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ملخص:

تتبلور مشكلة الدراسة يف تساؤل مفاده ،ما هو الدور الذي ميكن أن يلعبه الذكاء التنافسي يف تعزيز املكانة
السوقية لشركات التأمني العامة واخلاصة يف مصر؛ مبا يعمل علي زايدة قدرة تلك الشركات على مواجهة حتدايت
املنافسة احمللية والدولية؟ وهتدف الدراسة إيل حتديد أتثري تطبيق الذكاء التنافسي على تعزيز املكانة السوقية

لش ركات التأمني العامة واخلاصة ،ودراسة العالقة بني األبعاد املختلفة للذكاء التنافسي وبني املكانة السوقية
لشركات التأمني ،ابإلضافة إيل حتديد االختالفات يف تطبيق الذكاء التنافسي وفقاً لالختالف يف القطاع .ومت
استخدام املنهج الوصفي ،حيث يتم حتديد وأتصيل املفاهيم النظرية األساسية املرتبطة مبوضوع البحث ،واملنهج
التحليلي الختبار فروض الدراسة وهو ذلك املنهج الذي يعتمد على مجع البياانت اخلاصة ابلظواهر وحتليلها.

الكلمات الدالة :الذكاء التنافسي؛ املكانة السوقية؛ شركات التأمني.

Abstract:
The problem of the study is crystallized in a question that states,
what role can competitive intelligence play in enhancing the market
position of public and private insurance companies in Egypt; What
works to increase the ability of these companies to meet the
?challenges of local and international competition
The study aims to determine the impact of the application of
competitive intelligence on enhancing the market position of public
and private insurance companies, and to study the relationship
between the various dimensions of competitive intelligence and the
market position of insurance companies, in addition to identifying
differences in the application of competitive intelligence according to
the difference in the sector.
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The descriptive approach was used, whereby the basic theoretical
concepts related to the subject of research are identified and rooted,
and the analytical approach to test the hypotheses of the study, which
is the approach that relies on collecting data and analyzing
phenomena.
Key words: Competitive Intelligence; Market Position; Insurance
Companies.

مقدمة:

كان للزايدة املضطردة لشركات التأمني يف السوق املصري دوراً ابرزاً يف زايدة مستوى
التشبع بداخله ،ومع زايدة تركيز هذه الشركات علي حتقيق الرايدة والتنافسية ،إضافة إىل التطور
التقين والتكنولوجي ،وانتشار وسائل التواصل االجتماعي ،فجميع ما سبق كان له دوراً مهماً يف
قيام تلك الشركات مبحاولة تكييف أنشطتها ،وقيامها مبحاوالت مجع املعلومات عن السوق
واملنافسني وما حييط هبما من تغريات؛ ومن هنا ظهر مفهوم الذكاء التنافسي كممارسة تسويقية.
ولقد أصبح التغري والتطور السمة املهمة يف ممارسات الشركات ،وذلك إىل احلد الذي
جعل إدارهتا دائمة البحث والتفكري عن اآلليات واالسرتاتيجيات اليت تساعدها ملواجهة املنافسة
املتزايدة يف أسواق عملها ،ما ترتب عليه قيام تلك الشركات أبنشطة استخبارتية للبيئة اخلارجية
وللمعلومات املتاحة فيها ،هذا التوجه ساهم يف تقليل عدم التأكد والتعارض بني توجهات
الشركات وبيئة عملها ،وكذلك زاد من قدرهتا على خلق قيم سوقية أكرب ،كما أهنا أصبحت
تستخدم كأداة من قبل تلك لتحقيق اهلامش (احلد) التنافسي ،الذي يضمن هلا البقاء يف اإلطار
التنافسي واالستمرار يف السوق وبشكل يعزز مكانتها السوقية.
واملكانة السوقية هي عملية تشكيل تصميم معني يف جزء صغري من السوق اليت مل تلب
احتياجات معينة ،ويتضمن هذا التعريف مفهوم جمال بيئي موجود ابلفعل وميكن أن تكون غري
مستقلة واليت حتتلها أو تشغلها شركة ما ،واملكانة السوقية وفقاً لذلك جيب أن تكون ذات حجم
كاف وقوة شرائية لتكون مرحبة ،وينبغي أن توفر حواجز أمام دخول املنافسني ،وهذا يعكس
بشكل جديد الطريقة اليت يتم هبا تطبيق هذا املفهوم.
من هنا ،فإن أمهية الذكاء التنافسي يربز يف احلصول على معلومات سوقية عن كافة
التغريات والتطورات احلاصلة فيه ،وحماولة حتليلها بشكل جيعل الشركات قادرة على مواجهة ومراقبة
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التغريات اليت حتدث يف بيئة عملها ،واهلدف الالحق هو اختاذ قرارات إسرتاتيجية سليمة تدفع هبا
حنو األمام ،وتساعدها على حتقيق مهامها السوقية؛ لذلك فإن التنبؤ وختمني التغريات والتطورات
السوقية ؛ يعد أحد أبرز األهداف اليت ينطوي عليها الذكاء التنافسي والذي تستطيع الشركات
مبوجبه مواجهة أي تغري قد حيدث يف بيئة عملها ،كما إهنا تصبح قادرة على العمل يف البيئة مع
الشركات املنافسة األخرى وفقاً للقواعد واألسس اليت تضعها أو حتددها لذلك بنفسها ،فهي
تصبح صانعة ملستقبلها وليس مستقبلة لألحداث أو للتغريات اخلارجة عن سيطرهتا.
وأتيت هذه الدراسة انطالقاً من األمهية الكبرية اليت يندرج حتتها موضوع الدراسة ،من
خالل الربط بني الذكاء التنافسي وتعزيز املكانة السوقية لدى شركات التأمني العام واخلاص يف
مصر حمل البحث.
أوالا -مشكلة الدراسة

