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الشكر و التقدير

  

بعد بسم � الرحمان الرحيم الحمد � رب العالمين. حمدا يليق 
بج�ل وجھه وعظيم سلطانه و الص�ة و الس�م على نبينا محمد خاتم 

  ا%نبياء وبعد.

ا%ستاذ  الفاضل  أتوجه بعميق وخالص الشكر و التقدير لمشرفي  
الذي يطيب لي أن أتقدم إليه بأسمى عبارات ا0حترام و فارس طلوش، 

التقدير نظرا لمجھوداته الجبارة التي بذلھا من أجل إخراج ھذا العمل 
  العلمي في أحسن صورة.

وأتقدم بالشكر وا8حترام و التقدير للسادة ا%فاضل عضوي لجنة   
اضعة المناقشة الموقرين على ما بذ8ه من جھد في قراءة رسالتي المتو

  وعلى ما أبداه من مقترحات قيمة بما يثري الرسالة.

أم  - العربي بن مھيدي إلى جامعة الشھيدكما أتقدم بجزيل الشكر   
  من أساتذة وعمال وإداريين وطلبة. - البواقي

و8 يفوتني أن أتوجه بالشكر و التقدير إلى كل من قدم لي   
رتي العلمية المساعدة، وأسھم في إثراء النصح و المشورة في مسي

  فجزاھم � عني خيرا.

  جبار  مراد
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 داءـاإله

  

  أهدي هذا العمل المتواضع إلى كال من:

  الوالدين جزاهم اهللا خير الجزاء .

 ،فاطمة الزهراء، تيمة، إلياس،يحيىوإلى أحبتي وزوجتي وأوالدي

  وإخوتي وأخواتي وجميع أفراد أسرتي.

وأساتذة  المتواضع من أصدقاءكل من له دور في إتمام هذا العمل  وإلى

  .وغيرهم

          

                        

    جبار  مراد                  
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  :مقدمة

يتميز العصر الراھن الذي نعيشه بتزايد سرعة إيقاع ا�بداعات وظھور خدمات جديدة مع   
تسجيل قصر شديد في دورة حياتھا، فالزبون لم يعد يقف عند حاجة معينة و ' يرضى بإشباعھا 

خاصة نتيجة التأثير الكبير للمتغيرات البيئية المختلفة وتزايد كبير في  بخدمة أو سلعة معينة،
المنافسة، وتطور ھائل في التكنولوجيا و العمليات ا�بتكارية، ما يتطلب وفق ذلك من منظمات 
ا=عمال السعي للتوافق مع ذلك وتحقيق النجاح وا'ستمرارية بتقديم كل ما ھو جديد أو محسن 

تلبية رغباتھم ومواجھة المنافسة المتزايدة، بتبني أساليب إدارية وتسويقية جديدة �رضاء الزبائن و
تتAءم وطبيعة مميزات ھاته المرحلة، وخاصة في القطاع الخدمي الذي يشھد التأثير المباشر لھذه 
التغيرات وبصفة أدق القطاع المصرفي الذي يشھد ثورة عارمة فيما يخص تقديم خدمات جديدة 

أثير الكبير و الواضح لتكنولوجيا ا�عAم وا'تصال، والذي ' نلمسه في الواقع يظھر الت
الجزائري الذي ما زال ھذا القطاع فيه يمارس نشاطاته ضمن منظور قديم جدا، ما يتطلب منا 

  الخوض في تحديد مضمون ا�بداع التسويقي في الميدان الخدمي لAرتقاء بعمل ھذا القطاع.

  كالية البحث كالتالي:ومن ذلك مضمون إش

  ما دور ا�بداع التسويقي الخدمي في تحسين ا�داء في البنوك؟

وبغية المساعدة في حل ا�شكالية الموضوعة فقد ارتأينا وضع مجموعة من ا=سئلة الفرعية 
  التالية:

 ما مفھوم ا�بداع وما ھي أبعاده التطبيقية؟ -

 اص في الميدان الخدمي؟ما مضمون ا�بداع في الميدان التسويقي وبشكل خ -

 ما واقع أداء المؤسسات المصرفية الجزائرية؟ -

 كيف يساھم ا�بداع التسويقي في ا2رتقاء بعمل المؤسسات المصرفية الجزائرية؟ -

  بغية المساھمة في ا�جابة عن أسئلة البحث ارتأينا وضع فرضيات الدراسة التالية:

 ا�داء التسويقي للمنظمات المصرفية جانب من جوانب قصور أدائھا العام. د ضعفعي -

 يعد ا�بداع اليوم عنصر ھام ل>رتقاء بأداء المؤسسات بغض النظر عن مجال نشاطھا. -

 يعد ا2ھتمام با�بداع التسويقي جانب مھم ل>رتقاء بأداء المؤسسات المصرفية في الجزائر. -
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  أسباب اختيار الدراسة:

السعي �ثراء جوانب تحقيق ا'رتقاء بأداء المؤسسات المصرفية بالتعرض إلى عنصر ا�بداع  -
 وأثاره على توجھات البنك الخاص و العامة.الخدمات(مفھومه، أبعاده، فوائده)،في قطاع 

 إثراء أكبر لمفاھيم ا�بداع في المجال الخدمي. -

التجارية الجزائرية من خAل التعرض لعنصر المساھمة في خلق التفاتة للنھوض بأداء البنوك  -
 ا�بداع التسويقي الخدمي.

  أھمية الدراسة:

تكمن أھمية الدراسة في كونھا تتناول موضعا مھما وحيويا و ھو دراسة العAقة بين ا�بداع 
التسويقي الخدمي وا=داء لقطاع البنوك التجارية، التي تعمل في قطاع يتسم بدرجة عالية من 

  خاصة في المرحلة الحالية و القادمة وھذا في ضل وجود بنوك خاصة. التنافس

جديد في العمل البنكي وتحسينه يضمن لھا البقاء لھذا فإن البنوك التجارية بحاجة إلى نمط 
  في جو المنافسة في البنكية القادمة. وا'ستمرار

  أھمية الدراسة:

مواجھة التحديات غير المسبوقة تسليط الضوء على أھمية ا�بداع التسويقي الخدمي في  -
 حاضرا ومستقبA التي يواجھھا قطاع البنوك التجارية.

 تأكيد أھمية ودور ا�بداع في تعزيز وتحسين ا=داء لقطاع البنوك التجارية. -

كشف طبيعة العAقة بين ا�بداع التسويقي الخدمي وا=داء للبنوك التجارية من وجھة المديرين  -
 في ھذه البنوك.

ا'قتراحات الAزمة لتعزيز دور ا�بداع التسويقي الخدمي في تحسين ا=داء في البنوك وضع  -
 التجارية.

  منھج الدراسة وا�دوات المستخدمة:

على المنھج الوصفي لتوضيح معالم ا�بداع التسويقي في المؤسسات  ا'عتمادفي الدراسة تم 
 يالجزائر مصرفبداع التسويقي في المصرفية، وكذلك المنھج التحليلي بغية تحليل واقع ا�

  لوضع أفق أحسن للتطبيق من خAل تحليل استبيان.

  

  

  



 العامة  مقدمةال

 

-ج  -  

 

  الدراسات السابقة:

وقبل استعراض بعض النتائج المتوصل إليھا، ومحاولة تقديم بعض التوصيات نود إيراد بعض    
  موضوع ، بشكل أو بأخر ومن بين ھذه الدراسات نذكر:الالدراسات التي تناولت 

دراسة حاتم علي حسين رضا، بعنوان ا�بداع ا�داري وع>قته با�داء الوظيفي، دراسة  −
لقد سعت ھذه الدراسة إلى معرفة مستوى ا�بداع ا�داري لدى  تطبيقية على ا�جھزة ا�منية،

العاملين في ا=جھزة ا=منية، مدى وجود استخدام ا�دارة ا=ساليب التي تحقق مفھوم ا�بداع 
ه، وما ھي عAقة ا�بداع ا�داري في تحسين ا=داء الوظيفي لدى العاملين، ومن أھم ما وتعزز

توصلت إليه نتائج الدراسة: أن ا�بداع ا�داري يؤدي إلى تحسين ا=داء، من خAل ما توفره 
المنظمة من مناخ سليم ومناسب، ينمي الروح ا�بداعية لدى العاملين في المنظمات وإيجاد وسائل 

 رق 'ستغAل المواھب و القدرات الخAقة للعاملين.وط

دراسة مصابيح فوزية، بعنوان " ا�بداع ودوره في رفع من ا�داء وتعزيز تنافسية  −
وقد سعت ھذه الدراسة إلى معرفة ماھية ا�بداع، وإلى أي مدى يسھم ا�بداع في المؤسسات "، 

مؤسسات، وقد خلصت الدراسة إلى أن تطوير المنظمات الحديثة، وكيف يؤثر على تنافسية ال
ا�بداع التكنولوجي يساھم في تدعيم جودة الخدمات وتقليص المخاطر المرتبطة بدخول 

 المنافسين، وفي ا=خير التمتع بقدرات تنافسية عالية.

دور ا2بتكار وا�بداع التسويقي في الخدمات و المنتجات  دراسة (السرحان) بعنوان " −
حيث ھدفت ھذه الدراسة الى المصرفية لتحقيق الميزة التنافسية للبنوك التجارية ا�ردنية". 

توضيح دور ا'بتكار وا�بداع التسويقي في الخدمات المصرفية وا=سعار و الترويج و التوزيع 
 للبنوك التجارية ا=ردنية.   المصرفي لتحقيق الميزة التنافسية

) بعنوان " دور ا�بداع التسويقي و التكنولوجيا في تحقيق 2011دراسة (سالم وآخرون، −

ھدفت ھذه الدراسة  الميزة التنافسية للبنوك العاملة في محافظات غزة من وجھة نظر العم>ء".
نافسية للبنوك العاملة في إلى بيان دور ا�بداع التسويقي و التكنولوجيا في تحقيق الميزة الت

محافظات غزة، حيث تم إبراز ھذا الدور ومدى أھمية في تحقيق الميزة التنافسية با�ضافة إلى 
اختيار العAقة بين المتغيرات المستقلة و التابعة فيھا يتعلق بدور ا�بداع و التكنولوجيا. وقد تم 

تم  ث إذ قام الباحثون بإعداد استبانةاستخدام المنھج الوصف التحليلي للوصول إلى نتائج البح
توزيعھا على عينة عشوائية من عمAء ھذه البنوك وأظھرت نتائج البحث أن البنوك تتبع ا�بداع 
التسويقي بصورة جيدة مما يعمل على تحسين ا=داء للبنك ولكن ھناك بعض القصور التي بينتھا 

دمة ا'نترنت مباشرة للعميل بشكل للعميل بشكل نتائج التحليل و التي كان منھا أن البنك ' يوفر خ
مجاني لدى فتح حساب نت أكانت، وأن البنك ' يھتم بالتغذية الراجعة من العمAء. كما أظھرت 
النتائج أن ھذه البنوك تتابع أخر المستجدات في عالم تكنولوجيا المعلومات وا'تصا'ت و النظم 

ا=خذ بعين ا'عتبار نواحي القصور التي وضحتھا نتائج  المصرفية مما يعزز الميزة التنافسية مع
 التحليل. 



 العامة  مقدمةال

 

-د  -  

 

  ھيكل البحث: -

من أجل معالجة مشكلة الدراسة ومعالجة إشكالية البحث واختيار الفرضيات قمنا بتقسيمه إلى   
فصلين نظريين سيتم التطرق فيھما إلى المفاھيم المرتبطة با�بداع التسويقي  ثAث فصول،

الخدمي بشكل عام وفصل تطبيقي تسبقھم مقدمة تشمل على مختلف ا=بعاد ا=ساسية لموضوع 
البحث وإشكالية، وتعقبھم خاتمة تتضمن نتائج الدراسة وجملة من التوصيات المستمدة من النتائج 

  جاءت فصول ھذه المذكرة على النحو التالي:المتوصل إليھا، و

: الذي عنوانه ا�بداع التسويقي والذي نتناوله من خAل ثAث مباحث، ففي الفصل ا�ول −
المبحث ا=ول: يتم الحديث فيه عن ا�بداع بشكل عام، أما المبحث الثاني فالعرض فيه عن ا�بداع 

 ث عن ا�بداع التسويقي في قطاع الخدمات.التسويقي، بينما المبحث الثالث فقد خصصناه للحدي

: وھو بعنوان العAقة بين ا�بداع وا=داء، والذي يشمل من خAله على مبحثين، الفصل الثاني −
حيث نتناول في المبحث ا=ول ماھية ا=داء، مكوناته، ومعوقاته، أما المبحث الثاني فقد ارتأينا 

 طاع المصرفي.تخصيصه للعAقة بين ا=داء وا�بداع في الق

: المتعلق بالجانب التطبيقي فھو يتضمن دراسة ميداني، حيث حاولنا فيھا معرفة الفصل الثالث −
كيفية تحسين ا=داء التجاري من خAل ا�بداع التسويقي الخدمي بأحد البنوك التجارية الجزائرية، 

، حيث تم تحليل " وكالة أم البواقي CPAحيث وقع اختيارنا على القرض الشعبي الجزائري " 

كيفية تحسين ا=داء التجاري من قبل القرض الشعبي الجزائري خطوة بخطوة وذلك با'عتماد 
 على وثائق البنك المقدمة.

  :حدود الدراسة -

  ضمن ذلك فإننا سنورد حدود زمانية ومكانية وبشرية

 2017إلى غاية  2014فقد شملت الدراسة عملية ا�بداع من سنوات  بالنسبة للحدود الزمانية -

وتأثير ذلك على آداء البنك، وبالنسبة لQستبيان فقد تم توزيعه خAل الفترة الممتدة بين شھري 
  أفريل وماي.

بالنسبة للحدود المكانية: فقد شملت الدراسة القرض الشعبي الجزائري لمدينة أم البواقي، ويرجع  -
إلى كون البنك يعد من البنوك الرائدة مقارنة مع البنوك العمومية الناشطة أو حتى البنوك ذلك 

  الخاصة، كما أن إبتكاراته بالنسبة للخدمات المصرفية ظاھرة للعيان.

بالنسبة للحدود البشرية: فيتمثلون في موظفي القرض الشعبي الجزائري =م البواقي، حيث تم  -
  وھو نفس عدد موظفي البنك. 25تم الحصول على إستبيان،  60منح حوالي 
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  صعوبات الدراسة: -

  :مواجھة العديد من الصعوبات نذكر منھان خAل الدراسة التي تم م

 صعوبة إيجاد المراجع المرتبطة مباشرة بموضوعنا. −

عدم تطبيق ا�بداع التسويقي الخدمي من قبل معظم البنوك في الجزائر وھو  ا=مر صعب  −
 البحث.عملية 

 - محل الدراسة –التحفظ الشديد للمؤسسات الجزائرية خاصة بنك القرض الشعبي الجزائري  −
البحث العلمي وعدم استقبال الھيئات المالية في الجزائر للطلبة المشاركة في وغياب ثقافة 

 الجامعيين ورفض تقديم المساعدة لھم، وذلك بحجة أسرار داخلية خاصة بالمؤسسة وحدھا.
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 :تمھيد

في عالم تتعقد فيه ا�سواق وتشتد فيه المنافسة وتتزايد فيه احتياجات ورغبات العم�ء 
بكفاءة  وتحقيقهأن تكرس مفھوم ا�بداع وا'بتكار في نشاطاتھا  للمنظماتكان 'بد  ،بشكل كبير

ليھا وفعالية للمحافظة على حصتھا السوقية وتلبية احتياجات عم�ئھا ا0نية والمستقبلية والتفوق ع
وتوليد حاجات جديدة بشكل مستمر وتحقيق ميزة تنافسية تستطيع من خ�لھا التغلب على 

المتغيرات تعدد ا�ساسية للبقاء في ظل  ةالركيزي عالمنا الحالي أصبح ف ا�بداع،فمنافسيھا
المؤثرة، وھو ما يقودنا إلى تحديد المفاھيم ا�ساسية ل;بداع، ثم بتخصيص أكثر ا�بداع 

يقي، لنشمل فيما بعد الحديث عن ا�بداع التسويقي في قطاع الخدمات وبتخصيص أكثر التسو
  .الخدمات المصرفية
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  المفاھيم ا�ساسية المحددة ل�بداع :المبحث ا�ول

ما يتطلب دائما بمتطلباته اليوم رھان لبقاء المنظمات في عالم ا�عمال  شكل ا�بداعي
تحديد مفاھيمه أو' ثم الخوض في أنواعه وعناصره  إلىحيث سنتعرض من أجل ذلك  ا�ساسية،
  الرئيسية.

  المطلب ا�ول:عرض �ھم المفاھيم المسندة ل�بداع وأنواعه

�بداع عدة مفاھيم حسب رؤية كل كاتب، حيث من ذلك المفھوم  مفھوم ا�بداع: الفرع ا�ول
1نذكر:

 

 والوعي بمواطنبأنه عملية تحسين للمشك�ت  )torrance,1993ا�بداع حسب تورانس( -

، وصياغة والتنبؤالمعلومات، والبحث عن حلول  والنقص في ا'نسجام والثغرات وعدمالضعف 
حلول  إلىالفرضيات وإعادة صياغتھا أو تعديلھا من أجل التوصل  واختيارفرضيات جديدة، 

  جديدة.

بأنه سمات إستعدادية تضم الط�قة في التفكير  )guilford,1986ا�بداع حسب جيلفورد( -

  .وإعادة تعريف المشكلة إيضاحھا بالتفصي�ت والحساسية للمشك�توالمرونة ولJصالة 

 ويحل مشكلة ما منطقيا. اجتماعياھو إنتاج عقلي جديد ومفيد وأصيل ومقبول ا�بداع: -

عرفته الموسوعة البريطانية أن ا�بداع ھو القدرة على إيجاد حلول لمشكلة أو أداة جديدة أو كما 
  2تتخذه المؤسسة داخليا أو خارجيا.أسلوب جديد 

  أو طريقة جديدة للمنتج أو إعادة تقديمه. ھو ا�تيان بجديد )shumpterا�بداع: حسب ( -

ما يصل إليه الفرد عن طريق بذل جھد كبير  من التعاريف السابقة نستخلص بان ا�بداع ھو كل
ويحقق ھدفه المنشود للوصول إلى فكرة جديدة أو مشروع جديد يراه ويتصوره و' يراه منافسه 

  ة.دولم يفكر فيه من قبل.لذا يقال ا�بداع وليد الفكرة الجدي

 

 

  
  
 

                                                           
  . 20،ص1423-2002،الطبعة األولىعمان-، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، األردناإلبداعفتحي عبد الرحمان جروان،  1
، مجلة العلوم ا�نسانية، جامعة محمد خيضر ا�بداع كمدخل لتطوير تنافسية المؤسسة ا�قتصاديةعبد الرزاق حميدي، 2

  .279، ص2014،مارس34/35بسكرة،العدد
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 كل أشار وا�بداع ومن أجل ذلك ا'بتكارضمن  التعاريف السابقة بعض التداخل بين حيث تسجل 

كما ھو ) Creativity) وا�بداع(Innovation(ا'بتكارإلى الفرق بين  Garand&Corrierمن 

  1:ا0تي موضح في

ھو قيام  Duftجاء به ما حسب ا�بداعيتعلق باستكشاف فكرة جديدة ومتميزة.كما أن  ا�بداع -

  جديدة. وسلوكياتالمؤسسة بقبول وتبني أفكار 

فيتعلق بوضع الفكرة موضع التنفيذ. أو سلعة أو خدمة تقدمھا المؤسسة لزبائنھا،كما  ا0بتكار أما -
ا�ول أو المبكر �حدى ا�فكار من قبل أحد المؤسسات التي  ا'ستخدامعرف على أنه  ا'بتكارأن 

  تنتمي لمجموعة المؤسسات ذات ا�ھداف المشتركة.

، يبقى الكثيرون وا'بتكارلتفرقة بين كل من مصطلحي ا�بداع إ' أنه بالرغم من ھذا التميز و ل
من المنظرين ا�قتصادين يستعملوا ھذين المصطلحين بصفة مرادفة للد'لة على نفس المعنى، من 

توجد ممارسة أو عملية جديدة ومميزة من دون وجود فكرة جديدة ومتميزة، وقد  منطلق أنه '
تعتمد على المنھج الذي يعتمده الباحث في  وا'بتكارالع�قة بين ا�بداع  اعتبر بعض الباحثين أ،

  معالجته لھذه المفاھيم.

تعددت أنواع ا�بداع حسب نظرة لكل كاتب ومن أھم التصنيفات  :أنواع ا�بداعالثانيالفرع 

2يلي: من ا�بداع تتمثل فيما خمسة أنواعالتي لقيت صدى في عالم ا�عمال نذكر 
 

السوق أو محسن مقارنة مع خصائصه  إلىخال منتج جديد د:ويقصد بد إع في المنتجا�بدا −
ا�ساسية، مميزاته التقنية أو كل المكونات غير المادية، إضافة إلى ا'ستعمال المنتظر،أو سھولة 

  ا�ستھ�ك.

:وتعرف على أنھا إدخال طريقة انتاج جديدة أو طريقة جديدة لتقدم ا�بداع في طريقة ا�نتاج −
الخدمات، أو تسليم المنتجات وتظھر نتيجة ذلك سواء في المنتج الجديد أو في جودة المنتج أو 

 تكلفة ا�نتاج و التوزيع.

التوزيع  :يضم مختلف التغيرات التي تحصل على مستوى قنوات البيع،ا�بداع التجاري −
والتعريف الزيادة في المبيعات  إلى والتي تھدفوا�شھار وكل ما يتعلق بالوظيفة التجارية، 

 .الزبونلكسب ثقة  بالع�مة

المقصود به إحداث تغيرات في التنظيم، إنشاء نماذج تنظيمية جديدة تمكن  ا�بداع التنظيمي: −
ات العمل، يتميز ھذا النوع من ا�بداع المؤسسة من أداء مھامھا بمرونة، وإحداث تحسين في ع�ق

نجاعة، مما ينعكس إيجابا على  والتنظيم أكثرجعل أساليب التسيير  إلىبلونه غير المادي، ويھدف 
 سلوك المؤسسة بصفة عامة.

                                                           
، 2014ماي 6و5مؤتمر دولي، ،المصارف ا�س9مية دور ا�بداع التسويقي في إكتساب ميزة تنافسية لمنتوجاتبن يعقوب الطاھر وأخرون،  1

  .4فرحات عباس،سطيف،ص
 .28عبد الرزاق حميدي، مرجع سبق ذكره،ص 2
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 : ويعتبر أھم أنواع ا�بداع 'عتباره أھم ا�سباب الداعمة للنمو علىا�بداع التكنولوجي −
إلى القول ا�بداع التكنولوجي عبارة عن تحويل فكرة معينة  والجزئي ويمكنالكلي المستويين 

لخدمة  تصنيع أو التسويق أو طريقة جديدةقابل للتسويق أو بتحسين منتج في طريق المنتج 
   1.معينة

  2ما يلي:كما أن ھنا تصنيف أخر والمتمثل في

و الحرية ويكون في مجال ا�دب و  : ويتميز بأن المبدعين لھم صفة التلقائية ا�بداع التعبيري −−−−
 الفن و الثقافة .

 :ھو التميز بكفاءة في عمل منتج ما. ا�بداع الفني −−−−

إنتاج أعمال كاملة بأساليب متطورة غير مكررة، وھو غالبا ما يكون في  :ھوا�نتاجيا�بداع  −−−−
 مجال تقديم منتجات كاملة على مختلف أنواعھا وأشكالھا.

 ا�شياءويستلزم براعة في إيجاد مجموعة فريدة أو نادرة من الع�قات خ�ل  :ا�بداع الخ9ق −−−−
 .أو المواد

التابعة لنوع من  والمبادئ وا'فتراضات: ويتضمن تثبيت المعرفة ا�بداع الطارئ أو المفاجئ −−−−
 المعرفة.

عت فھم أساسيات ومبادئ وض والتغلغل في: ويعتم على القدرة على ا'حتراق ا�بداع المتجدد −−−−
 من قبل منافسين آخرين.

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
 .28عبد الرزاق حميدي، مرجع سبق ذكره،ص 1
2 www.acc4avab.com/acc/showthrad.phd/69835.22/02/2017  
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  اوأھم النظريات المفسرة لھومراحل العملية ا�بداعية أبعاد  الثاني:المطلب 

بعاد تقوم عليھا، ما جعلھا تخضع للعديد من النظريات التي حاولت ة ا�بداعية العديد من ا�للعملي
   تفسيرھا.

تقوم العمليات ا�بداعية على أربعة مبادئ رئيسية وھي ا�نسان :أبعاد ا�بداعالفرع ا�ول:
  ا�نتاج ا�بداعي، الظروف. ا�بداعية،المبدع، العملية 

يصل إلى مرحلة تحقيق  الذييرى روجرز وماسلو أن ا�نسان المبدع ھو ا�نسان المبدع:-1

الذات وأن ھذا الشخص 'بد أن يكون سليما من الناحية العقلية ومتكيفا بصورة جيدة في حياته 
  وا'نفعالية.بصورة إبداعية وھو يختلف عن غيره في خصائصه المعرفية 

إلى أن  (sgtein,1968)والباحث شتاين Dellas& Gaier,1970 ويرى كل من دلس وجير

  1:والمتمثلة فيما يليير إلى وجود نمط عام للسمات الشخصية للمبدعين ھناك دليل يش

 ا'ستق�لية. −−−−

 .والقدرات ا'ھتماماتتنوع  −−−−

 المرونة في التفكير. −−−−

 .ا'جتماعيالميل  −−−−

 الثقة بالنفس وا'تزان. −−−−

 حب ا'ستط�ع  −−−−

 حب القيادة. −−−−

 المبادرة. −−−−

 حب السيطرة. −−−−

 حب المغامرة. −−−−

الشعور بالوحدة وعدم ا'رتباط كما بالعملية ا�بداعية  يصف تورانسالعملية ا�بداعية: -2

مع الشيء على ربط وتوصيل ا�شياء الغريبة  والقدرة وصفھا البعض بخطوات حل المشكلة 
بادلتين تفسير العملية ا�بداعية على أنھا الفھم لع�قتين متالمألوف وإنتاج المعاني، كما تبلور 

أنھا شبكة معقدة من الطرق.  Ehrenzweing زويق نويرى إيھز للعمل من خ�ل تجاوزھما

ويرى آخرون أنھا سلسلة من الخطوات يقوم بھا الشخص المبدع وتحدث بمجملھا تغييرا إدراكيا 
  2سريعا نسبيا.

  

                                                           
1
  .28-27، ص2009التوزيع، عمان، ، دار الثقافة للنشر و المدخل إلى اإلبداععبد العزيز،سعيد   

  
2
  .28نفس المرجع، ص  
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معھا التفكير وتتبع الحالة بالبحث  والحيرة ينشأفيري أنھا مرحلة من الشك  Dewiأما ديوي 

فتشير إلى مقومات العملية  Amabile,1983مابيلاأما  ،الحيرة�يجاد مواد تبدد الشك وتبدد 

ا�بداعية حيث تتطلب البعد المعرفي و التدريب و الخبرة و الخصائص الشخصية و الدافعية و 
المثابرة وھي قدرة الفرد على الحضور في البيئة ا'جتماعية بمستوى من الدافعية يوجه نحو 

  المھمة وبناء التصورات �داء المھمة. 
الكثير من الباحثين بأن ا�نتاج ھو ا�بداع الذي يجب أن يتسم  يتفقا�نتاج ا�بداعي:  - 3

بخصائص خاصة مختلفة عن بقية أشكال ومستويات ا�نتاج في مجال ما ومن ھذه الخصائص 
ولقد وصف كل من فوكس ووالس وبارون ا'جتماعي وا�صالة، والرضا الواقعية وعدم التقليد 

  1بأن ا�نتاج ا�بداعي يتصف بما يلي:

 ا�ثبات بشيء جديد ،تركيب وتطوير جديد في القيمة وا�فكار ذات القيمة . −

 .أن يكون الحل أصي� −

:ويقصد بھا العوامل التي تساعد على نمو ا�بداع ومنھا ما يرتبط بالمجتمع أو الظروف- 4
بالشخص المبدع ومنھا ما ھو ثقافي وأسري واجتماعي واقتصادي حيث أن ا�بداع ' يأتي من 

  2.غافر

 : وھي تمر العملية ا�بداعية بستة مراحل أساسية العملية ا�بداعيةمراحل :الفرع الثاني

دراستھا وتمحيصھا تتم في ھذه المرحلة تحدد فيه المشكلة أو الصعوبة مرحلة ا�عداد والتحضير -
ا لكي يكون من جميع جوانبھا وجمع المعلومات عنھا ومعرفة العوامل المؤثرة فيھا وتحليلھ

تطلب حيث تتطلب  فھم عناصر ھذه المشكلة فھما جيدا قبل حلھاا�بداع أكثر فاعلية حيث يجب 
  3مرحلة ا�عداد والتحضير ما يلي:

 التعرف الواضح والمحدد على المشكلة التي تتطلب ح� إبداعيا. ����

 ديه.جمع وتنظيم معلومات حول ھذه المشكلة سواء المتوفرة لديه أو غير المتوفرة ل ����

 صياغة استنتاجات أولية عامة بناء على المتوافر من المعلومات. ����

فحص ا'ستنتاجات العامة مع ضرورة مراعاة التوفيق بين دقة التعميم وموضوعيته وترجع  ����
أھمية ھذه الخطوة إلى أنھا تقود إلى اكتساب معلومات ھامة تساعد في صياغة فرضيات جديدة 

 ات السببية المألوفة لتفسير المشكلة.تزداد صعوبة مع تجاوز ا'ستنتاج

 

                                                           
  .28مرجع سبق ذكره، ص، عبد العزيزسعيد  1
  .31مرجع سبق ذكره، ص 2
3 https://ariwikipedia.org/wiki/01/03/2017  
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تأتي ھذه المرحلة بعد عدة محاو'ت يائسة للتوصل إلى حد إبداعي مرحلة ا0حتضان والكمون:  -
للمشكلة بعد التفكير في كل ا'حتما'ت الممكنة ويحاول المبدع تحويل انتباھه عن المشكلة كأنه 
ينشغل بشيء أخر وقد تطول فترة احتضان الفكرة سنوات وقد تكون بضعة دقائق. إن كثيرا من 

يكون العقل غير واعي ھو ا�قدر على  حيثقبل الوعي أو ال�وعي التفكير يحدث في مستوى ما 
مسح المعلومات المخزونة وتكوين ارتباطات غير عادية بينھا �نه متحرر من قيود العمل و 
الحياة اليومية التي تجعل العقل الواعي محكوما بالقنوات المألوفة ويرى جيلفورد أن ھذه المرحلة 

والبحث عن الحلول أما تورانس  �شعوري و التردد بالقيام بالعملمرحلة من القلق والخوف ال
فيرى أنھا أصعب مراحل العملية ا�بداعية وھي من المراحل الخطرة لما يظھر فيھا الفرد من 

 تقلبات مزاجية ونفسية. 

