ،مجلة جامعة اليليل للبحوث ،المجلد
( ،)10العدد(.2015 ،)02
-18عبد الستار العلي ونخرون،
.2006

المدخن إلى إدارة المعرفة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،

-19عبد اإلله سيف الدين اازي ساعات وشابر تركي أمين ،أثر التوجه نحو السوق على األداي الكلي
لمستشفيات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ،مجلة الباحث ،العدد (.2012 ،)10

-20عبود سعاد ،مساهمة التسويق الداخلي في تنمية رأس المال البشري –دراجة م موعة ما المؤجسات،-

رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في علوم التسيير ،تيصه تسيير المنظمات ،كلية العلوم

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة بسكرة.2017 ،
 -21اسان قاسم داود الالمي ،أميرة شكر ولي البياتي،

تكنولوجيا المعلومات في منظمات األعمال

(االجتخدامات والتطبيقات) ،الورار للنشر والتوزيع ،عمان.2010 ،

 -22فهد بن عبد ل الضويحي ،إدارة المعرفة

في المكتبات ومرابز المعلومات (النظرية والتطبيق)،

،Cybrarians Journalالعدد (.2009 ،)20
 -23مالك محمد المجالي  ،أمين عايد البشابشة ،هاني محمد المجالي ،تأثير أبعاد التسويق الداخلي على رلا
العامليا وأثره عل ى أدائهم في البنوك الت ارية العاملة في محافظة الكرك ،الم لة األردنية في إدارة األعمال،
المجلد ( ،)12العدد (.2016،)03

 -24محمد جبار الشمري وحامد كريم الحدراوي ،عمليات إدارة المعرفة وأثرها في مؤشرات االقتصاد المعرفي

(دراجة تحليلية آلراي عينة ما المؤجسات الرقمية) ،مجلة ال ري للعلوم االقتصادية واإلدارية ،المجلد (،)07

العدد (.2011 ،)18

 -25مطيران عبد ل مطيران ،إدارة نظم المعرفة (رأس المال المعرفي) ،مجلة الرابطة ،المجلد السابع ،العدد
الثالث ،عمان.2007 ،
 -26محمد عبد العظيم أبو النجا ،التسويق المتقدم ،الدار الجامعية ،االسكندرية.2008 ،

 -27مجموعة خبراء ،أثر إدارة المعرفة في أداي المنظمات" بحوث محكمة منتقاة" ،المنظمة العربية للتنمية
اإلدارية ،بحوث ودراسات،القاهرة ،مصر.2014،
 -28موسى السعودي ،أثر الحوافز المادية على الرضا الوظيفي لدك العاملين في مؤسسة الضمان االجتماعي
االردنية دراسة ميدانية ،دراسات ،العلوم االدارية ،المجلد ( ،)40العدد (.2013 ،)01
-29محمد تركي البطاينة و زياد محمد المشاقبة ،إدارة المعرفة بيا النظرية والتطبيق ،الطبعة األولى ،دار
جليس الزمان للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2010 ،
-30مجبل الزم مسلم المالكي ،هندجة المعرفة وإدارتها في البيئة الرقمية ،الورار للنشر والتوزيع ،عمان،
.2010
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 تطوير مقياس التسويق الداخلي واختبار، محمود أحمد عبد ل الفياض وعيسى يوسف سعيد قدادة-31
 المجلد، مجلة جامعة الملك سعود،)صلحية تطبيقه (دراجة تحليلية تطبيقية في ال امعات األردنية الخاصة
.2011 ، الرياض،)02(  العلوم االدارية،)22(
، عمان، العالمي للنشر والتوزيع، دار جدا ار للكتا، الطبعة األولى، إدارة المعرفة، نعيم إبراهيم الظاهر-32

.2009 ،األردن

.2011 ، األردن، إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، إدارة المعرفة،ناصر محمد سعود جرادات ونخرون-33
 الدور ال ديد لمهنة المعلومات في عصر هندجة المعرفة وإدارتها رؤية،نعيمة حسن جبر رزوقي-34
 العدد، 10  المجلة،  مجلة مكتبة الملك فهد الوانية،مستقبلية لدور اختصاصيي المعلومات في إدارة المعرفة
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