تسيطر على معظم األسواق حالة من التنافسية جيعلها دائمة التواصل والتفاعل مع البيئة
اخلارجية احمليطة هبا ،وهو ما جعلها موجهة تنافسياً يف أغلب األحيان ،مما يعين حاجتها املستمرة
إىل تنبؤ أو توقع التغريات اليت حتدث يف السوق ،وفهم العوامل املكونة للبيئة التسويقية اليت تعمل
ضمنها؛ لذلك فإن صناعة القرار االسرتاتيجي ،وحماولة تطوير اخلطط واالسرتاتيجيات التسويقية
املناسبة والفاعلة؛ ميثل جوهر عملية الذكاء التنافسي ،إضافة إىل إرضاء العمالء ،وحتقيق أهداف
الشركات املتعلقة ابلبقاء والنمو واالستمرار يف السوق بشكل مربح.
وتتقاسم مؤسسات األعمال على اختالف أشكاهلا وأحجامها احلاجة املستمرة إىل تقدمي
منتجات متميزة قادرة على جذب العمالء ،وجتعلها قريبة من املنافسني يف السوق ،وتعزز قدرهتا
على املنافسة مبا يعظم حصتها السوقية يف ضوء األهداف التسويقية اليت تسعى إىل حتقيقها؛
لذلك تربز الضرورة واحلاجة امللحة لعملية املراقبة والرصد املستمر للتغريات اليت حتدث يف السوق،
وكذلك للتطورات احلاصلة فيه سواء أكان ذلك على اجتاهات العمالء أم للمنافسني ،واهلدف
منها احلصول على معلومات مستمرة تفيد صانع القرار التسويقي فيها ،لتوفري منتجات مبتكرة
جديدة قادرة على تلبية حاجات وتوقعات السوق اليت تنمو ابستمرار ،وابلتايل تعزيز املكانة
السوقية لتلك الشركات(النسور.)2017،
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ويواجه قطاع التأمني يف مصر حتدايت ومنافسة قوية سواء علي املستوي احمللي أو
نظمتهاجملة «األهرام االقتصادي» يف مارس 7102حتت عنوان «قطاع

الدويل؛ ففي الندوة اليت
التأمني..الفرص والتحدايت» استعرض فيها اخلرباء فرص منو القطاع وأكدوا علي أن السوق

التأميين املصري يتمتع بفرص استثمارية ضخمة ،لكن التحدايت اليتيواجهها العاملون يف السوق
دة ،منها الطلب اهلزيل من العمالء الذي ال يتناسب مع املعروض من الشركات،
التأميين متعد 
وحترير سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم، وعدم وجود تشريع يتماشى مع املستجدات يف
األسواق التأمينية يف العامل؛ وعلى ذلك فإنه ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤل التايل:
ما هو الدور الذي ميكن أن يلعبه الذكاء التنافسي يف تعزيز املكانة السوقية لشركات التأمني

العامة واخلاصة يف مصر؛ مبا يعمل علي زايدة قدرة تلك الشركات على مواجهة حتدايت

املنافسة احمللية والدولية؟

وعليه ميكن صياغة األسئلة الفرعية التالية:

 -1ما أتثري الذكاء السوقي علي تعزيز املكانة السوقية لشركات التأمني العامة واخلاصة يف مصر؟
 -2ما أتثري ذكاء املنتج علي تعزيز املكانة السوقية لشركات التأمني العامة واخلاصة يف مصر؟
 -3ما أتثري الذكاء التكنولوجي علي تعزيز املكانة السوقية لشركات التأمني العامة واخلاصة يف
مصر؟
 -4ما أتثري الذكاء اإلسرتاتيجي علي تعزيز املكانة السوقية لشركات التأمني العامة واخلاصة يف
مصر؟
 -5هل هناك اختالف يف ممارسات الذكاء التنافسي بني شركات التأمني العامة واخلاصة يف مصر
وفقاً لنوع القطاع؟
 -6هل هناك اختالف يف متطلبات تعزيز املكانة السوقية بني شركات التأمني العامة واخلاصة يف
مصر وفقاً لنوع القطاع؟
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اثني ا -أهداف الدراسة:

لإلجابة على تساؤالت ومشكلة الدراسة ،فإنه ميكن حتقيق ذلك من خالل ما يلي:
 -1حتديد أتثري تطبيق الذكاء التنافسي على تعزيز املكانة السوقية لشركات التأمني العامة واخلاصة
يف مصر.
 -2دراسة العالقة بني األبعاد املختلفة للذكاء التنافسي وبني املكانة السوقية لشركات التأمني
العامة واخلاصة يف مصر.
 -3حتديد االختالفات يف تطبيق الذكاء التنافسي وفقاً لالختالف يف القطاع.
اثلث ا -فروض الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة مت صياغة الفروض التالية:
 -1يوجد أتثري ذو داللة إحصائية للذكاء السوقي علي تعزيز املكانة السوقية لشركات التأمني
العامة واخلاصة يف مصر
 -2يوجد أتثري ذو داللة إحصائية لذكاء املنتج علي تعزيز املكانة السوقية لشركات التأمني العامة
واخلاصة يف مصر
 -3يوجد أتثري ذو داللة إحصائية للذكاء التكنولوجي علي تعزيز املكانة السوقية لشركات
التأمني العامة واخلاصة يف مصر
 -4يوجد أتثري ذو داللة إحصائية للذكاء اإلسرتاتيجي علي تعزيز املكانة السوقية لشركات
التأمني العامة واخلاصة يف مصر
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رابعاًً-نموذجًالدراسةً ً
ً
ً
ً
ً

الذكاء
السوقي
التعبير وتشكيل
التوقعات
ذكاء المنتج

ً
ً
ً
ً

الذكاء
التكنولوجي

الذكاء
التنافسي
البشرية

المكانة

السوقية

بناء الشبكات
االجتماعية
عمليات التعلم.