ھي الحالة التي تحدث فيھا الومضة التي تؤدي إلى فكرة الحل و أو ا�لھام:  مرحلة ا�شراف -
الخروج من المأزق وھي تحدث في وقت ما وفي مكان ما و' يمكن تحديدھا مسبقا وربما تلعب 

وھي مرحلة ، الظروف المحيطة بالمبدع دورا في حدوثھا ويصنفھا البعض أنھا حالة من ا�لھام
  حل المشكلة إلىفكرة الجديدة و التي بدورھا ستؤدي الحاسمة للعقل التي تتولد فيھا ال

العمل ا�بداعي إلى مثابرة وإصرار خ�ل  يحتاج:persistanceمرحلة ا�صرار والمثابرة  -

حل للمشكلة التي  التوصل إلىمرحلة احتضان الفكرة وبعدھا بالرغم عن ا�حباط والفشل وعدم 

يبحث عنها وبدون اإلصرار والمثابرة لدى المبدع فإن الموضوع اإلبداعي الذي يبحث عنه 

  سيتوقف.

بعد أن يكون الفرد قد تدرب بشكل جيد على تكوين التصورات وبعد أن يكون قد مرحلة الجھد: -

ور جديد في ضوء جمع المعلومات وأدرك المعاني وفھمھا فإنه سيكون جاھزا لكي يقوم بأي تص
المعلومات الجيدة و النوعية المختلفة و' بد من توافر الدافع و الرغبة و التحرر الفكري عند الفرد 
كي يكون حرا طليقا من القيود التي تجبره على السير في طريق ' يعجبه و' يتناسب مع ما يريد 

  الوصول إليه.

تمثل حيث لنتائج ا�صلية و المرضية وھي مرحلة الحصول على ا:مرحلة التحقق والبرھان -

ھذه المرحلة مرحلة الحل. و'بد من بذل المزيد من الجھد و الوعي للتغلب على العقاب التي 
الكثير من النظريات الصحية رفضت في بداية ا�مر ،فالعملية ا�بداعية -في العادة –تعترض 

نيكس عن أن ا�رض ھي التي فلقد تحدث كوبر  ،وجدت صحيحةعندما تم مراجعتھا فيما بعد 
تدور حول الشمس آنذاك إ' أن أحدا لم يصدقه ولكن بعد مرور سنين طويلة تأكد الجميع من 

  1صدف نظريته.

                                                           
1 https://ariwikipedia.org/wiki/01/03/2017  
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على صحتھا وتفوقھا على ما  إن الكثير من ا�بداعات بحاجة إلى تجميع ا�دلة والبراھين 
بداعه وأصالته قبل عرضه على على المبدع  أن يتأكد من صحة إيجب في ھذه المرحلة سبقھا،

الناس وان عليه آن يظل فترة زمنية طويلة يراقب إبداعه حتى يتحقق من أنه يستوفي جميع 
القوانين المنطقية و الترتيبية و الجمالية وأنه ' ي�قي أي اعتراض من المجتمع عليه وأنه ' 

ومع ذلك فقد يأتي شخص مبدع  يصدر الحكم النھائي على عمله بل يتوقع دائما النقد من ا0خرين
آخر ليجد نقاط الضعف فيه وتجدر ا�شارة إلى أن ھذه المراحل ليس بالضرورة أن يسير فيھا 

   1المبدع الترتيب.

حسب ذلك تعددت نظريات تفسير ا�بداع  :عرض �ھم نظريات المفسرة ل�بداعالثالثالفرع 
فمنھم من ربطھا بالسحر وا�لھام و العبقرية والجنون  ،وجھات ومنطلقات منظريھا اخت�ف

ومنھم من ربطھا بالوراثة "السمات الشخصية للمبدعين" ومنھم من ربطھا بعلم النفسوالقياس 
النفسي كما فعل فرويد ومنھم من ربطھا بتحقيق الذات مثل ماسلو وروجرز ومنھم من ربطھا 

سوف أو بمكونات ا�بداع أو بالمعرفة، وعليه  دبالتفكير العلمي في حل المشك�ت مثل جيلفور
  نقوم بإلقاء مزيد من الضوء على تفسير ھذه الظاھرة المعقدة من وجھات نظر أصحابھا المختلفة.

أساس نظرية العبقرية فيما يخص ا�بداع ھو التفكير غير العادي لJفراد �نھم  نظرية العبقرية: -
وغريبة ف� بد من أنھم يتعاملون مع ا�رواح أو الجن مال غير مألوفة ‘يأتون بمنتجات أو أ

.فالعبقري حسب ھذه النظرية يستطيع تجاوز المعرفة الحالية وإنتاج شيء جديد بعصاه 
السحرية.إن عامة الناس ينظرون إلى ا�عمال ا�بداعية بأنھا خارقة للعادة والمألوف ويعتقدون أن 

  ف عن عقولھم.المبدعين أناس يمتلكون عقو' جبارة تختل

تعتبر الفلسفة أم العلوم فمعظم العلوم نمت وترعرعت في أحضان الفلسفة، النظرية الفلسفية: -
والفن ولقد حاول الكثير من الف�سفة ومن ذلك أف�طون وسقراط وارسطوا تفسير الجمال 

العادات و تبه،ولھم آراء في المجتمع و الدين وكذلك في  إلى، حتى أن أرسطوا قد تطرق وا�بداع
  ...الخ.الميتافيزيقياالتقاليد و 

فا�بداع وفق رأي ھؤ'ء الف�سفة ھو التأثر بقوى الطبيعة وبقوى إلھية فقد رأى سقراط 
Socrates  بأنه توليد ا�فكار الجديدة المخالفة لما ھو شائع ومألوف في عصرھم. فا�بداع نوع

في روح الشخص المبدع. ولقد شارك أف�طون سقراط نفس  من ا�لھام ا�لھي الذي يضعه
سببه يعود إلى ا�لھام الذي يأتي للفرد في لحظة معينة ثم  أنالتفسير لظاھرة ا�بداع ولقد اعتبر 

   2ينتھي. ويقصد اف�طون با�لھام تلك القوى ا�لھية التي تلھم الفرد �نتاج أفكار أو أعمال إبداعية.
  
  
  

                                                           
1 https://ariwikipedia.org/wiki/01/03/2017  
  .31، مرجع سبق ذكره، صالعزيزعبد سعيد  2
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فيرى أن ا�بداع يخضع لقوانين طبيعية حيث أنه يأتي إما من الفن أو الطبيعة  أما أرسطوا 
، فالطبيعة تنتج مواد أخرى تسمى صناعات تأتي من مھارات وأفكار وقد تأتي عن إلقائيوبشكل 

  طريق الحظ والصدفة.

يرھما با�بداع نذكر فرويد وروجرز وغ اھتمواعلم النفس الذين  ءمن علماالنظرية النفسية:  -

حيث يرو ا�بداع بأنه الخزان الذي يحتوي طاقات ا�نسان وحاجاته وغرائزه ھي التي تدفعه إلى 
اجات الفرد بسبب بعدھا عن توجيه نشاطاته المختلفة وھي ' تستطيع تحقيق ا�شباع الحقيقي لح

التحقيق، جسر العبور الذي يمكن طاقات الفرد من  فھودور في ذلك،  egoا�ناحيث يلعب  الواقع
بالطاقة لكي تستطيع تنفيذ رغباتھا (الدينامية النفسية) ولكن ا�نا ا�نا تقوم بتزويد  Idىالھوولكن 

' تستطيع وصلھا بالواقع حيث مايراد إشباعه من قبل الھو قد يكون مخالفا لسلطة المجتمع و 
ا�نا ا�على وقد مھا لھو ومع  conflictلذلك تقع ا�نا في صراع   Super egoالوالدين الـ

 اتباعفرويد وتترك المعركة تدور في صراع حاد بين الھو وا�نا ا�على لذلك يعتبر ا�ناتضعف 
ع ھو المدخل الرئيسي لتغيير نشاطات الفرد ويمكن شرح طبيعة ھذا الصراع عندما اأن الصر

  1.ا�ھوىتقوم ا�نا بقمع ما تريد 
في ا�نا دور الموجه لھالكي تسير  régressionاجع إنما ھو تر 1952إن ا�بداع في نظر كريس 

لJنا عندا يسمح لھا ٮلھواوفق إشباعات تقرھا ا�نا وھنا يمكن حل الصراع عندما يقف تھديد 
بتحقيق وتوجيه ما تريده. ونستطيع القول أن جميع أطراف مدرسة التحليل النفسي تفسر ا�بداع 

  محتويات ودوافع تقع خارج مجال وعي الفرد. با�دوار التي تقوم بھا

الذي يرى بأن العملية  ا�بداعية التي تتمثل  mondukمندك ا روادھمن النظرية الترابطية:  -
بحيث تتوافر فيھا شروط معينة وان تكون  ،تكوينات جديدة من عناصر إرتباطية إلىفي الوصول 

يقول  ، كماسابقة ارتباطاتبات لم يكن بينھا ذات فائدة أي  تكون ارتباطات بين مثيرات واستجا
نه كلما تباعدت العناصر المترابطة لتكوين الترابط الجديد كان ذلك دلي� على ارتفاع مستوى أ

القدرة على التفكير ا�بداعي بمعنى أنه كلما كان ا'رتباط بعيدا عن المثير و ا'ستجابة كانت 
على رقي مستوى التفكير ا�بداعي شرط أن يكون غريبة وغير مألوفة وجديدة كان ذلك دا' 

  2.بين الناس  Rarenessتكمن في مدى قدرتھا  ا'ستجابةللناتج الجديد فائدة ويقول إن أصالة 

  

  

  

  

  

                                                           
  .48-47سعيد عبد العزيز،مرجع سبق ذكره، ص 1
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  المطلب الثالث : قياس ا�بداع وأھم أساليب تحقيقه

 ھناك العديد من أ�ساليب لتحقيقه. بغية تحقيق فعالية للعملية ا�بداعية يجب قياسه،

يعتبر قياس ا�بداع عنصر ضروريا لتحقيق فعاليته، حيث تتحدد  الفرع ا�ول:قياس ا�بداع
  :االتي تمت من طرف العديد من الكتاب نذكر منھ ا'ختباراتطرق القياس وھذا وفقا للعديد من 

من أوائل من حاولوا قياس ا�بداع من  Gilford:يعتبر العالم ا�مريكي جيلفوردجيلفورداختبار -1

الذي يتحدث عن و 1956خ�ل مشروعه المعروف بنظرية بنية الذكاء (والبناء العقلي) عام 

لقد ربط جيلفورد بين الذكاء ونواتج ا�عمال العقلية عندما يواجه  ،مكونات العقل البشري وا�بداع
يج مركب من عوامل عقلية خاصة يصل الفرد موقفا من المواقف واستنتج بان ذكاء الفرد مز

  قدرة يمكن تلخيصھا فيما يلي: 120 إلىعددھا 

يعرف جيلفورد الط�قة بأنھا "صدور ا�فكار بسھولة"، فھي إذن قدر الفرد على إنتاج الط9قة:  -أ
أكبر عدد من ا�فكار حول موضوع ما في فترة زمنية محددة، وعليه تشير الط�قة إلى القدرة 

  .دام المخزون المعرفي عند الحاجة إليه، لذلك تمثل الجانب الكمي في ا�بداععلى استخ

  :وھي خمسة لعاملياولقد تم التوصل إلى تحديد عدة أنواع من الط�قة عن طريق التحليلي 

)، 5لوحدات الرموز( لتباعديايطلق عليھا أيضا اسم ا�نتاج الط9قة اللفظية أو ط9قة الكلمات:  -

قدرة الفرد على إنتاج أكبر عدد ممكن من ا�لفاظ في وقت محدد، شريطة توافر  ويقصد بھا
 ومن أمثلة ذلك خصائص معينة في تركيب اللفظ دون اھتمام بالمعنى

 "م"وتنتھي بحرف "م" أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تبدأ بحروف  كتابة ����

 التالية :(ك، أ، ن).أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تضم ا�حرف الث�ثة  كتابة ����

 أكبر عدد ممكن من الكلمات المكونة من أربعة أحرف، وتبدأ بحرف ح. ����

أكبر  إنتاجيشير ھذا النوع من الط�قة إلى قدرة الفرد على الط9قة الفكرية أو ط9قة المعاني:  -
مية، أھ ا'ستجابةعدد ممكن من ا�فكار ذات الع�قة بموقف معين في وقت محدد، و' يكون لنوع 

ومن أمثلة  التي يعطيھا المفحوص في زمن محدد ا'ستجاباتوإنما تعطي ا�ھمية الكبيرة لعدد 
1.ذلك

 

المترتبة عن زيادة عدد  النتائجذكر كل مات الممكنة لعلبة معجون الطماطم، ذكر جميع ا'ستخدا
ضوع قصة ما، العناوين المناسبة لموأكبر عدد ممكن من  ، إعطاءسكان الجزائر بمقدار الضعفين

 ساعة. 48أكبر عدد ممكن من النتائج المترتبة على مضاعفة طول اليوم ليصبح  كتابة

                                                           
، 2011، ديسمبر 36، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، عددمجلة العلوم ا�نسانيالتفكير ا�بداعي قدراته ومقاييسه، مزيان غضبان،  1
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لوحدات ا�شكال،حيث يعطي المفحوص رسما  ألتباعدينعتھا جيلفورد با�نتاج  ط9قة ا�شكال: -
تكوين  إلىعلى ھيئة دائرة ويطلب منه إجراء إضافة بسيطة عليه بحيث يصل في نھاية المطاف 

 وبناء أشكال متعددة وحقيقية.

ھي القدرة على التعبير عن ا�فكار بسھولة وصياغتھا في كلمات أو صور ط9قة التعبيرية:  -
 بطريقة تكون فيھا متصلة بغيرھا وم�ئمة لھا.

إن الط�قة التعبيرية تتضمن إصدار أفكار متعددة في موقف معين وتتصف ھذه ا�فكار بالوفرة و 
تميز عامل الط�قة التعبيرية عن ط�قة ا�فكار، فالقدرة على  إلىوھنا يجب أن نشير  التنوع،

  ا�فكار تختلف عن القدرة على صياغة ھذه ا�فكار و التعبير عنھا بأكثر من طريقة. إنتاج

ويقصد بھا سرعة إنتاج كلمات أو صور ذات خصائص محددة المعنى وفي  ط9قة التداعي: -
 فإن ط�قة التداعي تشير إلى القدرة على الفھم اللغوي. محدد، وعليهزمن 

يقصد بھا القدرة على توليد أفكار متنوعة فالشخص المبدع ھو من لديه القدرة على  المرونة: -ب
  تغيير حالته الفعلية لكي تتناسب مع تعقد الموقف ا�بداعي، وللمرونة شك�ن ھما:

قدرة الفرد على تغيير الوجھة الذھنية التي ينظر  إلىالتكيفية تشير العملية  المرونة التكيفية : -
 حل مشكلة محددة. إلىمن خ�لھا 

ا�فكار سرعة الفرد في توليد أكبر عدد ممكن من  إلى: تشير المرونة التلقائية المرونة التلقائية -
  د. المتنوعة المرتبطة بالمشكلة بتلقائية، بحيث تتصف ھذه ا�فكار بالتنوع و التعد

، وھي والتفردوتعني الجدة  ي أكثر الخصائص ارتباطا با�بداعھ :Driinnalityا�صالة -ج

أي أن  الفرد، إليھااستجابات قليلة التكرار داخل الجماعة التي ينتمي  إنتاجالقدرة على  إلىتشير 
كلما قلت درجة شيوع الفكرة زادة درجة أصالتھا.ويختلف عامل ا�صالة عن عاملي الط�قة و 

كمية ا�فكار ا�بداعية التي يقترحه الشخص، بل تعتمد  إلىن ا�صالة ' تشير أالمرونة من حيث 
ما يميزھا  الفرد، وھذا إليھاعلى قيمة تلك ا�فكار ونوعيتھا وجدتھا ضمن الجماعة التي ينتمي 

  عن الط�قة.

نفور الشخص مع تكرارا تصوراته أو أفكاره ھو شخصيا كما ھو ا�مر  إلىتشير  ا�صالة '
، وھذا ما يميزھا عن ا0خرونبالنسبة للمرونة، بل تشير الى النفور من تكراراه ما يفعله 

  1المرونة.
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مواطن الضعف أو النقص في الموقف المثير،  إدراكوھي القدرة على  الحساسية للمشك9ت: - د
فالشخص المبدع يستطيع رؤية الكثير من المشك�ت في الموقف الواحد، �نه يعي نواحي النقص 
و القصور ويحس بالمشك�ت إحساسا مرھقا بسبب نظرته للمشكلة نظرة غير مألوفة، في حين أن 

يثير  تماما بحيث ' يدعو للتساؤل و 'من حولھم قد يرون ھذا الموقف واضحا وعاديا  ا0خرين
  إشكا' أو شعورا بفجوة أو ثغرة فيه.

تتضمن القدرة ا�بداعية تقديم عدة تفصي�ت �شياء محددة، نحو توسيع  التفاصيل أو التوسع: - ه
فكرة ملخصة أو تفصيل موضوع غامض و التفاصيل ھنا تقدر بما يدخله الشخص المبدع من 

. ويشر تورانس إلى أن ا�طفال إليھاالفكرة ا�ساسية التي توصل  تحسينات وإضافات على
ما ينتجونه من  إلىزيادة الكثير من تفاصيل غير الضرورية  إلىالصغار المبدعين يميلون 

رسومات وأشكال وقصص، مثل زيادة عدد الرموش في العين، أو عدد ا�زرار في القميص، أو 
قدرة على معرفة التفاصيل ' تزال غير واضحة المعالم حتى الثمار في الشجرة وغيرھا. إ' أن ال

في كتابات تورانس نفسه مما يتطلب مزيدا من الدراسات للتحقق من أھمية معرفة خاصية 
  1.التفاصيل كإحدى المكونات الرئيسية للتفكير ا�بداعي

 �1966بداعي عام ابول تورانس للتفكير  اختباراتظھرت تورانس للتفكير ا�بداعي: اختبار- 2

بفضل جھوده في ذلك الميدان بعد تسع سنوات من الدراسات العديدة التي قام بھا مع زم�ئه، 
في أكثر  استخدامهفي دراسة ا�بداع حيث تم  ا'ستخدامتورانس ا�وسع من حيث اختبارويعتبر 

وا�سھاب  لةا�صاوتقيس اختبارات تورانس قدرات مثل الط�قة والمرونة و ،دراسة 2000من 

  :قسمين لفظي وشكليتورانس من اختبارحيث يتألف 

: يتضمن سبعة اختبارات فرعية تقيس قدرات الط�قة تورانسختبار التفكير ا�بداعي اللفظي لإ-أ
  والمرونة وا�صالة:

:يطلب من المفحوص توليد أكبر قدر ممكن من ا�سئلة حول مثير ما على شكل توجيه ا�سئلة −
 صورة وذلك 'ستج�ء الموقف أو الحدث الذي تعبر عنه الصورة. 

حيث يطلب من المفحوص كتابة جميع النتائج المترتبة على ذلك الحادث الذي  :تخمين ا�سباب −
 لمدى أو بعيدة المدى.تمثله الصورة السابقة سواء أكانت النواتج قريبة ا

واقتراحات لتطوير لعبة أطفال لتصبح أكثر  أداءيطلب من المفحوص أن يقدم  تحسين ا�نتاج: −
2متعة للھم.

 

 

                                                           
  .109-108مزيان غضبان، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .99سعيد عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص: 2
  



 ا�بداع التسويقي              الفصل ا�ول                                                                

 

-14- 
 

غير مألوفة لعلبة  استعما'تكما يطلب من المفحوص أن يذكر غير المألوفة:  ا0ستعما0ت −
 البيبسي أو لقطع البطاطا أو عصير البرتقال.

يطلب من المفحوص تقديم توقعات متعددة عن موقف مفترض وغير عادي وغير : من ھوفكر  −
حقيقي كان يعرض على المفحوص لحادث ' يمكن أن يحصل مثل نزول خيوط من السماء إلى 

 ا�رض ويطلب من المفحوص أن يذكر ما سيحدث.

1يلي: مما ا'ختباراتتتكون ھذه الشكلية:  ا0ختبارات -ب
 

يعطي المفحوص ورقة بيضاء في وسطھا شكل أسود بيضاوي ويطلب منه رسم  :بناء الصورة −
شيء مثير وغريب يكمل الشكل البيضاوي وعندما تكتمل الصورة يطلب منه تقديم عنوان غير 

 مألوف لھا.

تعرض على المفحوص صور لعشرة أشكال ناقصة ويطلب من المفحوص  تكملة الصورة: –
  لم يفكر بھا أخر من قبل. إضافة أجزاء لھا لتكوين قصة شيقة

صورة ا�زواج من الخيوط ويطلب من الفحوص أن  22يعرض المفحوص الخطوط المتوازنة:  -

ويعطي المفحوص  Titleيكمل ا�زواج ليحص كل زوج يمثل نفسه ثم يطلب منه أن يضع عنوانا 

 عشر دقائق �كمال ما يستطيع.

داع في مجال ا�ب 1965وكوجان في عام و'ش  اختباراتأظھرت إختبارات و0ش وكوجان: -ج

من قبل المعلمين  استخدامھاسھولة  إلىلJطفال با�ضافة  حيث تميزت ھذه ا�ختبارات بم�ئمتھا
حيث تنقسم ھاته ا�ختبارات على قسمين لعب التمثيل ا�يھامي  ،و العاملين في مجال ا�بداع

  التجارب المبكرة.

  فرعية وھي: اختباراتسة خم إلى ا'ختباراتتتفرع ھذه كما 

: حيث يطلب من المفحوص أن يضع قائمة من الشواھد أو ا�مثلة الشواھد وا�مثلة اختبار −
 التي يمكن أن تصدر صوتا. ا�شياءمثالرسم

: حيث يتطلب من المفحوصين أن يذكروا الطرق المختلفة التي البديلة اختبارا 0ستعما0ت −
2السكين، الصحيفة وھكذا وھذا ا�ختيار مكون من ثمانية أسئلة.تمكن أن يستخدموا بھا كل من 
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: حيث يسأل المفحوص عن الجوانب التي تتشابه فيھا ا�شياء مثال بماذا المتشابھات اختبار −
 ...واللحم وھكذا، أو الحليب والتليفزيونيتشابه كل من الراديو 

تقدم للمفحوصين من خ�ل قائمة : حيث يتم استخدام مواد مصورة مرئية معنى الشكل اختبار −
 بالمعاني المحتملة أو تفسير لعدد من أ�شكال التي تعرض عليھم وعددھا ثمانية.

: حيث يضع المفحوصين قائمة التفسيرات لرسم الخط، يتدرج من غير معنى الخط اختبار −
ھذا تفكر؟ درجة السھولة في الرسم، ويوجه للمفحوصين السؤال التالي. لماذا يجعلك  �يالمقنن 

  .In :dais 1986لذي تستطيع عمله ا ما

خ�ل الكتاب الصادر  1962جتزل وجاكسون عام اختبارات: أظھرت جتزل وجاكسوناختبارات - د

اختبارات وتتميز بسھولة خمسة على  ا'ختبارمن قبلھم بعنوان ا�بداء و الذكاء. حيث يحتوي 
  1استعماله وھي تشمل:

كلمة لكل منھا معاني  25يقدم للمفحوص على شكل قائمة مكونة من  :ترابط الكلمات اختبار −

ھا في قائمة تحتوي على أكبر قدر من المعاني تغياصتم دقيقة لي 15مختلفة ويعطي المفحوص 

  وتقاس درجة ا�بداع بالمجموع الكلي للمعاني المختلفة المتضمنة في القائمة.

في  استخدامھاا�شياء ويطلب منه أن يذكر : وفيه يقدم للمفحوص عدد من اختبارا0ستعمال −
  دقيقة. 15خ�ل 

شك� ھندسيا يضم كل منھا أربعة أشكال معقدة  18: يقدم للمفحوص ا�شكال المخفية اختبار −

  ويطلب من المفحوص أ�شكال المعقدة، ويقيس ا�ختبار مدى الدقة عند المفحوص.

دقيقة لوضع  35قصص حذفت منھا نھائيا ويعطي المفحوص  4ويتكون من  :القصص اختبار −

 نھاية طريقة لھا.

فقرا لقضايا متعددة ويطل منه  4يقدم للمفحوص  ا'ختبار: في ھذا المشاكل وحلھا اختبار  −

 دقيقة. 30وضع أكبر قدر ممكن من القضايا لما قدم له من معلومات خ�ل 
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تأخذ أساليب تحفيز ا�بداع عدة أشكال والتي تكون فردية  ا�بداع الفرع الثاني:أساليب تحقيق
  :أو جماعية

وھي أساليب مصممة من أجل تحفيز ا�بداع لدى الفرد إما عن طريق  تحقيق فردية:أساليب -  1

التعلم الذاتي أو بمساعدة المعلم أو المدرب، وھي مصممة أساسا للتعامل مع الخصائص الشخصية 
د وعلى الخيرات المرافقة لمراحل العملية ا�بداعية من تحفيز وإعداد ووضع و العرفية للفر

فرضيات وفحصھا و التوصل إلى النتائج وتقوم ا�ساليب المصممة للتعامل الخصائص الشخصية 
مفاده أن تغير الفرد أمر وارد وأن إزالة المعوقات التي يمكن أن تعترض طريقه  افتراضعلى 

من ناحية الجانب المعرفي فيمكن توسيع  أماالنفسي أو تمثيل ا�دوار وذلك عن طريق الع�ج 
أفاق الفرد المعرفية وتوسيع طرائقه في حل المشك�ت وأمن أبرز ا�ساليب المستخدمة في ا�بداع 

  الفردي التدرب على التأمل و تحفيز الحواس.

ھناك أساليب جماعية لتحفيز ا�بداع كأسلوب العصف الذھني  :جماعيةأساليب تحقيق  -2

ساليب ا�ومن البرامج المعتمدة في ، ا�بداعي وبرنامج تأليف ا�شتات وبرنامج حل المشك�ت
  الفردية والجماعية نجد:

طريقته الخاصة في تعليم  1953أوجد اسبورن عام  برنامج العصف الذھني(�سبورن): −

التي تسمى بالعصف الذھني أو استمطار ا�فكار وحل المشك�ت ا�بداعي التفكير ا�بداعي و 
وھو برنامج جمعي تطرح فيه على المشاركين فكرة أو مشكلة تتطلب ح� حيثيقوم المدرب بكتابة 
المشكلة في مكان بارز في غرفة التدريب ومن ثم يطلب من المتدربين التفكير بحلول لھا حيث 

حت عنوان المشكلة و ' يرفض أو يستثني أو يسخر من أية فكرة يقدمھا يقوم بجمعھا وكتابتھا ت
ي دون تعديل أو تحسين وتعتبر طريقة العصف الذھني من ھا كما ھأي مشارك له ويكتب

وھي مرحلة مھمة من مراحل حل  ،ا�ستراتيجيات الفاعلة في تطوير ا�بداعية عند المتدربين
ح الحلول و البدائل و تتطلب ھذه الطريقة من المدرب أن المشكلة ا�بداعي خاصة عند مرحلة طر

يؤجل النقد عند البدء في تقييم أفكار المتدربين كما يشجع المدرب ا�فكار الغريبة و غير المألوف 
1لدى المتدربين لتطويرھا لتصبح أفكارا عملية وأصيلة وإبداعية.

 

خ�ل ھذا البرنامج مصمم لتعليم الطلبة مجموعة من  :(برنامج كورت) تأليف ا�شتاتبرنامج  −
أكثر إبداعية في حل المشك�ت  ا'تجاھاتوسائل التفكير وإدراك أ�شياء بشكل واضح وتوضيح 

دولة ومن خصائص ھذا البرنامج أنه يوسع التفكير وا�داء ويثير  30وھو مستخدم في أكثر من 

مة بدقة للطلبة بحيث يتدربون على استخدامھا في العقول ويتحداھا ويقدم مھامات تفكيرية مصم
أوضاع ومواقف مختلفة في الحياة و الشرط الرئيسي ھو أن تبقى وسائل وأدوات التفكير ا�بداعية 
ثابتة و لكن ا�وضاع المستخدمة متغيرة ومن خصائص ھذا البرنامج أنه يمكن دمجه في البرنامج 

إعطاء ،تدريس البرنامجعلى المعلم أن يراعي عند الدراسي في المدرسة كجزء من النشاطات و
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التركيز على مھارات ، المحافظة على النظام أثناء الحصة، فقرتين في كل جلسة على ا�قل
1التفكير.

 

  ولكي تنجح مثل ھذه البرامج ف� بد من القيام با0تي: 

 ريبيا.إجراء دراسة مسحية لحاجات الجماعة للتأكد أن مشك�تھا تتطلب برنامجا تد −−−−

 التزام أفراد المجموعة ببرنامج التدريس. −−−−

 تحديد أھداف واضحة قابلة للقياس للتدريب عليھا. −−−−

 تحديد محطات للنجاح لتقيم البرنامج. −−−−

  2:ما يليتتجلى أھم معوقات العملية ا�بداعية في الفرع الثالث: معوقات ا�بداع

 وقات النفسية .عالم -

 المعوقات الذھنية. -

 من داخل المؤسسة.المعوقات البيئية  -

 المعوقات البيئية من خارج المؤسسة. -

  3ھناك من ينظر بأنه معوقات تنظيمية نذكر منھا:كما 

 المبدعين 'كتشافالمديرين با�عمال اليومية الروتينية وعدم توفير أنظمة جيدة  انشغال -
 مصعبة للوقت. واعتبارھاورفض ا�فكار الجديدة 

 فويض ا�عمال الروتينية البسيطة الى العاملين.مركزية ا�دارة وعدم ا�يمان بت -

 عدم ا�يمان بأھمية المشاركة من قبل العاملين. -

 الخوف من التعبير ومقاومة المنظمات له. -

 ا�دارية غير الكفؤة. القيادة -

  ومقترحاتھم، حيث يوصلوا أفكارھم العليابين العاملين و المسؤولين وا�دارة  ا'تصالصعوبة  -
 ويناقشونھا معھم.

