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ملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير إدارة المعرفة على الميزة التنفسية في البنوك التجأرية على مستوى وكأالت بنك التنمية
المحلية(وكألة الجلفة ،وكألة عين وسأرة ووكألة االغواط) ،ولتحقيق هدف الدراسة تم توزيع استمأرة استبيأن اعدت لهذا الغرض على عينه
قوامهأ  35فردا من موظفي بنك التنمية المحلية  .BDLكمأ تم استخدام برنأمج التحليل اإلحصأئي  SPSS V21لمعألجة فرضيأت الدراسة ،وقد
توصلت الدراسة إلى ان هنأك عالقة إيجأبية لتأثير إدارة المعرفة على تحقيق الميزة التنأفسية في البنوك.
الكلمأت المفتأحية :إدارة المعرفة ،ميزة التنأفسية ،بنوك تجأرية.
تصنيف .M1;12;13 :Jel
Abstract:
The purpose of this study was to determine the extent to which knowledge management is
based on the respiratory advantage in banks at the level of local development bank (Djelfa Agency, Ain
Ouessara Agency and Laghouat Agency).
To achieve the objective of the study, the statistical analysis program Spss V21 Was used to
address the hypotheses of study. The study concluded that there is a positive relationship to the effect
of knowledge management on achieving competitive advantage in banks.
Key Words: Knowledge management, Competitive advantage, Banks.
Jel Classification : M1;12;13.

تمهيد:
في وقتنأ الحألي يعيش العألم مرحلة جديدة تلفه العديد من التطورات والتغيرات الال متنأهية ،في فترة بأت فيهأ التغير
التكنولوجي يسير بوتيرة عألية وظهور مأ يسمى بأالقتصأد الرقمي او عصر المعرفة ،حيث ان سمأت هذا العصر تختلف عن كل العصور
السأبقة ،إذ انهأ تفرض بيئة جديدة على المؤسسأت عأمة والبنوك خأصة ،حيث تدفع بهأ إلى ضرورة الزيأدة من تنأفسيتهأ بإدارة معرفة
محكمة ومن ثم اك تسأب ميزة تنأفسية تؤهلهأ إلى ضمأن استمرارية نشأطهأ ونموهأ ثم تحقيق االسبقية عن منأفسيهأ.
وتمثل إدارة المعرفة العنصر اإلستراتيجي الذي يقدم فرصة جوهرية حتى تحقق البنوك ربحية متواصلة بألمقأرنة مع منأفسيهأ ،وبنأءا عليه
اصبح موضوع إدارة المعرفة يستحوذ على اهتمأم العديد من المؤسسأت و البنوك بأعتبأره حقيقة اسأسية تحدد نجأحهأ بأك تسأبهأ ميزة
تنأفسية عن منأفسيهأ بهدف تحسين موقعهأ في االسواق او حتى لمجرد الحفأظ عليه لمواجهة ضغوط المنأفسين الحأليين والمحتملين.
مشكلة البحث :يحأول البأحث في هذه الدراسة اإلجأبة على التسأؤل الرئيسي التألي":مأ مدى تأثير إدارة المعرفة على الميزة التنأفسية في
البنوك التجأرية ؟".ويتفرع من هذا التسأؤل مجموعة من االسئلة الفرعية التألية:
 مأ مدى تأثير المعرفة التكنولوجية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية؟
 مأ مدى تأثير المعرفة التنظيمية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية؟
 مأ مدى تأثير المعرفة االجتمأعية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية
 مأ مدى تأثير المعرفة االقتصأدية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية؟
*

 -المؤلف المرسل :حمادي بلقاسم  ،اإليميلhamadibelkacem6@gmail.com :
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اهمية البحث :يستمد هذا البحث اهميته من حداثة موضوع إدارة المعرفة ،كمأ يستمد اهميته ايضأ من خالل تسليطه الضوء على ضرورة
تخلي البنوك عن النمأذج الكالسيكية في اإلدارة وتبني إدارة المعرفة بأعتبأرهأ احدث النمأذج لإلدارة المثألية التي تضمن االستمرار والنجأح
في االسواق وتحقيق ميزة تنأفسية مستدامة.
اهداف البحث :إن هدف البحث يتلخص فيمأ يلي:
 التعرف على مفهوم إدارة المعرفة بأعتبأره مفهوم حديث؛
 إلقأء الضوء على مفهوم الميزة التنأفسية ؛
 محأولة التعرف على العالقة التي تربط إدارة المعرفة بألميزة التنأفسية في البنوك التجأرية.
فرضيأت البحث :لتحقيق هدف البحث تم وضع الفرضيأت التألية:
الفرضية الرئيسية:
ال يوجد اثر ذو داللة إحصأئية إلدارة المعرفة على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية.
الفرضيأت الفرعية:
 ال يوجد اثر ذو داللة إحصأئية للمعرفة التكنولوجية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية ؛
 ال يوجد اثر ذو داللة إحصأئية للمعرفة التنظيمية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية ؛
 ال يوجد اثر ذو داللة إحصأئية للمعرفة اإلجتمأعية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية ؛
 ال يوجد اثر ذو داللة إحصأئية للمعرفة اإلقتصأدية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية.
الحدود الدراسية:
الحدود المكأنية :تم إجراء هذه الدراسة في بنك التنمية المحلية ( وكألة الجلفة ،وكألة عين وسأرة ووكألة االغواط)
الحدود الزمأنية :تم إجراء هذه الدراسة من اوت  2018إلى اك توبر.2018
نموذج الدراسة:
وهو عبأرة عن تصور فرضي يظهر العالقة المحتملة بين المتغيرات محل الدراسة ،حيث يمثل المتغير التأبع الميزة التنأفسية في حين
يمثل المتغير المستقل إدارة المعرفة بأبعأدهأ(المعرفة التكنولوجية ،المعرفة التنظيمية ،المعرفة االجتمأعية والمعرفة االقتصأدية).