الذكاء
االستراتيجي

المصدرً:منًإعدادًالباحثًًًً ً

ًشكلً(ً)1نموذجًالدراسة ً

يبني الشكل النموذج املستخدم يف الدراسة ،والذي يوضح شكل واجتاه العالقات بني أبعاد
املتغري املستقل والتابع.

خامسا -أمهية الدراسة

ميكن إمجايل األسباب اليت تظهر أمهية هذه الدراسة فيما يلي:
 -1تعترب من الدراسات العربية احلديثة اليت ربطت بني الذكاء التنافسي مبوضوع مهم يتعلق
بدميومة واستمرار تنافسية شركات التأمني من خالل تعزيز مكانتها التسويقية.
 -2تركيز هذه الدراسة على قطاع شركات التأمني وهي من القطاعات ذات املسامهة املرتفعة يف
االقتصاد املصري.
 -3أن تطبيق األسلوب املقارن على قطاعني خمتلفني يعد من اإلضافات العلمية املهمة هلذه
الدراسة.
 -4التغذية العكسية اليت توفرها نتائج هذه الدراسة للمسئولني يف كال القطاعني ،وابلتايل مدى
إمكانية تعميمها على مجيع شركات التأمني يف مصر.
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سادس ا -منهج الدراسة:

 -1امل ــنهج الوص ــفي :حي ثثث ي ثثتم حتدي ثثد وأتص ثثيل املف ثثاهيم النظري ثثة األساس ثثية املرتبط ثثة مبوض ثثوع
البحثثث ،وذلثثك ابالسثثتعانة مبختلثثف املراجثثع ،والثثدورايت ،والدراسثثات السثثابقة السثثتخالص
األفكار.

 -2املــنهج التحليلــي :وذلثثك الختبثثار فثثروض الدراسثثة وهثثو ذلثثك املثثنهج الثثذي يعتمثثد علثثى مجثثع
البيثثاانت اخلاصثثة ابلظ ثواهر وحتليلهثثا ،وعرضثثها يف صثثورة رقميثثة مبثثا يسثثهل معرفثثة االجتاهثثات
اخلاصة ابلظواهر وعالقاهتا ببعضها البع..
وقد متثلت األداة الرئيسة للدراسة يف استمارة استقصاء مت توزيعها علي قطثاعي املقارنثة ،ومثن
مث حتليل النتائج املتحصل عليهثا ابسثتخدام بعث .األسثاليب اإلحصثائية املناسثبة لطبيعثة تلثك
البياانت علي برانمج .SPSS

سابعا -حدود الدراسة
 -احلدود املوضوعية:

اعتمد الباحث عناصر الذكاء التنافسي وفقاً لدراسة ( )Ahmed, et al, 2014واملتمثلة
يف( :الذكاء السوقي ،وذكاء املنتج ،والذكاء التكنولوجي ،والذكاء اإلسرتاتيجي) ،واعتمد الباحث
يف حتديد أبعاد املكانة السوقية على منوذج ( )Vanheule, 2012وهي( :التعبري وتشكيل
التوقعات ،تشكيل الشبكات ،عمليات التعلم).

 -احلدود املكانية:

أجريت الدراسة امليدانية على عينة من العاملني بشركة مصر لتأمينات احلياة(قطاع عام)،

وشركة أكسا للتأمني (قطاع خاص) واليت حتتالن املركزين األول والثاين علي الرتتيب بني قائمة
شركات أتمينات احلياة علي مستوي السوق املصرية يف رأس املال املدفوع.