  

                                                           
  .137سعيد عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص: 1
  .8، ص2012البعث، سورية، ، جامعة ا�بداع المصرفي في ظل ا0قتصاد المعرفيكنجو عبود كنجو،  2
  .202، دار الراية للنشر و التوزيع، صا�دارة با�فكارسامي "محمد ھشام" حريز،  3
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  �بداع التسويقيالمفاھيم المحددة لالمبحث الثاني: 

بھدف المحافظة على مزياھا  لمنظمات ا�عماليعد ا�بداع التسويقي مدخ� ومتميزا     
وتشجيع ا�بداع و  التنافسية وتطويرھا، فھذا التوجه الحديث ھو توجه إلى تثمين ا�فكار الجديدة،

  الذي يمكن استيعابه وتجسيده في شكل منتجات وخدمات وطرق إنتاج ومناھج عمل جديدة. 

  المطلب ا�ول :عرض �ھم المفاھيم المسندة ل�بداع التسويقي ومحددات تطبيقه

  ل;بداع التسويقي عدة مفاھيم ومحددات يجب أن يأخذ بھا أي رجل تسويق.    

' يختلف مفھوم ا�بداع في المجال التسويقي عن مفھوم  التسويقيمفھوم ا�بداع  الفرع ا�ول:
  ا�بداع بشكل عام حيث يشير إلى:

 تطبيقھا على أرض الواقع. والعمل علىتوليد ا�فكار ودراستھا وبيان جدواھا  -

 العمل على استغ�ل ا�فكار الجديدة بشكل كفئ وفعال لتعظيم المنفعة المتوقعة منھا. -

للدعاية وا�ع�ن بحيث تكون ذات تكاليف منخفضة جدا  إستراتيجيةا�بداع التسويقي ھو  -
وعم�ء أكبر وتعتمد على الجرافيتي، والملصقات، للترويج  وذات كفاءة عالية واستھداف جمھور
  لمنتج(خدمة أو سلعة)أو فكرة معينة.

تنفيذ مجموعة من ا�فكار الخ�قة وغير التقليدية ذلك تصميم و يعني :ا�بداع في مجال التسويق -
كالمنتج أو التوزيع أو الترويج أو ، تطبيقات عملية في أحد مجا'ت المزيج التسويقي وتحويلھا إلى

  غير ذلك. 

  1وبالتالي فإن ا�بداع في مجال التسويق يتصف بعدة خصائص أھمھا:

 تطبيقھا على أرض الواقع.توليد ا�فكار ودراستھا وبيان جدواھا والعمل على  −−−−

 العمل على استغ�ل ا�فكار الجديدة بشكل كفء وفعال لتعظيم المنفعة المتوقعة منھا. −−−−

 شمولية ا�بداع وا'بتكار لجميع عناصر المزيج التسويقي. −−−−

فا�بداع بشكل عام ھو وضع ا�فكار الجديدة أو غير التقليدية مع التطبيق الفعلي في الممارسات 
حيث قد يكون ذلك في عنصر المنتج، سواء كان سلعة أو خدمة أو السعر أم الترويج  التسويقية،

  أو التوزيع، أو في ھاته العناصر مجتمعة.

  

  

                                                           
1
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محددات تطبيق ا�بداع التسويقي أھم  ىتتجل  التسويقيالفرع الثاني: محددات تطبيق ا�بداع 

  1في:

في العملية ا�بداعية التسويقة، حيث أن شكل  :يؤثر طبيعة وحجم المنتوجنوع وطبيعة المنتج  -1

المنتوج(الخدمة أو السلعة) يؤثر على سير العملية ا�بداعية بشكل عام من حيث ا�فكار الجديدة 
 المتبناة و المتوافقة مع ذلك.

:تعتبر طبيعة المؤسسة محددة رئيس ل;بداع ، فالمؤسسة الصناعية أو نوع وطبيعة المؤسسة -2

لف وفقھا عملية سير إجراءات ا�بداع وھي نفس الشيء الذي تلمسه في القطاع الخدمية تخت
  الھادف للربح وغير ھادف للربح.

  �بداع التسويقي حسب ا�ھداف المتوقعة إلى:اتحقيق :يمكن الھدف التسويقي -3

تواجھھا المؤسسة أو معالجة ظاھرة غير مرغوب فيھا وھنا يكون ا�بداع  حل مشكلةل إبداع -
  بارة عن رد فعل.ع

، على عكس ث يكون ا�بداع في ھذه الحالة مبدأا�داء وا'رتقاء به، حي تحسينإبداع بغية  -
وقد تجمع المؤسسة بين ھذين النوعينمع أكثر  ،مجرد رد فعل ھذا عبارة عنالحالة ا�ولى الذي 
  من منتج أو سوق، 

  اتجاھين أساسين ھما: ذلكإلىضمن  : يمكن تقسيم ا�بداع التسويقيحسب العم9ء -4

: وھو موجه نحو المستھلك النھائي، حيث يركز على إشارة الدوافع العاطفية أكثر ا0تجاه ا�ول -
  من تركيزه على إثارة الدوافع العق�نية الرشيدة.

وھو موجه إلى المستھلك الصناعي إذ يركز على الدوافع العق�نية ببعدھا الفني  :ا0تجاه الثاني -
  وا'قتصادي وا'ستثماري.

انط�قا من التصنيفات المختلفة لتطبيق ا�بداع التسويقي، يمكن القول أن ا�بداع التسويق في 
تسويقي وإنما جوھره ' يقتصر على عنصر المنتج (خدمة أو سلعة) فقط كأحد عناصر المزيج ال

  يمتد للعناصر ا�خرى كالسعر و الترويج و التوزيع.
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إن مفھوم ا�بداع التسويقي يتضمن العديد  المطلب الثاني :عناصر وأشكال ا�بداع التسويقي
كما أنه يعني بالدراسة و التطبيق على مستوى العديد من المجا'ت من  التي يأخذ بھا من العناصر
 جھة أخرى. 

عناصر ا�بداع التسويقي في المبادئ الضرورية  ى:تتجلا�ول:عناصر ا�بداع التسويقي الفرع

1والمتجلية في: هلتحقيق الغرض من
 

 وھي حجم النشاطات التسويقية في غضون فترة زمنية محدودة. :Fluencyالط9قة  -

 من موقف تسويقي وآخر و التعامل مع جميع المواقف. ا�نتقال: Flexibilitéالمرونة  -

 الفرد على طرح أفكار تسويقية جديدة لم يسبقه إليھا أحد من قبل. مقدرة: Originalitéا�صالة  -

 مشك9ت التسويقية وإدراك طبيعتھا.القدرة على تحسين ال -

توضح أبعاد  والشاملة التيأي المعالجة الدقيقة : Elaborationالميل إلى إيراد التفاصيل  -

  المسائل التسويقية.

تركز عليھا  والمحاور التييقصد بأشكال ا�بداع الميادين  الثاني: أشكال ا�بداع التسويقي الفرع
  2في: والمتجلية أھمھاا�بداعات وا'بتكارات في المؤسسة لخلق واكتشاف مزايا تنافسية 

تتمتع بدورة حياة طويلة وھذا راجع إلى  المنتجاتلم تعد الكثير من  :المنتجاتا�بداع في  -1

الجيدة بصفة مستمرة دائمة  جاتتمنساھمت بشكل كبير في ظھور  والتطوير التيسرعة البحث 
لمواكبة التجديد المستمر على مستوى رغبات المستھلكين من أجل ضمان حجم المبيعات أكبر 

واختفائھا من السوق يحتم على  المنتجاتتدھور وا'ستمرار،فيسمح للمؤسسة بالتطور للمؤسسة 
المؤسسة ا'قتصادية التفكير في البديل الذي يسمح بتحقيق ا�رباح المقبولة لفترة زمنية أخرى 
تدوم مدة دورة حياة الخدمة، ولن تتحقق ذلك المؤسسة أھدافھا إ' با�بداع في ھذا المجال إما على 

مستوى استخدامات وذلك بھدف إشباع الحاجات و الرغبات المتجددة و مستوى شكلھا وإما على 
  المتغيرة للعم�ء، ومن خ�ل استخدام التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا المعلومات.
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بالنظر إلى التزايد المستمر لظاھرة المنافسة وما تشكله من مخاطر وتھديدات بالنسبة للمؤسسة، 
ما سبق يعود إلى جملة من ا�سباب  إلىنه وذلك وبا�ضافة أصبح أمرا ضروريا ' مناص م

  نوجز أھمھا فيما يلي:

محاولة مجاراة ومواكبة التغيرات التي تحدث في أذواق ومتطلبات العم�ء واتجاھاتھم  -
 السلوكية.

حل مختلف المشاكل التي يطرحھا العم�ء حول الخدمة واستخداماتھا سواء تمثل ھذا الحل في  -
لم يكن العميل على وعي بكيفية إشباعھا، أي كانت حاجة كامن أو غير ظاھرة، أو  إشباع حاجة

 إشباع حاجة تقوم بعض الخدمات الحالية بإشباعھا. 

 التمييز من خ�ل خلق صورة ذھنية للعم�ء اتجاه خدمات المؤسسة. -

يرھا من خلق مزايا تنافسية تكسب المؤسسة القدرة على المحافظة على حصتھا السوقية أو تطو -
  متميزة ومنفردة.    بمنتجاتخ�ل الدخول 

بصفة خاصة ينطوي على العديد من المخاطر و التي ترتفع فيه  المنتجاتإن ا�بداع في مجال 
لذا يتحتم على  ،% 95نسبة الفشل في بعض الحا'ت إلى مستويات قياسية قد تصل حتى نسبة 

  .المؤسسة أن تقوم بكل ما من شأنه أن يخفض درجة المخاطرة المرتبطة

أھمية التسعير بصفة خاصة عند قيام المنظمة بتسعير منتجاتھا تزداد : في التسعير ا�بداع -2

�ول مرة وبعد تسعير المنتجات الجديدة على درجة الجدة أو الحداثة، فكلما كانت المنتجات 
مبتكرة كلما زادت مرونة المنظمة في تسعير منتجاتھا. وعادة تبني معظم المنظمات مبتدعة و

  فلسفة تسعير منتجاتھا الجديدة على ا�ستراتيجيات التي من بينھا:

حيث تقوم المنظمة بوضع أسعار عالية لمنتجاتھا الجديدة التي  التسعير على أساس إغراق السوق،
تقدمھا إلى السوق من أجل كشط العوائد أو' بأول لتغطية التكاليف وھنا فإن المنتج يحتوي على 

 با'نخفاضخصائص فريدة غير موجودة في المنتجات ا�خرى المنافسة، وبعد أن تبدأ المبيعات 
  1وتنجح ا�ستراتيجية في الظروف التالية: المنظمة بتخفيض السعر،تقوم 

 وصورته الذھنية تدعم السعر العالي.جودة المنتج  -

 وجود عدد كافي من الزبائن يريدون ھذا المنتج بھذا السعر. -

 المنافسون غير قادرون على دخول السوق بسھولة. -
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التسويقية والترويجية أن جب على أي شخص أّياً كان موقعه في العملية ي: في الترويج ا�بداع-3

والخطوات التي تشكل القاعدة �عداد الرسائل والحم�ت ا�ع�نية �ستراتيجية ا�بداعية يتفھم ا
 حيث إن العديد منھم يعمل في دعم الفكرة ا�بداعية المقدمة إما بالمشاركة في تقديم ا�فكار أو

  .إعدادھا أو تقييمھا

و' يستثنى من ذلك مدير التسويق ومدير المنتج والباحثون الذين يقومون بتقييم العملية ا�بداعية 
 .وتطوير ع�قة مثمرة مع ا�فراد القائمين با�بداع

الرؤية من أھم عناصر التفكير ا�بداعي الرؤية المتكاملة للموضوعات والبيئة المحيطة  وضوح
فنقص المعلومة آفة ا'بتكار كما إن ا'عتماد على معلومات تقليدية دون الربط فيما بينھا  ،بإع�نك

 إّن وضوح الرؤية يعني بناء إع�نك على المعلومة الصحيحة ھو أبعد ما يكون عن عملية ا'بتكار
على  يعتقد الكثير أن وفرة ا�فكار يجب أن ترتبط بجودتھا ولكن حدود ب� وأفكار خطط.والوافية

 .العكس تماماً فإن وجود البدائل ا'بتكارية وتعددھا ھو المطلوب كّماً وليس كيفاً 

لفريق عملك الحرية الكاملة �بداء وكتابة ما يفكرون فيه مھما كان ومھما اختلف �ن  أعط
المطلوب في ھذه المرحلة ھو الحصر المتكامل لJفكار دون أي عملية تقييم حيث يبدأ البحث 

إذ إن العنصر  ا'بتكاري الفكر نھاية يعنى مشكلة �ي الواحد الحل.والربط والمقارنة لوالتحلي
الحيوي ل;دارة ا�بداعية بقدر توليد الحلول وما تتصف به من مرونة فكرية ھو النظر لJشياء 

 أووإدراك أّن التجّمد عند ، والتجديد باعتباره إضافة مطلوبةبصورة متجددة، والنظر إلى التغيير 
من أھم أسس العملية ا'بتكارية أن تصل إلى ما  الجديد إلى القفزة، فالمسار نھاية يعني جيدة لفكرة

' يصل إليه ا0خرون. فالحفز على العمق الفكري والبحث خلف الطبقة الغنية من الفكر المنقب 
عمل  عنه يعطيك دائما أولوية التفوق. ا�بداع عملية فكرية شاملة قبل أن يكون خطوات

من أفشل ا�ع�نات ما يعد على  الوقت.للعم�ء ا�مثل ا�شباع لتحقيق الجھود تضافر محددة،وھو
وجه السرعة، حيث ' يستطيع مصمم ا�ع�ن أن يرى ا�بعاد الحقيقية لما يفعل وبالتالي قد 

منية يخلّف آثارا وخيمة على المنشأة. من الضروري أن يتم توليد وتقديم ا�فكار في فترة ز
إعادة التجديد من  والتجديد التغيير.الوقت بعض يحتاج الفكرة تطوير أو الجديد تقديم إنّ  محددة،إذ

' تستند في حركتھا على  منظمةوكل  منظمةا�مور الطبيعية وال�زمة لتواجد واستمرار أي 
الكتابة رصد لJفكار التي قد تذھب  كتابة دون إبداع '.السوق من وتخرج تتآكل سوف ا�بداع

سريعاً دون أن تمسك بھا رغم أھميتھا كما إن الكتابة تعطي فرصة �خ�ء المخ وتركه ليبحث 
.ويقتنص أفكاراً أخرى
1  
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يعدد العديد من كتاب ا�ع�ن في مجال الترويج،  ا�بداعية الفعالة ا�ستراتيجيةمقاييس وبالنسبة ل
مجموعة من المقاييس التي تصلح لتقييم العملية ا�بداعية في ا�ع�ن المعاصر ومن أھم ما رآه 
المؤلف تلك السطور التي صاغتھا إحدى وكا'ت ا�ع�ن العالمية لمبدعيھا لتكون دستوراً واجب 

  ما يلي: والتي نوجزھا في ا�تباع

ووضوح؟يجب أن يكون الجمھور المستھدف للمنتج المعلن عنه  ببساطة جھل يقدم ا�ع�ن المنت
قادراً على أن يرى ويدرك في وصفه الغرض من المنتج ولمن يكون ولماذا ھو مثير ل�ھتمام 
وإن خلق ھذه الرؤية الواضحة عن الدور الذي يلعبه ھذا المنتج في حياتھم يعتبر ھو الوظيفة 

 إن.يبدأ أن تقديم البسيط والواضح والمركز ' يمكن للعمل ا�ع�نيا�ولى ل;ع�ن وبدون ھذا ال
ا�ع�ن المتميز يجب أن يكون مبنيا على أكثر المنافع إلحاحا وإقناعا للمستھلك وليس على إحدى 

  المميزات الفريدة التي ليست لھا أھمية بالنسبة للعميل. 

القطاعات السوقية التي سيركز المشروع علي  أومن خ�ل تحديد القطاع في التوزيع: ا�بداع- 4
يمكن  نجاحهثبت  وإذاخدمتھا وعادة يفضل عند دخول سوق جديد التركيز علي قطاع واحد فقط 

المتبعة لتحديد السوق المستھدف حيث يمكن مث�  ا�ساليبانه تعدد  إ'ى أخرقطاعات  إضافة
كل قطاع يمثل فرصة  أنتربطھا ع�قة مشتركة فيما عدا  خدمة عدة قطاعات غير مترابطة أي '

تغطية السوق ككل بتوفير تشكيلة متنوعة من المنتجات كل منتج  أحياناتسويقية جذابة كما يمكن 
  . قطاع معين إليمنھا يوجه 

  (الخدمات المصرفية)المبحث الثالث: الحديث عن ا�بداع التسويقي في قطاع الخدمات

ت اليوم تطور كبير نتيجة ا�بداع في مختلف نشاطاته، ما يتطلب يشھد قطاع الخدما  
  1:التعرض إلى مضامين ھذا ا�بداع للتعرف على أبعاده

  رفيةا�بداع في قطاع الخدمات المص مضامينالمطلب ا�ول: 

الخدمات المصرفية في الوقت الراھن أشكال عديدة نتيجة ا�بداع في خدمة المستھلك بشكل  تعرف
المنھجية العامة العوامل المساعدة والمحددة وإلى المفاھيم المحددة، و عام ما يتطلب منا التعرض

  للتنفيذ. 

  �بداع في قطاع الخدمات المصرفيةالفرع ا�ول: مفھوم ا

وھو تقديم خدمات مصرفية  ل;بداع،في ' يختلف عن المفھوم العام إن مفھوم ا�بداع المصر
تكوين ويمكن ل;بداع المصرفي أن يتجسد في التألق في تقديم الخدمات الحالية، و، مبتكرة وجديدة

  مناسب من الخدمات المصرفية تلبي احتياجات العم�ء وتجعلھم أكثر التصاقاً بالبنك.  مزيج
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ولھذا فإن  الزمن،عن ا�بداع يقترن بالطبع بمعرفة قيمة الوقت وا'ھتمام بعنصر  والحديث 
السرعة في تقديم الخدمة المصرفية، والسرعة في ا'ستجابة لتطلعات العم�ء يحقق للمؤسسة 

  .ا�بداعالمصرفية عنصر 

يقھا إن ا�بداع في العمل المصرفي سواء في إنتاج وتقديم الخدمة المصرفية أو في تسو
وھو المدخل  واستمراره،ھو من المقومات ا�ساسية لبقاء البنك  تسعيرھا،وتوزيعھا وحتى في 

  المصرفي.ا�ساسي في المنافسة المتصاعدة في السوق 

ويؤكد العديد من الباحثين بأن ا�بداع المصرفي يجب أن يتم بمستوى يوازي التحدي القائم 
�بداع محتواه وأھدافه ويعجز عن إنجاز ما ھو مطلوب �ن عدم وصوله إلى ھذا المستوى يفقد ا

ونحن نرى أن البنك المبدع ھو ذلك البنك الذي يطور خدماته بشكل أسرع وأكبر من البنوك 
  المنافسة له , وأكثر استجابة لحاجات العم�ء . 

 Wills Varjo Bankومن أشكال ا�بداع المستخدمة في الحياة العملية قيام بنك ويلز فارجو

باستخدام المدونات وأدوات التواصل ا'جتماعي كاستراتيجيه للحفاظ على عم�ئه ، كما قرر بنك 
أن يدخل مجال التواصل ا'جتماعي مستخدماً أسلوب الفيديو  Deutsche Bankدويتشه

  .ا'فتراضي

ثمة العديد من العوامل والمقومات  العوامل المساعدة على ا�بداع المصرفيني: االفرع الث
  منھا:على ا�بداع المصرفي نذكر  التي تساعد

 العليا.دعم ا�دارة  −−−−

 والتطوير.ا'ھتمام بالبحوث والدراسات  −−−−

 التطبيق.وضع ا�فكار غير التقليدية موضع  −−−−

 إن امت�ك المصارف للميزة التنافسية في عالم اليوم متطلبات ا�بداع المصرفيالفرع الثالث:
تجديد، وعلى المصارف ا'ھتمام بتحقيق يتطلب ا'عتماد على التميز وا'بتكار وا�بداع وال

   1:المتطلبات التالية

المناسبة،  تھيئة البيئة التنظيمية منھا اقتناع ا�دارة العليا للمنظمة و متطلبات إدارية وتنظيميه: -1
متبادلة بين ا�نشطة ا'بتكارية، ووجود ع�قة التنسيق والتكامل والتفاعل بين ا�دارات المھتمة بو

  ا�فراد والمدير ا�على . 

 .متطلبات خاصة بالمعلومات التسويقية وخاصة المعلومات المرتدة  -2

 تضافر رأس المال البشري ورأس المال التقني. -3
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 .متطلبات مالية من أجل تمويل ا�فكار والمشروعات ا�بداعية -4

بل أصبح عنصراً رئيساً ا لم يعد ا�بداع ترف ل�بداع المصرفيالقوى الدافعة الفرع الرابع:
ل�ستمرار �ن الحاجة باتت ملحة للتغيير وإعادة صياغة أدوات العمل لضمان تحقيق أفضل 

كما أصبح ا�بداع مدخ�ً رئيسياً للمنافسة وأحد المقاييس للحكم على نجاح المصارف  نتيجة .
التحديات والمنافسة والتي نذكر منھا وبقاءھا واستمرارھا وثمة قوى دافعة لٌ;بداع المصرفي 

 امحرك الھندسة المالية ھي التي تعد ، غير أننا نشير إلى كونالتغير المستمر في بيئة ا�عمالو
  المصارف.ل;بداع والتنافسية في  يايسرئ

% من حيث استقطابھا 30إن نمو وعي البنوك بتطوير بيئتھا التكنولوجية يزيد من إنتاجيتھا بنحو 

للعم�ء الجدد في إشارة قوية على تنامي قاعدة العمل البنكي بأنظمة الدفع والتحصيل ا'لكترونية 
  الجديدة.

ي تسويق الخدمات المصرفية والتركيز على العم�ء ف ضرورة التطوروتجدر ا�شارة إلى 
وتصنيفھم في مجموعات متجانسة , ويجب أن ' تقتصر دراسة سوق الخدمات المصرفية على 
ا'حتياجات الحالية , بل يجب التنبؤ أيضاً باحتياجات العم�ء في المستقبل والعمل على  جذب 

دام نظام معلومات متكامل في ا�دارة عم�ء جدد ا�مر الذي ' يمكن تحقيقه بدون استخ
  .المصرفية

مجرد اكتشاف طريقة أو طرق إن لنموذج ا�بداعي للخدمات المصرفيةعرض لالفرع الخامس: 
تحسين العمليات المصرفية ليس ھو الھدف النھائي المنشود، وإنما تطبيق التحسين ھو ما تطمح 

وفي ھذا الصدد يمكن ا'ستعانة بما يسمى دورة التحسين أو دورة  إليه المصارف،
  1و التي تتكون من أربع خطوات أساسية ھي:Deming cydiديمنج

: يتم تحديد المجال الذي سوف يتم فيه التحسين وتحديد فرص التحسين الممكنة التخطيط −
ھمية بمكان للوصول على ومجا'ته، ودراسة إمكانية تنفيذ خطوات التحسين، وھذا الخطوة من ا�

 أھداف التحسين.

من مجا'ت التحسين، ومن  إليهالمرحلة يتم تنفيذ ما تم التوصل  ھذه: في القيام بالعمل −
الضروري أن يتم تنفيذ التحسين أو' على نطاق ضيق ومن ثم نشره بعد التأكد من نجاح عملية 

كمثال يمكن التطبيق في فرع واحد من فروع المصرف ومن ثم يعمم التحسين على بقية  التحسين،
 الفروع.

: في ھذه المرحلة يتم تقييم وفحص نتائج تنفيذ التحسين للتأكد من أن التحسين التقييم و الفحص −
 قد حقق النتائج المرجوة منه.

                                                           
  .11كنجو عبود كنجو، مرجع سبق ذكره، ص 1
  



 ا�بداع التسويقي              الفصل ا�ول                                                                

 

-26- 
 

عملية  تحديد*التخطيط: 

الحالية و التوصيل إلى 

 إمكانات التحسين

*التنفيذ: تبني التحسين 

وتحويله الى عملية 

 قياسية

*القيام بالعمل: التنفيذ 

األولي (التجريبي) 

 للتحسين المقترح

*التقييم و الفحص: تقيم 

بيانات التنفيذ التجريبي 

 للتحسين

التحسين وإدخاله في العماليات القياسية للخدمة المصرفية  اعتماد: في ھذه المرحلة يتم التنفيذ −
 ھو موضوع التحسين.

إن نموذج (التخطيط، القيام بالعمل، التقييم والفحص، التنفيذ) نموذج دائري ومستمر و'نھائي،   
وھذا يتبع من عدم محدودية ا�شباع في جودة الخدمات المصرفية، وعدم اكتفاء عم�ء المصارف 

  1ة الجيدة.من الخدم

  

  خطوات عمليات ا�بداع في المصارف) 1-1( رقم شكل

  تطبيق التحسين  باستخدام دائرة ديمنج

  

111  

  

    

  

  

  

  

  .163م، ص2003عمان، ، دار وائل للنشر، المفاھيم والخصائص و التجارب الحديثة، ا'بتكار نجم عبود نجم،إدارةالمصدر: 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .162ص، 2003، دار وائل للنشر، عمان، ائص و التجارب الحديثةالمفاھيم والخص، ا'بتكارنجم عبود نجم،إدارة  1

  

)1(           )4(  

 خطط            نفذ

)2(           )3(  

 اعمل          افحص
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من ا'تجاھات للتحسين، العديد وجد ت �بداع المصرفيالعامة ل تجاھاتا0أھم الفرع السادس: 
  فقط وھما:  'تجاھينبما يتناسب مع الخدمات المصرفية سيكون  أن التركيز غير 

وتتمحور فكرة ھذا ا'تجاه في  From Top To Down: التحسين من أعلى إلى ا�سفل ا�ول -

إزالة كل أشكال ا�ھدار في الموارد المتاحة للمصرف التي تدخل في إنتاج الخدمات المصرفية، 
  فإلغاء خطوة غير ضرورية أو دمج أكثر من خطوة في خطوة واحدة يدخل في ھذا ا�طار.

إضافة ذا ا�تجاھھيشمل :)Frome BettomToup: التحسين من ا�سفل إلى ا�على (الثاني -

مزايا جديدة أو محسنة إلى العملية الحالية، مما يؤدي إلى زيادة جودة الخدمة المصرفية وزيادة 
درجة رضا العميل وموثوقيته تجاه الخدمات التي يقدمھا المصرف، كمثال تقديم كشف حساب 

المقاعد إلى  نصف سنوي (بدون مقابل)، زيادة مستويات الراحة في صالة انتظار العم�ء(تغير
  أكثر فخامة)، تقديم الخدمة في مكان عمل العميل. آخر

وبإمكان المصرف أن يتبع اتجاھين التحسين في آن واحد، حيث يعمل على إزالة أشكال الھدر في 
  نفس الوقت العمل على إضافة مزايا وتحسينات جديدة في خدمات المصرفية.وفي الموارد 

  في قطاع الخدمات المصرفية الشائعة ا�بداع التسويقي أشكال: الثانيالمطلب 

تركز عليھا ا�بداعات وا'بتكارات في المؤسسة  والمحاور التي ا�بداع الميادينيقصد بأشكال 
حيث تتجلى أشكال ا�بداع التسويقي الخدمي المصرفي ، الخدمية لخلق واكتساب مزايا تنافسية

   1فيما يلي:

لم تعد الكثير من الخدمات الحالية  المصرفية في تقديم الخدماتا�بداع أشكال الفرع ا�ول:
ساھمت بشكل كبير في  التي وا�بداع والتطويرتتمتع بدورة حياة طويلة وھذا راجع إلى البحث 

لمواكبة التجديد المستمر على مستوى رغبات الزبائن  ،ظھور خدمات جديدة بصفة مستمرة دائمة
تدھور يسمح للمؤسسة بالتطور وا'ستمرار، كما عات أكبر للمؤسسة من أجل ضمان حجم مبيو

واختفائھا من السوق يحتم على المؤسسة الخدمية التفكير في البديل الذي يسمح بتحقيق  الخدمات
حيث تتجلى ا�شكال الشائعة  مدة دورة حياة الخدمة،مع ا�رباح المقبولة لفترة زمنية أخرى تدوم 

   :دمات المصرفية فيل;بداع في مجال الخ

الم�مح ا'قتصادية لنھاية القرن الماضي النمو الھائل  أبرزمن ا�بداع المصرفي ا�لكتروني: -1

في القطاع الخدمي، وخاصة القطاع المصرفي ما أدى إلى ظھور مستمر لخدمات جديدة تختلف 
فالصناعة المصرفية عرفت تحول جذري فلم تقتصر على عمليات ا�بداع  ،عن تلك المعروفة

فقد تغيرت نظرة المصرف من مجرد " دكان "  ،وا�قراض، وما يرتبط بھا من أنشطة مصرفية
لتجميع ا�موال وإقراضھا، إلى مؤسسة تھدف أو قبل كل شيء إلى تأدية خدمات نافعة للمجتمع 

ما يواجه القطاع المصرفي ، فأرباح والحصول على 'ستمراريةوالنمو والتضمن لنفسھا البقاء 

                                                           
، دراسة حالة الجزائر، ماجستير غير منشورة، جامعة تطور الخدمات المصرفية ودورھا في تفعيل النشاط ا0قتصادينادية عبد الرحيم،  1
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العالمي في السنوات ا�خيرة من تحو'ت جذرية ودخول مؤسسات غير مصرفية ميدان العمل 
إلى إيجاد حلول جديدة وأفكار جديدة ووسائل أدى شدة المنافسة،  واحتدامالمالي المصرفي 

  الشائعة وفق ذلك في: ا�شكالحيث تتجلى المعلومات و الخدمات إلى الزبائن، لتوصيل 

وھي بطاقة تمكن العميل من الحصول على الخدمات البطاقات ا0ئتمانية أو بطاقة ا0عتماد:  −
 من أماكن معينة عند تقديمه لھذه البطاقة.

بكشوف موحدة  عامليھا وزبائنھاتزويد لتستخدم المصارف ھذه الخدمة خدمات الكومبيوتر: −
تبين الضرائب المترتبة على إيراداتھم وتراقب  اتتزودھم بكشوفأوضاعھم، كما بين شاملة ت

  الموجودات في مخازن وغير ذلك من الخدمات.