المنهج المتبع في البحث:
يعتمد البأحث ع لى المنهج الوصفي التحليلي ،من خالل تتبع واستقصأء مأدة البحث وتحليلهأ واستخالص النتأئج بأإلضأفة إلى منهج
دراسة المضمون من خالل دراسة بعض المراجع والمصأدر المتعلقة بإدارة المعرفة ،ومراجعة بعض الدراسأت للتعرف على واقع و مفهوم
الميزة التنأفسية في البنوك.
وتم تقسيم الدراسة إلى مأ يلي:
 المحور االول :مفهوم إدارة المعرفة ،اهميتهأ وابعأدهأ؛
 المحور الثأني :مفهوم الميزة التنأفسية ،مصأدرهأ وخصأئصهأ؛
 المحور الثألث :الدراسة الميدانية.
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 : IIالطريقة:
 : 1-IIمفهوم إدارة المعرفة
تعد محأولة وضع مفهوم محدد إلدارة المعرفة امرا في غأية الصعوبة ،إذ ان تعريف إدارة المعرفة يتبأين بتبأين مداخله ،وكذلك
بأختالف تخصصأت الك تأب و البأحثين في مجأل هذا المفهوم.كمأ يرجع هذا االختالف في اتسأع ميدان مفهوم إدارة المعرفة والى التغيرات
السريعة التي تدخل عليه ،وفيمأ يلي نوجز بعض التعأريف إلدارة المعرفة.
 :1-1-IIتعريف إدارة المعرفة
تعرف إدارة المعرفة على انهأ "العمل من اجل تعظيم ك فأءة استخدام راس المأل الفكري في نشأط االعمأل ،وهي تتطلب ربطأ الفضل
االدمغة عند االفراد من خالل المشأركة الجمأعية والتفكير الجمأعي". 1كمأ عرفت على انهأ "مجموعة االنشطة والعمليأت التي تسأعد
المنظمأت على توليد المعرفة واختيأرهأ ونشرهأ و استخدامهأ ،والعمل على تحويل المعلومأت الهأمة والخبرات التي تمتلكهأ المنظمة والتي
تعتبر ضرورية النشطة اإلدارية المختلفة ،كأتخأذ القرارات وحل المشأكل والتعلم والتخطيط اإلستراتيجي" .2وكذلك عرفت على انهأ" هي
إدارة المعرفة الحرجة التي تعتمد على قأعدة المعرفة ،والتي تهدف إلى إضأفة قيمة لالعمأل ،وتتم من خالل عمليأت منتظمة تتمثل في
تشخيص واك تسأب وتوليد وتخزين وتطوير وتوزيع وتطبيق المعرفة في المؤسسة" .3وتم تعريفهأ على انهأ "اإلدارة التي تهتم بتحديد
المعلومأت والمعأرف الالزمة للمنظمة والحصول عليهأ من مصأدرهأ المختلفة وحفظهأ وتخزينهأ وتطويرهأ وزيأدتهأ".4
ومن خالل مأ سبق نجد إن إدارة المعرفة تعتبر المورد اال ك ثر اهمية بألنسبة للمؤسسة النهأ العملية المنظمة لالستخدام الفعأل للمعرفة
وإنشأئهأ ويمكننأ إعطأء مفهوم شأمل إلدارة المعرفة "تعتبر إدارة المعرفة االستغالل االمثل للخبرات والمعلومأت ،والقدرات والمهأرات لدى
المنظمة وتوجيههأ لتحيق االهداف".
 :2-1-IIاهمية إدارة المعرفة
يعد موضوع إدارة المعرفة من المواضيع الحديثة في إدارة االعمأل ،حيث انهأ تعمل على إيجأد التراكم المعرفي في ظل انتشأر نظم
المعلومأت واالتصأل ممأ سهل في انتشأر المعرفة وتبأدلهأ.وتكمن اهمية إدارة المعرفة فيمأ يلي:5
 تعمل إدارة المعرفة على تحديد المعرفة المطلوبة وتطويهأ و المشأركة بهأ وتطبيقهأ وتقييمهأ؛
 تعد إدارة المعرفة فرصة كبيرة بألنسبة للمنظمة النهأ تخفض التكأليف وترفع اإليرادات؛
 تعمل إدارة المعرفة على تعزيز قدرة المنظمة لالحتفأظ بأالداء المنظمي المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسينه؛
 تعمل إدارة المعرفة على توفير الفرص للحصول على الميزة التنأفسية الدائمة للمنظمأت عبر مسأهمتهأ في تبني المزيد من
اإلبداعأت والمتمثلة في طرح سلع وخدمأت جديدة؛
 :3-1-IIعمليأت إدارة المعرفة
إن عمليأت إدارة المعرفة تختلف من مؤسسة الخرى ومن وجهة نظر بأحث إلى اخر ،ولغرض دراستنأ هذه سنركز على اربعة عمليأت
كونهأ االشمل والشكل التألي يبين هذه العمليأت:

تتمثل العمليأت التي تقوم بهأ إدارة المعرفة فيمأ يلي:6
 تشخيص المعرفة :تقوم المؤسسأت بتشخيص المعرفة الن البنأء الهيكلي للنظأم المعرفي في المؤسسة يتطلب ذلك ،وبعد ذلك
تقوم بألبحث عنهأ وتحديد مكأن تواجدهأ في النظأم ام العأملين ام اإلجراءات ،لذلك وجب على المؤسسة تحديد حجم المعرفة
المتأحة ومقأرنتهأ بحجم ونوعية الموجودات المعرفية المطلوبة حتى يتم تحديد الجهد الذي تحتأجه المؤسسة بأستمرار في عملية
االستثمأر المعرفي الجديد.
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 اك تسأب المعرفة:بعد عملية التشخيص المعرفي تأتي عملية اك تسأب المعرفة التي تتمثل في اال ليأت المتبعة في خلق المعرفة
واالحتفأظ بهأ وتوزيعهأ واستخدامهأ.
 توليد المعرفة :يتم ذلك من خالل مشأركة فرق وجمأعأت العمل الداعمة ،لتوليد راس مأل معرفي جديد في قضأيأ وممأرسأت
جديدة تسأهم في تعريف المشكالت وإيجأد الحلول الجديدة لهأ بصورة ابتكأرية مستمرة.
 تخزين المعرفة واالحتفأظ بهأ :يعود تخزين المعرفة واالحتفأظ بهأ إلى الذاكرة التنظيمية التي تحتوي على المعرفة الموجودة في
اشكأل مختلفة بمأ في ذلك من الوثأئق المك توبة والمعلومأت المخزنة في القواعد والبيأنأت االلك ترونية.
 :4-1-IIابعأد إدارة المعرفة
تتمثل إدارة المعرفة في ثالثة ابعأد اسأسية تتمثل فيمأ يلي:7
 البعد التكنولوجي :يعمل هذا البعد على معألجة مشكالت إدارة المعرفة بصورة تكنولوجية ،لذلك فأن المنظمة تسعى إلى التميز
من خالل امتالك البعد التكنولوجي للمعرفة ومن امثلة هذا البعد (محركأت البحث ،منتجأت الكيأن الجمأعي البرمجي ،قواعد
بيأنأت ادارة راس المأل الفكري والتكنولوجيأ المتميزة)؛
 البعد التنظيمي:يتعلق هذا البعد في بتحديد الطرق واإلجراءات والتسهيالت والوسأئل المسأعدة والعمليأت الالزمة إلدارة المعرفة
بصورة فأعلة من اجل كسب قيمة اقتصأدية مجدية ،كمأ يعبر عن كيفية الحصول على المعرفة والتحكم بهأ وإدارتهأ وتخزينهأ
ونشرهأ وتعزيزهأ وإعأدة استخدامهأ؛
 البعد االجتمأعي :يعتمد هذا البعد على تقأسم المعرفة بين االفراد ،وبنأء جمأعأت من صنأع المعرفة وتأسيس المجتمع على اسأس
صنأع المعرفة والتقأسم والمشأركة في الخبرات الشخصية وبنأء شبكأت فأعلة من العالقأت بين االفراد ،وتأسيس ثقأفة تنظيمية
داعمة.
8
وهنأك من قسم إدارة المعرفة إلى اربعة ابعأد تتمثل فيمأ يلي :
 البعد االقتصأدي االستراتيجي :يركز هذا البعد على المحيط التنأفسي الذي فرضته عولمة المنأفسأت على المنظمة ،ممأ يعني بحث
المنظمة عن معأيير للتنمية الدائمة ،وإدمأج اكبر لراس المأل البشري؛
 البعد التنظيمي :يتمثل هذا البعد في قيم المنظمة وهيأكلهأ وطريقة إدارتهأ ومعأييرهأ االقتصأدية؛
 البعد الثقأفي االجتمأعي:يتعلق هذا البعد بجميع سلوكيأت االفراد والجمأعأت داخل المنظمة وكل مأ يخص عأداتهم وثقأفأتهم
المهنية وكذلك قدرتهم على إنشأء عالقأت تفأعلية ذكية لك فأءاتهم؛
 البعد التكنولوجي :يرتبط بمجموع المعأرف التقنية والتكنولوجية من برمجيأت ووسأئل ،والتي تعتبر داعمة لتجسيد إدارة المعرفة.
 : 2-IIمفهوم الميزة التنأفسية:
يعتبر مفهوم الميزة التنأفسية ثورة حقيقية في عألم إدارة االعمأل ،وتزداد اهمية هذا المفهوم بأزديأد حدة المنأفسة والصراع التجأري
العألمي ،ممأ يحتم على المؤسسأت عأمة والبنوك خأصة تمييز نفسهأ واك تسأب ارضية جديدة في السوق.
 :1-2-IIتعريف الميزة التنأفسية
لقد تعددت و اختلفت االراء حول تعريف الميزة التنأفسية و التي نذكر منهأ:
عرف ) (M.Porterالميزة التنأفسية على انهأ " تنشأ من القيمة التي استطأعت المنظمة ان تخلقهأ لزبأئنهأ بحيث يمكن ان تأخذ شكل
اسعأر اقل بألنسبة السعأر المنأفسين بمنأفع متسأوية  ،او بتقديم منأفع منفردة في المنتج تعوض بشكل واع الزيأدة السعرية" 9وتعرف على
انهأ" كل مأ يخص به المنظمة دون غيرهأ وبمأ يعطيهأ قيمة مضأفة إلى الزبأئن بشكل يزيد او يختلف عمأ يقدمه المنأفسون في السوق ،
حيث يمكن ان تقدم المنظمة مجموعة من المنأفع اك ثر من المنأفسين او تقديم نفس المنأفع بسعر اقل" .10كمأ تم تعريفهأ على انهأ "قدرة
المؤسسة على الصمود ضد المنأفسة بصفة مستمرة نسبيأ وبشكل اك ثر بسأطة هي القدرة على المنأفسة لفترة زمنية" ،11ويوضح (Heizer
) and Renderبأن الميزة التنأفسية تعني"إيجأد ميزة منفردة تتفوق بهأ المؤسسة على المنأفسين ،اي ان الميزة التنأفسية تجعل المؤسسة
فريدة ومتميزة عن المنأفسين االخرين".
منظور
سوق المنتج الذي يجلب اك ثر من مركز تنأفسي متقدم في السوق"،12
كمأ اشأر ) (Liuبأن الميزة التنأفسية هي "ميزة المؤسسة في
وعرفهأ ) (Igor Ansoffعلى انهأ "خصأئص الفرص المميزة ضمن مجأل معرف بثنأئية منتج -سوق يتجه للنمو ،فهي تهدف الى التعريف
13
بصفأت خأصة لمنتج قأبل للتسويق والذي يمنح للمؤسسة وضعية تنأفسية قوية"
حيث ان هذا التعريف الذي قدمه ) (Igor Ansoffيشمل فكرة اسأسية ركزت عليهأ جل الدراسأت التي تنأولت موضوع الميزة التنأفسية،
وهي خلق وإحداث موقع تنأفسي جيد في السوق مقأرنة مع المنأفسين والتي تقود إلى تحقيق اداء اقتصأدي متميز.
 :2-2-IIمصأدر الميزة التنأفسية:
14
هنأك عدة مصأدر للميزة التنأفسية ،سوف نذكر منهأ مأ يلي :
 : 1-2-2-IIاإلبداع:ازداد اهتمأم المؤسسأت بأإلبداع بتزايد انحدارهأ ،الذي صأحبه انفجأر تنأفسي على المستوى المحلي والدولي ،والتركيز
عليه إلى درجة اعتبأره الحد االدنى من االسبقيأت التنأفسية إلى جأنب التكلفة والجودة
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واصبح اإلبداع مصدرا متجددا للميزة التنأفسية مثأل:شركة ) (British Airwaryالتي استخدمت درجة رابعة في رحالتهأ واطلقت عليهأ إسم
"المسأفر العألمي الجديد".
 : 2-2-2-IIالمعرفة:اصبحت المعرفة المورد اال ك ثر اهمية في خلق الميزة التنأفسية ،حيث ان المؤسسأت النأجحة هي التي تخلق بشكل
مسبق المعرفة الجديدة وتجسدهأ من خالل تكنولوجيأ واسأليب وسلع وخدمأت.
 : 3-2-2-IIالزمن :يعتبر الوقت ميزة تنأفسية اك ثر اهمية ممأ كأن عليه سأبقأ ،سواءا كأن في إدارة اإلنتأج او في إدارة الخدمأت ،حيث ان
الوصول إلى الزبون اسرع من المنأفسين يمثل ميزة تنأفسية .والشكل الموالي يبين لنأ اهم مصأدر الميزة التنأفسية:

 : 3-2-IIخصأئص الميزة التنأفسية:
تتميز الميزة التنأفسية بعدة خصأئص نذكر منهأ مأ يلي :
 ان تكون الميزة التنأفسية متجددة وفق معطيأت البيئة الخأرجية من جهة وقدرات وموارد المؤسسة من جهة اخرى؛
 ان تتسم بألنسبية مقأرنة بألمنأفسين ،او بمقأرنتهأ بفترات زمنية مختلفة وهذه الصفة تجعل فهم الميزات في إطأر مطلق صعب
التحقيق؛
 ان تكون مستمرة ومستدامة ،اي تحقق للمؤسسة السبق على المدى الطويل وليس على المدى القصير فقط؛
 ان يتنأسب استخدام هذه الميزات التنأفسية مع االهداف والنتأئج التي تريد المؤسسة تحقيقهأ على المدى القصير والطويل؛
 ان تتسم بألمرونة ،بمعنى يمكن إحاللهأ بميزات تنأفسية اخرى بسهولة وفق اعتبأرات التغيرات الحأصلة في البيئة الخأرجية او تطور
موارد وقدرات المؤسسة.
 : IIIالنتأئج ومنأقشتهأ
 :1-IIIإجراءات الدراسة المیدانیة
تنأول البأحث وصفأ للطریقة و اإلجراءات التي اتبعهأ في تنفیذ هذه الدراسة ،یشمل ذلك وصفأ لمجتمع العینة و طریقة إعداد اداة
الدراسة ،واإلجراءات التي اتخذت للتأكد من صدقهأ و ثبأتهأ و المعألجة اإلحصأئية التي تم بموجبهأ تحلیل البیأنأت و استخراج النتأئج.
تم استخدام برنأمج ) (SPSSللقیأم بتحلیل البیأنأت و التوصل إلى االهداف الموضوعة في إطأر هذه الدراسة و اعتمد مستوى الداللة 5%
الذي یقأبله مستوى ثقة  95 %لتفسیر نتأئج االختبأرات التي تم إجراؤهأ.
كمأ تم استخدم عدة اسألیب إحصأئية اهمهأ  :اختبأر الثبأت )  ( ALPHA Cranbachو اسألیب التحلیل اإلحصأئي الوصفي والتحلیلي،
حیث تم استخدام بعض االسألیب اإلحصأئية المتعلقة بمقأییس النزعة المركزیة و مقأییس التشتت و النسبة المئویة و اختبأر صحة الفروض .
) ( T- test
:1-1-IIIمجتمع وعينة الدراسة:
 :1-1-1-IIIمجتمع الدراسة :إن مجتمع الدراسة يمثل الفئة التي نريد إقأمة الدراسة التطبيقية عليهأ وفق المنهج المختأر والمنأسب لهذه
الدراسة ،وكمأ سبق الذكر فإن مجتمع البحث هو موظفي بنك التنمية المحلية.
:2-1-1-IIIعينة الدراسة :إن الهدف من اختيأر العينة هو الحصول على معلومأت من المجتمع االصلي للبحث ،فليس من السهل ان يقوم
البأحث بتطبيق بحثه على جميع افراد المجتمع االصلي ،فألعينة هي انتقأء عدد من االفراد لدراسة معينة تجعل منهم ممثلين لمجتمع
الدراسة16؛حيث تم اختيأر عينة الدراسة وعددهأ  35موظف بهدف تمثيل مجتمع الدراسة.
:2-1-IIIمصأدر البيأنأت والمعلومأت:
تم جمع البيأنأت المتعلقة بألدراسة ومتغيراتهأ بأستخدام الطرق التألية:
 البيأنأت الثأنوية :تم اإلعتمأد على الك تب،الدوريأت ،واالنترنت والمقأالت االدبية ذات العالقة بألدراسة لهدف توضيح المفأهيم
االسأسية و االبعأد المختلفة لموضوع الدراسة؛
 البيأنأت االولية:اعتمدت الدراسة في جمع البيأنأت على اسلوب اإلستقصأء ،وذلك بتصميم إستمأرة استبيأن موجهة لموظفي بنك
التنمية المحلية محل الدراسة.
15
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 تصميم اإلستمأرة :وقد خصصت لقيأس مدى تأثير كل بعد من ابعأد إدارة المعرفة على تحقيق الميزة التنأفسية حيث تمثلت هذه
االبعأد في المعرفة التكنولوجية ،المعرفة التنظيمية ،المعرفة اإلجتمأعية والمعرفة اإلقتصأدية.
:3-1-IIIمراحل تطور اداة القيأس:
الدراسة
بعد ان تم تحديد مشكلة الدراسة ،واسئلتهأ وفرضيأتهأ ،تم تطوير وصيأغة فقرات اإلستبيأن بمأ يعكس متغيرات
واحتوت اإلستبيأنة في صورتهأ النهأئية على االجزاء التألية:
مقدمة:
تضمنت عنوان الدراسة ،وطريقة اإلجأبة على اسئلة اإلستبيأن والتأكيد على المستجيبين في ان الدراسة هي لغأيأت البحث العلمي؛
الجزء االول:
يتعلق بألخصأئص الديموغرافية لعينة موظفي بنك التنمية المحلية ،مثل الجنس ،السن ،المستوى التعليمي ،الوظيفة ،الخبرة
المهنية.
الجزء الثأني:
يتكون من إثنأ عشرة فقرة توزعت على محورين متمثلة في ابعأد إدارة المعرفة  ،جأءت كمأ يلي:
 البعد االول :يتعلق بقيأس المعرفة التكنولوجية متمثال في ست فقرات ،من  1إلى 6؛
 البعد الثأني :يتعلق بقيأس المعرفة التنظيمية متمثال في ست فقرات ،من  7إلى 12؛
 البعد الثألث:يتعلق بقيأس المعرفة االجتمأعية متمثال في ست فقرات ،من 13إلى 18؛
 البعد الرابع:يتعلق بقيأس المعرفة االقتصأدية متمثال في ست فقرات ،من 19إلى .24
:4-1-IIIإختبأر مقيأس اإلستبأنة:
وتم اإلعتمأد على مقيأس ليكأرت للتعرف على وجهة نظر الموظف حول كل بعد من ابعأد إدارة المعرفة على تحقيق الميزة التنأفسية،
وترجمت اإلجأبأت على النحو التألي:
غير موافق تمأمأ
غير موافق
محأيد
موافق
موافق تمأمأ
1
2
3
4
5
ولتحديد درجة االتجأه حددت ثالث مستويأت هي ( مرتفع ،متوسط ،ومنخفض) بنأء على المعأدلة االتية:

وبذلك يكون اإلتجأه المنخفض من 1إلى اقل من 2.33
واإلتجأه المتوسط من  2.34إلى 3.66
و اإلتجأه المرتفع من  3.67فأك ثر
:1-4-1-IIIاإلختبأرات الخأصة بأداة القيأس ( اإلستبيأن )
 صدق االداة:
قأم البأحث بألتحقيق من صدق االداة بصورتهأ االولية ،وذلك من خالل عرض اإلستبيأن على نخبة من المحكمين من اعضأء الهيئة
التدريسية ذوي الخبرة اال كأديمية ممأ يجعل االداة اك ثر دقة واستيعأبأ من قبل القأرئ ،وقد تم إعأدة صيأغة بعض عبأرات اإلستبيأن،
واعتمأدهأ بشكلهأ النهأئي.
 ثبأت االداة:
يقصد بثبأت اداة القيأس ان يعطي النتأئج نفسهأ إذا اعيد تطبيق اإلستبيأن على نفس العينة في نفس الظروف ويتم قيأسه بثالث طرق:
 :2-4-1-IIIاإلختبأر وإعأدة اإلختبأر:
ق
يتم في هذه الطريقة تطبيق اإلستبيأن على عينة استطالعية مرتين بينهمأ فأر زمني مدته اسبوعأن ثم حسأب معأمل اإلرتبأط بين
إجأبأت المفحوصين في المرتين ،فإذا كأنت معأمل اإلرتبأط مرتفعأ فأن هذا يكون مؤشرا على ثبأت اإلستبيأن وبألتألي على صالحية ومالئمة
هذه اإلستبيأن الغراض الدراسة.
*مقيأس ليكأرت :هو مقيأس للبأحث ليكأرت يؤكد على التميز بين قوة توافق المفردة (المتغيرة) مع الخيأر او العبأرة او غير ذلك ,وذلك
بتحديد المستويأت من عالقة قوية موجبة إلى عالقة قوية سألبة (عكسية) ,ويعتبر اك ثر المقأييس سهولة واستخدامأ .
143

أثر إدإرة إملعرفة عىل إملزية إلتنافس ية يف إلبنوك لتجارية "درإسة حاةل بنك إلتمنية إحمللية واكةل إجللفة واكةل عني وسارة وواكةل إلغوإط" إلعدد إلرإبع عرش
جمةل "إلدإرة وإلتمنية للبحوث وإدلرإسات" ديسمرب 2018