اثمنا -أدبيات الدراسة

أ -مفهوم وعناصر الذكاء التنافسي

يساهم الذكاء التنافسي بفعالية يف اإلدارة اإلسرتاتيجية لدى مؤسسات األعمال ،كونه
يستطيع حتويل األداء وتعديله وتغيريه وفقاً حلجم املعرفة الرتاكمية املتاحة لديها عن السوق ،كما
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إنه حيسن مستوى العالقات الداخلية بني أجهزهتا ،كما يساهم بتجويد خططها اإلسرتاتيجية؛
فالقدرات املعلوماتية حتدد مستوى األداء ،ومقدار النتائج املرغوبة ،وتتحكم مبستوايت اإلنتاجية
والرحبية ،كما إن الفهم اجليد لطبيعة املنافسة يف السوق ،والسيناريوهات احملتملة للتغريات اليت قد
حتدث فيه؛ يعد أمراً ابلغ األمهية يف صناعة القرارات ،وعلى العكس من ذلك فإن ضعف التنسيق
بني املنافسة والبيئة اخلارجية؛ يزيد من احتمالية فشل القرار اإلداري االسرتاتيجي فيها ،وقد قامت
شركات عديدة إبدخال الذكاء التنافسي كجزء فاعل يف قراراهتا التكتيكية واالسرتاتيجية،
واستطاعت تكييفه مع متطلبات بيئة عملها ،بينما جند أن الشركات األقل جناحاً افتقرت إىل
تطبيقها ألسباب جنملها يف ضعف املوارد املالية ،وضعف املنافسة اخلارجية اليت تقلل من أمهية
الذكاء التنافسي فيها (.)Fleisher, 2002
وتشري مجعية الذكاء التنافسي املتخصصة ()SCIP, 2008؛ أن هذا املفهوم هو
عملية قانونية وأخالقية جلمع وحتليل املعلومات ،أتخذ ابالعتبار العوامل البيئية املتغرية ،واملخاطر
املتوقعة ونوااي واجتاهات املنافسني يف السوق.
والذكاء التنافسي كعملية تقوم هبا مؤسسات األعمال جلمع وحتليل املعلومات عن
املنافسني والبيئة اخلارجية احمليطة هبا مثل البيئات :االقتصادية ،والسياسية ،واالجتماعية،
االقتصادية ،والسياسية ،واالجتماعية (.)Colakoglu, Tanju, 2011
كما أن الذكاء التنافسي يعتمد علي التفاعل بني املعدات ،والتقنيات ،واألفراد،
واإلجراءات املستخدمة جلمع املعلومات ،وحتليلها ،وتطبيقها ،وتوزيعها يف الوقت املناسب وبشكل
دقيق ،كمعلومات قيمة وذات عالقة ،تستخدم يف صناعة قرارات تسويقية هادفة لتحقيق الكفاءة
وا لفعالية يف األداء من خالل احلصول على معلومات ذات عالقة ووثيقة الصلة وقابلة للتنفيذ
ترتبط ابملنافسني وحماولة استخدامها يف التخطيط وصناعة قرارها االسرتاتيجي ( Huster,
.)2005
والذكاء التنافسي أداة مهمة وفاعلة يف حتديد مكامن اخلطر ،وكيفية احلصول على
الفرص السوقية ،وجتنب التهديدات؛ مبا يعمل علي خلق امليزة التنافسية ،وتطوير قدراهتا وإمكاانهتا
بشكل منتظم (.)Thomson & Ngugi, 2012
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وعلي ذلك فإن الذكاء التنافسي يعترب من أبرز احملركات اليت يرتكز عليها حتقيق النجاح
يف السوق ( ،)Lackman et al., 2000فهو يوفر أسس واقعية ذات معىن لتعزيز نقاط
القوة على املدى الطويل وربطها ابملنافسني؛ لتحسني األداء وحتقيق امليزة التنافسية ( Wright,
.)Pickton & Callow, 2002
وتتمثل أبعاد الذكاء التنافسي يف النموذج الذي قدمه ()Ahmed, et.al,2014
والذي مت اعتماد عناصره يف الدراسة احلالية ،ونعرضها كما يلي:
 -1الذكاء التسويقي
هو إسرتاتيجية تربط بني أنشطة املنظمة واملوارد والقدرات اليت متتلكها من جهة ،وبني
البيئة احمليطة هبا من جهة أخري؛ هبدف تعظيم األداء احلايل واألداء املستقبلي ،وحتويل األهداف
احلالية إيل أخري قابلة للتنفيذ إلضافة قيمة لعملية صناعة القرار اإلسرتاتيجي(النسور.)2017،
 -2ذكاء املنتج
تلعب معلومات ذكاء املنتج دوراً أساسياً يف صنع القرارات اخلاصة مبزيج املنتج من خالل تقدمي
معلومات ذكية عن احتمال مواجهة املنظمة لتقادم املنتجات احلالية والتطورات التقنية
واالبتكارات احلديثة وغريها من املعلومات اليت تتعلق مبزيج املنتجات.
 -3الذكاء التكنولوجي

أتثريا وأكثر فعالية من خالل تسخري
يعين قدرة الشركات على القيام بعمليات تسويق أقوى ً
قوة التكنولوجيا إليصال رسالة مقنعة للعمالء ،بدءاً من إدارة وسيلة جذب العميل وتقييم
وصوال إىل إدارة قاعدة بياانت العمالء.
احتمالية الشراء وجتميع املعلومات املستخلصة ً
 -4الذكاء االسرتاتيجي