تشمل ھذه الخدمات أنشطة ا�شراف على عمليات  الخدمات المرتبطة با�وراق المالية: −
حافظ المالية، ، خدمات السمسرة، إدارة الموتسويقھاا�صدارات الجديدة لJوراق المالية 

بتطوير ا�دوات المالية الجديدة، وأصبح قطاع الخدمات المرتبطة با�وراق  والخدمات المرتبطة
المالية من أكثر قطاعات الخدمات المالية ا�كثر ديناميكية في السنوات ا�خيرة خاصة في البيئات 

المالية الحديثة كالمشتقات  المصرفية المتطورة، وذلك نتيجة ا'تجاه نحو تزايد التعامل با�دوات
 المالية والتسنيد وتكامل أسواق ا�وراق المالية وأسواق النقد.

وھي خدمات مصرفية موجھة إلى نخبة العم�ء أو كبار ): VIPالخدمات المصرفية الخاصة بـ( -

أصحاب الثروة، إذ يجري اعتبار العميل عميل خدمات خاصة حسب تعريفات متفاوتة لحجم 
دو'ر فما فوق، في حين تعتبر مؤسسات آخري ھذا  500له، واحتما' ممكن يملكون ثروته ودخ

العميل بأنه ذلك الذي يملك مليون دو'ر وما فوق من ا�صول القابلة 'ستثمار (مثلما سيأخذ به 
" التي VIPloungeللسويسري). وعادة ما تقدم ھذه الخدمات في موقع خاص " USBمصرف 

وجيا العالية كاستخدام أحث أجھزة التلفاز، وخطوط ا'تصال الھاتفية، تكون مزودة بالتكنول
وريتر، وشاشات الكمبيوتر المتعددة لتتمكن ھذه الشريحة من العم�ء من أن تتبع آخر المستجدات 

 و التغيرات المالية وا'قتصادية المحلية على حد سواء.

  1في: ل;بداع التي خضعت كما تتجلى ا�شكال ا�خرى للخدمات المصرفية

حيث يمكن للعميل مراجعة حسابه في أي وقت وكلك مراجعة آخر  مراجعة الحسابات: -
 التعام�ت التي تمت، ويمكن أيضا فتح حساب لدى المصرف من خ�ل استخدام بطاقة ا'ئتمان.

فبعض المصارف  وھذا يعني إمكانية تحويل ا�موال من حساب إلى آخر، تحويل المدخ9ت: -
 تقوم بھذه العملية فور طلب العميل لھا، والبعض ا0خر يأخذ بعض الوقت.

ھنا يمكن للعميل دفع أي فواتير خاصة به من خ�ل موقع المصرف على  دفع الفواتير: -
 ا'نترنيت، وذلك مقابل رسوم معينة وبعض المصارف تقدم ھذه الخدمة مجانا.
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حيث تقوم المصارف عن طريق ھذه الخدمة معرفة  :تحديد المواصفات الخاصة بالعميل -
 تصميم الخدمة التي يريدھا الزبون من خ�ل الصفحة الخاصة به عبر ا'نترنيت.

حيث يتم فتح حساب جاري بفوائد لجذب العم�ء وتشجيعھم على  فتح حساب جاري بفوائد: -
 يات الحسابية فورا.المصارف آلة حاسبة للقيام بالعملاستخدام ا�نترنيت، حيث تصنع بعض 

حيث يمكن الحصول على القروض من خ�ل موقع المصرف على  الحصول على القروض: -
ا'نترنيت فورا. وبا�ضافة إلى ذلك يسمح للعميل بمقارنة أسعار الفائدة للمصارف ا�خرى وذلك 

 من خ�ل الموقع الخاص بالمصرف الذي يتم التعامل معه.

يمكن للعميل مJ ھذا الطلب عن طريق  حيث ائتمانية:مT طلب الحصول على بطاقة  -
البطاقة في المنزل، وذلك بعد المقارنة بين المصارف المختلفة فيما  والحصول علىا�نترنيت 

، وأحد أفضل الميزات ھنا ھو إمكانية الحصول على بطاقة جديدة عند والفوائدسجلت بالرسوم 
 انتھاء ص�حية البطاقة القديمة مباشرة.

مع زيادة درجة التعقد في ا�سواق المالي، يقوم بعض المصارف  مات التخطيط المالي:خد -
بمساعدة العم�ء في إدارة أموالھم حيث يمكن للعميل أن يستخدم موقع المصرف على ا'نترنيت 
بإدخال مجمل العمليات المقترحة، فيقوم المصرف بتحديد أيھا أعلى فائدة وأقل مخاطرة قبل 

 بالقيام بالعملية. إعطاء ا�مر

حيث تسمح بعض المصارف للعميل بمعرفة عروض التأمينات المتاحة  تقديم خدمات تأمينية: -
 بينھا على أفضل عروض التأمينات. والمقارنة فيمابكل أنواعھا 

أي شراء المصرف الفواتير من البائع ودفع قيمتھا له، ثم  خدمات التوكيل ا�لكتروني: -
ابل عمولة من البائع، وتشمل ھذه الخدمة التوكيل مع حق الرجوع على تحصيلھا من المشتري مق

 .والتحصيل إلكترونياالبائع أو دون حق الرجوع، إضافة إلى خصم الفواتير، وتتم عملية المطالبة 

معين،  وفي تاريختستخدم ھذه ا�وامر للدفع لشخص معين  خدمات أوامر الدفع المصرفية: -
العميل، وقد كانت تتم يوديا، غير أنھا ا0ن تتم في بعض المصارف وذلك بناءا على طلب 

BACS.1باستخدام نظام 
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العميل عبر  �لكترونيا إلىوھو النظام الذي يسمح بإرسال الفواتير  الفواتير ا�لكترونية: -
 تكون مطبوعة على الفاتورة ويتم تسديد قيمتھا من خ�ل حساب والمعلومات المطلوبةا'نترنيت 

، تبين أن الفرد النرويجي 2008العميل الجاري �لكترونيا. ففي دراسة أجريت في النرويج سنة 

فاتورة في السنة عبر ا�نترنيت، وأن ھذه الطريقة  61وعن طريق حسابه على الخط يقوم بتسديد 

 مقارنة بالسنوات الماضية. % 12في دفع الفواتير قد سجلت ارتفاعا محسوسا قدره: 

المصارف يتوقف على اختيار منافذ توزيع لتقدم خدماته المصرفية بالشكل المناسب لكي إن نجاح 
تفي بحاجات ورغبات العميل، وعادة ما تقوم المصارف بتوزيع خدماتھا المصرفية من خ�ل عدة 

  قنوات.
الغرض منھا تقديم خدمات السحب وا�يداع وھي أجھزة آلية للمصرف، وآلة الصراف اUلي:  -

في حسابات عم�ء المصرف وذلك بموجب ترتيب آلي يتبعه المصرف، حيث يمكن السحب 
  وا�يداع بموجب بطاقات مصممة لھذا الغرض.

وھي ا0'ت التي تنشر لدى المؤسسات التجارية والخدمية بمختلف نقاط البيع ا�لكترونية:  -
استخدام بطاقات ب�ستيكية أو ذكية للقيام بأداء مدفوعا من مكن للعميل ي تالتأنواعھا وأنشطتھا، و

ته من خ�ل الخصم من حسابه إلكترونيا بتمرير ھذه البطاقة داخل ھذه ا0'ت المتصلة إلكترونيا 
عن طريق التحويل  والقيد المباشربحاسب الصرف ومن خدماتھا، ضمان الشيكات، الدفع 

 مشتري إلى حساب التاجر.ا�لكتروني من حساب ال

أتاحت تقنيات ا'تصال الحديثة للمصارف فرصة توفير خدمات الصيرفة المنزلية أو المكتبية:  -
مبتكرة و حديثة لعم�ئھا و التي من بينھا الصيرفة المنزلية عبر ا'نترنيت وھي ذلك الحاسب  

المصرف ليتمكن من  الشخصي الموجود بالمنزل أو العمل أو أي مكان و الذي يتصل بحاسب
 خ�ل كلمة السر أو رقم سري أو كليھما من إتمام العمليات المصرفية المطلوبة .

حيث يتجه العالم اليوم بخطى متسارعة نحو استخدام الھواتف الجوالة الصيرفة المحمولة:  -
بصورة مطردة ، ا�مر الذي يستلزم تطوير و تحسين استخدامات ھذه الھواتف للعديد من 
ا�غراض، إذ أصبح من الممكن وعن طريقه الوصول إلى شبكة ا�نترنيت واستخدامه في 
التطبيقات المتعلقة بھا. وبالتالي أصبح من الممكن ا'ستع�م عن أرصدة الحسابات أو إجراء 

من عم�ء المصارف يستخدمون ھواتفھم  %11تسويات على الشيكات . ففي فرنسا مث� نجد 

1لى حسابھم الشخصية عندما ' يستطيعون ا�ط�ع عليھا عبر ا�نترنيت.الجوالة ل;ط�ع ع
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  :الحديثة ل;بداع في الخدمة المصرفية فتتجلى فيشكال أما ا�

: في إطار تسھيل العمليات بين بنك وھيئات أخرى خاصة للمؤسسات خدمة فحص عن بعد -
الحسابات، متابعة حركتھا اليومية ا'قتصادية تتم عن بعد وذلك حيث تستطيع المؤسسات فحص 

ومتابعة كل التطورات الحاسبية وكذلك البلوغ لكل العماليات المسجلة في اليوم السابق من خ�ل 
، وتتم عملية فحص الحسابات xلبنك  RTCوPAC–DZنظام الوكالة المتصل بالموقع المركزي 

 :في الصفحة المواليةكما يبنھا الشكل 

  : طريقة الفحص الخاص بالعم9ء )2- 1(رقم الشكل

  

  

  الخدمات  المعروضة              

  

  معالجة فحص الحسابات                           -                                               

 عرض الرصيد                             المعطيات-                                              

  المتعلقة     لحساب أو عدة حسابات                                                         
  بالزبون         للمؤسسة المنظمة                                                           

  المشترك                                                                                        
  في الشبكة                                                                                       

  
  
  
  
 

، 2005-2004قسنطينة،، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة منتوري، ا�تجاھات الحديثة للخدمات المصرفيةسماح ميھوب، المصدر: 
  .92ص

  

من خ�ل الشكل يتضح بأنه بإمكان المؤسسات المتعاملة مع البنك الوصول إلى حساباتھا عن   
وھذا يساعد البنك في  طريق الشبكة المستعملة في الربط و التي تمتاز بدرجة عالية من ا�مان،

الحفاظ على ھذه الفئة من المتعاملين وما لذلك من أثار على حجم الموارد المالية المودعة لدى 
  البنك.

 1مؤسسة
 Xلبنك: خدمات الفحص

  2مؤسسة

  3مؤسسة

 مركز المعطيات

  شبكة    

PAC.DZوRTC 

  شبكة     

PAC.DZوRTC 

معالجة 

ت المعلوما

  التي وصلت

  وكالة

  4  

  وكالة

  3  

  وكالة

  2  

  وكالة

  1  
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: في إطار تدعيم سياسة تقديم الخدمات المصرفية عن بعد. الخدمات المصرفية عبر ا�نترنيت -
بالمؤسسة عن طريق ا'نترنيت حيث يقوم البنك بتوفير خدمة فحص الحسابات الجارية الخاصة 

  من خ�ل مواقع على ا'نترنيت.
  

  : التوزيع النسبي لطلب الخدمة، وبعض القنوات )1-1(رقم جدول        

  الوكالة E-mailالبريد ا�لكتروني  الھاتف   أمثلة عن بعض الخدمات

 %10 %24  %66  أخذ مواعيد 

 30% 57% %13  الحصول على مستندات

 71% 12% 17%  الحصول على نتائج لتوظيف التشغيل 

 85% 8% 7%  الحصول على قرض إستھ�كي

  

  .93ص،2005-2004، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة منتوري، قسنطينة،ا�تجاھات الحديثة للخدمات المصرفيةسماح ميھوب،المصدر: 

  

الجدول ن�حظ أن العمليات الھامة وا�كثر تعقيدا كلھا تتم من خ�ل ا'تصال المباشر  من
بالوكالة، فحين أن الھاتف و البريد ا�لكتروني يستعم�ن للعناصر ا�قل أھمية و التي يمكن 
ا'نتظار فيھا ك الحصول على مستندات، أخذ مواعيد...الخ، بمعنى العمليات الثانوية، ويرجع 

  السبب في ذلك إلى التخوف من المخاطر المصرفية الناتجة عن ھذه القنوات.
وعلى الرغم التخوف من المخاطر المصرفية نجد الكثير من المتعاملين المختلفة عن بعد الحصول 

  .أسفلهعلى الخدمة المصرفية، ويمكن تلخيص ذلك في الجدول 
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  : الخدمات المصرفية عن بعد)2-1(جدول 

  أمثلة عن قنوات البلوغ  أمثلة عن استخدامات الزبون   نمط نوع الع�قة 
   Accésaux informations  الحصول على معلومات  

البلوغ الى المعلومات الداخلية 
  أو الخارجية المطلوبة

معلومات عن المنتجات  -
 البنكية 

 معرفة أسعار العم�ت -

  تسعيرة البورصة -

  ا�نترنيت، المنتال، الھاتف

البلوغ إلى المعلومات الخاصة 
  بالزبون 

 كشف الحساب  -

 فحص الحساب -

  البطاقة المصرفية -

-GAB (الشباك ا0لي)  
-DAB (الموزع ا0لي للنقود)  
  ا�نترنيت، المنتال-

تبادل المعلومات ما بين البنك 
 Simulationوعم�ئه 

يخص تبادل المعلومات فيما  -
تبادل لمعلومات القروض، 

ا�وراق فيما يخص محفظة 
 المالية.

  متابعة الميزانية الخاصة. -

  ا�نترنيت-
الحاسب الشخصي مزود -

 Logicielببرامج خاصة 

money 

   Actions sur le processus  ا�جراءات المطبقة على نظام 
العماليات القاعدية 

Opération de base 

  تحويل البنكي-
  تحصيل الشيكات  -
  فحص الحسابات -
طلبات الحصول على  -

  العم�ت.

-GAB 

- DAB 

  ا�نترنيت -
  المنتال -
  الصوت ا0لي -

  عماليات متطورة 
Opération évoluées 

أمر بيع وشراء ا�وراق -
  منح القروض  المالية،

  ا�نترنيت.-
  )Minitelالمنتال (-

بين ا�شخاص عن  ا0تصا0ت
  بعد

Communication inter 

personnelle a distance  

  

  ا�تصا'ت المباشرة 
Communication en 

temps léel 

البطاقات  استعمالإيقاف -
  المصرفية 

الوضعيات العاملة في  -
الخارج فيما يخص الخدمات 

 البنكية. 

  الھاتفية ا'تصا'تمركز -

  ا�تصا'ت غير المباشرة
Communication en 

temps différé 

 ا'حتجاجات -

  تحديد أو أخذ مواعيد -
 (البريد ا�لكتروني)ا'نترنيت-

  الھاتف. -

  

، 2005-2004، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة منتوري، قسنطينة،ا�تجاھات الحديثة للخدمات المصرفيةسماح ميھوب،المصدر: 
  .91ص
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أن البنوك أصبحت تقدم خدماتھا المصرفية عبر قنوات متعددة وما لھذا  السابق حيث يبين الجدول
، حيث أن تقديم الخدمة المصرفية عن بعد يساعد في تحقيق العديد والزبونفوائد كبيرة على البنك 

  من المزايا منھا:
 سرعة وسھولة الحصول على المعلومات في أي وقت من أي مكان . -

 تكاليف منخفضة مما يساعد على جذبھم.تتيح المعلومات أكثر للزبائن ب -

من خ�ل تجميع المعلومات المختلفة عنھم وتخزينھم في  الزبائنيساعد على التفاعل أكثر من  -
الخدمة  إلىنظام المعلومات الخاص به، وھذا يمكنه من معرفة م�ئتھم كما يساعد على توجيھھم 

 المصرفية التي يحتاجھا ويرغب في الحصول عليھا.

ا�خير يمكن القول بأن القنوات المختلفة تعتبر عناصر متكاملة فيما بينھا وبين القنوات  وفي
أخذ الحصة ا�كبر في الحصول على العديد  ا'نترنيتالتقليدية (البريد، الوكالة). إ' أن استخدام 

  من الخدمات المصرفية وھذا يرجع للمزايا العديدة التي يتميز بھذا ا�خير.

أحد السياسات ا�ستراتيجية البنك السعر في سياسة عتبر ت أشكال ا�بداع في السعرني:الفرع الثا
بون بالشراء على  قرارات الزيعتبر أحد أھم المؤثرات فھو التي تساھم في نجاح تسويق خدماتھا، 

ا�بداع في السعر يقصد ن غير أنه يخضع دائما إلى محدد السياسة النقدية للدولة، فأو عدم شراءھ
ا بطريقة لطرق إبداعية في كيفية تحديد وعرض أسعرھا لزبائنھبنك به عادة أنه محاولة إيجاد ال

، كونھا خدمات متميزة من جھة وذات أسعار هبون على شراء خدماتجذابة ومتميزة تغري الز
تبدو في الظاھر أنھا أقل من المنافسين من جھة أخرى بفضل ھذه ا�شكال ا�بداعية المستخدمة 

 تحديد وعرض السعر.في 

الترويج في المؤسسة بمختلف عناصره كان إن  أشكال ا�بداع في الترويجالفرع الثالث: 
إذا  ،و'زال يمثل شكل خصبا ل;بداع وربما يلي عنصر الخدمة من حيث تبني فكرة ا�بداع

إبداع لخدمة معينة ھي عبارة عن فكرة أولية '  إستراتيجيةإن Peter &Bannettأوضح كل من  

بد أن يتم نقلھا عن طريق الحم�ت ا�ع�نية المختلفة، وأن ا�بداع في ا�ع�ن تعتمد على 
مواھب وعبقرية وتصورات كاتب الرسالة ا�ع�نية، ولكن ليس بتوجه شخصي ذاتي، وإنما 

وم بانتقاء العناصر اللفظية  والعبارات و ينبغي أن تكون منضبطة، وعلى الكاتب ا�بداعي أن يق
الكلمات و الجمل بصورة مدروسة ودقيقة، بحيث يحقق نوعا من الترابط بينما بأسلوب ذكي 
ومتميز، فض� عن القيام بتحديد القرار بخصوص جذب محبة ا�فراد، والى جانب اختيار 

ماركات التجارية وألوان الحركة و العبارات غير اللفظية و التي تتمثل بحا'ت التوضيح العام وال
  1التأثيرات الصوتية.
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، بنكيعد التوزيع أحد عناصر المزيج التسويقي لل أشكال ا�بداع في التوزيعالفرع الرابع: 
 وحيازةوالحيازية من خ�ل تملك  حيث يلعب دورا ھاما في خلق المنفعة المكانية و الزمانية

الزبون الخدمة في الوقت و المكان المناسبين ويتضمن التوزيع جميع الجھود والنشطة التي يتم 
 مستقبل الخدمة إلىأداؤھا من أجل تسھيل وضمان انسياب حركات الخدمات من مقدم الخدمات 

ولتحقيق ھذا الھدف تركز المؤسسة على ما من شأنه أن يعظم من مستوى أداء أنشطة التوزيع 
  عم�ئھا.  ويرضى 

  من بين أشكال ا�بداع في توزيع الخدمات المصرفية نذكر:

وذلك من خ�ل تسليم وتقديم كشف الحسابات عن طريق الفاكس، الصوت  ا�رسالتطوير  -
، البريد ا�لكتروني و الفحص عن طريق ا�نترنيت SMS)، الرسائل القصيرة Vocalالھاتفي(

 سا وطول أيام ا�سبوع.24سا/ 24لمدة 

حساب آخر،  إلىإلى إمكانية التحويل من حساب بما يؤدي توسيع الخدمات المصرفي عن بعد  -
  محاكاة القروض عن طريق ا�نترنيت، طلب الشيكات و البلوغ المباشر لبورصته القيم المنقولة.

  1بالمھام التالية:التي تقوم وضع شبكات للربط بين وكا'ت و -

 وكالة كانت.تمكين العميل من السحب من أي  ����

 .الوكا'ت تحويل المعلومات مابين ����

 بالفرع باتجاه الموقع المركزي. والمعلومات الخاصةنقل المعطيات  ����

 صيانة عن بعد للنظام وإمكانية إرسال بعض الرسائل ا�لكترونية. ����

 التمكين من البحث في المعلومات الكبيرة باستخدام قاعدة المعلومات. ����

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .94-93، صمرجع سبق ذكرهسماح ميھوب،  1
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  في الشكل التالي:  حيث يمكن توضيح آلية عمل شبكات الربط بين الوكا'ت

  :ا0تصا0ت المباشرة بين الوكا0ت )3- 1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  معالجة ا�جالة
  (مراقبة، تنفيذ العملية، تأسيس وبناء ا�جابة)

  

  

  

، 2005-2004، قسنطينة،منتوريغير منشورة، جامعة  مذكرة ماجستير، الحديثة للخدمات المصرفية ا0تجاھات،ميھوب سماحالمصدر: 
  .91ص

  

 ھاإ' أن الوكا'ت،بساطة ا�نظمة المستخدمة في نقل المعلومات والبيانات المختلفة بين  رغمف  
كما يساعد البنك في جذب العديد  ك في خفض العديد من التكاليف وا'قتصار الوقتوالبن ساعدت

  من العم�ء (الزبائن).

خاصة بعد انتشار شبكات ا'تصال الفوري للبنوك بتفويض وظائف خدمة العم�ء " سمح  ا�بداعف
بعة للغير، فيجعل وظائف ا�بداع المرتبطة غير شبكات ا'تصال " إلى منافذ التجزئة التا

من خ�ل منافذ التجزئة الكائنة في كل قرية وكل  بشكل آمن متاحةالسداد، بالسحب و خصوصا
  حي، سيكون ھناك فرصة لزيادة ا�ثر الحقيق للبنوك.

  

  

  

  شبكة

DZ-PAC 

تسليم الرسالة أو 

  الرسالة عريضة
الوكالة 

المستلمة 
للرسالة 
Récep

Trice  

  

رجوع اإلجابة 

 (الرسالة)

تسليم الرسالة 
 أو العريضة

رجوع اإلجابة 

 (الرسالة)

الوكالة 
المستلمة 
للرسالة 

RécepT

rice  

 

  جھاز كمبيوتر

حجز الرسالة أو 
 Requeteالعريضة 

معالجة ا�جابة 
 (معالجة العملية)
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من و التواصل العالمية شبكاتفرص من  اقتناصكما حقق ا�بداع في الخدمات المصرفية من 
حيث يتم توزيع معظم الخدمات المتاحة في شتى أنحاء العالم من خ�ل قنوات ، منافذ التجزئة

تابعة للغير فمقدم الخدمات يستعينون بأشخاص آخرين لتقديم الخدمات ذات الصلة بھا. وھذا ا�مر 
، وتقاسم التكاليف مع ةوالخدمات اللوجيستييسمح لمنتج الخدمة با'عتماد على شبكات التجزئة 

وتحويل تلك التكاليف إلى تكاليف متغيرة مع آخرين، وتحويل تلك التكاليف إلى تكاليف  آخرين،
متغيرة على أساس حجم المبيعات و الخدمات والمعام�ت، وربما يكون القطاع المصرفي ھو 

  . 1القطاع الوحيد الذي تظل فيه الخدمات المباشرة ھي ا�مر المعتاد

  
  نافذ التجزئة: عملية ا0تصال وم)4-1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  شبكات اتصال منتشرة بشكل             ا'نتشار السريع للھواتف المحمولة
  معام�ت فورية من             استخدام قاعدة التليفونات المنتشرة واسع  توفير

  كبديل عن البطاقات البنكية        أي مكان تقريبا
  ومحطات نقاط البيع                            

  

  

مؤسسة بيل وميلينداغيتس، أوت  ،تنظيم نماذج مصرفية جديدة تسمح بتوفير خدمات مالية للجميع، مداخلة كلير الكساندر وآخرون،المصدر: 
  .3.ص 2010

  
  
  
  
  

                                                           
، 2010، مؤسسة بيل وميليندا غيتس، أوت تنظيم نماذج مصرفية جديدة تسمح بتوفير خدمات مالية للجميع، مداخلةألكساندر وآخرون، كلير  1

  .3ص

  منافذ التجزئة في كل قرية وكل حي .

 استخدام المباني الحالية-

تحويل تكاليف الصراف الثابتة الى    -
 مو'ت متغيرة للمنافذع
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  قطاع الخدمات المصرفية على: أثار ا�بداع التسويقي الثالثالمطلب 

  :حيث نذكر منھا�بداع التسويقي أثار في قطاع الخدمات المصرفية، ا حقق

الخدمات وبالنظر إلى تزايد المستمر  إن ا�بداع في قطاع أثار ا�بداع في الخدمةالفرع ا�ول:
لظاھرة المنافسة وما تشكله من مخاطر وتھديدات بالنسبة للمؤسسة أصبح أمرا ' مناص منه 

 وذلك وبا�ضافة إلى ما سبق يعود إلى جملة من ا�سباب نوجز أھمھا فيما يلي:

 التغيرات التي تحدث في أذواق ومتطلبات الزبائن واتجاھاتھم السلوكية. محاولة -

حل مختلف المشاكل التي يطرحھا الزبائن حول الخدمة واستخداماته: سواء تمثل ھذا الحل في  -
إشباع حاجة لم يمكن الزبون على وعي بكيفية إشباعھا، أي كانت حاجة كامنة أو غير ظاھرة، أو 

الخدمات الحالية بإشباعھا، ولكن تقدم المؤسسة خدماتھا يشبعھا بشكل إشباع حاجة تقوم بعض 
أفضل، و التقليل من أثر وصول بعض الخدمات إلى مراحل التدھور من مراحل دورة حياتھا 

 على إيرادات وأرباح المؤسسة.

 التميز من خ�ل خلق صورة ذھنية للزبائن تجاه خدمات المؤسسة المصرفية. -

تكسب المؤسسة القدرة على المحافظة على حصتھا السوقية أو تطويرھا من خلق مزايا تنافسية  -
 خ�ل الدخول بخدمات متميزة ومنفردة.

 تحقيق القيادة الفورية للع�مة التجارية. -

 تحسين الصورة الذھنية للمؤسسة تجاه متلقي الخدمة من طرف الزبائن. -

المبيعات وما يترتب على ذلك من زيادة في ا�رباح ومن ثم تحقيق من ا'ستق�لية المالية  زيادة -
 للمؤسسة من خ�ل زيادة قدرتھا على التمويل الذاتي.

المصرفي على ا�بداع التسويقي سياسة  تتجلى أھم آثار آثار ا�بداع في السعرالفرع الثاني:

1:في سياسة التسعير
 

 ستفادة من نتائج التقدم التكنولوجي.مشاركة الزبائن با' -

 المتاحة. والفعال للمواردا'ستخدام الكامل  -

 .تحقيق عائد ا'ستثمار من خ�ل زيادة المبيعات بفضل ا�سعار التنافسية -

 .وتحسينھاالمحافظة السوقية للمبيعات  -

 حاجات ورغبات الزبائن. إشباع مختلف -
                                                           

  .12-11بن يعقوب الطاھر وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 1
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في البنك المحافظة على الصورة الذھنية لدى الزبائن من خ�ل إحداث التميز المناسب لخدمات  -
من البنك قدمه ييمكن أن يساھم بشكل فعال في إدراك الفروقات بين ما  والذي أذھان الزبائن، 

1المنافسة ا�خرى. البنوكخدمات وما تقدمه 
 

إن ا�بداع في الترويج يترك آثار داخل قطاع الخدمات  آثار ا�بداع في الترويجالفرع الثالث: 
ا�بداع ' يكمن في ا�ع�ن فقط بل يتعداه ليشمل أيضا بقية عناصر المزيج ، فالمصرفية

  2الترويجي، حيث نجد صوره تتمثل فيما يلي:

حيث يتم اللجوء إلى ا�بداع في مجال البيع الشخصي  أثار ا�بداع في البيع الشخصي:   −
�مثلة على ا'بتكار في مجال البيع الشخصي ا'ت نجاح العملية البيعية، ومن اكوسيلة لزيادة احتم

ا'عتراضات، حيث أن ھناك أساليب  والرد علىالحصول على معلومات عن الزبائن المرتقبين 
مثل فحص صفحة إع�نات المبتكرين واللجوء إلى جديدة للحصول على مثل ھذه المعلومات 

 ا'ستد'ل عن طريق ا0خرين.

حيث تعد سياسة تنشيط أو تحفيز المبيعات أحد أھم  أثار ا�بداع في تنشيط المبيعات:   −
المجا'ت الجد خصبة لممارسة ا�بداع التسويقي، حيث تحاول المؤسسات جاھدة أن تأتي بوسائل 

ا وتحقق الھدف المرجو منه من خ�ل اكتساب وتعظيم العديد من مزايا مبتكرة لتتميز عن غيرھ
 المؤسسة.

يعتمد ا�بداع في مجال النشر بالدرجة ا�ولى على ما تم نشره و  أثار ا�بداع في النشر:   −
الوقت الذي يتم فيه النشر و الوسيلة الم�ئمة لذلك، وبالتالي فھو يرتبط بالدرجة ا�ولى بممارسات 

 ة أو إدارية مبتكرة ثم يتم اختيار ما يتم نشره فيھا.تسويقي

إن المؤسسة تقوم بتصميم إع�ن مبتكرة من خ�ل عرض أشياء  آثار ا�بداع في ا�ع9ن  −
جديدة للخدمة من أجل ا'ستخدامات الجديدة إلى الزبائن وإقناعھم لھا، ويؤدي ا�ع�ن عموما 

مبدع يدعم ويزيد من فعاليتھا. كذلك تقوم المؤسسة من دورا أساسيا ففي ھذه العملية، وا�ع�ن ال
 خ�ل ا�بداع في مجال ا�ع�ن لجذب انتباه الزبائن إلى ا�ع�ن.