 :3-4-1-IIIالثبأت عن طريق التجزئة النصفية:
حيث يتم تجزئة فقرات اإلستبيأن إلى جزاين ،الجزء االول يمثل االسئلة الفردية والجزء الثأني يمثل االسئلة الزوجية ثم يحسب معأمل
االرتبأط (  ) rبين درجأت االسئلة الفردية ودرجأت االسئلة الزوجية ثم تصحيح معأمل االرتبأط بمعأدلة بيرسون براون كألتألي:
2r
1 r
= Reliability Coefficient
:5-1-IIIمعأمل ثبأت الفأ كرونبأخ:
يتم حسأب معأمل ثبأت الفأ كرونبأخ بأستخدام برنأمج  SPSSوالذي من خالله نحسب معأمل التمييز لكل سؤال حيث يتم حذف
السؤال الذي معأمل تمييزه ضعيف او سألب.
يقصد بأالتسأق الداخلي السئلة اإلستبيأن ،هي قوة اإلرتبأط بين درجأت كل مجأل ودرجأت اسئلة اإلستبيأن الكلية ،من النأحية
التطبيقية.
17
يعد  0.60 ≥αمعقوال في البحوث المتعلقة بأإلدارة والعلوم اإلنسأنية .
وفي بحثنأ تم اختبأر االداة المستخدمة عن طريق استخدام اختبأر الفأ كرونبأخ لقيأس ثبأت اإلتسأق الداخلي حيث بلغت الفأ
()αبألنسبة لجميع فقرات اإلستبيأن  74في المأئة وهي اكبر من النسبة المقبولة  60في المأئة وهذا يمثل نسبة مقبولة الغراض التحليل ،كمأ
هو مبين في الجدول الموالي.
الجدول رقم( :)02نتأئج اختبأر الفأ كرونبأخ لمتغيرات الدراسة
قيمة الفأ كرونبأخ
عدد فقرات االستبيأن
المتغيرات
0.803
06
المعرفة التكنولوجية
0.732
06
المعرفة التنظيمية
0.658
06
المعرفة االجتمأعية
0.779
06
المعرفة االقتصأدية
0.743
12
المجموع الكلي
المصدر :من إعداد البأحث بأالعتمأد على برنأمج SPSS
:2-IIIإجراء توزيع اإلستبيأن:
تم توزيع االستبيأن على افراد عينة الدراسة وقد سبق عملية التوزيع مقأبلة مدير البنك ونأئبه بكل وكألة من الوكأالت التألية( :وكألة
الجلفة ،وكألة عين وسأرة ووكألة االغواط) .إذ استخدم اسلوب التوزيع المبأشر و الغير مبأشر ،وتم توضيح الهدف من الدراسة.
:1-2-IIIاالدوات اإلحصأئية المستعملة:
من اجل معألجة البيأنأت استخدم برنأمج الرزم اإلحصأئية للعلوم االجتمأعية ( )SPSSوذلك بأستخدام المفأهيم اإلحصأئية التألية:
 التكرارات ،النسب المئوية ،المتوسط الحسأبية ،واالنحرافأت المعيأرية :لتحديد االهمية النسبية الستجأبأت افراد عينة الدراسة
واتجأه محأور وابعأد الدراسة ؛
 معأمل الفأ كورنبأخ :لثبأت اإلتسأق الداخلي؛
 اختبأر االنحدار البسيط :وذلك الختبأر ابعأد المتغير المستقل كل على حدا وعالقته بألمتغير التأبع.
:3-IIIاختبأر الفرضيأت ومنأقشتهأ
:1-3-IIIاختبأر الفرضيأت
يتضمن هذا الجزء اختبأر فرضيأت الدراسة لمعرفة مدى تأثير إدارة المعرفة على تحقيق الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية من خالل
استخدام اختبأر االنحدار الخطي البسيط ,وذلك كمأ يلي:
اوال:
الفرضية الفرعية الصفرية االولى  :H0ال يوجد اثر ذو داللة إحصأئية بين المعرفة التكنولوجية والميزة التنأفسية في البنوك التجأرية.
الفرضية الفرعية البديلة االولى  : H1يوجد اثر ذو داللة إحصأئية بين المعرفة التكنولوجية والميزة التنأفسية في البنوك التجأرية.
الختبأر هذه الفرضية نستخدم اختبأر تحليل االنحدار البسيط للتحقق من تأثير المعرفة التكنولوجية على الميزة التنأفسية في البنوك
التجأرية ،كمأ يبن الجدول ادنأه:
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جدول رقم ( :)02نتأئج اختبأر اثر المعرفة التكنولوجية والميزة التنأفسية في البنوك التجأرية
B
R2
R
معأمل
البيأن
معأمل اإلرتبأط معأمل التحديد
اإلنحدار
اثر المعرفة التكنولوجية على الميزة التنأفسية
12.354
0.736
0.732
في البنوك التجأرية

T
المحسوبة

Sig
مستوى الداللة

22.548

0.000

المصدر :من إعداد البأحث بأالعتمأد على برنأمج SPSS
يكون االرتبأط ذا داللة إحصأئية عند مستوى () 0.05 ≤αاي بدرجة ثقة  95في المأئة.
يوضح الجدول اعاله اثر المعرفة التكنولوجية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية ،حيث اظهرت نتأئج التحليل اإلحصأئي وجود
اثر ذي داللة إحصأئية بين المعرفة التكنولوجية و الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية ،إذ بلغ معأمل االرتبأط  )0.732( Rعند مستوى
الداللة ( ,) 0.05 ≤αوبمعأمل تحديد ،)0.736( R2اي ان مأ قيمته ( )0.736من التغيرات في الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية نأتج عن
التغير في المعرفة التكنولوجية ،كمأ بلغت قيمة درجة التأثير  ،)12.354( Bوهذا يعني ان الزيأدة بدرجة واحدة في مستوى المعرفة
التكنولوجية يؤدي إلى تحقيق الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية بقيمة ( .)12.354وتؤكد معنوية هذا االثر قيمة  Tالمحسوبة والتي بلغت
( )22.548وهي اكبر من  Tالجدولية وهي دالة عند مستوى الداللة ( ،) 0.05 ≤αوهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الفرعية الصفرية االولى
وعليه ترفض الفرضية الصفرية االولى وتقبل الفرضية البديلة االولى والتي تنص على:
 :H1يوجد اثر ذو داللة إحصأئية للمعرفة التكنولوجية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية عند مستوى الداللة (.)0.05
ثأنيأ:
الفرضية الفرعية الصفرية الثأنية  :H0ال يوجد اثر ذو داللة إحصأئية بين المعرفة التنظيمية والميزة التنأفسية في البنوك التجأرية.
الفرضية الفرعية البديلة الثأنية  :H1يوجد اثر ذو داللة إحصأئية بين المعرفة التنظيمية والميزة التنأفسية في البنوك التجأرية.
الختبأر هذه الفرضية نستخدم اختبأر تحليل االنحدار البسيط للتحقق من اثر المعرفة التنظيمية على الميزة التنأفسية في البنوك
التجأرية ،كمأ يبن الجدول ادنأه:
جدول رقم ( :)03نتأئج إختبأر اثر المعرفة التنظيمية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية.
Sig
B
R2
R
T
مستوى
معأمل
معأمل
معأمل
البيأن
المحسوبة
الداللة
اإلنحدار
التحديد
اإلرتبأط
اثر المعرفة التنظيمية على الميزة التنأفسية في البنوك
0.000
15.326
3.542
0.781
0.762
التجأرية.
المصدر :من إعداد البأحث بأالعتمأد على برنأمج SPSS
يوضح الجدول اعاله اثر المعرفة التنظيمية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية ،حيث اظهرت نتأئج التحليل اإلحصأئي وجود اثر
ذي داللة إحصأئية للمعرفة التنظيمية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية ،إذ بلغ معأمل االرتبأط  )0.762( Rعند مستوى الداللة
( ،) 0.05 ≤αوبمعأمل تحديد ،)0.781( R2اي ان مأ قيمته ( )0.781من التغيرات في الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية نأتج عن التغير
في المعرفة التنظيمية ،كمأ بلغت قيمة درجة التأثير ،)3.542( Bوهذا يعني ان الزيأدة بدرجة واحدة في مستوى المعرفة التنظيمية يؤدي إلى
تحقيق الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية بقيمة ( .)3.542وتؤكد معنوية هذا االثر قيمة Tالمحسوبة والتي بلغت ( )15.326وهي اكبر
منTالجدولية وهي دالة عند مستوى الداللة ( ،) 0.05 ≤αوهذا مأ يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الفرعية الصفرية الثأنية وعليه ترفض
الفرضية الصفرية الثأنية وتقبل الفرضية البديلة الثأنية والتي تنص على:
 H1يوجد اثر ذو داللة إحصأئية للمعرفة التنظيمية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية عند مستوى الداللة (.)0.05
ثألثأ:
الفرضية الفرعية الصفرية الثألثة  :H0ال يوجد اثر ذو داللة إحصأئية للمعرفة اإلجتمأعية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية.
الفرضية الفرعية البديلة الثألثة  :H1يوجد اثر ذو داللة إحصأئية للمعرفة اإلجتمأعية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية.
الختبأر هذه الفرضية نستخدم اختبأر تحليل االنحدار البسيط للتحقق من اثر المعرفة اإلجتمأعية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية،
كمأ يبن الجدول ادنأه:
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جدول رقم ( :)04نتأئج اختبأر اثر المعرفة اإلجتمأعية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية.
البيأن
اثر المعرفة اإلجتمأعية على الميزة التنأفسية في البنوك
التجأرية.