هو عملية منهجية ومستمرة إلنتاج املعلومات الضرورية يف شكل عملي لتسهيل صنع
القرارات على املدى الطويل ،وتتجسد أمهية الذكاء االسرتاتيجي بكونه أداة هامة للقيام مبجموعة
من اخلطوات االستباقية للوصول إىل املراكز التنافسية املتقدمة يف البيئة العاملية اليت تزداد فيها حدة
املنافسة.
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ب -مفهوم املكانة السوقية وأبعادها
يعود أصل كلمة املكانة إىل الفرنسية واليت تعين فرتة توقف يف جدار أو خاص إبجراء متثال أو
رمز ومكانة ،إذ تبدو مجيع األسواق يف مكانة صغرية وكذلك الغاابت الكبرية تبدأ من بذور
خصبة صغرية (.)Keyan, 2009
واملكانة السوقية ( )Status Marketingتشري إىل املواقع واملنتجات و /أو اخلدمات
عموماً إىل مفهوم كيف املشرتين احملتملني ينظرون أو يكونون رؤية عن املنتج أو اخلدمة ابلنسبة
للمنافسني( ،)Cuthbert, 2011وتشري املكانة السوقية إىل حتديد مواقع صغرية ومرحبة يف
قطاعات سوقية متجانسة واليت مت جتاهلها من قبل اآلخرين هي إسرتاتيجية اليت ميكن اعتمادها
من قبل املنظمة يف أي وقت وألي حجم ،ويتم اعتمادها لعدة أسباب ( Cuthbert,
 ،)2011واهلدف من املكانة السوقية هو وضع املنتج يف الطريقة اليت يرغبها العمالء لتقدمي هذا
املنتج.
يستخلص من العرض السابق أن املكانة السوقية ميكن اعتبارها أحد اخليارات االسرتاتيجية
املمكنة واملفتوحة للمنظمة وأكثر شيوعاً وأكثر منطقية للمنظمات الصغرية ذات املوارد احملدودة.
ومن اجلدير ابالهتمام أن نشري إىل فكرة أن معظم األسواق تتكون من سوق رئيسي وسلسلة من
املكاانت؛ واملكانة السوقية قد ترتبط بشكل كبري مع األسواق الصغرية إذ ميكن االستفادة من
نفس املادة اخلام األساسية ولكن يف شكل خمتلف وابلتايل لغرض خمتلف (.)Dalgic, 2006
إذ الرتكيز علي املكانة السوقية تساعد املنظمات على االستجابة لظروف الطلب املتغرية،
وميكن أن تبقى األسواق الرئيسية أيضاً أسواقاً رئيسية لفرتات طويلة من الوقت اعتماداً على
االستقرار يف السوق (.)Parish, et al., 2006
وتعد املكانة السوقية إسرتاتيجية للتكيف وتعترب دفاعية وكذلك ميكن اعتبارها هجومية ،إذ
قد يكون هدفها السيطرة على واحد أو جمموعة من األسواق الصغرية ،ويف كلتا احلالتني تستطيع
إسرتاتيجية املكانة جذب واختيار املكانة املطلوبة من خالل قدرة املنظمة للحد من املنافسة
(.)Hezer, et al., 2006
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كما يستدل من العرض السابق أن املكانة السوقية املناسبة ميكن اختيارها بعد حتديد
املنظمة للسوق املستهدف ،إذ البد من حتديد املكانة اليت ترغب يف أن حيتلها منتجها أو خدماهتا
يف عقول العمالء يف تلك السوق .وترتبط تلك الصورة الذهنية ابألمهية النسبية خلصائص املنتج أو
اخلدمة ابملقارنة مع املنافسني ،ونتيجة للكم اهلائل من املعلومات املوجودة يف البيئة السوقية ال
يستطيع العميل تقييم تلك املنتجات واخلدمات بشكل دقيق ألنه يقسم املنظمات ومنتجاهتا أو
خدماهتا إىل فئات ،وحيدد هلا مكانة معينة يف عقله.
وتتمثل أبعاد املكانة السوقية يف النموذج الذي قدمه ( )Vanhseule, 2012الذي
مت اعتماد عناصره يف الدراسة احلالية ،واملتمثلة فيما يلي :

 -1التعبري وتشكيل التوقعات Voicing and Shaping Expectations

التوقعات تؤدي دوراً هاماً يف تطوير املكانة ألهنا حتدد االجتاه إىل تطوير اإلبداع وأتثري
خيارات التصميم على جذب اجلهات الفاعلة ( .)Vanheule, 2012ويف املراحل املبكرة
للمكانة تسهم اجلهات الفاعلة (املشاركون) ابملكانة من خالل االستثمار ابجلهد واملال والوقت
ألن لديهم توقعات للنجاح يف املستقبل .وتلك اللحظة واجلهات الفاعلة لديها توقعات واسعة
وغري واضحة حول التكنولوجيا ورؤى خمتلفة للمستقبل ،ومبرور الوقت تتغري التوقعات ألسباب
خارجية مثل النظام والصورة الذهنية وكذلك أسباب وظروف داخلية مثل النتائج من التجارب،
وتتميز التوقعات أبهنا تكون على ثالثة مستوايت:

األوىل :على املستوى اجلزئي والتوقعات الناجتة من املكانة.

الثانية :على املستوى الكلي والذي يرتبط ابلتطورات يف اجملتمع (الظروف اخلارجية).

الثالثة :يف املستوى املتوسط النظام االجتماعي والتكنولوجي.

والتأثريات لتوقعات املكانة السوقية ميكن أن تنتج عن اآليت:
 -1تتغري الرؤى تبعاً للظروف اخلارجية ومستوى املكانة السوقية.
 -2تتغري التوقعات وتؤدي إىل تصاميم جتريبية خمتلفة.
 -3تتغري نتائج التوقعات من التجارب عند مستوى املكانة التسويقية.