يلعب دوراً ،فھو التوزيع أحد عناصر المزيج التسويقي يعد  التوزيعالفرع الرابع: أثار ا�بداع في 
المكان  فيالخدمات إلى المستھلكين والمكانية من خ�ل إيصال  مھماً في خلق المنفعة الزمانية

 .الخدمات. ويتضمن جميع ا�نشطة التي يتم أداؤھا من أجل انسياب المناسبينوالزمان 

  

  

  

                                                           
  .12بن يعقوب الطاھر وآخرون، ص 1
  . 25- 24، ص 2010-2009، مذكرة ماستر غير منشورة،جامعة دمشق، على عناصر المزيج التسويقي أثر ا�بداع وا�بتكارمرھق ا�براھيم،  2
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  1:وسوف نعرض بعض الحا'ت العملية في ا'بتكار في مجال التوزيع

ال التوزيع في الو'يات من ا'بتكارات الناجحة في مجمستوى وضع ا�صناف على ا�رفف:  •
أن تجذب نظر  المتحدة ا�مريكية, ذلك الذي يتمثل في وضع أصناف المنتجات التي يمكن

ا�طفال(ا�لعاب والعبوات التي تأخذ شك�ً جذاباً كعبوات العسل التي تأخذ شكل حيوانات أليفة) 
لتسوق التي يتجول بھا على أرفف في مستوى نظر ومتناول يد الطفل الذي يكون جالساً في عربة ا

ا�ب أو ا�م في متجر السوبر ماركت, بحيث يتمكن الطفل من ا�مساك بالمنتج وجذبه, وبالطبع 
سيصر على أن يحصل عليه, ا�مر الذي يدفع ا�ب أو ا�م إلى شراء ھذا المنتج لتجنب ا�زعاج 

  الذي قد يسببه الطفل لعدم شراء المنتج.                       

ولقد أكدت الدراسات أن مثل ھذه المنتجات ارتفعت معد'ت بيعھا كثيراً, ا�مر الذي يدل على  
نجاح ھذا ا'بتكار على الرغم من بساطته, ويعتمد ھذا ا�سلوب على دور الطفل في التأثير على 

تاجر والديه لشراء المنتج, ولقد تولدت فكرة ھذا ا'بتكار من م�حظة حركة المستھلكين داخل م
السوبر ماركت و وضع ا�طفال في عربات التسوق و مرورھم أمام ا�رفف في ا�قسام المختلفة, 
كما أنه ' يتولد لدى ا0باء اتجاه سلبي نحو المتجر حيث ' يخطر على باله عادة أن ھناك خطة 

    مسبقة لحدوث ذلك وإنما يعزو ذلك لعامل الصدفة.

ابتكnnرت بعnnض الشnnركات المنتجnnة للمنتجnnات ا'سnnتھ�كية  البيWWع مWWن خ9WWل الحف9WWت المنزليWWة: •
طريقة فعالة لبيع وتوزيع منتجاتھا بشكل مباشر, وتتمثل ھnذه الطريقnة فnي ا'تصnال بالزوجnات أو 
ربات البيوت �قناعھن با�سھام في تسnويق منتجnات معينnة وذلnك نظيnر حصnولھن علnى مكافnآت, 

فnي بيnع ا�دوات  Tuber Wareجاح كبيnر كnل مnن ومن الشركات التي استخدمت ھذه الطريقة بن

في بيع مستحضرات التجميل. حيث يتم تنظيم حف�ت بالمنnازل وذلnك بالتنسnيق  Avon, والمنزلية

مع السيدات تدعو فيھا ربة البيnت أصnدقاءھا ومعارفھnا إلnى منزلھnا فnي وقnت معnين ولفتnرة زمنيnة 
nات والتnت معينة ثم تقوم مندوبة الشركة بعرض المنتجnإذا كانnت. فnس الوقnي نفnع فnا والبيnرويج لھ

كمية المنتجات المطلوبة أكثر من كمية المنتجnات المعروضnة, يnتم ا'تفnاق مnع العميnل علnى تسnليم 
المنتج الذي اشتراه 'حقاً في موعد معين. ويتخلل ھذه الحفلة تقnديم الشnاي والقھnوة والمرطبnات ئ 

المعلنnة أو يتحملھnا المضnيف ويnتم تعويضnه بشnكل أو  شابھھا, والتي عnادة تتحمnل تكلفتھnا الشnركة
  بآخر.

يعتبر الحفل من ا�حداث ا'جتماعية التي تخلق لون من الود بين الحاضرين, ا�مnر الnذي يnنعكس 
إيجابياً على إنجاز العملية البيعية, كما أن الضيوف يحضرون إلى الحفل بمحض إرادتھم وبالتnالي 

المعلومات التي تعرضھا عليھم مندوبة الشركة. ولقد نجحnت ھnذه ا'ستعداد لتلقي يكون لديھم 
الطريقnnة المبتكnnرة فnnي التوزيnnع نجاحnnاً كبيnnراً, ولجnnأت العديnnد مnnن الشnnركات إلnnى اسnnتخدامھا, 

  ولكن كانت الشركات التي ابتكرتھا أكثر استفادًة منھا.
  

                                                           
1
  . 26-25مرھق ا�براھيم، مرجع سبق ذكره، ص   
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  خ9صة الفصل
ومحدادته ا�ساسية وإلى مفھومه المفاھيم ا�ساسية المحددة ل;بداع  إلىالتطرق  تمالفصل ي ھذا ف

في المجال المصرفي وبتخصيص أكثر في قطاع الخدمات المصرفية حيث تم تعداد أشكاله 
ومتطلباته ا�ساسية المحققة لھا وآثاره العامة على نشاطات البنك، وما يشار إليه أن ا�بداع ' 

قدر ما يكون من خ�ل أفكار جديدة منبعھا التجديد في خدمة الزبائن يتشكل وفق منھجية معينة ب
  .وا'تصالومواكبة حاجاتھم المتزايدة خاصة الناتجة عن تأثير تكنولوجيا ا�ع�م 
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  الفصل الثاني
  عرض ھم أوجه الع�قة بين ا�بداع واداء
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  تمھيد

المقبول  ستمرارا+الخيار امثل لتحقيق في ظل المتغيرات المحلية والدولية يعتبر ا�بداع     
من المفاھيم اساسية المتداولة في عالم اليوم نتيجة للتطورات  أصبح ا�بداعف ،لمنظمات اعمال

 ةحيث يعد بالنسبة لھاته اخير، ات اعمالالفرد و منظمالتكنولوجية والعلمية التي انعكست على 
والتي ينعكس على آدائھا العام  قدرتھا على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرةوبنائھا الملجأ ل

باداء ا�نتاجي والخدمي إلى غاية تحسين ا<داء البشري والذي ينعكس بشكل عام على بدءا 
ميزة تنافسية لھا في عالم اعمال، فوافق ذلك سوف يتم التعرض  ا<داء المالي والتجاري ويحقق

وھو ا<داء، بالتعرض إلى  آ+في ھذا الفصل إلى تأثير ا�بداع على العنصر الرئيسي المبتغى إليه 
بين اداء وا�بداع بشكل ا<داء بشكل عام، مكوناته، معوقاته، ليتم الحديث فيما بعد عن الع�قة 

  ھا على القطاع المصرفي.عام  ثم تخصيص
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  مكونات ومعوقاته ،المبحث اول: مفھوم اداء

يعد اداء مفھوم واسع وشامل فعلى الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت قيمته إ+ أنه لم 
يتم التوصل إلى مفھوم شامل وجامع وھذا راجع إلى اخت�ف المعايير والمقاييس المستخدمة في 

  ولتنوع أھداف واتجاھات الباحثين في دراستھم. دراسته

  ماھية اداء المطلب اول:

 قبل للتعرض إلى مؤشرات اداء يجب الخوض أو+ في مفھومه ثم مؤشراته:    

يرتبط اداء بمجموعة من المصطلحات ذات الع�قة نذكر منھا  مفھوم اداء :الفرع اول
 ھذهالواقعية. حيث سنتعرض إلى مفھومه أو+ ثم إلى مدلو+ت  الكفاءة، الفعالية، ا�نتاجية،

المصطلحات من خ�ل التعرض إلى مفھومه  ھذه، وضمن ذلك سنحدد الفرق بين المصطلحات
  وا+صط�حياللغوي 

كلمIIIة إنجليزيIIIة مشIIIتقة مIIIن الكلمIIIة الفرنسIIIية  PerformanceكلمIIIة اداء فاللغ...وي  بة للمفھIIIومالنسIIIب

Performance 1تعني أتم أو أنجز أو أدى و التي.  

  2:نذكر منھامتعددة  مفاھيمالى فھو يشير  اصط�حاأما 

  كالنجاح الذي تحققه المنشأة من تحقيق أھدافھا.  نجاحايمكن أن يكون اداء  −

  اداء يمكن أن يكون نتيجة عمل ما، بمعنى أنه تقدير للنتائج المحصلة،  −

يقصد باداء درجة النجاح التي تحققھا المؤسسة في إنجاز اھداف المحدد مسبقا، وكذلك كما -
فھو بلوغ الفرد أو الفريق أو المنظمة اھداف المخططة بكفاءة وفعالية. وحسب ھذا التعريف 
فاداء يعني تأدية أو القيام بعمل وجھدا ونشاط من طرف فرد أو فريق أو مؤسسة من أجل تحقيق 

  3ف معين، حيث يتم الحكم عليه في اخير بأنه جيد كفئ وأمثل.ھد

ة للمIIوارد الماديIIة والبشIIرية واسIIتغ�لھا كIIذلك بأنIIه انعكIIاس لكيفيIIة اسIIتخدام المؤسسII كمIا يعIIرف -
بالصIIورة التIIي تجعلھIIا قIIادرة علIIى تحقيIIق أھIIدافھا بأفضIIل نوعيIIة ممكنIIة مIIن ا�نتIIاج أو السIIلع أو 

  الخدمات المقدمة.

فالكفاءة تعني الوصول إلى اھداف المسطرة  ،والفعاليةشكل عام نجده مرتبط بالكفاءة داء با<ف
موارد المؤسسة المتاحة بشكل أمثل يتطلب بلوغ الكفاءة وزيادتھا يحسن  استخداممن خ�ل 

الع�قة التالية: الكفاءة =وفق حسب ، حيث يالموارد المتاحة دون إھدار استغ�ل
			تكلفة	المنخرجات

تكلفة	المخرجات
 ،  

                                                           
بالمسIيلة"، مIذكرة مكملIة لنيIل شIھادة إلياس سIالم، تIأثير الثقافIة التنظيميIة علIى أداء المIوارد البشIرية" دراسIة حالIة الشIركة الجزائريIة لUلمنيIوم  -1

  .44، ص: 2006الماجستير في العلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
2
- Jean MariePeretti ,Dictionnaire des ressouces humaines , Vuibert ,2eme Edition,Paris,2001,p:168. 

-2011المؤسسة، مذكرة ماستر غير منشورة، جامعة العقيد أكلي محند أو لحاج، البويرة، في�لي حمزة، اثر ا�بتكار التسويقي على تحسين أداء 3
  .74، ص 2012
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أھداف المؤسسة من خ�ل حسن أداء انشطة المناسبة،  تحقيقعلى ة ھي القدرف الفعالية أما
من أھداف المؤسسة أي إلى أي حد تم تحقيق النتائج المرتقبة و المرغوب  انط�قاالفعالية وتقاس 

= الفعالية   تحسب الفعالية بالع�قة التالية:، حيث فيھا
			ا�نجاز	المحقق

ا�نجاز	المحدد
  

  1تتجلى أھم مؤشرات اداء الجيد في::الفرع الثاني: مؤشرات اداء

فعالية المؤسسة من أھم المؤشرات المستخدمة لتقييم أداء و  تعد : ا�نتاجيةالمؤشرات -أ −
  يجب التمييز بين ا�نتاجية الكلية وا�نتاجية الجزئية.حيث  ا�نتاجية،

تمثل الع�قة ما بين ا�نتاج الكلي و جميع عناصر ا�نتاج المستخدمة في الكلية: ا�نتاجية  −
  =ا�نتاج الكلي/عناصر ا�نتاج المستخدمةا�نتاجية الكلية    العملية للحصول على ھذا ا�نتاج.

و بما أن العملية ا�نتاجية الواحدة تتطلب عدة عوامل إنتاجية، فإنه توجد بعض الصعوبات في  −
في مجال الدراسات ا+قتصادية، الشيء  ا�نتاجية الكلية التي تقلل إلى حد كبير من فائدتھا قياس

  الذي يفرض على الباحثين اللجوء أو ا+ھتمام با�نتاجيات الجزئية قصد معرفة فعالية المؤسسة.

: تعبIIر عIIن الع�قIIة الكميIIة بIIين النIIاتج الكلIIي و عنصIIر واحIIد مIIن عناصIIر ا�نتاجي..ة الجزئي..ة −
ا�نتIIاج، و يمكIIن قيIIاس ا�نتاجيIIة الجزئيIIة للعمIIل، لIIرأس المIIال أو ي عنصIIر آخIIر مIIن عناصIIر 

  )x(الكمية المستخدمة من=ا�نتاج الكلي/)x(نتاجية الجزئية للعنصر ا�نتاجيا�          ا�نتاج.

العمل،ولIذلك التي تمثل الع�قة بين ا�نتIاج وو يھتم معظم الباحثين بقياس ا�نتاجية الجزئية للعمل 
  يمكن استعمال عدة مؤشرات تعبر عن إنتاجية العمل، و من بينھا المؤشرات التالية:

  إنتاجية العامل = ا�نتاج الكلي/ عدد العمال �

 إنتاجية ساعة العمل الواحدة = ا�نتاج الكلي / عدد ساعات العمل �

 . القيمة المضافة للعامل = القيمة المضافة ا�جمالية / عدد العمال �

  

 

  

  

  

                                                           
1
  .76في�لي حمزة، مرجع سبق ذكره، ص  
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1و من اسباب التي تدفع الباحثين با+ھتمام بعنصر العمل نذكر ما يلي:
 

سIIھولة قيIIاس إنتاجيIIة العمIIل بالمقارنIIة مIIع إنتاجيIIة عناصIIر ا�نتIIاج اخIIرى، و ذلIIك لتIIوفر  −
  ا�حصاءات الخاصة بالعمل و باجور و بعدد ساعات العمل.

مIIن الضIIروري زيIIادة إنتاجيIIة العمIIل إلIIى أقصIIى مسIIتوى ممكIIن، حتIIى يمكIIن تخفIIيض  أصIIبح −
بIد مIن زيIادة إنتاجيIة  وأيضIا +نصيب الوحدة من تكاليف العمل أو على اقل إلى عدم ارتفاعھا، 

 العمل حتى يمكن تحسين أداء المؤسسة.

لصحي و المھني  و بحيث توجد عوامل تؤثر على إنتاجية العامل، كمستوى معيشته و مستواه ا −
 الثقافي و حالته النفسية، و تؤثر كذلك على إنتاجية العمل كدرجة و كمية عناصر ا�نتاج.

إن العديIIد مIIن المؤسسIIات تعتمIIد علIIى مIIا تحققIIه مIIن أربIIاح لقيIIاس كفاءتIIه  :ر الربحي..ةمؤش.. -ب
يIؤدي ا+عتمIاد علIى معIدل الIربح فIي  ا�نتاجية، و لكن + بد من القول أنه في كثير من الحIا+ت،

قياس الكفاءة ا�نتاجية للمؤسسة، إلى نتIائج مضIللة، نIه + يوجIد دائمIا ارتبIاط حتمIي بIين معIدل 
الربح الذي تحققه المؤسسة و كفاءتھا ا�نتاجية، إذ يسھل على المؤسسة تحقيق أربIاح مرتفعIة فIي 

  غير عادية كالحا+ت ا+حتكارية.ظروف 

  التكاليف الكلية -يراد الكليالربح = ا� −

  معدل الربح = الربح/التكاليف −

  نذكر: ضمن ذلك استخدامھاالتي يمكن من بين المؤشرات الفعالية: مؤشر - ـج

وھIIي: مردوديIIة امIIوال  عنIIه بمردوديIIة امIIوال المسIIتثمرة عائIIد ا+سIIتثمار، و يمكIIن التعبيIIر -
و تقIارن نسIبة المردوديIة بنسIبة ،100إجمIالي امIوال المسIتثمرة) .  المستثمرة = (صافي الربح/

  الفوائد التي تسدد على القروض طوية المدى.

  مؤشر عائد ا+ستثمار الثابت = صافي ارباح/ قيمة اصول الثابتة. -

  

  

 

  

  

                                                           
1
-12، ص2011ماي19-18، ملتقى دولي،جامعة سعد دحلب، البليدة،تنمية ا�بداع ودوره في رفع من أداء المنظماتبديسي فھيمة وآخرون،   

13.  
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   اداء ومعوقات مكونات :المطلب الثاني

العديد من المعوقات التي المطلوبة، غير أن ذلك مقبول ھناك العديد من المكونات  أداءلتحقيق    
  تقم في وجه تحقيق ذلك.

1تتجلى المكونات اساسية لUداء في: الفرع اول: مكونات اداء
 

يبذلھا الفرد في العمل  والنفسية والجسمية التي: يعبر عن مقدار الطاقة العقلية كيفية العمل -1
 .خ�ل فترة ومنية محددة

، ومدى مطابقة الجھد المبذول للمواصفات. قد + يھم والجودةتعني مستوى الدقة  :نوعية العمل -2
الكثير من المقاييس التي يھم نوعية وجودة الجھد المبذول و مابقدر كثيرا سرعة اداء أو خدمته، 

 اداء. في وا+بتكارتقيس درجة مطابقة الخدمة للمواصفات التي تقيس درجة ا�بداع 

ات ـض الحركـه ببعـ: يقصد به الطريقة التي يؤدي بھا الفرد عمله وقياسالعملنمط إنجاز  -3
اس ـن قيـاز يمكـط ا�نجـاس نمـى أسـه فعلـه لعملـام بھا في أدائـي قـرق التـل و الطـوالوسائ

 ة.ـات معينـات أو خدمـي أداء حركـرد فـه الفـذي يمارسـب الـالترتي

خ�ل العديد من التطبيقات العملية تجلت العديد من المعوقات من   الفرع الثاني: معوقات اداء
  2لتحقيق آداء جيد نذكر منھا:

مجموعة من العوامل ذات الع�قة بالفرد أو الموظف تمثل ھذه المعوقات في : معوقات فردية −
 والتركيبة ا+جتماعية. ذاته كالقدرات والمھارات

لUفراد والتنظيم ا+جتماعي والموارد  الموكلةوالمھام ك� من الواجبات تشمل: مؤسسيةمعوقات  −
 وا�مكانيات المادية.

غموض اھداف المرجوة من نظام تقييم اداء، حيث يعتبر غياب الوضوح في ذلك سببا  −
مباشرا في عرقلة سير عملية تقييم اداء بشكلھا الصحيح وبالتالي الوصول إلى نتائج متناقصة 

 تماما مع أھداف المنشأة.

 سرية التقييم. −

التـأثر بعدد من العوامل المحيطة والدقة في التقييم، وافتقار بعض المقومين للموضوعية  −
 التجبر في بعض احيان، والميل إلى فرص المركزية. والتساھل أوكالع�قات الشخصية 

  

  
                                                           

  .76في�لي حمزة، مرجع سبق ذكره، ص 1
  . mawdoo3.com ،06/05/2017تنمية الذات  2
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ة أو قد يتم تقييم اداء أسبوعيا أو شھريا أو كل ربع سنة أو كل نصف سن توقيت التقييم : −
سنويا. ويكون الوقت المناسب ھو الوقت الذي يتمكن ففيما يھتم من جمع المعلومات الكافية عن 

 موظفيه.

داء أو الزم�ء في العمل اقد يقوم بالتقييم المشرف المباشر أو لجنة تقيم  القائم بعملية التقييم: −
1أو التقييم الذاتي من خ�ل الشخص نفسه.

 

  2:المتمثلة فيالعناصر الشخصية وادائية المستخدمة في التقييم ومن خ�ل  حيث يتم تقييم اداء

 والحضور  المواظبة -

 القدرة على ا�شراف  -

 القدرة على التحكم على اشياء  -

 والتنظيمالتخطيط  -

 على النفس ا+عتماد -

 كمية العمل الذي يتم إنجازه  -

 مستوى العمل الذي يتم إنجاز  -

 مستوى جودة العمل -

 العمل المختلفة. عادات -

   المعرفة بالعمل. -

  

 

  

  

  

  

                                                           
  . mawdoo3.com ،06/05/2017تنمية الذات  1
، مجلة جامعة ازھر بغزة، معوقات عملية تقييم اداء في الوزارات الحكومية بقطاع غزة من وجھة نظر المقيمينيوسف عبد بحر وأخرون،  2

  .8-7، ص2011، السنة1نسانية، العددسلسلة العلوم ا�
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داء، حيث تتفاوت المعايير االمؤسسات من مشاكل في تنفيذ تقييم كما تعاني الكثير من      
قد يكون عام� من عوامل نشوء الصراعات، فحيث تخالف المعايير كما المتبعة لتقييم اداء، 

ينشأ الصراع بين اشخاص و المسؤولين على حساب مصلحة  آلية التنفيذ، ضوابطدون وضع 
  العمل. وتنقسم مشاكل التقييم على ث�ثة أقسام كما يلي:

 : خاصة بأنظمة تقييم اداءالمشاكل ال -

عدم وضوح المعايير و المقاييس التي على أساسھا التقييم، امر الذي قد يؤدي بالمديرين إلى  �
المقبول على أنه أداء سيء، أو قد يحدث العكس، أي الحكم على  الحكم على اداء المتوسط أو

 اداء السيئ على أنه أداء متميز، ولھذا يجب أن يكون برنامج تقييم اداء فعا+.

 عدم دقة المعايير �

 عدم وجود تعليمات سليمة وكافية في أسلوب التقييم. �

  1التي تتمثل فيما يلي: :مشاكل خاصة بالقائمين على عملية تقييم اداء �

 عدم وجود محاسبة للمديرين عن نتائج التقييم �

 الخوف من إيذاء مشاعر العاملين �

 مشاكل التحيز في تقييم أداء العملين �

 مشاكل النشر في تقييم اداء. �

نه مبني على  وبناء على ما سبق، يكون التقييم خاطئا وغير مفيد، التساھل في تقييم اداء. �
تتخذ القرارات ا�دارية الخاطئة فيما يتعلق بالمكافئات و معلومات غير صحيحة، وبالتالي 

الترقيات وغيرھا واسوأ من ذلك عندما تستخدم تلك المعلومات في عملية التخطيط، فإنه من 
  المؤكد أن تنتج عنھا خطوط غير صحيحة.

  

  

  

  

  

                                                           
1
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  اداء اتتصنيفأھم مطلب الثالث: ال
، حيث قد يرجع ذلك على وجھات نظر كل باحث، حيث يمكن توجد عدة تصنيفات لUداء   

  توضيح التصنيفات الشائعة في ا<تي:

 آخرداء داخلي وإلى آ : وفقا لھذا المعيار يمكن تقسيمه: حسب معيار المصدرالفرع اول -
  خارجي:

انظمة الفرعية للمؤسسة أي مختلف اداءات  : وينتج من تفاعل مختلف أداءات اداء الداخلي −
)، واداء ا+ستثماراتالجزئية متمثلة في اداء البشري(الموارد البشرية)، واداء التقني (

 .المالي

داء الناتج عن تغيرات البيئة المحيطة بالمؤسسة على سبيل المثال قد ا:وھو اداء الخارجي −
 . ا+قتصاديةيزيد حجم المبيعات المؤسسة بسبب تحسن في اوضاع 

حسب ھذا المعيار إلى أداء كلي وأداء  اداء: يمكن تقييم : حسب معيار الشموليةالفرع الثاني
  جزئي:

ساھمت كل الوظائف وانظمة الفرعية للمؤسسة في  : يتجسد في ا�نجازات التياداء الكلي −
تحقيقھا دون إنفراد. ومن خ�ل اداء الكلي يمكن الحكم على مدى تحقيق المؤسسة وبلوغھا 

ھدافھا العامة كا+ستمرارية و النمو و الربحية. 

1.حقق على مستوى انظمة الفرعيةت: ويقصد به اداء الذي ياداء الجزئي −
 

الوظائف اساسية  حسبحسب ھذا المعيار يقسم اداء : :حسب المعيار الوظيفيالثالثالفرع  -

  في المؤسسة وھي ا�نتاج، المالية، التسويق، والموارد البشرية ويتم تقسيم اداء إلى:

: ويتمثل في قدرة المؤسسة على تحقيق التوازن المالي، وبناء ھيكل مالي أداء الوظيفة المالية −
 فعال.

: يتحدد ھذا اداء من خ�ل مجموعة من مؤشرات المتعلقة بوظيفة أداء وظيفة التسويق −
التسويق منھا حجم المبيعات، الحصة السوقية، رضا العم�ء(الزبائن)، شھرة الع�مة ومدى 

 تموقعھا في ذھن الزبائن...الخ.

المؤسسات : يتحقق عندما تحقق المؤسسة خدمات مرتفعة مقارنة بأداء وظيفة الخدمات −
2أقل تسمح لھل بالمنافسة. اخرى من خ�ل تقديم خدمات بجودة عالية وبتكاليف
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 يعتبر المورد البشري أھم مورد في المؤسسة ومن خ�له يتم تحريك الموارد: أداء وظيفة افراد −
1اخرى وتوجيھھا بما يسمح بتحقيق أھداف المؤسسة.

 

  وا�بداع في القطاع المصرفيداء المبحث الثاني: الع�قة بين ا

على كيفية تأثير ا�بداع على أداء المنظمات، ومن تم  التعرف،سيتم من خ�ل ھذا المبحث   
التعرف على أثره من حيث تنافسية المنظمة، ووضع بعض الد+ئل الموضحة على دوره فIي رفIع 

  اداء. ثم يتم التعرف على شروط تحقيقه وأھم معوقاته.

  تأثير ا�بداع على أداء المنظمات المطلب اول:

الميزات المتحققة داخليا وخارجيا نذكر يتجلى الوجه العامة لتأثير ا<داء في مجموعة من       
  منھا:

  �بداع في الرفع من أداء المنظمةدور ا الفرع اول:
 فIي سIوقالتنافسIية  يعمIل ا�بIداع غالبIا علIى تكثيIف القIوىأثر ا�بداع على تنافس.ية المنظم.ة:-1

  2السوقية و ذلك من خ�ل: المنتجات، و تنبثق قوة ا�بداع التكنولوجي على إثارة المنافسة

إلIIى تخفIIيض  عنIIدما تIIؤدي ا�بIIداعات التكنولوجيIIة: و الق..وة التنافس..ية ا�ب..داع التكنول..وجي -أ
 المؤسسIاتسIتطيع ت التكلفة، فإنه نجد بأن الضغوط تنمو وتزيد من أجIل تخفIيض اسIعار، بحيIث

بعيدا عن منافسيھم، وقIد تحIاول المؤسسIات  التكلفة استخدام س�ح اسعار لجذب العم�ء تخفيض
عIن طريIق تخفIيض اسIعار، إ+ أنIه تواجIد مشIكلة  مرتفعة التكلفة الدفاع عن مسIاھمتھا السIوقية
يIات المخفضIIة تحقيIق خسIائر، وبالتIالي فIإن التكنولوج انخفIاض ھIامش الIربح، وربمIا تنزلIق إلIIى

التنافسIIية التIIي تسIIتھدف ا�نتIIاج بأقIIل تكلفIIة ممكنIIة علIIى مسIIتوى  للتكIIاليف تIIدعم ا�سIIتراتيجية
كانت ا�بداعات التكنولوجية من النوع الذي يمكن الحفاظ عليIه بالسIرية  الصناعة بأسرھا، إذن إذا

نولوجيIا مماثلIة ا+ختراع، فإن الطريق يصبح مسدودا أمام المنافسIين للحصIول علIى تك أو بحقوق
  .محاكاتھا أو

عندما يساھم ا�بداع التكنولوجي في تدعيم جودة المنتجات والمزايا المرتبطة بأداء السلع، 
من المنافسين بإتباع إستراتيجية  فإنه من يتبنى ھذه ا�بداعات التكنولوجية يستطيع كسب العم�ء

كلما مكن ذلك من  ،داعات مبكراا�ب قائمة على جاذبية منتجاته، وكلما تبنت المؤسسة ھذه
المنافسين أن يقوموا بالتنفيذ السريع ل_بداعات  وذلك إذا لم يستطع ،ا+ستفادة من ھذه الميزة

  التكنولوجية المناظرة.
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المؤسسات القائمة من بناء الو+ء  إذا ما تمكنت ا�بداع وإمكانية الدخول المحتمل إلى السوق: -ب
التكنولوجي المستمر فإن ھذا امر يترتب عليه  وذلك من خ�ل قيامھا با�بداع للع�مة لمنتجاتھا،

المنافسين الجدد على الصناعة، وعندما تتدنى تلك المخاطر  تقليص المخاطر المرتبطة بدخول
 ومن الواضح أنه من ، تفرض أسعارا عالية وان تحقق أرباحا كبيرة يمكن للمؤسسات القائمة أن

تسعى وراء استراتيجيات إبداعية تكنولوجية تتوافق مع ظھور وزيادة  أن مصلحة المؤسسات
المؤسسات التي تحاول دخول مجال الصناعة وفي الحقيقة ھناك دليل على أن  العوائق في وجه

عوائق الدخول يعد بمثابة المحدد اكثر أھمية لمعد+ت الربح في مجال من  ارتفاع وقوة
 وھناك أمثلة تتعلق ببعض المجا+ت الصناعية التي تبرز فيھا معقول.الصناعية بشكل  المجا+ت

والثانية  عوائق الدخول ومن بينھا نذكر مجال صناعة الدواء والطائرات وفي الحالتين اولى
لعمليات البحث والتطوير  ن�حظ تمييز المنتوج والذي تم تحقيقه من خ�ل نفقات كبيرة تم رصدھا

امر على المؤسسات الجديدة في  ره إلى تحقيق الو+ء للع�مة، مما صعبوا�ع�ن، قد أدى بدو
  دخول ھذه المجا+ت الصناعية بشكل مؤثر.

على  إلى ذلك ھناك العديد من الطرق التي من خ�لھا يستطيع ا�بداع التكنولوجي التأثير با�ضافة
  إمكانية دخول مؤسسات جديدة إلى السوق ونذكر منھا:

ا�بداعات التكنولوجية تمكن المؤسسة من زيادة حواجز الدخول إلى السوق  بأن يمكن القول -
 من الممكن ا�نفراد بأساليب ا�نتاج الجديدة من خ�ل ا+ستحواذ على حقوق ملكية وذلك إذا كان

والخبرات  ا�بداعات التكنولوجية. أما إذا كان من السھل ا+ستحواذ على المعارف الفنية
كون من السھل على المؤسسات الجديدة الدخول إلى السوق في ذلكالجزء من ا�نتاج التكنولوجية ي

  المتعلق با�بداع التكنولوجي.

أساليب ا�نتاج يمكن المؤسسة من تغيير ا+حتياجات الرأسمالية  إن ا�بداع التكنولوجي في -
  1وذلك من خ�ل:  ال�زمة لدخول الصناعة

والتطوير حتى تستطيع أن  كثافة وبشكل مستمر في البحوثحاجات المؤسسة إلى ا+ستثمار ب �
  تساير ا�بداعات التكنولوجية الجديدة المتدفقة.