R
معأمل االرتبأط

0.753

R2
معأمل التحديد

0.867

B
معأمل االنحدار

3.214

T
المحسوبة

28.124

Sig
مستوى الداللة

0.000

المصدر :من إعداد البأحث بأالعتمأد على برنأمج SPSS
يوضح الجدول اعاله تأثير المعرفة اإلجتمأعية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية.
حيث اظهرت نتأئج التحليل اإلحصأئي وجود اثر ذي داللة إحصأئية بين المعرفة اإلجتمأعية و الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية ،إذ بلغ
معأمل االرتبأط  )0.753( Rعند مستوى الداللة ( ،) 0.05 ≤αوبمعأمل تحديد ،)0.867( R2اي ان مأ قيمته ( )0.867من التغيرات في
الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية نأتج عن التغير في المعرفة اإلجتمأعية ،كمأ بلغت قيمة درجة التأثير  ،)3.214( Bوهذا يعني ان الزيأدة
بدرجة واحدة في مستوى المعرفة اإلجتمأعية يؤدي إلى تحقيق الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية بقيمة (.)3.214وتؤكد معنوية هذا االثر
قيمة  Tالمحسوبة والتي بلغت ( )28.124وهي اكبر من  Tالجدولية وهي دالة عند مستوى الداللة ( ،) 0.05 ≤αوهذا مأ يؤكد عدم صحة
قبول الفرضية الفرعية الصفرية الثألثة ،وعليه ترفض الفرضية الصفرية الثألثة وتقبل الفرضية البديلة الثألثة والتي تنص على:
 :H1يوجد اثر ذو داللة إحصأئية للمعرفة اإلجتمأعية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية عند مستوى الداللة (.)0.05
رابعأ:
الفرضية الفرعية الصفرية الرابعة :H0ال يوجد اثر ذو داللة إحصأئية للمعرفة اإلقتصأدية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية.
الفرضية الفرعية البديلة الرابعة  :H0يوجد اثر ذو داللة إحصأئية للمعرفة اإلقتصأدية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية.
الختبأر هذه الفرضية نستخدم اختبأر تحليل االنحدار البسيط للتحقق من اثر المعرفة اإلقتصأدية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية،
كمأ يبن الجدول ادنأه:
جدول رقم ( :)04نتأئج اختبأر اثر المعرفة اإلقتصأدية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية.
Sig
B
R
T
R2
مستوى
معأمل
معأمل
البيأن
المحسوبة
معأمل التحديد
الداللة
االنحدار
االرتبأط
اثر المعرفة اإلقتصأدية على الميزة التنأفسية في
البنوك التجأرية.

0.524

0.623

1.895

15.326

0.000

المصدر :من إعداد البأحث بأالعتمأد على برنأمج SPSS
يوضح الجدول اعاله اثر المعرفة اإلقتصأدية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية .حيث اظهرت نتأئج التحليل اإلحصأئي وجود اثر
ذي داللة إحصأئية بين المعرفة اإلقتصأدية و الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية ،إذ بلغ معأمل االرتبأط  )0.623( Rعند مستوى الداللة
( ،) 0.05 ≤αوبمعأمل تحديد ،)0.524( R2اي ان مأ قيمته ( )0.524من التغيرات في رضأ الزبون في البنوك التجأرية نأتج عن التغير في
اخالقيأت االنظمة والهيأكل المنظمية ،كمأ بلغت قيمة درجة التأثير  ،)1.895( Bوهذا يعني ان الزيأدة بدرجة واحدة في مستوى المعرفة
االقتصأدية يؤدي إلى تحقيق الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية بقيمة (.)1.895وتؤكد معنوية هذا االثر قيمة  Tالمحسوبة والتي بلغت
( )15.326وهي اكبر من  Tالجدولية وهي دالة عند مستوى الداللة ( ،) 0.05 ≤αوهذا مأ يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الفرعية الصفرية
الرابعة وعليه ترفض الفرضية الصفرية الرابعة وتقبل الفرضية البديلة الرابعة والتي تنص على:
 :H1يوجد اثر ذو داللة إحصأئية للمعرفة اإلقتصأدية على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية عند مستوى الداللة (.)0.05
خأمسأ:
الفرضية الصفرية الرئيسية  :H0ال يوجد اثر ذو داللة إحصأئية إلدارة المعرفة على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية عند مستوى الداللة
(.)0.05
الفرضية الفرعية الرئيسية  :H1يوجد اثر ذو داللة إحصأئية إلدارة المعرفة على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية عند مستوى الداللة
(.)0.05
الختبأر هذه الفرضية نستخدم اختبأر تحليل االنحدار البسيط للتحقق من اثر إدارة المعرفة على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية عند
مستوى الداللة ( ،)0.05كمأ يبن الجدول ادنأه:
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جدول رقم ( :)05نتأئج إختبأر اثر إدارة المعرفة على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية.
B
R2
R
البيأن
معأمل االنحدار
معأمل االرتبأط معأمل التحديد
اثر إدارة المعرفة على الميزة
2.125
0.689
0.755
التنأفسية في البنوك التجأرية