 -2تشكيل الشبكات (بناء الشبكات االجتماعية) Network Formation
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يف بداية تطوير املكانة التسويقية تكون الشبكة االجتماعية ال تزال صغرية وهشة وهناك
حمدودية للموارد املتاحة ،وكلما زادت التجارب فإهنا جتذب جهات فاعلة أكثر لالنضمام للشبكة
مبا يف ذلك املنتجون واملستخدمون والسلطات احلكومية واملنظمات غري احلكومية واجلماعات
اجملتمعية ،وهذه الشبكات ضرورية لتطوير املكانة التسويقية ألهنا ستكون تطوير لالستدامة،
وتتضمن توقعات وتعرب عن متطلبات التكنولوجيا اجلديدة واملطالب األخرى .وتعمل أيضاً على
متكني عدد أكرب من املشاركني وتوفري ما يكفي من موارد (املال واخلربة) لدعم تطوير
املكانة(.)Raven, 2005
والشبكات االجتماعية تكون قوية خصوصاً عندما تكون غري متجانسة (مبا يف ذلك
القطاعات الفاعلة والقطاع التكنولوجي) .وتؤكد املكانة اإلسرتاتيجية على أمهية تشكيل شبكات
اجتماعية جديدة وتكمن أمهيتها يف أهنا توفر املوارد الالزمة والتطوير ،وتتضمن التوقعات والتعبري
عن املتطلبات واملطالب اجلديدة والتعلم ونشر الدروس واخلربات بني القطاعات العاملة واملواقع
(.)Raven, 2005
 -3عمليات التعلم :Learning processes
تشري عمليات التعلم إىل جمموعة من العمليات اليت من خالهلا يتم حتديد مالمح الفاعلني
واجلوانب التكنولوجية ذات العالقة واألسواق وغريها من اخلصائص ،وللتعلم أتثريات على املكانة
وكذلك تؤثر على التوقعات ومواءمتها ،وجذب اجلهات الفاعلة وغريها ،فضالً عن ذلك ميكن
القول أهنا عملية تعليمية جيدة وهي انعكاسية وتركز على جوانب عديدة ،والتعلم يف املكانة
التكنولوجية يركز على التغيريات الضرورية الغتنام الفرص والتغلب على التناقضات واحلواجز يف
البيئة ،وينبغي أن يتبع التعلم قضااي مثل التطوير والبنية التحتية الالزمة للتكنولوجيا وخصائص
املستخدم واملعتقدات واألثر االجتماعي والبيئي ،وميكن وصف دورة التعلم من خالل أربع
مراحل ،حيث أن املرحلة األوىل :تتمثل ابلتجارب العملية وامللموسة واليت تؤدي إىل املرحلة الثانية:
أتمل التجارب ،مث ا ملرحلة الثالثة :تدور حول تعميم هذه التجارب ،واملرحلة الرابعة :يتم ترمجة هذه
اخلربات املرتاكمة يف األعمال ،وبدورها توفر عملية جديدة وجتارب ملموسة جلولة أخرى يف دائرة
التعلم.
128

دور الذكاء التنافسي يف تعزيز املكانة السوقية ابلتطبيق علي شركات التأمني العامة واخلاصة يف مصر

اتسعا -الدراسة امليدانية
أ -جمتمع وعينة الدراسة

يتمثل جمتمع الدراسة يف شركيت مصر لتأمينات احلياة ،وشركة أكسا للتأمني ،حيث

تصدرت شركة مصر لتأمينات احلياة "إحدى شركات مصر القابضة للتأمني" قائمة أكرب شركات
التأمني علي احلياة –البالغة  14شركة -يف رأس املال املدفوع ،بقيمة  1.5مليار جنيه ،مستحوذة
منفردة علي  %47.9من إمجايل رؤوس أموال وحدات التأمني العاملة يف السوق والبالغة 3.1
مليار جنيه تقريبًا ،مقابل  %52.1موزعة علي ابقي شركات احلياة اململوكة للقطاع اخلاص-
مصري وأجنيب -والبالغ عددها  13شركة ،ووف ًقا للبياانت الرمسية الصادرة من اهليئة العامة للرقابة
املالية ،يف العام املايل  ،2018/2017حلت شركة "أكسا" يف املركز الثاين بني قائمة شركات

أتمينات احلياة علي مستوي السوق املصرية يف رأس املال املدفوع ،بقيمة  243مليون
جنيه(.)2019 -6-28 https://almalnews.com/
ومتثلت وحدة املعاينة يف مديرو إدارات التسويق ،واملبيعات ،وخدمة العمالء( ،على
حسب ما هو متوفر داخل الشركات) ،األمر الذي يشري إىل اخنفاض عدد املستقصي منهم،
لذلك مت االعتماد على أسلوب احلصر الشامل جلميع مفردات جمتمع البحث ،كما ابجلدول
التايل:
جدول ( )1توزيع االستبياانت على جمتمع الدراسة
االستمارات املوزعة

االستمارات اجملمعة

اجملتمع
شركة مصر لتأمينات احلياة

100

43

شركة أكسا للتأمني

100

39

اإلمجايل

200

82

ب -تصميم قائمة االستقصاء:
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مت تصميم قائمة استقصاء تضمنت جمموعة من العبارات تقيس اجتاهات أفراد العينة
جتاه متغريات الدراسة ،ولتصميم هذه القائمة ،فقد مت اإلطالع على عديد من الدراسات السابقة
يف جمال موضوع الدراسة ،وانتهى إىل إعداد استمارة استقصاء تكونت من عدة مقاييس لقياس
آراء واجتاهات العينة جتاه متغريات الدراسة ،وقد صممت االستمارة على مقياس ليكرت مخاسي
االجتاه ،كما يلي:
درجة املوافقة
الوزن املرجح

أوافق بدرجة كبرية أوافق بدرجة كبرية
جداً
5

أوافق بدرجة
متوسطة

أوافق بدرجة
قليلة

3

2

4

أوافق بدرجة
قليلة جداً
1

ج -اختبار ثبات استمارة االستقصاء
ترتاوح قيمة معامل "ألفا" بني صفر ،وواحد صحيح ،وكلما اقرتبت قيمة املعامل من
الواحد الصحيح دل على وجود ثبات أعلى.
جدول ( )2معامالت الثبات ابستخدام "معامل كرونباخ ألفا"
عدد العبارات