كلما  التأثير على ا+ستمرار الرأسمالي ال�زم لبناء وتجھيز مرافق ا�نتاج الجديدة, حيث �
لما ارتفعت ك زادت ا+حتياجات الرأسمالية التي تستلزمھا ا�بداعات التكنولوجية في ا�نتاج

  حواجز الدخول أمام المؤسسات الخارجية.

أن يجعل من الصعب أو من السھل على المنتجات الصناعية  يستطيع ا�بداع التكنولوجي �
 منخفضة الجودة اللحاق  بالمنتجات الصناعية العالية الجودة.
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إلى رفع أو خفض حواجز الدخول أمام  في الحقيقة إن ا�بداع التكنولوجي إذا أدى
تستطيع عنده المؤسسات المتقدمة تكنولوجيا  المؤسسات الجديدة, فإن ذلك يعتمد على المدى الذي

لمؤسسات المنافسة فعندما تتولد إبداعات تكنولوجية  من أن تمنع محاكاة تكنولوجيتھا من جانبا
ا�نفراد باستخدامھا بواسطة براءات حمايتھا من التقليد و  داخل المؤسسات يكون من السھل

إذا كانت ھذه التكنولوجيات من النوع الذي يخفض التكلفة أو يحسن من  ا+ختراع. والجدير بالذكر
  المؤسسات المبتكرة تتمتع بقدرة تنافسية عالية. جودة المنتج فإن

التكنولوجي أن في بعض الحا+ت يستطيع ا�بداع المشترين الزبائن: ا�بداع على قوة تأثير -ج
  في الحا+ت التالية:ھو موضح كما  ،نطاق المفاوضة بين الموردين والزبائن يغير من

طلباتھم  الزبائن من تحويل يمكن فإن ھذا، ا�بداع التكنولوجي إلى تنميط مجتمع معين إذا أدى -
زيادة قوة  إلى موردين (منتجين) آخرين بسھولة وبتكلفة أقل، امر الذي بدوره يؤدي إلى

  يقدمون أفضل الشروط. المفاوضة للعم�ء مع البائعين حيث يتجه الزبائن إلى الموردين الذين

إذ تعتبر ھذه الخصائص  ،المنتجات إذا ساھم ا�بداع التكنولوجي في إضافة خصائص جديدة إلى -
ضيل قوي فسوف يؤدي ذلك إلى خلق تف، المنتجات اساس الذي يعتمد عليه الزبائن في اختيار

  ) والزبائن.(المنتجيننطاق المفاوضة بين الموردين  من جانب المشترين مما يؤدي إلى تضييق

كما سبق الحديث عن التأثير الذي يفرضه ا�بداع المنتجين الموردين: ا�بداع على قوة تأثير - د
فإننا نجد بأن ا�بداع التكنولوجي له تأثيرا أيضا على القوة التفاوضية للمنتجين  ،الزبائن على قوة

  (الموردين), كما في الحا+ت ا<تية:

في مجال المنتوجات أو في أساليب ا�نتاج متاح أمام عدد كبير من  إذا كان ا�بداع التكنولوجي -
من شدة المنافسة بين  مر الذي يزيدا، الزبائن من مورد <خر يكون منخفض الموردين فإن تنقل

  .ويضعف القوة التفاوضية للموردين أمام الزبائن,الموردين

ددة بھا ـة أو بخصائص محـة بأداء سلعـة متصلـتكنولوجيات معين نـر لدى المورديـإذا كان يتوف -
قمة المنافسة ك يضعھم في ـذلإن ـف ،نـؤ+ء المورديـن ھـراء مـالش ىـن علـم الزبائـع أن تغـتستطي
  1كبيرة مع عم�ئھم. وة تفاوضيةــھم قــويمنح
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قد يساھم ا�بداع التكنولوجي في تحفيز  أثر ا�بداع على قوة تھديد السوق بالمنتجات البديلة: -ر
مدخل آخر يكون دالة لكل من : اسعار النسبية  المؤسسات على إح�ل أحد المدخ�ت محل

  وتكلفة ا�ح�ل بين المدخ�ت، أو بعبارة أخرى ، المدخ�ت الجديدةوأداء  ،للمدخ�ت

أخرى بشكل كبير في إنتاج منتجات تقدمھا ھاته اخيرة  يساھم ا�بداع التكنولوجي في صناعات
بأسلوب يشبه اسلوب الذي تفي به منتجات الصناعة محل  و تفي باحتياجاتھا للمستھلكين

  .الدراسة

تنافس المؤسسات العاملة في مجال صناعة القھوة بطريقة غير مباشرة وعلى سبيل المثال: 
العاملين في مجال صناعة الشاي و المشروبات الخفيفة، وكل ھذه الصناعات الث�ثة  مع أولئك

 المستھلكين الذين يحتاجون إلى مشروبات و إن اسعار التي يمكن أن تحددھا المؤسسات تخدم
ارتفع ثمن  أثر بوجود بدائل من الشاي و المشروبات الخفيفة، فإذاالعاملة في صناعة القھوة تت

القھوة بشكل مبالغ فيه مقارنة بثمن الشاي و المشروبات الخفيفة، ف� شك أنمن يشربون القھوة 
دمر الجو البارد كثيرا من  فسوف يتحولون إلى البدائل اخرى، ولقد حدثت ھذه الظاھرة عندما

و ارتفع سعرالبن بشكل قياسي و ھذا بسبب  1976و  1975ي عامي محصول البن البرازيلي ف
  بأعداد كبيرة. نقص المحصول ، وبدأ المستھلكون يتحولون إلى الشاي

بدائل قوية ودقيقة تمثل  يمكن أن يسمح بخلق و بالتالي يمكن القول بأن ا�بداع التكنولوجي

ربحيتها ومن ثم تتأخر  المؤسسة، ويشكل قيودا على السعر الذي تفرضه تهديدا تنافسيا كبيرا،

إ+ بشكل قليل (بمعنى أن البدائل تشكل عامل  كانت منتجات المؤسسة ليس لھا بدائل قويةإذا  أما

امور اخرى، فھنا تتھيأ الفرصة أمام المؤسسة لرفع  تنافسي ضعيف) ومع فرض تساوي كل
  فية.اسعار وجني أرباح إضا

من الد+ئل العامة المستقاة من  داءاFمن رفع الدEئل على دور ا�بداع في الفرع الثاني: 

  1ھيئات وتجارب عالمية لدور ا�بداع في الرفع والتحسين من ا<داء نذكر:

تحليلھا ل�تجاھات ا+قتصادية إلى أن  ا+قتصادي من خ�ل والتطوير تشير منظمة التعاون  -
كان ا�بداع العامل اكثر لقد  ،الدول المبدعة على مستوى عال تتمتع بمستوى عال من المعيشة

  أھمية الذي ساھم في النمو ا+قتصادي في التسعينيات.

يشير المجلس ا+ستشاري الكندي إلى أن الشركات المبدعة تتمتع بمعدل أعلى من المبيعات  -
يرى الكثيرون  ،اكثر ربحا كما أنھا توفر فرص عمل أكثر من الشركات ضعيفة ا�بداع وأنھا 

أن ا�بداع عامل أساسي +نجاز نسبة إنتاج عالية و جذب المزيد من ا+ستثمار الموجه من الخارج 
  ھذا ما قامت به الحكومة الكندية. و
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ذكر رئيس نقابة مھندس الميكانيكا امريكية، بأن ا�بداع سيمثل الحافز الذي يعمل على خلق  -
  التنافسية للو+يات المتحدة في ا+قتصاد العالمي. ودعم القدرةفرص عمل جديدة 

تدعمھا ابحاث الرسمية التي أجرتھا المؤسسات المھنية المستقلة: حسب  وا<راء التيافكار  -
قول رئيس الشركة ا+ستشارية ا�ستراتيجية، أن الشركات المبدعة قد حققت أعلى عائد على 

  بكثير مما حققته الشركات اقل إبداعا. وھذا أكثرسنوات،  10خ�ل  % 12لUسھم يعادل 

في يوليو عام  Price water house Coopersقامت بھا شركة  تظھر دراسة المعاينة التي -

أن كبار المسؤولين في الشركات التي تتولى ا�بداع يشيرون إلى أن الفوائد الھائلة الناتجة  2001

  عن ا�بداع، كانت تتمثل فيما يلي:

  % 83تطوير المنتجات و خدمات جديدة  �

  %80زيادة الدخل �

  % 77ھوامش الربح أو مكاسب أعلى  �

 .% 72زيادة كفاءة المؤسسات  �

  :تنميتهو داء من خ�ل ا�بداعشروط تحقيق اF: المطلب الثاني

  1وتنميته نذكر: ا�بداعآداء جيد من خ�ل من الشروط العامة لتحقيق 

  ا�بداعاFداء الجيد من خ�ل  تحقيق شروطالفرع اول: 

ينبغي مراعاة بعض ا<داء الجيد بما يحقق لھا  حتى تكون أساليب المنظمات مبدعة وخ�قة،
  منھا: نذكرالتي  الشروط اساسية

  .تكبر مادامت في ا+تجاه الصحيح تنمو وإفساح المجال ية فكرة بأن تولد و  -

 وتحقيق النجاحتشجيعھم وتنميتھم �تاحة الفرص لھم للمشاركة في القرار افراد واحترام  -
 للمنظمة.

 ال�مركزية في التعامل.إتاحة والتخلي عن الروتين  −

 .طموح والمسؤولية إلىتحويل العمل إلى شيء ممتع بتحويل النشاط إلى مسؤولية   −

  

  

                                                           
1
  .17بديسي فھيمة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  
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يتحقق إ+ إذا شعر الفرد بأنه متكامل في  وھذا لن، والفكر والطموحاتالتجديد المستمر للنفس  −
 عمله.

حتى تكون اعمال  وترك الرديء وأخذ الجيد، وتقويمھا+ بد من م�حظة تجارب ا<خرين   −
 مجموعة من ا�يجابيات.

 + ينبغي ترك الفكرة الجيدة التي لم تنفذ بعد.  −

تطبيق ما تم تعلمه إلى عمل، له أھمية بالغة، نھا الطريق افضل لتطوير الكفاءات، و توسيع  −
 النشاطات و دمج افراد بالمھام و الوظائف.

آداء جيد من خ�ل كما يرى بعض الباحثين أنه + بد من توافر أربعة دعائم أساسية لتحقيق 
  1ھي:و ا�بداع

: سواء داخل المنظمات أو افراد، ھذا الحس الذي يتوافر بدرجات الحس ا�بداعي توافر −
  متفاوتة، طبقا للثقافة و القوانين و نوعية ا+قتصاد السائد.

ات التي عادة ما تحقق نتائج مرضية في السوق، و تخشى فيما بعد فقدان تلك المنظم: توفير الموارد −
النتائج، ترغب في تقليل التكاليف، بمعنى تقليص ا+ستثمار في البحث العلمي أو اللجوء إلى تقليص 

 تقويض الع�قات غير الرسمية و التي تعتبر من مرتكزات التمكين. العمالة و

دون قيود بيروقراطية،  مثل أسلوب فريق العمل الذي تتحقق من خ�له تدفق افكار :اساليب −
كما أن استخدام أساليب اتصال جيدة يصبح الفريق عولميا، كما ظھرت فكرة إسناد بعض أنشطة 

 مخاطره المختلفة. المشروعات الجديدة إلى جھات خارجية لتوسيع دائرة ا�بداع و توزيع

يحتاج ا�بداع إلى بيئة متحركة تتسم بالحرية و التشجيع لكل ا<راء الجديدة، : المناخ التنظيمي −
و ھذا ما يستلزم تحويل التركيبة العقلية لرجال ا�دارة من الرئاسة إلى رجال اعمال، الذي يقبل 

 المقترحات الجديدة و يعطي الفرص و الحرية للعاملين.

  

  

  

  

  

                                                           
"، اشتراك للنشر           قياس القيمة اEقتصادية داء العامليناتحاد الخبراء و ا+ستشاريون الدوليون، عائد ا+ستثمار في رأس المال البشري"  1

  . 18 -16، ص: 2004و التوزيع، القاھرة، 
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إن عمليIIة ا�بIIداع تقيIIدھا مجموعIIة  ي..ةا�بداعالم..رتبط بالعملي..ات  اFداءمعوق..ات الف..رع الث..اني: 
  1من أھمھا: نذكر، ا<داء بشكل عام محددات تتغلغل في ثنايا معوقات

في تحمل  و+ يرغبونبمعنى القادة يحافظون على الوضع القائم ا�بقاء على العادات المألوفة:  −
الصفة القياديIة فIي  ويغلب علىمن الجھد، المخاطرة أو الدخول في مراھنات تتطلب مستوى عال 

يتطلب قدرا مھما من تحمل المخاطرة،  وباعتبار ا�بداعھذا ا�طار خاصية الخوف من المجھول، 
  فإن السلوك ضمن التصرفات القديمة يتناقض مع ا�بداع.

نقصIد بھIا تبنIي شIعارات أو مقIو+ت تھيIئ ا<خIرين لقبIول واقIع سIاكن غيIر  احكام السابقة: −
يكون ھذا النوع مIن احكIام  وعادة مامتغير، ومثال ذلك، الشعار: ليس با�مكان أفضل مما كان، 

 التجديد أو ا�بداع تھديدا لھم.  وخدمة لمصالحھم،وبذلك يصبحلصالح القياديين 

إن التحIIديث بمختلIIف مسIIتوياته يتطلIIب كسIIر الجمIIود و ا+نتقIIال إلIIى موقIIع الجم..ود و الكس..ل:  −
 شك فيه أن التجديIد يقIود إلIى التوسIع فIي النشIاط أو العمليIات أو السIوق أو السIلعةجديد،و مما + 

و فIي حالIة عIدم وجIود  ،المھIام للمسIؤوليات ووأن التوسع على ھIذا النحIو يتطلIب عزمIا موازيIا 
 الدافع  أو الرغبة لدى القيادة المنظمية فإن فرص ا�بداع تكاد تكون مستحيلة.

قIد يمتلIك الكثيIر مIن القIادة حماسIا ل_بIداع، و لكIن ظھ.ار الفك.رة: القصور وعدم القدرة عل.ى إ −
قدراتھم للتعامل معھا محIدودة، إذ أن و+دة الفكIرة + تكفIي للوصIول إلIى ا�بIداع، و إنمIا عIرض 

،   طلIIب سIIعة فكريIIة و إدراكيIIة متميIIزةالفكIIرة فIIي ضIIوء أسIIبابھا و فروضIIھا و نتائجھIIا، و الIIذي يت
في ذھن القائد، و لكنIه + يمتلIك الجIرأة علIى إط�قھIا خوفIا مIن النقIد  وربما تكون الفكرة موجودة

 الذي قد يواجھه.

و تقIIديم الجديIIد  والرغبIIة فIIيا�بIIداع  والقIIدرة علIIىإن تIIوافر الفكIIر ا�بIIداعي  غي..اب الفرص..ة: −
إذ أن ا�بداع علIى ھIذا  لتخلي عن التقليد و مساره، يتطلب توافر الفرصة التي تطرح فيھا الفكرة،

اساس ھو حصيلة تفاعل القدرة و الرغبة و الفرصة، و إن فقدان أحدھا يؤثر على نتيجة حصول 
 ا�بداع.

إن ا�بداع مسألة قائمة على حشد التفكير المشترك لدعم الفرد  عدم توافر البيئة ا�بداعية: −
مي، كما أن العمل ا�بداعي يتطلب قبول المبدع في إطار قيم ا�بداع و شيوعھا في المجتمع التنظي

افكار المتقاطعة مع الذات و القدرة على تحمل الخ�فات في الرأي  و المضمون  أو الخروج 
 عن المعتاد.

  

  
                                                           

، مجموعة مقا+ت بعنوان دراسة Fراء عينة من القيادات ا�دارية في إطار عربيمحمد الطعامنة و آخرون، ا�بداع: مقوماته و معوقاته  1
  .91-90، ص: 2006الشارقة،  -العربية، المنظمة العربية للتنمية ا�دارية، القاھرةالتحديات المعاصرة ل_دارة 
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و  و ھناك من يضيف بعIض العوائIق، كعIدم ثقIة المIديرين بأنفسIھم و القيIود النفسIية و ا�دراكيIة،
  .كذلك سوء عملية ا+تصال فيما يتعلق بنقل البيانات و المعلومات و تفسيره

يمكIIن تقسIIيم  بم..ا يتواف..ق م..ع تحقي..ق اFداء المقب..ول عوام..ل تنمي..ة ا�ب..داع الف..رع الثال..ث:

  1العوامل التي تساعد على تنمية العملية ا�بداعية إلى قسمين رئيسين:

يتعرض الموظف عند أدائه لعمله لكثير من المتغيرات التي يمكن أن تساھم في العوامل الداخلية:-أ
يمكن أن تكون ھيكلية ذات و، عام�ً معيقا ل_بداع داخل المنظمة والتطوير أودفعه إلى ا�بداع 

أو تكون غير ھيكلية أي مصدرھا الع�قات ا�نسانية  وقواعد وإجراءات العملع�قة بأنظمة 
  العمل، و أھم ھذه العوامل ھي: وزم�ئھم فيفراد القائمة بين ا

تأثر بيئة العمل اليومية على العملية ا�بداعية لUفراد، فالفلسفة الجيدة التي تنتھجھا بيئة العمل:  −
النظرة ا�يجابية من قبل ا�دارة نحوھم تؤدي إلى بناء ع�قات �دارة في التعامل مع العاملين وا

، وھذا يؤدي إلى درجة جيدة من ا+ستقرار الوظيفي ما يؤدي إلى والعاملينجيدة بين ا�دارة 
المزيد من البذل والعطاء من قبل العاملين و بالتالي إط�ق القدرات ا�بداعية لديھم، كما أن تبسيط 

  إجراءات العمل و قتل الجمود و الروتين سيؤديان أيضاً إلى ھذه النتيجة.

ئات التنظيمية التي + تشجع على ا�نجاز و التفوق و التجديد أيضا،  سبيل المثال، نجد البيفعلى 
  2كما نجد تلك التي + تشجع على ا�بداع و بالتالي + يتوفر فيھا مناخ إبداعي و ھي:

  .واكتساب الخبرة، مثل تضييع فرص النمو وال�مبا+ةبيئة تتسم بالركود  −

وائد و ا+متيازات الشخصية لUفراد كالنجاح بيئة يغب عليھا طابع التسلية والتركيز على الف −
 السھل   و المركز ا+جتماعي السريع.

 بيئة تساعد على استمرار اوضاع الراھنة، و تقاوم أي نوع من أنواع التغيير. −

بيئة تفرض ما تراه مناسبا تحقيق اھداف، و + تستشير أعضاء المنظمة و تشاركھم بأھدافھا  −
 يمة.و الخروج عليھا يعد جر

ومن الخصائص اساسية للمناخ ا�بداعي، أي الظروف التنظيمية الدافعة �بداع و التي 
  يسھل من خ�لھا انتشار التفكير ا�بداعي نذكر ما يلي: 

  ا�بداع.روح المغامرة وا+ستق�لية و −

 تقدير.خل التنظيم باحترام ومتابعة افراد دا −

                                                           
-115، ص:2007،المھارات السلوكية و التنظيمية لتنمية الموارد البشرية، المكتبة العصرية، المنصورةعبد الحميد عبد الفتاح المغربي،  1

116 .  
  .40بسام بن مناور العنزي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 تنظيمية تتسم بالمرونة. خلق بيئة، وتبسيط المستويات ا�دارية -

لھا تأثير كبير على الع�قات الناشئة بين العاملين أنفسھم ومع المستھلكين إن جماعة العمل:  -

خلق بيئة إبداعية، فإذا كان التعامل بينھم يقوم على أساس المحبة و المودة و التعاون فإن ھذا 
ھنا يبرز دور القائد ا�داري الذي يفسح المجال لخلق بيئة تنظيمية إبداعية و العكس صحيح، و 

 أھم ، كما يعد ذلك منيحاول توفير ھذه البيئة من خ�ل خلق التعاون البناء المثمر بين العاملين
شروط القيادة الفعالة تمتعھا بقدرة عالية على التحفيز لدفع كل فرد في المنظمة ن يكون مبدعا و 

عي، فض� عن كون ھذه القيادة عادله و نزيھة بما متحمسا للمشاركة ا�يجابية في العمل ا�بدا
  يضمن لكل عضو حقوقه و مساھمته ا�بداعية.  

 والبيانات وكذلك تؤثر قنوات ا+تصال التي يتم عن طريقھا نقل المعلومات اEتصاEت ا�دارية:  -
كما أن ا+تصا+ت  نوعية المعلومات و كميتھا على تنمية قدرات العاملين على التفكير و ا�بداع،

المباشرة بين الرئيس و المرؤوسين في مناقشة أمور العمل لھا دور مؤثر على ا�بداع، و حتى 
تكون ھذه القنوات عام�ً مساعداً في تنمية الفكر ا�بداعي ف� بد من توفر مجموعة من المعايير 

  1أھمھا ما يلي:

  ضرورة اكتمال المعلومات بين المرسل و المرسل إليه. −

يجب أن تكون المعلومات المرسلة إلى المرسل إليه بالحجم المناسب امر الذي يمكنه من  −
 ا+ستفادة منھا وفقاً �مكاناته وقدراته.

لوقت الذي ترسل فيه تلك المعلومات يجب أن يكون متمشياً مع احداث، أي أن المعلومات  −
ويلة حتى + تفقد تلك المعلومات يجب أن ترسل في وقت حدوثھا و ليس بعد مضي الوقت بفترة ط

العملية التي يتم بھا اتخاذ القرارات داخل التنظيم لھا أثر في تنمية فاتخاذ القرارات:  -  أھميتھا.
فالطريقة التي يتم بھا صنع القرار ودرجة الرضا الذي يحققه القرار  ،ا�بداع لدى المرؤوسين

ل تساعد على خلق بيئة إبداعية تتيح للعاملين للعاملين و درجة مشاركتھم في صنعه، جميعھا عوام
 استخدام قدراتھم ا�بداعية من ناحية، وكذلك تدعيم فاعلية القرار من ناحية أخرى.

تستطيع المنظمة أن تلعب دورا كبيرا في تنمية القدرات ا�بداعية لدى العامين فيھا  عليهو
بتعزيز انتماءھم بحثا عن طريق التوظيف الفعال و تحديد اعمال و تدريب و تثقيف العاملين 
الجدد و غرس ثقافة المنظمة و عادتھا و قيمھا فيھم. كذلك، المدير الحريص على عمله المتفھم 

ة البشرية يستطيع أن يكون دافعا و مشجعا ل_بداع من خ�ل توفير المناخ الم�ئم لذلك، للنفسي
امر الذي يساعد في كشف القدرات ا�بداعية لدى العاملين معه، كما أن بعض الديرين يمكن أن 

  مجموعة من الحواجز ا�دارية و التنظيمية التي تؤثر -عن قصد أو بدون قصد –يخلقون 

  
                                                           

1
  .42-41بسام بن مناور العنزي، مرجع سبق ذكره، ص  
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خ�ل  المناخ العام للمنظمة التي ينتمون إليھا، بما يساھم في الحد من القدرة على ا�بداع من على
إحباط العاملين بھا و عدم تشجيعھم، بل يصل امر إلى سرقة أفكارھم ا�بداعية أو رفضھا، أو 

   1.اتھام أصحابھا بالخروج عن المألوف

من خارج بيئة العمل تؤثر على القدرات قد يتعرض الفرد لمؤثرات  العوامل الخارجية: -ب
ا�بداعية لديه، وبالتالي فإن توفر القدرات ا�بداعية و استغ�لھا + يقتصر فقط على دور التنظيم، 
و إنما ھناك جماعات أخرى تشاركه، فالفرد تحيط به العديد من المؤثرات الخارجية التي تتحكم و 

  2تتصرف في سلوكه وأھمھا:

ر اسرة التي يعيش فيھا الفرد منذ و+دته من أھم المؤثرات الخارجية، فھي التي تعتباسرة:  -
التي تعتبر المميزة لسلوكه. فالفرد سلوكه داخل  والعادات والتقاليدتغرس فيه مجموعة من القيم 

المنزل ونجاح التنظيمات في تنمية القدرات  وتصرفاته داخلالعمل ھو انعكاس صادق لسلوكه 
ا�بداعية للعاملين لديھا إنما يعود جزء منه إلى نجاح اسرة في تنمية ھؤ+ء افراد لتلك ادوار 

  داخل العمل أو التنظيم.

للعملية التعليمية دور مؤثر على حياة الفرد العملية، فالتعليم الذي يعتمد على أساليب التعليم:  -
لّم الحديث في نقل المعلومات للت�ميذ و يتيح لھم فرصة التعبير عن آرائھم و البعد عن أسلوب التع

التلقين في نقل المعلومات، و اخذ بعين ا+عتبار الفروق الفردية بينھم، و الكتاب الذي يعتمد على 
مردود على الفرد  و ا+ستنتاج في سرد معلوماته سيكون تعليماً مثمراً وستكون نتائجه ذات التحليل

فليس التعليم بقياس عدد المتخرجين الذين لديھم القدرة على القراءة و الكتابة فھذه مھنة التعليم في 
الماضي، أما تعليم اليوم ف� بد أن يقوم على بناء الفكر المبدع و العقلية الناضجة التي تساعد على 

  مواجھة تحديات العصر.

م باخت�ف أنواعھا سواء كانت المسموعة أو المقروءة أو المرئية لوسائل ا�ع�وسائل ا�ع�م:  -
دور مھم في خلق بيئة إبتكارية قادرة على ا�بداع في المجتمع الذي تعمل في خدمته. و يمكن 

المختلفة  قياس مدى تعدد جوانب و أوجه ا�بداع و كثافته في أي مجتمع عبر تقدم وسائل ا�ع�م
ا�بداع، و مدى تقديمھا لبرامج واقعية و طموحة +ستكشاف و توجيه و و اھتماماتھا بالتطور و

تبني المواھب و مدى حرية الفرد في التعبير عن آرائه من خ�ل ھذه الوسائل المختلفة فحرية 
إبداء الرأي تقود إلى التفكير وا�بداع. كما أن وسائل ا�ع�م المختلفة تتيح للفرد تلقي المعلومات 

و يكون أمامه فرصة للتحليل و ا+ستنتاج من ھذه المعلومات ما يساعد على  من عدة مصادر
  تنمية قدراته الفكرية و ا�بداعية.

  

  

                                                           
  .71، ص2006محمد بزيع حامد بن تويلي العازمي، القيادة التحويلية و عاقتھا با�بداع ا�داري، جامعة نايف العربية لعلوم امنية،  1
، جامعة نايف العربية للعلوم امنية، المتغيرات التنظيمية و ع�قتھا بمستوى ا�بداع ا�داري في اجھزة امنيةمحمد بن عامر النتيفات،  2

  38، ص 2006ماجستير في العلوم ا�دارية ، الرياض 
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لما كان الفرد عضواً اجتماعيا فھو يتأثر بشكل مباشر و غير مباشر دور المجتمع في ا�بداع:  -

  بالقيم و العادات و التقاليد و مستوى الطموحات ا+جتماعية التي تحيط به.

العادات و التقاليد و القيم ا+جتماعية عام�ً مھماً في غرس روح ا�بداع و ا+بتكار لدى  و تعتبر
أفراد المجتمع عندما تكون ھذه العادات و التقاليد و القيم مؤيدة و مشجعة ل_بداع و العكس 

تقوم صحيح. و من ثم يمكن القول بأن ا�بداع إنما ھو عمل نوعي يتطلب ظروفاً و قيماً اجتماعية 
  1أساس تشجيع التفوق وا�بداع و رعايته.على 

  الخدمات المصرفيةالعام لقطاع  ثار ا�بداع على اداءآالمطلب الثالث: 

حقق ويحقق ا�بداع وفق ما نلمسه بشكل عام العديد من الميزات للقطاع الخدمات بشكل عام       
  في ا<تي:  حوللقطاع المصرفي بشكل خاص، تتجلى معالمه كما ھو موض

إن التوجه ا�ستراتيجي المعاصر فيما يتعلق بتقييم اداء : التنظيميالفرع اول: على الجانب 
أصبح يركز على ما يحققه ذلك اداء من قيمة مضافة كمعيار أساسي للتقييم في كل بعد من 

وھذا يستدعي أبعاده،أي ما يحققه كل بعد من فوائد ومنافع للمصرف و المتعاملين في آن واحد 
بالضرورة أن يركز التقييم على اھداف و النتائج التي يحققھا المصرف في مختلف أقسامه، 
وحتى يحقق المصرف كفاءة وفعالية في التقييم عليه اعتماد مؤشرات تخص كل بعد من أبعاد 

  اداء على الجانب التنظيمي ويمكن توضيح ھذه ابعاد من خ�ل الشكل التالي:

  ): أبعاد اداء على الجانب التنظيمي في المصارف4- 2(شكل رقم

  

  

  

  

  
، أطروحة دكتوراه غير أثر تكنولوجيا المعلومات واEتصاEت على اداء التجاري و المالي للمصارف الفرنسيةميھوب سماح، المصدر:       

  .26، ص2014-2013، قسنطينة،-2-منشورة، جامعة قسنطينة

  
                                                           

  .38، ص مرجع سبق ذكرهمحمد بن عامر النتيفات، 1

داء التنظيمي المصرفيا  

  ا�ستراجيداء ا  التجاري داء ا

  التجاري ألداء ا  ي ـالمالداء ا
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صرف، وأنه ينقسم إلى ن اداء التنظيمي مرتبط بكل جوانب المأمن خ�ل الشكل السابق ن�حظ 
  1:أربعة أبعاد

إن اداء الوظيفي مرتبط بجانب الموارد البشرية العاملة بالمصرف، بمعنى  الوظيفي: اداء -
كل ما يرتبط بنشاط عمال المصرف، فاداء الوظيفي يتمتع بأھمية عالية حيث أن حياة وبقاء 

يعد أداء  الوظيفيوبناء على أداء البعد واستمرار المصرف يقف بدرجة كبيرة على أداء موظفيھا، 
العاملين من أھم محددات نتائج المصرف فوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتحفيزه 

 وتطويره وتدريبه ينعكس على أدائه وإنتاجيته وبالتالي على أداء المصرف ككل.

 راتيجيات المصرف المحدد لتحقيق ھدفإن اداء ا�ستراتيجي مرتبط بإستاداء ا�ستراتيجي:  -
 مجال معين. معين في

لتجاري نشاط المصرف المرتبط بكل الخدمات المصرفية حيث يقصد باداء ااداء التجاري:  -
 المعروضة وكذا طريقة عرضھا وأساليب الترويج بھا.