T
المحسوبة

Sig
مستوى الداللة

10.254

0.000

المصدر :من إعداد البأحث بأالعتمأد على برنأمج SPSS
يوضح الجدول اعاله اثر إدارة المعرفة على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية ،حيث اظهرت نتأئج التحليل اإلحصأئي وجود اثر ذي
داللة إحصأئية إلدارة المعرفة على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية ،إذ بلغ معأمل االرتبأط  )0.755( Rعند مستوى الداللة (0.05 ≤α
) ،وبمعأمل تحديد ،)0.689( R2اي ان مأ قيمته ( )0.689من التغيرات في الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية نأتج عن التغير في إدارة
المعرفة ،كمأ بلغت قيمة درجة التأثير  ،)2.125( Bوهذا يعني ان الزيأدة بدرجة واحدة في مستوى إدارة المعرفة يؤدي إلى تحقيق الميزة
التنأفسية في البنوك التجأرية بقيمة ( .)2.125وتؤكد معنوية هذا االثر قيمة  Tالمحسوبة والتي بلغت ( )10.254وهي اكبر من  Tالجدولية
وهي دالة عند مستوى الداللة ( ،) 0.05 ≤αوهذا مأ يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الصفرية الرئيسية وعليه ترفض الفرضية الصفرية
الرئيسية وتقبل الفرضية البديلة الرئيسية والتي تنص على:
 :H1يوجد اثر ذو داللة إحصأئية إلدارة المعرفة على الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية .عند مستوى الداللة (.)0.05
 :4-IIIمنأقشة النتأئج:
من خالل الفرضيأت توصلنأ للنتأئج التألية:
 اظهر إختبأر الفرضية الفرعية االولى وجود عالقة بين المعرفة التكنولوجية و الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية ،حيث بلغ
معأمل اإلرتبأط ( )0.732وهذا مأ يعني وجود عالقة موجبة بين المتغيرين ،وهو مأ يعكس وعي البنوك التجأرية بضرورة المعرفة
التكنولوجية بهدف تبني إدارة المعرفة وذلك من اجل تعزيز ميزتهأ التنأفسية ،ممأ يدل على ان المعرفة التكنولوجية تؤثر على
تحقيق الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية.
 اظهر اختبأر الفرضية الفرعية الثأنية وجود عالقة بين المعرفة التنظيمية و الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية ،حيث بلغ معأمل
االرتبأط ( )0.762وهذا مأ يعني وجود عالقة موجبة بين المتغيرين بدرجة مرتفعة ،ممأ يبن ان المعرفة التنظيمية تؤثر في تحقيق
الميزة التنأفسية.
 اظهر اختبأر الفرضية الفرعية الثألثة بوجود عالقة بين المعرفة اإلجتمأعية و الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية ،حيث بلغ معأمل
االرتبأط ( )0.753وهذا مأ يعني وجود عالقة موجبة بين المتغيرين ،ممأ يبرر ان المعرفة اإلجتمأعية تؤثر بأإليجأب على تحقيق
الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية االمر الذي من شأنه تعزيز إدارة المعرفة داخل البنوك التجأرية؛
 اظهر اختبأر الفرضية الفرعية الرابعة بوجود عالقة بين المعرفة االقتصأدية و الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية ،حيث بلغ
معأمل االرتبأط ( )0.623وهذا مأ يعني وجود عالقة موجبة بين المتغيرين بدرجة متوسطة ،ممأ يبرر ان المعرفة اإلجتمأعية تؤثر
بأإليجأب على تحقيق الميزة التنأفسية في البنوك إال انه تحقيق نسبي؛
 اظهر اختبأر الفرضية الرئيسية بوجود عالقة بين إدارة المعرفة والميزة التنأفسية في البنوك التجأرية ،حيث بلغ معأمل
االرتبأط ( )0.755وهذا مأ يعني وجود عالقة موجبة بين المتغيرين ،ممأ يدل على ان إدارة المعرفة لهأ تأثير إيجأبي على تحقيق
الميزة التنأفسية في البنوك التجأرية.
:5-IIIالتوصيأت:
 إلزام البنوك التجأرية بضرورة تطوير إدارة المعرفة في بيئتهأ بشكل متجدد ،لتحسين االداء والفأعلية للموظفين؛
 ضرورة استحداث البنوك التجأرية لبرامج معلومأتية متطورة ،لكسب إجراءات وعنأصر متطورة تميزهأ عن منأفسيهأ؛
 العمل على زيأدة الوعي بدعأئم المعرفة التي تتمثل في االتصأل وتكنولوجيأ المعلومأت بأإلضأفة إلى الموظفين بهدف تحقيق
الميزة التنأفسية؛
 التركيز على العنأصر الجوهرية إلدارة المعرفة ،الن إستراتيجية الريأدة ال تأتي إال بمكونأت معرفية واصول فكرية تختلف عن
المنأفسين؛
ر
 إلزام البنوك التجأرية على التعأمل مع إدارة المعرفة بأهتمأم اكبر لمواكبة التطو ات خصوصأ في عصر الرقمنة ،والذي يتسم
بألمعرفة كونهأ جوهره االسأسي نحو تحقيق الميزة التنأفسية والتمتع بألبقأء على الريأدة؛
 ضرورة البنوك التجأرية النظر إلى جميع الموارد إلدارة المعرفة التي تسأهم في تحقيق الميزة التنأفسية؛
 ضرورة تركيز البنوك التجأرية على عمليأت إدارة المعرفة من توليد وتخزين وتوزيع وتطبيق المعرفة بهدف تحقيق الميزة
التنأفسية.
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