عدد من  اعتمادكما يقصد به تقييم مردودية وربحية المصرف من خ�ل اداء المالي:  -
  .تراتيجية المرتبط بالبعد الماليالمؤشرات المالية، ومن بين اھداف ا�س

يتجلى تأثير اإلبداع على اآلداء  السوقي بشكل عام تأثير اإلبداع على األداء الثاني:الفرع 

، والتي تمثل تأثير على اإلستراتجية بشكل عام، مصفوفة بورتر، في القوى الخمسة لالتسويقي

  مثلما هو موضح في التالي:

يعمل ا�بداع غالبا على تكثيف القوى التنافسية في سوق :السوقيةا�بداع على المنافسة  تأثير -1
 خ�ل:المنتجات، وتنبثق قوة ا�بداع التكنولوجي على إثارة المنافسة السوقية وذلك من 

  .الـتأثير على القوة التنافسية بين المنافسين اقوياء -

  .جدد إلى الصناعةالتأثير على إمكانية دخول المنتجين ال -

  .التأثير في القوة التنافسية للمشترين والعم�ء -

  .التأثير في القوة التنافسية للمنتجين والعارضين -

  التأثير في قوة تھديد السوق بالمنتجات البديلة. -

  

  

  

                                                           
، رسالة ماجستير غير منشورة، اكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية، ءاستخدام اداء المتوازن غراض تقييم اداحسام ص�ح،  1

  . 71القاھرة، ص
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عندما تؤدي ا�بداعات :ا�بداع التكنولوجي والقوة التنافسية بين المتنافسين اقوياء -2
التكنولوجية إلى تخفيض التكلفة، فإنه نجد بأن الضغوط تنمو وتزيد من أجل تخفيض اسعار، 

س�ح اسعار لجذب العم�ء بعيدا  استخداممنخفضي التكلفة المؤسسات البنكية ستطيع تبحيث 
اھمتھا السوقية عن مرتفعة التكلفة الدفاع عن مسالمؤسسات البنكية عن منافسيھم، وقد تحاول 

طريق تخفيض اسعار إ+ أنه تواجد مشكلة انخفاض ھامش الربح وربما تنزلق إلى تحقيق 
خسائر، وبالتالي فإن التكنولوجيات المخفضة للتكاليف تدعم ا�ستراتيجية التنافسية التي تستھدف 

ات التكنولوجية من إذن إذا كانت ا�بداع ،بأسره النشاطا�نتاج بأقل تكلفة ممكنة على مستوى 
النوع الذي يمكن الحفاظ عليه بالسرية أو بحقوق ا+ختراع، فإن الطريق يصبح مسدودا أمام 

  .المنافسين للحصول على تكنولوجيا مماثلة أو محاكاتھا

 الخدمات،عندما يساھم ا�بداع التكنولوجي في تدعيم جودة المنتجات والمزايا المرتبطة بأداء  -
ذه ا�بداعات التكنولوجية يستطيع كسب العم�ء من المنافسين بإتباع إستراتيجية فإنه من يتبنى ھ

ھذه ا�بداعات مبكرا كلما مكن ذلك من  اتقائمة على جاذبية منتجاته، وكلما تبنت المؤسس
وذلك إذا لم يستطع المنافسين أن يقوموا بالتنفيذ السريع ل_بداعات  ا+ستفادة من ھذه الميزة

  .المناظرة التكنولوجية

إذا ما تمكنت المؤسسات القائمة من بناء الو+ء :ا�بداع وإمكانية الدخول المحتمل إلى السوق -3.
للع�مة لمنتجاتھا، وذلك من خ�ل قيامھا با�بداع التكنولوجي المستمر فإن ھذا امر يترتب عليه 

وعندما تتدنى تلك المخاطر  تقليص المخاطر المرتبطة بدخول المنافسين الجدد على الصناعة،
ومن الواضح أنه من  ،يمكن للمؤسسات القائمة أن تفرض أسعارا عالية وان تحقق أرباحا كبيرة

مصلحة المؤسسات أن تسعى وراء استراتيجيات إبداعية تكنولوجية تتوافق مع ظھور وزيادة 
  لنشاط.مجال انفس العوائق في وجه المؤسسات التي تحاول دخول 

يقة ھناك دليل على أن ارتفاع وقوة عوائق الدخول يعد بمثابة المحدد اكثر أھمية وفي الحق 
ھناك العديد من الطرق التي من خ�لھا يستطيع المجا+ت، حيث لمعد+ت الربح في مجال من 

  :ا�بداع التكنولوجي التأثير على إمكانية دخول مؤسسات جديدة إلى السوق ونذكر منھا

لوجية تمكن المؤسسة من زيادة حواجز الدخول إلى السوق وذلك إذا كان من ا�بداعات التكنو -
من خ�ل ا+ستحواذ على حقوق ملكية ا�بداعات جديدة لتقديم الخدمة الممكن ا�نفراد بأساليب 

أما إذا كان من السھل ا+ستحواذ على المعارف الفنية والخبرات التكنولوجية يكون  ،التكنولوجية.
المؤسسات الجديدة الدخول إلى السوق في ذلك الجزء من ا�نتاج المتعلق با�بداع  من السھل على

  .التكنولوجي

الرأسمالية  ا+حتياجاتيمكن المؤسسة من تغيير  تقديم الخدماتإن ا�بداع التكنولوجي في أساليب 
   1:خ�لال�زمة لدخول الصناعة وذلك من 

ا+ستثمار بكثافة وبشكل مستمر في البحوث والتطوير حتى تستطيع أن  حاجات المؤسسة إلى -
  .تساير ا�بداعات التكنولوجية الجديدة المتدفقة

                                                           
1
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حيث كلما زادت  ،التأثير على ا+ستمرار الرأسمالي ال�زم لبناء وتجھيز مرافق ا�نتاج الجديدة -
ية في ا�نتاج كلما ارتفعت حواجز الرأسمالية التي تستلزمھا ا�بداعات التكنولوج ا+حتياجات

  .الدخول أمام المؤسسات الخارجية

الجودة  الخدمات منخفضةيستطيع ا�بداع التكنولوجي أن يجعل من الصعب أو من السھل على  -
  ة.العالية الجود بالخدماتاللحاق 

سسات في الحقيقة إن ا�بداع التكنولوجي إذا أدى إلى رفع أو خفض حواجز الدخول أمام المؤ
فإن ذلك يعتمد على المدى الذي تستطيع عنده المؤسسات المتقدمة تكنولوجيا من أن تمنع  ،الجديدة

محاكاة تكنولوجيتھا من جانب المؤسسات المنافسة فعندما تتولد إبداعات تكنولوجية داخل 
 ،ختراعباستخدامھا بواسطة براءات ا+ ا+نفرادالمؤسسات يكون من السھل حمايتھا من التقليد و 

والجدير بالذكر إذا كانت ھذه التكنولوجيات من النوع الذي يخفض التكلفة أو يحسن من جودة 
  .المنتج فإن المؤسسات المبتكرة تتمتع بقدرة تنافسية عالية

في بعض الحا+ت يستطيع ا�بداع التكنولوجي أن المشترين الزبائن: تأثير ا�بداع على قوة  -4

1يغير من نطاق المفاوضة بين الموردين والزبائن كما في الحا+ت التالية
:  

الزبائن من تحويل طلباتھم يمكن فإن ھذا  ،إذا أدى ا�بداع التكنولوجي إلى تنميط مجتمع معين -
لذي بدوره يؤدي إلى زيادة قوة إلى موردين ( منتجين) آخرين بسھولة وبتكلفة أقل، امر ا

  .المفاوضة للعم�ء مع البائعين حيث يتجه الزبائن إلى الموردين الذين يقدمون أفضل الشروط

كما سبق الحديث عن التأثير الذي يفرضه ا�بداع ): تأثير ا�بداع على قوة المنتجين ( الموردين -
 له تأثيرا أيضا على القوة التفاوضية للمنتجينفإننا نجد بأن ا�بداع التكنولوجي  ،على قوة الزبائن

  : كما في الحا+ت ا<تية

متاح أمام عدد كبير من الموردين فإن  الخدمات المقدمةإذا كان ا�بداع التكنولوجي في مجال  -
، امر الذي يزيد من شدة المنافسة بين الموردين، تنقل الزبائن من مورد <خر يكون منخفض

  .التفاوضية للموردين أمام الزبائنويضعف القوة 

أو بخصائص محددة بھا  خدمة إذا كان يتوفر لدى الموردين تكنولوجيات معينة متصلة بأداء -
  ،تستطيع أن تغم الزبائن على الشراء من ھؤ+ء الموردين

   .فإن ذلك يضعھم في قمة المنافسة ويمنحھم قوة تفاوضية كبيرة مع عم�ئھم 
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قد يساھم ا�بداع التكنولوجي في تحفيز : أثر ا�بداع على قوة تھديد السوق بالمنتجات البديلة-5

المؤسسات على إح�ل أحد المداخ�ت محل مدخل آخر يكون دالة لكل من  اسعار النسبية 
  ع للمدخ�ت وأداء المدخ�ت الجديدة وتكلفة ا�ح�ل بين المدخ�ت، أو بعبارة أخرى يساھم ا�بدا

التكنولوجي في صناعات أخرى بشكل كبير في إنتاج منتجات تقدمھا ھاته اخيرة و تفي 
  باحتياجاتھا للمستھلكين بأسلوب يشبه اسلوب الذي تفي به منتجات الصناعة محل الدراسة

وبالتالي يمكن القول بأن ا�بداع التكنولوجي يمكن أن يسمح بخلق بدائل قوية ودقيقة تمثل تھديدا 
أما إذا  ،ثم تتأخر ربحيتھا المؤسسة ومنافسيا كبيرا، ويشكل قيودا على السعر الذي تفرضه تن

كانت منتجات المؤسسة ليس لھا بدائل قوية إ+ بشكل قليل (بمعنى أن البدائل تشكل عامل تنافسي 
ومع فرض تساوي كل امور اخرى، فھنا تتھيأ الفرصة أمام المؤسسة لرفع اسعار )ضعيف

 . ي أرباح إضافيةوجن
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  خ�صة الفصل:

له  واسعة بمتطلبات ا�بداع كونهدراية كبير و اھتمامعلى أصبحت المنظمات الحديثة 
ع�قة كبيرة في التأثير على ا<داء بشكل عام، كما يعتبر اليوم السبيل للوصول إلى الريادة 

التي  السياسية و التكنولوجيةو  وا+جتماعية والتحو+ت ا+قتصاديةصوصا في ظل التغيرات خ
 ا�بداعيوالمناخ لتھيئة البيئة اعمال السعي الحثيث  ما يتطلب من منظمات، يشھدھا العالم

 و،، من خ�ل وبشكل خاص تھيأت افراد المبدعين وتلبية متطلباتھم ا�بداعيةلUفراد المناسب
بشكل كبير في المؤسسات الخدمية ومن ذلك القطاع  التماسه، والذي يجب معيقاتهعلى تجنب 

  المصرفي، أين يعد ا�بداع بالنسبة إليه رھان للبقاء والريادة.  
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  :تمھيد

تعد عملية ا�بداع من الحلول المناسبة �يجاد حل لمشكلة  تواجھھا البنك في الوقت الراھن،      
خاصة البنوك الوطنية التي مازالت تمارس خدمات تعد من ماضي الصيرفة، فھاته العملية تعد 

العام بشكل عام، لذا سوف نحاول في ھذا الفصل التطبيقي معرفة كيفية  إيجابيا على ا0داء انعكاسا
تطبيق ا�بداع التسويقي الخدمي على واقع أحد البنوك التجارية الجزائرية الذي ھو القرض 

وذلك ضمن ث>ثة  ذلك على آدائه بشكل عام، وانعكاسالبواقي،  أموكالة   CPAالشعبي الجزائري 

      مباحث أساسية و المتجلي مضمونھا في: 

 .317" وكالة أم البواقي  CPAالقرض الشعبي الجزائري " ب التعريف  -

 .CPAأشكال ا�بداع لدى عرض +ھم   -

 .تقييم دور ا�بداع في تحسين أداء القرض الشعبي الجزائري من خ0ل استبيان  -
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  .317" وكالة أم البواقي  CPAالقرض الشعبي الجزائري "التعريف با+ول:المبحث 

 ا<قتصاديةيعتبر القرض الشعبي الجزائري من أھم البنوك التجارية في الساحة   
الجزائرية، حيث أنه يحتل الصدارة بين البنوك المتواجدة أو الناشطة في الجزائر سواء كانت 

أول البنوك  باعتبارهرة < يستھان بھا في المجال النقدي، عمومية أو خاصة، كما أنه يمتلك خب
  .1989التي تعاملت بالبطاقات البنكية الدولية منذ سنة 

 "  CPAالقرض الشعبي الجزائري" حول بطاقة تقنيةالمطلب ا+ول: 

يمارس القرض الشعبي الجزائري جميع العمليات المصرفية التقليدية كغيره من البنوك 
فقد تكفل القرض الشعبي الجزائري بمنح القروض للقطاع الحرفي و الفنادق و القطاع  الجزائرية،

السياحي بصفة عامة، وكذلك القروض العقارية و القروض الموجھة لقطاع الصيد و التعاونيات 
  غير الف>حية و المھن الحرة.

 " CPAتعريف القرض الشعبي الجزائري": الفرع ا+ول

بنك عمومي تم "، CPA" Crédit Populaire d'Algérie القرض الشعبي الجزائري

مليون دج، حيث  15، برأسمال قدره 1966ديسمبر  29بتاريخ  366-66إنشائه وفقا للقرار رقم 

  ورث القرض الشعبي الجزائري اHعمال المسيرة من قبل البنوك الشعبية مثل:

 البنك الشعبي التجاري و الصناعي للجزائر. -

 التجاري و الصناعي لوھران.البنك الشعبي  -

 قسنطينة .لالبنك الشعبي التجاري و الصناعي  -

 البنك الجھوي التجاري و الصناعي لعنابة. -

 البنك الجھوي للقرض الشعبي الجزائري. -

  ھذا با�ضافة لبنوك أجنبية ھي:

 مصر. - بنك الجزائر -

تم إنشاء بنك التنمية المحلية عن طريق تنازل القرض الشعبي الجزائري عن  1985في عام 

حساب بنكي لصالح ھذا  89.000موظف من موظفيه با�ضافة إلى  550وكالة من وكا<ته و 40

البنك.وباعتبار بنك دولي، فإن القرض الشعبي الجزائري له كمھمة أساسية المساھمة في تطوير 
اعات الخاصة بالصحة و الصيدلة، التجارة و التوزيع، والسياحة و ا<تصال و وتحسين القط

و الترقية  PMI، والصناعات الصغيرة و المتوسطة PMEالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

  العقارية و الصناعات التقليدية.
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ت تبعا للقوانين السارية في الجزائر، فإن القرض الشعبي الجزائري يھتم أيضا بالعمليا  
في  ا<شتراكالخاصة بدراسة القروض البنكية، قبول ا�يداعات، تقديم القروض بكل أنواعھا، 

سنة  رؤوس أموال المؤسسات، إصدار قروض بمشاركة بنوك أخرى أو شراء القروض. وبعد
المؤسسات أصبح القرض الشعبي الجزائري مؤسسة  باستق>لية، وتبعا للقانون الخاص 1988

وتبعا للتعليمة  1996ذات أسھم، وبرأس مال ذو ملكية خاصة للدولة، ومنذ سنة  اقتصاديةعمومية 

الخاصة بتسيير رؤوس اHموال التجارية الخاصة بالدولة، تم وضع كل البنوك العمومية تحت 
وكالة  135وصاية وزارة المالية، أما شبكة ا<ستغ>ل الخاصة بالقرض الشعبي الجزائري من 

  عة استغ>ل.مجمو 15مقسمة من قبل 

سمح للقرض الشعبي الجزائري أن يعزز مركزه في  1988ا<نفتاح ا<قتصادي بعد سنة   

السوق الوطنية من خ>ل إتباع تنظيم جديد وتوجيھات حديثة في مجال التسيير، عن طريق إعادة 
ويع التنظيم الشامل لھياكل البنك وتعزيز المراقبة، < مركزية القرار، استغ>ل العوائد، تن

 التعام>ت لمجا<ت جديدة وا<ھتمام أكثر بالمحفظة وتنويع 

  تتمثل وظائف القرض الشعبي الجزائري فيما يلي: مصادرھا لجعلھا أكثر مردودية.  

تتجلى أھم وظائف القرض الشعبي  وظائف القرض الشعبي الجزائريالفرع الثاني: 
 الجزائري في:

 نشاطات البنك فيما يخص التعام>ت خاصة التجارة الخارجية. توسيع-

مواكبة التطورات الجديدة التي يشھدھا العالم، وذلك بتطوير وتحسين خدمات بنكية، وا<عتماد  -
 على التكنولوجيا في إنتاج خدمات بنكية جديدة.

 تنفيذ جميع العمليات البنكية وفقا للقوانين المعول بھا. -

  وتطوير شبكات جديدة، ووضع وسائل حديثة، وأجھزة وأنظمة معلوماتية،  توفير -

  دراسة السوق البنكية وتجزئتھا إلى حسب سلوك وحاجات ورغبات الزبائن. -

  .والنقدية المتاحةالعمل على زيادة وتنمية الموارد بأقل التكاليف في ظل ا�مكانيات المالية  -

  يع استخدام ا�ع>م ا0لي.تحسين نظام المعلومات من خ>ل توس -
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 " 317أم البواقي  CPAوكالة القرض الشعبي الجزائري " لعرض المطلب الثاني: 

 وكالة القرض اخترنااستحالة إجراء الدراسة على كامل وكا<ت البنوك الوطنية،  أمام       
  للقيام بھذه الدراسة الميدانية. –317أم البواقي  –الشعبي الجزائري 

تم إنشاء وكالة أم :" 317تعريف وكالة القرض الشعبي الجزائري " بأم البواقي الفرع ا+ول: 

. ومنذ ذلك الوقت، وبسبب التحول إلى اقتصاد السوق، وتطورت على حد 1976البواقي في عام 

 ،2ndسواء في حجم اHعمال من حيث تنويع المنتجات / الخدمات، وتحتل حاليا المرتبة فئة 

وكالة القرض الشعبي الجزائري لو<ية أم موظفا. تنظيميا، كما تھتم  12ولديھا قوة عاملة من 

البواقي بإصدار نظام دفع بالبطاقات البنكية الوطنية و الدولية، بالموازاة مع تركيب الموزعات 
واستغ>ل  ، كما تقوم بعمليات إنشاءTPEونھائيات الدفع ا�لكتروني  DABا0لية لRوراق النقدية 

اHنظمة، إنجاز ا�جراءات المعلوماتية و الحوامل و البرامج النقدية، وكذا تسيير الوظائف 
  اHساسية لتطوير عمل اHنظمة المعلوماتية وا0لية.

القرض الشعبي الجزائري باعتباره بنك مفتوح لكل التطورات التكنولوجية بالنظر إلى 
تجعله رائدا في ميدان النقد ا0لي في الجزائر وھذا سنة تقنيات جديدة  وإتباعهتوسع نشاطاته، 

1989.  

 ا<قتصاديلTلي لنشاط البنك جاء تبعا للتوسيع وإعادة التأھيل  إن إدخال وظيفة النقد ى
  ، والراجع للنقاط التالية:1988بعد عام  الحاصل 

  متطلبات الزمن الحديث ومؤشرات التطور. -

الزبائن وجمع الثروات سواء بالعملة الوطنية أو العملة الصعبة داخل تقوية البنك ووسائله لجلب  -
 المسار البنكي.

 إحداث وظائف جديدة �صدار خدمات حديثة. -

 العمل على التقليل من التعامل بالنقود ا<ئتمانية.  -

 جعل المسار البنكي أكثر ديناميكية. -

من المھام  الجزائري أم البواقيالمھام الرئيسية لوكالة القرض الشعبي الفرع الثاني: 

  :نذكر"  317الرئيسية لوكالة القرض الشعبي الجزائري "أم البواقي 

 تطوير الجوانب التقنية التي تسمح بتعميم وسائل الدفع بواسطة البطاقات الوطنية و الدولية. -

لسير تعمل على إيجاد أفكار جديدة للخدمات الشبه بنكية  وتطويرھا وتحسينھا التي تسمح با -
الحسن للعماليات الخاصة بالتعام>ت بواسطة البطاقات البنكية المصدرة، و التي يتم قبولھا من 

 قبل الشبكة الخاصة بالبنك.
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 والخاصة بطالبيكما تھتم المديرية النقدية بتسيير المعلومات المرسلة من قبل الوك>ت البنكية    
على تسيير الع>قات مع اHنظمة  وبالتالي العملالبطاقات لغرض تشخيص بطاقاتھم البنكية، 

والعملية حامل بطاقة  والخاصة بكل الدولية القابلة للتعامل بھذا البطاقات وفقا للمعلومات المستقاة
 ، وذلك يكون دوما وبصفة متكررة.وبنكيةتم إجراؤھا، عن طريق عمليات تقنية  التي

0لية لRوراق النقدية ونھائيات الدفع ا�لكتروني القيام بعمليات المتابعة التقنية للموزعات أ -
 واستغ>ل المعلومات المتعلقة بالعمليات التي تمت بواسطة البطاقات البنكية.

  تحليل ودراسة وإصدار الكتابات المحاسبية ال>زمة للھياكل المتخصصة.   -

  317واقي الھيكل التنظيمي لوكالة القرض الشعبي الجزائري أم البعرض :المطلب الثالث

  ي الھيكل التنظيمي لوكالة أم البواقي للقرض الشعبي الجزائريالتيوضح الشكل ال

  ): أبعاد اHداء على الجانب التنظيمي في المصارف5- 2شكل رقم(

  ر ــالمدي   

       السكرتارية

  النشاطات التجارية      نائب المدير                  

  

  عماليات    مصلحة الصندوق مصلحة القروض  مصلحة  مصلحة ا�دارة   مصلحة المراقبة 

  دينار/ عملة صعبة تجارة الخارجية                       

  قسم التوطين/           قسم  خلية الدراسات و التحاليل               

  التحوي>ت /           العمليات       زبائن(شركات)                    قسم اHمن 

  التصريح بالعودة     المباشرة مع            زبائن (أفراد)                 و الخدمات

 إلى الوطن             الزبائن           زبائن (مھنيين)                      اللوجستية

  و القروض             قسم    خلية إدارة القروض                  قسم ا�دارة 

  العمليات              الخارجية                                      و الموظفين

  قسم التصدير       غير المباشرة                    

  وا<ستيراد                   

  المصدر: وكالة القرض الشعبي الجزائري بأم البواقي         
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  1بأم البواقي، والذي يتكون من : CPAالھيكل التنظيمي لوكالة يبرز  السابق شكل فال

يعتبر المدير الممثل الرئيس للقرض الشعبي الجزائري على مستوى و<ية أم البواقي،  المدير: -
يتحمل مسؤولية إبرام وتوقيع كل العقود وا<تفاقيات، ومختلف الوثائق، ومن مھامه أيضا مراقبة 

للوكالة، وكذلك يقدم تقريرا دوريا للمديرية العامة عن إنجاز اHعمال و جميع المصالح التابعة 
 البرامج المتعلقة بالبنك.

من مھامھا تسھيل أعمال المدير، الذي بدوره يتدخل في شؤون سيرھا وتنظيمھا،  السكرتارية: -
الحاجة، كما تقوم باستقبال العم>ء الذين قدموا طلبات على القروض وا<تصال بالعم>ء عند 

 واستقبال البريد و المكالمات الھاتفية.

  يقوم بمساعدة المدير في أعماله، وأخذ مكانه في حالة غيابه. نائب المدير: -

  النشاطات التجارية: القيام بتدعيم النشاط التجاري وإحيائه. -

مصلحة ا�دارة: تقوم بتحضير ودراسة المخططات المتبعة من طرف الوكالة، وھي تضم  -
  قسمين: 

: يقوم ھذا القسم بالسھر على أمن الوكالة، وكذلك يساعد على قسم ا+من و الخدمات اللوجستية -
الوصول و التقرب من العميل في أقصر وقت ممكن وبأقل جھد عن طريق تسخير الوسائل 

  التكنولوجية للمحافظة على مركز الوكالة في السوق.

الموظفين مثل وضع اHجور و الع>وات وھو قسم يھتم بشؤون  قسم ا�دارة و الموظفين: -
وتنظيم ا�جازات وإعداد الحوافز الخاصة بھم، كما يقوم بإنجاز ومتابعة برامج تكوينية للموظفين 

  وتسجيل الغيابات و المخالفات،...الخ.

: تقوم بالمراقبة الداخلية لعملية التسيير ومدى تطبيق القوانين الداخلية للوكالة ةبمصلحة المراق -
ما تقوم بتنسيق بين المصالح، و الحث على تطبيق السياسة ا�دارية المتبعة، كما تساعد المدير ك

في اتخاذ القرارات من خ>ل التقارير التي توجه إليه عن مدى انتظام ودقة الوكالة، ومدى وجود 
داف المشاكل ا�دارية، وكل ھذا يتم عن طريق مراقبة دورية منتظمة من أجل تحقيق سياسة وأھ

  الوكالة.

  : وھي تضم خليتين:مصلحة القروض -

تقوم باستقبال طلبات الزبائن، ثم دراسة الملف وتحليل  ھذه الخليةخلية الدراسات و التحاليل:  -
تتكون ھذه  إذالمخاطر، وبعدھا تقوم بمتابعة ملفات القرض، وتطور نشاط المؤسسات المقترضة. 

  الخلية من مكلفين بالدراسات مصنفون حسب مختلف تقسيمات (شركات، أفراد، مھنيين) .

                                                           
  .وكالة القرض الشعبي الجزائري بأم البواقي 1

  



 الجزائريفي القرض الشعبي ا�بداع التسويقي الخدمي  حالةدراسة :              الجانب التطبيقي

 

-74- 

  فھي تقوم بما يلي: خلية إدارة القروض: -

 إنجاز رخصة القرض. -

 تلقي الضمانات. -

 إمضاء اتفاقية القرض. -

 وضع القروض تحت تصرف طالب القرض. -

 .ا<حتياطية تسليم الكفالة و الضمانات -

 ا�حصائيات خاصة بالمصلحة.إنجاز  -

: تعتبر ھذه المصلحة بمثابة الوسيط بين المتعاملين مصلحة عمليات التجارة الخارجية -
  الجزائريين واHجانب فھي مكلفة بالعمليات الخارجية و العقود تتكون من قسمين:

يضا : يضم العمليات المتعلقة بالتوطين(ا�قامة)، التحوي>ت إلى الخارج، وأالقسم ا+ول -
  التصريح بالعودة إلى الوطن وتسيير القروض الخارجية.

  يضم ھذا القسم العمليات المتعلقة بالتصدير وا<ستيراد. القسم الثاني: -

  : وھي المصلحة اHكثر نشاطا في الوكالة، حيث أنھا تتكون من قسمين:مصلحة الصندوق -

زبائن أي الع>قات الفھو القسم الخاص بأنواع وأوامر : (FRONT OFFICE)القسم ا+ول -

 الشيكات، والقيام بتسليم ھذه الدفاتر،استقبالھم وتلقي طلباتھم الخاصة بإصدار المباشرة معھم، ك

  1يقوم ھذا القسم بالعمليات التالية:حيث : (BACK OFFICE)القسم الثاني  -

 التسيير الحسن للخزينة. -

 .متابعة ومعالجة الشيكات غير المدفوعة (الشيكات بدون رصيد) -

 معالجة العمليات البنكية بالدينار و العملة الصعبة، وكذا النقد ا�لكتروني (البطاقات). -

 فتح الحسابات وتسييرھا من خ>ل تسيير ملف الصندوق. -

 القيام بعمليات التحوي>ت وتسديد الشيكات. -

 معالجة عمليات تسليم الشيكات واHوراق التجارية و المقاصة وتحصيل الشيكات. -

 إنجاز ا�حصائيات الخاصة بالعمليات التي تقوم بھا ھذه المصلحة. -

                                                           
1
  .وكالة القرض الشعبي الجزائري بأم البواقي  
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  �CPAبداع لدى اعرض +ھم أشكال المبحث الثاني: 

الشعبي الجزائري إلى التنويع في خدماته المقدمة بما يشكل إبداع في  سعى القرضسعى وي     
السوق، ومع متطلبات بھا مع الظروف الحالية التي يمر الجھود، غير أن ذلك لم يكن سوى تكيف 

خاصة من طرف البنوك اHجنبية، حيث تتجلى أھم أشكال ا�بداع البيئة ومجارات للمنافسة 
بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري في أتممة العمليات المصرفية، وإدخال منتجات مصرفية 

  إس>مية.

  الجزائري الخدمات الجديدة التي تعتبر ثمرة إبداع للقرض الشعبيالمطلب ا+ول: 

الشعبي الجزائري خدمة جديدة لتسيير المنتجات البنكية عن بعد من خ>ل تبادل  القرض  أطلق -
أن ھذه الخدمة التي تسمح بتقديم اHوامر  وتم التوضيح، المؤسساتمعطيات معلوماتية لفائدة 

ص المعنويين بالدفع عن بعد عبر ا<نترنت من خ>ل "العمليات ا<لكترونية" موجھة أساسا لRشخا
فان ا<نضمام إلى ھذه الخدمة الجديدة  ، وحسب البنكو الجمعيات ا�داراتو والمؤسسات الفردية

وبذلك فان  ،سيسمح ب "تفادي" التنقل إلى الوكا<ت مع ضمان معاملة سريعة و آمنة للعمليات"
ا<لكترونية" في القرض الشعبي الجزائري يعد ثاني بنك عمومي يخوض مجال "العمليات البنكية 

الجزائر. متيحا لزبائنه من أشخاص ماديين ومعنويين فرصة تسيير حساباتھم عن بعد طوال 
كشف و حساباتھمساعة مع القيام بالتحوي>ت و ا<ط>ع على  24/24و )7/7( اHسبوع أيام

ة لزبونھا ھذه الخدمة عادة ما تقدم الوكالة المصرفي من ول>ستفادةالعمليات على مدى شھر كامل. 
ا<ستفادة من ھذه الخدمة يطلب البنك من  وبعد نجاحفي مرحلة أولى كلمة تعريفية وكلمة سر. 

الزبون عبر موقعه ا<لكتروني تحديد "توقيعه ا<لكتروني" الذي سيحتفظ به بطبيعة الحال سريا 
 يھدف إلى ضمان التأمين التام للعملية.  إجراءوھو 

أطلق القرض الشعبي الجزائري الجيل الثاني من خدمة القرض الشعبي الجزائري ا�لكتروني 
«CPA» الذي سيمكن زبائنه من تسيير حساباتھم البنكية عبر ھواتفھم النقالة، من خ>ل تطبيق ،

خاص يمكن تحميله من اHنترنيت، مما يجعله أول بنك عمومي يقترح خدمة العمليات المصرفية 
وأوضح الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، خ>ل ندوة صحافية نّشطھا .رونيةا�لكت

في مقر البنك بالعاصمة بمناسبة الذكرى الث>ثين لتأسيس البنك، أن ھذا النظام الذي شرع في 
تطبيقه، قبل أيام، سيمكن زبائن القرض الشعبي الجزائري من أشخاص معنويين وماديين من 

ساعة، وإجراء تحوي>ت وا<ط>ع على كشف  24/24أيام و 7/7ھم عن بعد تسيير أرصدت

الحساب على مدى الشھر، وكذا إجراء تحوي>ت مالية وتسديد فواتير وغيرھا من الخدمات 
وأضاف أن ا<ستفادة من ھذه الخدمة المتوفرة  .المتصلة باHنترنيت الھامة، عبر ھواتفھم الذكية

  .ل دفع اشتراك سنوي بسيط جد مؤمنةقابم  ebanking.bdl.dzعلى الرابط
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للقرض الشعبي كشف الرئيس المدير العام وضمن نفس السياق تم إط>ق منصة معلومات، حيث 
موضحا أن ھذا  ،2016العمل بمقتضاه خ>ل  بدأ، عن استحداث نظام معلوماتي جديد الجزائري

خ>ل تلبية مختلف حاجيات الزبائن من ا�جراء من شأنه أن يساھم في تسھيل اHداء البنكي من 
 .ساعة 24بينھا تسريع عملية تحويل اHموال إلى أصحابھا أو بنوك أخرى في ظرف 

بنك الوأوضح المدير العام لبنك أن النظام الجديد الذي سيتم إدراجه على مستوى مختلف وكا<ت 
خ>ل السنة الداخلة سيستجيب للمعايير والمتطلبات الدولية في مجال معالجة وتبادل وتسيير 

وأعلن رسميا عن انط>ق خدمة "أو. بي.دي.ال" للجيل الثاني التي ستمكن على حد ، المعلومات
ن بنك من تسيير حساباتھم البنكية عبر ا�نترنت، موضحا أن الزبائن سيتمكنون مالقوله زبائن 

معاينة وتحميل الحساب البنكي بسھولة وفي أي ساعة دون التنقل إلى وكا<ت البنك، مشيرا إلى 
  .بالمائة و< داعي للخوف 100أن العملية مؤمنة 

 إط0ق قروض إس0مية كجانب ثاني من أشكال ا�بداعالمطلب الثاني: 

وض العادية المعمول بھا و إتاحة خيارات لزبائن البنك بين القريسعى البنك من وراء إط>قھا 
أخرى حسنة مطابقة للتشريع المالي ا�س>مي وفق إرادة السلطات العمومية بضرورة إط>ق ھذا 

 النوع من المنتجات لتنويع الخدمات البنكية.

أن العمل جار حاليا �ط>ق ھذه القروض الحسنة بداية من السنة المقبلة ب "ھوامش  وأضاف
أن القرض الشعبي الجزائري بصدد ، كما عمول بھا في القروض التقليديةربح" بدل "الفوائد" الم

دراسة جميع جوانب ھذا المنتوج البنكي سواء على المستوى القانوني وأيضا أبعاده التجارية 
  محكمة لتسيير مخاطر القرض الحسن. وتحديد منظومة

لتلبية  وھذابدون فوائد، منتجات ا�س>مية أو ما يعرف بإيداع اHموال  إدراج كما يسعى إلى
رغبات العديد من المواطنين، الذي يبدون في العديد من اHحيان عدم رضاھم من المنتجات 
اHخرى التي تقدمھا البنوك، سواء تعلق اHمر با<دخار أو التمويل، ما جعل البنك يفكر في إط>ق 

فوائد، عكس ما يتداول في بعض البنوك بالمائة نسبة  0الدفتر الذي سيتيح إمكانية توفير اHموال بـ

  بالمائة على ا<دخار 7التي تطبق نسبة 

تنويع تموي>ته للمشاريع، وھذا بالتعاون مع الشركة الوطنية ل\يجار ”أيضا، بـ” بنكالكما سيقوم 
المالي، التي تتيح الفرصة للمستثمرين باستئجار مختلف التجھيزات والمعدات، مع إمكانية شرائھا 

، مذكرا في ذات ”يا عند انتھاء مدى العقد واستكمال أقساط ا�يجار التي تم تحديدھا سابقانھائ
ألف مؤسسة صغيرة  100مليار دج لتمويل  570بتخصيص  2015، قام خ>ل البنكالسياق، أن 

  ”بالمائة خصصت ل>ستثمار 60ومتوسطة منھا 
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مليار دج كرقم  39تمكن من بلوغ عتبة  وعن الحصيلة التي حققھا البنك مع بداية العام الجاري،

م>يير دج تم تحقيقھا خ>ل الث>ثي اHول من السنة الجارية، في حين  5، منھا 2015أعمال منذ 

اHرقام المحققة حتمت على البنك تسطير فم>يير دج خ>ل السنة الماضية،  7وصلت أرباح البنك 

وھيكلة البنك، وصو< إلى تنويع المنتجات ” شعار المؤسسة“إستراتيجية جديدة، شملت من تغيير 
وذلك من خ>ل تطوير وسائل الدفع والتسديد، وھو   البنكية وتقليص التداول النقدي خدمة للزبائن،

، بإط>ق بطاقة للدفع تكون في متناول الجميع، مع تزويد مختلف المؤسسات أكثرما سيتجسد 
ني، قصد المساھمة في بعث التجارة ا�لكترونية في الخدماتية وحتى التجار بوسائل الدفع ا�لكترو

  .الجزائر

  تقييم دور ا�بداع في تحسين أداء القرض الشعبي من خ0ل استبيانالمبحث الثالث: 

فيما يخص ا�بداع في المنتجات بغية تحسين اHداء وتحقيق  CPAيعد عرض أمام جھود 

ومردودھا فيما يخص تحسين اHداء. حيث أن ميزة تنافسية يتم وضع استبيان لتقديم أفضل الجھود 
  أسئلة ا<ستبيان تم وضعھا بالتوافق مع اHستاذ وأساتذة متخصصين في التسويق من الكلية.

  وتحليل صدقية المحتوى ل0ستبيانالمطلب ا+ول: عرض التصميم العام 

جابة على جمع ا� موظف في البنك ولكن تم 60فقد قدرت في بادئ اHمر  ا<ستبيانبالنسبة لعينة 

  فقط. استبيان 25

ركز على تحليل أثر بعض المتغيرات المرتبطة با�بداع وأثرھا على تحقيق مردودية  فا<ستبيان
ھي المرتبطة با�بداع ، أما المتغيرات التابعة  البنك، فالمتغيرات المستقلة ھناإيجابية بالنسبة إلى 

كس على الجانب المالي ، أما المتغيرات المستقلة فھي مرتبطة بتحقيق مردودية تجارية أو< تنع
تتضمن خصوصا وجود وحدة تنظيمية خاصة با�بداع، الدواسة المستمرة و الشاملة لحاجات 

شبكة ا�نترنت في عملية ا�بداع،  استعمالورغبات الزبائن وتطورھا يخلق ما ھو متوافق معھا:
  تلفة، التحسين المستمر للخدمات المتقدمة.شمول عملية ا�بداع عناصر المزيج التسويقي المخ

أما المتغيرات التابعة فتتضمن خصوصا زيادة الوعي المصرفي ومنه التعامل أكثر مع البنك 
ھاته الخدمات على أداء الموظفين، تأثير ھاته  انعكاسجراء الحصول على منتجات جديدة، 

  الخدمات على صورة البنك وعلى رقم أعماله.

كان أساس تقييم ليكارت( موافق بشدة، موافق، محايد ، غير موافق، غير موافق  فتقييم اHسئلة
  بشدة)

الحصول على نتائج مقارنة فيما بينھا  إمكانيةثبات أداة الدراسة مع  <ختباربالنسبة لثبات ا+داء: 
نفس اHداة و في ظروف مشابھة للدراسة فقد تم  باستخدامولم تم إجراء الدراسة مرة أخرى 

لفاكرونباخ، حيث أظھرت نتائج التحليل ا�حصائي أن قيمة الفاكرونباخ اعلى مقياس  عتمادا<
و التي تبين أنھا مقبولة وموثوقة Hغراض البحث العلمي كونھا أعلى من النسبة  %70كانت 

  60%المقبولة 
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ReliabilityStatistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,705 33 

  

  ا@ستبيانمضمون التحليل العام لالمطلب الثاني: 

المتوسط الحسابي الفرضي كمقياس للدرجة  استخدامفقد تم  ا<ستبياناتبالنسبة لتحليل نتائج ھاته 
ومنه مجال التغير يكون  0,8المتحصل عليھا لرأي أفراد العينة المستجوبين، فمجال التغير ھو:

  كاHتي:

 [  غير موافق بشدة. 1,80 – 1     [ -

 [  غير موافق بشدة. 2,60 – 1,80[  -

 [  محايد. 3,40 – 2,60[  -

 [  موافق. 4,20 – 3,40[  -

 [  موافق بشدة. 5     – 4,20[  -

  المستقاة حول ا�بداع بشكل عام فكانت:بالنسبة لRداء 

غير موافق ما %36موافق و %40فيما يخص وجود وحدة تنظيمية خاصة با�بداع فكانت  -

 يعني وجود رؤية واضحة حول ا�بداع لدى عمال البنك.

غير %20و %68فيما يخص وجود إبداع في تقديم الخدمات المصرفية للبنك فكانت النتيجة  -

 موافق أي أن لموظفي البنك رؤية مختلفة حول ا�بداع الخدمي بشكل عام.

 ي فكانت النتيجة كاHتي:فيما يخص ا�بداع في العناصر اHخرى للمزيج التسويق -

 غير موافقون. %20موافقون و  %28< رأي لھم مع  %52فيما يخص السعر فـ  •

 غير موافقون. %12موافقون و  %24< رأي لھم ، %64فيما يخص التوزيع فـ  •

 غير موافقون. %12موافقون و  %48< رأي لھم ، %36فيما يخص الترويج فـ  •

يرون تحسن  %68حول تحسين أدائه بعد طرح منتوج جديد فـ البنك  موظفوفيما يخص رؤية  -

 فھم غير موافقون. %12أدائه، أما 

 

   SPSS 23. برنامجالمصدر:تحليل 
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 فيما يخص متطلبات عمليات ا�بداع فا�جابات كانت على النحو التالي -

  غير موافقون  36%              

  موافق  %40      وجود وحدة تنظيمية      

  محايد 16%              

  موافق  44%              

  غير موافق  %8  تطوير الخدمات على شبكة اHنترنت  

 محايد 40%              

  موافق 76%              

  بشدة موافق %8    وضع أساليب جيدة لتقييم الخدمة 

  غير موافق  4%              

  موافق 80%              

  موافق بشدة %8    للبنك إستراتيجية لتحسين ا�بداع 

  غير موافق  4%              

  موافق 64%              

  غير موافق %20  التقييم المستمر لحاجات ورغبات المستھلكين

  محايد 8%            

  موافق %72    فيما يخص الغرض من ا�بداع 

  محايد %12    من اجل الربط المستمر بالزبائن

  غير موافق 16%            

  

  موافق 24%              

  محايد %32        التخفيض من التكاليف

  غير موافق 28%            
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  موافق 68%              

  غير موافق %20      فيما يخص مواجھة المنافسة

  محايد 12%            

  موافق 68%              

  محايد %20      التوافق مع متطلبات الزبائن

  موافق بشدة 4%            

  فيما يخص انعكاس ا�بداع بشكل عام على ا+داء:

  موافق 64%                    

  محايد %20  تشجيع الوعي المصرفي بما ينعكس على الخدمات المقدمة -

  موافق بشدة 4%                  

  موافق 76%                    

  موافق بشدة %8            تحسين أداء الموظفين -

  غير موافق 8%                  

  موافق 76%                    

  محايد %12            مواجھة المنافسة -

  غير موافق 4%                  

  موافق 64%                    

  موافق بشدة %16          تحسين اHداء بشكل عام -

  محايد 12%                  

  محايد 52%                    

  موافق %28          لمنتجات  ا�قبال على ا -

    موافق بشدة 12%                  
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  موافق 72%                                                     

  موافق بشدة %16            رقم اHعمال المحقق -

 محايد 8%                  

  موافق 76%                  

  موافق بشدة %12              النتيجة المالية -

  محايد 8%                  

  :الفرضي قالصدواختبار الھدف المحتوى  -

  فيما يخص متغيرات ا�بداع وع>قتھا باHداء فكانت النتائج كالتالي: 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) MeanDifference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

VAR00002 13,668 24 ,000 2,88000 2,4451 3,3149 

VAR00003 15,451 24 ,000 3,28000 2,8419 3,7181 

VAR00004 23,174 24 ,000 3,56000 3,2429 3,8771 

VAR00005 17,527 24 ,000 3,20000 2,8232 3,5768 

VAR00006 13,473 24 ,000 2,96000 2,5066 3,4134 

VAR00007 3,726 24 ,001 4,36000 1,9446 6,7754 

VAR00008 21,153 24 ,000 3,48000 3,1404 3,8196 

VAR00009 21,926 24 ,000 3,08000 2,7901 3,3699 

VAR00010 26,000 24 ,000 3,12000 2,8723 3,3677 

VAR00011 19,463 24 ,000 3,28000 2,9322 3,6278 

VAR00012 3,216 24 ,004 5,12000 1,8343 8,4057 

VAR00013 18,800 24 ,000 3,60000 3,2048 3,9952 

VAR00014 30,306 24 ,000 3,72000 3,4667 3,9733 



 الجزائريفي القرض الشعبي ا�بداع التسويقي الخدمي  حالةدراسة :              الجانب التطبيقي

 

-82- 

VAR00015 22,459 24 ,000 3,64000 3,3055 3,9745 

VAR00016 18,283 24 ,000 3,52000 3,1226 3,9174 

VAR00017 18,984 24 ,000 3,72000 3,3156 4,1244 

VAR00018 20,813 24 ,000 3,80000 3,4232 4,1768 

VAR00019 3,397 24 ,002 5,36000 2,1035 8,6165 

VAR00020 19,421 24 ,000 3,56000 3,1817 3,9383 

VAR00021 34,293 24 ,000 3,92000 3,6841 4,1559 

VAR00022 24,877 24 ,000 3,80000 3,4847 4,1153 

VAR00023 24,839 24 ,000 3,88000 3,5576 4,2024 

VAR00024 20,961 24 ,000 3,44000 3,1013 3,7787 

VAR00025 23,554 24 ,000 3,96000 3,6130 4,3070 

VAR00026 22,013 24 ,000 3,88000 3,5162 4,2438 

VAR00027 25,079 24 ,000 3,96000 3,6341 4,2859 

VAR00028 25,810 24 ,000 3,92000 3,6065 4,2335 

VAR00029 14,842 24 ,000 3,08000 2,6517 3,5083 

VAR00030 20,813 24 ,000 3,80000 3,4232 4,1768 

 SPSS     23المصدر: تحليل برنامج

) ھي أقل من الد<لة ا�حصائية وھي أقل من الد<لة sig=0,0المحسوبة ھي أقل (sigفقيمة

رفض الفرض الصفرية وھو ما يثبت صدق التوجه ا<قتصادي  أيsig=0,05المعمول بھا وھي 

المرتبط با�بداع وتحسن اHداء التجاري وھذا سواء المتطلبات المشار إليھا سابقا و النتائج 
  المتحقق من اHداء.

 فعامل وضع وحدة تنظيمية ل\بداع له تأثير في تحقيق أداء أحسن -

 في تحقيق أداء أحسن.تطوير خدمات على شبكة اHنترنت له تأثير  -

 وضع أساليب جديدة لتقييم الخدمة له تأثير في تحقيق أداء أحسن. -

 بالنسبة لبنك المعلومات لغرض ا�بداع التسويقي له تأثير في تحقيق أداء أحسن. -

 للبنك إستراتيجية لتحسين ا�بداع  له تأثير في تحقيق أداء أحسن. -

 التقييم المستمر لحاجات ورغبات المستھلكين له تأثير في تحقيق أداء أحسن. -
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 من أجل الربط المستمر بالزبائن له تأثير في تحقيق أداء أحسن. -

 خفيض من التكاليف له تأثير في تحقيق أداء أحسن.تال -

 فيما يخص مواجھة المنافسة له تأثير في تحقيق أداء أحسن. -

 ئن له تأثير في تحقيق أداء أحسنالتوافق مع متطلبات الزبا -

 تشجيع الوعي المصرفي بما ينعكس على الخدمات المقدمة له تأثير في تحقيق أداء أحسن. -

 تحسين أداء الموظفين له تأثير في تحقيق أداء أحسن. -

 تحسين اHداء بشكل عام له تأثير في تحقيق أداء أحسن. -

 سن.ا�قبال على المنتجات له تأثير في تحقيق أداء أح -

 اHعمال المحقق له تأثير في تحقيق أداء أحسن.رقم  -

 النتيجة المالية لھا تأثير في تحقيق أداء أحسن. -

  ، فالنتائج وبالنسبة لقياس التكوين الفرضي (الع>قة بين التكوين الفرضي و السلوكيات المختلفة)

  :أسفلهكانت كما ھو موضح في الجدول  23SPSS المتحصل عليھا من برنامج
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 SPSS 23المصدر: تحليل برنامج   
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  يمكن عرض النتائج التالية: السابق الجدول فمن خ>ل

ف تخفيض دبشكل عام وكذلك السلم ا�داري وھ اHداءعامل الجنس ليس له تأثير على  -
 البنك، إلىالمعلومات ل\بداع بشكل عام ضعف بالنسبة  نظامكما أن  التكاليف وعامل السعر،

وكذلك نفس الشيء بالنسبة للسلم ا�داري ووجود وحدة خاصة با�بداع، أما العناصر اHخرى فلھا 
 تأثير مباشر على سير ا�بداع ومنه ا0داء المحقق من طرف البنك.

برازھا من خ>ل رقم اHعمال المحقق وھو اHمر غير أن عملية التقييم الحقيقة فھي التي يمكن إ
الذي لم نستطع الحصول عليه، كون البنك لم يقم بتقييم حقيقي لموضوع الدراسة كونه بنك 
عمومي، وأي عملية ا�بداع تندرج ضمن مسار إداري بحث دون السعي الحقيقي لتحسين ا0داء 

  ومنه تحقيق الريادة في السوق المصرفية الجزائرية. 
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  خ0صة الفصل

من خ>ل ما تم عرضه حول واقع ا�بداع في القرض الشعبي الجزائري ودوره في تحسين      
آدائه وجد أن للبنك اھتمام كبير بھذا المسار كونه، من خ>ل ا<ھتمام بالعناصر الفرعية لتحقيقه 

بشكل عام وھذا وفق عمليات المسح التي تمت من خ>ل  وھو ما انعكس إيجابيا على آدائه
ا<ستبيان غير أن ذلك يتطلب العديد من أوجه الفعالية وخاصة الفعالية التجارية التي تسمح بوضع 
البنك ضمن مسار تحقيق الفعالية التجارية بما يضمن له ا<ستق>لية في اتخاذ القرارات ومنه البقاء 

تية، بعيدا عن التدخل العام للدولة و القرارات ا�دارية البعيدة كل البعد في عالم اHعمال بصورة ذا
 عن ميكانزيم السوق.
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  الخاتمة:

يعتبر ا�بداع اليوم من أھم السياسات الرائدة لتحقيق ميزة تنافسية وتحسين ا�داء وتحقيق       
وھو الذي يحد منحى تسويقي بحث بما يتوافق مع متطلبات البيئية والمنافسة، وخاصة في  الريادة،

القطاع المصرفي الذي نلمس فيه بشكل كبير تطبيقات واسعة لعمليات ا�بداع خاصة ما إرتبط 
تعمل المنظمات على تھيئة بتكنولوجيا ا�ع3م وا�تصال، فالمؤسسات المصرفية بشكل عام 

الحد من بشكل عام، مع العمل على داعية مستندة الى العوامل المؤثرة على ا�بداع بالقاعدة ا�
، ھو على العكس ما نلمسه بالنسبة لحالة ا�بداعمن وعيھا بأھمية  انط3قا اھھالمعوقات التي تواج

البنوك ومنھا القرض الشعبي الجزائري الذي > ننفي جھود ا�بداع فيه غير أننا لم نلتمس بشكل 
، فتبني ا�بداع في المؤسسات باشر ذلك على آدائه نظر لصعوبة القياس الكمي فما البال المعنويم

  المصرفية يكون الھدف منه:

 وتقب3 للرأي اCخر. انفتاحاوجعله أكثر اCعمال مناخ تحسين  -

 دعم المبدعين وتبني أفكارھم ودراستھا بشكل جاد حتى ولو بدت غريبة Cول وھلة. -

 اCفكار وا�بداع. انط3قالمعقدة التي تحول دون  لص من ا�جراءات الروتينيةلتخالسعي ل -

حديات لفكرة وقدراته لكي وتكليفه بأعمال تمثل توضع الرجل المناسب في المكان المناسب،  -
    روح ا�بداع والتطوير وتحدي المجھول دون مبالغة أو تفريط. تنمي فيه

وتسمح م3ئم وع3قات إيجابية غير رسمية تساھم في دعم وتطوير العمل  خلق مناخ اجتماعي -
 با�بداع الحر البعيد عن القوالب الرسمية الجامدة.

 ودعمھم بھا. وتقبلھم �بداعيةامساعدة المسؤولين باCفكار  -

الثقة بالنفس ومقاومة الخوف من الفشل، حيث إن كل إنسان قادر على ا�بداع طالما توفر  بث -
 مناخ إبداع مناسب. له

يه المنظمات واCفراد لا تسعى إليس مجرد وسيلة ولكنه ھدف وا>بتكاررفع شعار أو التجديد  -
 سواء. على حد

على أن يتولى ا�شراف عليه لجھة مركزية عليا تقوم  اCفكارالعمل على إنشاء ما يسمى بنك  -
 بتشجيع كل فكرة جديدة وتتبنى المواھب ا�بداعية في كل مجال.

في إثارة الفكر وخلق الروح العلمية وتقديم أفكار ، التي تساھم ةاCساليب العلمي استخدامتشجيع  -
 ي.نجديدة كأسلوب العصف الذھ
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وجود ع3قة طردية بين ا�بداع وتحسين ا�داء  فمن خ3ل الدراسة تم الوصول إلى    
التسويقي وھو ما يتوافق مع الفرضيات اCولى والثانية، وبالنسبة للجانب التطبيقي فھناك ع3قة 

أنه > يعد المحدد الرئيسي لتحقيق  وھو ما يتوافق مع الفرضية الثالثة، غير واCداءبين ا�بداع 
وعليه فمن أجل ا�رتقاء بشكل أفضل بالنسبة لKبداع في البنوك آداء جيد بالنسبة إلى ھذا البنك، 

العمومية بما يؤدي إلى تحسين ا�داء، يمكن طرح التوصيات التالية وھذا بما يتوافق مع نتائج 
  الدراسة الميدانية:

في  منھم والعمل على مساعدتھم ا>ستفادةتعنى بالمبدعين لدراسة كيفية  داعلKبإدارة  استحداث -
 .تطبيق أفكارھم ا�بداعية 

 قوية لنقل اCفكار ا�بداعية من المبدعين إلى ا�دارة العليا. اتصالالعمل على بناء قنوات  -

  .العمل على تدريب اCفراد على حل المشك3ت بطرق إبداعية -

 كتغذية عكسية ،منھا وا>ستفادةمعرفة العوامل التي تعيق ا�بداع وتلك التي تنميه محاولة  -
وجعله كثقافة عامة لھا وليس كسياسة  دائماا�بداع  باتجاهللمنظمة عن مناخھا التنظيمي لتوجيھه 

 لمواجھة المشاكل فقط.
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02الملحق   
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  03الملحق 
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  04الملحق 

  
  جامعة العربي بن مھيدي

  كلية العلوم ا�قتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  مذكرة مقدمة �ستكمال متطلبات ماستر أكاديمي

  

  ا�ستبانة

  السادة: الموظفين العاملين في البنك

  تحية طيبة... وبعد

  استبانه بحث ميداني

"دور ا�بداع التسويقي الخدمي في تحسين ا�داء في نضع بين أيديكم ا'ستبانة لدراسة     
راجين التفضل با�ط�ع وبيان الرأي، بتأشير ا'جابة المناسبة من وجھة نظركم حيث البنوك"، 

أن استكمال ا'جابة عن كافة عبارات ا'ستبانة والدقة في ا'جابة ستنعكس على دقة النتائج التي 
  سيتم التوصل لھا.

  لن تستخدم إ� 8غراض البحث العلمي. ا'ستبانةمع العلم بأن كافة المعلومات الواردة في 

 شاكرين لكم تعاونكم مع التقدير.                        

                                                         

                

  إشراف ا�ستاذ:                                                               الطالب:  
  فارس طلوش                                                              مراد جبار  
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  المحور ا�ول: الخصائص الديمغرافية

 الجنس: .1

  ذكر             أنثى 

 العمر .2

  فأكثر  64         64- 49         49- 34         18-34

 المستوى التعليمي: .3

  دراسات عليا   جامعي    ثانوي    أقل من الثانوية 

 عدد سنوات الخبرة: .4

  سنة فأكثر 15  سنة  15-10  سنوات  10-5  سنوات  5أقل من 

 المستوى ا�داري: .5

  ا'دارة الوسطى           ا'دارة العليا 

  ا�بداع التسويقي الخدميالثاني: المحور 

غير   العبارات  الرقم
موافق 

  بشدة

غير 
  موافق

موافق   موافق  محايد
  بشدة

  البنكوأبعاد تطبيقه في  ا�بداع التسوقي الخدمي .1

توجد وحدة تنظيمية خاصة متخصصة   1
  با'بداع

          

يقوم البنك بدارسة حاجات ورغبات بشكل   2
  مستمر بغية طرح منتجات جديدة 

          

يحقق البنك ربط مستمر بالزبائن من خ�ل     3
  التعامل إبداعيا

          

يطور البنك خدماته عبر ا'نترنت بشكل   4
  سريع وبكفاءة عالية

  

          

يھدف البنك بشكل مستمر إلى تخفيض تكلفة    5
الخدمات من خ�ل ا'بداع التسويقي المقدم 

  للزبائن

          

البنك مجموعة من الخدمات المصرفية  يقدم  6
بغض النظر عن ظروف المنافسة من 

  المصارف ا8خرى

          

يوجد ھناك إبداع في تقديم الخدمات   7
  المعروفة للبنك.

          

          يوجد ھناك إبداع في كيفية تسعير الخدمات   8
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  المقدمة

يوجد ھناك إبداع في كيفية توزيع الخدمات   9
  المقدمة

          

يوجد ھناك إبداع في كيفية ا'شھار للخدمات   10
  المقدمة.

          

يوجد ھناك تلقين الجديد 8ساليب تقديم   11
  الخدمة.

          

تحسن أداء البنك عند طرح منتوجات   12
  مصرفي جديدة.

          

للبنك نظام معلومات يستغل لطرح منتوجات   13
  جديدة.

          

جديدة يكون من اجل تحقيق   طرح منتوجات  14
  من طرف الزبائن للبنك.

          

تعتقد أن الخدمات الجديدة شجعت الوعي   15
  المصرفي 

          

للبنك بنك للمعلومات يستغل في تحسين   16
  الخدمات 

          

            للبنك إستراتيجية للتحسين المستمر للخدمات  17

للخدمات الجديدة انعكاس على أداء   18
  الموظفين.

          

للخدمات الجديدة انعكاس على ما تقدمه   19
  المنافسة.

          

            للخدمات الجديدة انعكاس على صورة البنك  20

            يحرص البنك على التقييم المستمر 8دائه  21

            يحرص على التحسين المستمر Iدائه  22

أساس تقييم ا8داء البنك يكون من خ�ل   23
  المقدم من المنتجات

          

أساس تقييم ا8داء البك يكون من خ�ل أداء   24
  الموظفين

          

أساس تقييم ا8داء البنك من خ�ل الخدمة   25
  المقدمة 

          

تحليل ا8داء يكون من خ�ل رقم ا8عمال    26
  المحقق

          

تحليل ا8داء يكون من خ�ل النتيجة المالية   27
  المحققة

          

من خ�ل الصدى لدى تحليل ا8داء يكون   28
  الجمھور
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تحليل ا8داء يكون من خ�ل الوضعية المالية   29
  مقارنة بالمنافسة. 

          

                                            

  شكراً جزي?ً لتعاونكم
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    الملخص:

مع بداية القرن الواحد العشرين وفي ظل التطورات التي شھدھا العالم المعاصر وما تفرضه من 
 ا+بداع القائم على ح!برزت الحاجة إلى  ،التغيرات المت!حقة في شتى الميادين المعرفية

أكبر من اعتماده على الموارد  اھبموال واستغ!ل ا+بداعيعتمد على أصبح  لمشك!ت، فالعالم
عقول موھوبة مبدعة والقادرة على تكييف ظروفھا  إلىفالعصر الذي نعيش فيه يحتاج  ،الطبيعية

وحاجاتھا مع التغير الذي يحدث في البيئات المحيطة، حتى تساير التطور وتستطيع تقديم الجديد و 
لتحسين آدائھا  ا=عمالأخذ به منظمات ، وھو المسار الذي يجب أن تالفريد في المجا;ت المختلفة

تعد اليوم ا+بداع وطرح خدمات  أينالبشري والتجاري والمالي، وبشكل خاص القطاع المصرفي 
  جديدة بما يتوافق مع متطلبات البيئة وتطور حاجات الزبائن المنفذ الرئيسي لتحقيق الريادة والبقاء.

Summary: 

   With the beginning of the twenty-first century and in light of the developments 

in the contemporary world and the consequent changes in various fields of 

knowledge, the need for problem-based innovation has emerged. The world 

depends on creativity and the exploitation of talent rather than on natural 

resources, To creative minds capable of adapting their conditions and needs with 

the change that is taking place in the surrounding environment, to keep pace 

with development and to be able to provide new and unique in different fields, 

the path that must be taken by the business organizations to improve their 

human, commercial and financial performance, and Special form The banking 

sector Where today is the creation and the introduction of new services in 

accordance with the requirements of the environment and the development of 

the needs of customers the main outlet for leadership and survival. 
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