معامل α

املتغري
الذكاء التنافسي

20

%67.3

املكانة السوقية

15

%71.9

يبني اجلدول السابق ثبات جيد جداً الستمارة االستقصاء ويطمئن إىل استقرار آراء
واجتاهات عينة البحث حيث كانت معامالت الثبات أعلي من .%50

د -اختبار فروض الدراسة امليدانية

 -1اختبار الفرض األول

يوجد أتثري ذو داللة إحصائية للذكاء السوقي علي تعزيز املكانة السوقية لشركات التأمني العامة
واخلاصة يف مصر
 -معامل االرتباط:

جدول ( )3مصفوفة االرتباط للفرض األول
املتغري املستقل
الذكاء السوقي

معامل االرتباط
)**(

0.700

** دال إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01
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ابلنظر يف اجلدول السابق يتضح وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بني
الذكاء السوقي وبني تعزيز املكانة السوقية للشركات ،فقد كانت قيمة معامل االرتباط 0.700
دالة إحصائياً عند مستوى معنوية  ،0.01حيث كلما زاد الذكاء السوقي كلما زاد تعزيز املكانة
السوقية للشركات ،وتدل على صحة العالقة االحندارية وجوهرية العالقة بني املتغريين.
 -حتليل التباين :

جدول ( )4حتليل التباين للفرض األول

البيان

جمموع املربعات

متوسط املربعات

اختبار " ف "

االحندار

51.491

10.298

القيمة

املعنوية

البواقي

53.549

0.570

18.077

0.000

ابلنظر يف جدول حتليل التباين السابق يتضح وجود عالقة احندارية بني الذكاء السوقي
وبني تعزيز املكانة السوقية للشركات ،حيث كانت قيمة اختبار "ف"  18.077ذات داللة
إحصائياً عند مستوى معنوية .0.01
 -معامل التحديد:

جدول( )5معامل التحديد للفرض األول

البيان

R2

اخلطأ املعياري

معامل التحديد

0.490

0.754771

يبني اجلدول السابق أن معامل التحديد  ،0.490 = R2وهو يعىن أن الذكاء السوقي
يفسر تعزيز املكانة السوقية للشركات بنسبة  ، %49أما النسبة الباقية فتفسرها متغريات أخرى مل
تدخل يف العالقة االحندارية ابإلضافة إىل األخطاء العشوائية الناجتة عن أسلوب سحب العينة
ودقة القياس وغريها .
مما سبق يتضح صحة الفرض األول ،أي أنه:
يوجد أتثري ذو داللة إحصائية للذكاء السوقي علي تعزيز املكانة السوقية لشركات التأمني العامة
واخلاصة يف مصر

 -2اختبار الفرض الثاين:
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يوجد أتثري ذو داللة إحصائية لذكاء املنتج علي تعزيز املكانة السوقية لشركات التأمني العامة
واخلاصة يف مصر
 معامل االرتباط:جدول ( )6مصفوفة االرتباط للفرض الثاين
معامل االرتباط

املتغري املستقل

)**(

ذكاء املنتج

0.706

املعنوية

املتغري التابع

0.000

املكانة السوقية

** دال إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01

ابلنظر يف اجلدول السابق يتضح وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بني
ذكاء املنتج وبني تعزيز املكانة السوقية للشركات ،فقد كانت قيمة معامل االرتباط  0.706دالة
إحصائياً عند مستوى معنوية  ،0.01حيث كلما زاد ذكاء املنتج كلما زاد تعزيز املكانة السوقية
للشركات ،وتدل على صحة العالقة االحندارية وجوهرية العالقة بني املتغريين.
 -حتليل التباين:

جدول ( )7حتليل التباين للفرض الثاين
البيان

جمموع املربعات

متوسط املربعات

اختبار " ف "

االحندار

52.297

10.459

القيمة

املعنوية

البواقي

52.743

0.561

18.641

0.000

ابلنظر يف جدول حتليل التباين السابق يتضح وجود عالقة احندارية بني ذكاء املنتج وبني
تعزيز املكانة السوقية للشركات ،حيث كانت قيمة اختبار "ف"  18.641ذات داللة إحصائياً
عند مستوى معنوية .0.01
 -معامل التحديد:

جدول( )8معامل التحديد للفرض الثاني
البيان

R2

اخلطأ املعياري

معامل التحديد

0.498

0.754906

يبني اجلدول السابق أن معامل التحديد  ،0.498 = R2وهو يعىن أن ذكاء املنتج
يفسر تعزيز املكانة السوقية للشركات بنسبة  ، %49.8أما النسبة الباقية فتفسرها متغريات أخرى
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مل تدخل يف العالقة االحندارية ابإلضافة إىل األخطاء العشوائية الناجتة عن أسلوب سحب العينة
ودقة القياس وغريها .
مما سبق يتضح صحة الفرض الثاين ،أي أنه:
يوجد أتثري ذو داللة إحصائية لذكاء املنتج علي تعزيز املكانة السوقية لشركات التأمني العامة
واخلاصة يف مصر
 -3اختبار الفرض الثالث:
يوجد أتثري ذو داللة إحصائية لذكاء املنتج علي تعزيز املكانة السوقية لشركات التأمني العامة
واخلاصة يف مصر
 -معامل االرتباط:

جدول ( )9مصفوفة االرتباط للفرض الثالث
املتغري املستقل

معامل االرتباط
)**(

الذكاء التكنولوجي

0.754

املعنوية

املتغري التابع

0.000

املكانة السوقية

** دال إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01

ابلنظر يف اجلدول السابق يتضح وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بني
الذكاء التكنولوجي وبني تعزيز املكانة السوقية للشركات ،فقد كانت قيمة معامل االرتباط
 0.754دالة إحصائياً عند مستوى معنوية  ،0.01حيث كلما زاد الذكاء التكنولوجي كلما زاد
تعزيز املكانة السوقية للشركات ،وتدل على صحة العالقة االحندارية وجوهرية العالقة بني املتغريين.
 حتليل التباين:جدول ( )10حتليل التباين للفرض الثالث
البيان

جمموع املربعات

متوسط املربعات

اختبار " ف "

االحندار

59.640

11.928

القيمة

املعنوية

البواقي

45.400

0.483

24.696

0.000
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ابلنظر يف جدول حتليل التباين السابق يتضح وجود عالقة احندارية بني الذكاء
التكنولوجي وبني تعزيز املكانة السوقية للشركات ،حيث كانت قيمة اختبار "ف" 24.696
ذات داللة إحصائياً عند مستوى معنوية .0.01

 -معامل التحديد:

جدول( )11معامل التحديد للفرض الثالث

البيان

R2

معامل التحديد

0.568

اخلطأ املعياري
0.684979

2

يبني اجلدول السابق أن معامل التحديد  ،0.568 = Rوهو يعىن أن الذكاء
التكنولوجي يفسر تعزيز املكانة السوقية للشركات بنسبة  ،%56.8أما النسبة الباقية فتفسرها
متغريات أخرى مل تدخل يف العالقة االحندارية ابإلضافة إىل األخطاء العشوائية الناجتة عن أسلوب
سحب العينة ودقة القياس وغريها.
مما سبق يتضح صحة الفرض الثالث ،أي أنه:
يوجد أتثري ذو داللة إحصائية للذكاء التكنولوجي علي تعزيز املكانة السوقية لشركات التأمني
العامة واخلاصة يف مصر.

 -4اختبار الفرض الرابع:

يوجد أتثري ذو داللة إحصائية للذكاء اإلسرتاتيجي علي تعزيز املكانة السوقية لشركات التأمني
العامة واخلاصة يف مصر
 معامل االرتباط:جدول ( )12مصفوفة االرتباط للفرض الرابع
املتغري املستقل
الذكاء اإلسرتاتيجي

معامل االرتباط
)**(

0.812

** دال إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01
134

املعنوية

املتغري التابع
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ابلنظر يف اجلدول السابق يتضح وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بني
الذكاء اإلسرتاتيجي وبني تعزيز املكانة السوقية للشركات ،فقد كانت قيمة معامل االرتباط
 0.812دالة إحصائياً عند مستوى معنوية  ،0.01حيث كلما زاد الذكاء اإلسرتاتيجي كلما زاد
تعزيز املكانة السوقية للشركات ،وتدل على صحة العالقة االحندارية وجوهرية العالقة بني املتغريين.
 حتليل التباين:جدول ( )13حتليل التباين للفرض الرابع
البيان

جمموع املربعات

متوسط املربعات

اختبار " ف "

االحندار

69.232

13.846

القيمة

املعنوية

البواقي

35.808

0.381

36.348

0.000

ابلنظر يف جدول حتليل التباين السابق يتضح وجود عالقة احندارية بني الذكاء
اإلسرتاتيجي وبني تعزيز املكانة السوقية للشركات ،حيث كانت قيمة اختبار "ف" 36.348
ذات داللة إحصائياً عند مستوى معنوية .0.01
 -معامل التحديد:

جدول( )14معامل التحديد للفرض الرابع
البيان

R2

معامل التحديد

0.659

اخلطأ املعياري
2

0.617205

يبني اجلدول السابق أن معامل التحديد  ،0.659 = Rوهو يعىن أن الذكاء
اإلسرتاتيجي يفسر تعزيز املكانة السوقية للشركات بنسبة  ، %65.9أما النسبة الباقية فتفسرها
متغريات أخرى مل تدخل يف العالقة االحندارية ابإلضافة إىل األخطاء العشوائية الناجتة عن أسلوب
سحب العينة ودقة القياس وغريها .
مما سبق يتضح صحة الفرض الرابع ،أي أنه:
يوجد أتثري ذو داللة إحصائية للذكاء اإلسرتاتيجي علي تعزيز املكانة السوقية لشركات التأمني
العامة واخلاصة يف مصر
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ه -التحليل الوصفي للدراسة امليدانية:

 -1التحليل الوصفي لعناصر الذكاء التنافسي يف شركات التأمني العامة واخلاصة يف مصر:

جدول( )15التحليل الوصفي لعناصر الذكاء التنافسي يف شركات التأمني العامة واخلاصة يف
مصر

اختبار
م

العبارة

املتوسط احلسايب
القطاع العام

القطاع
اخلاص

1

 -الذكاء السوقي:

4.4200

3.900

الداللة

"مان ويتين"

اإلحصائية

القيمة

املعنوية

0.658

0.219

لالختالف
بني القطاعني
غري دال

تقوم شركتكم بتطوير سياسات معينة توجه
لقطاع سوقي حمدد.

2

تقوم شركتكم بتنفيذ سياسات دائمة توجه

4.3700

4.2200

0.741

0.435

غري دال

للسوق الذي تعمل ضمنه.
3

تقوم شركتكم بتنفيذ برامج أو سياسات
تبحث عن نقاط اجلذب يف السوق

4.1200

4.4400

0.566

0.654

غري دال

4

تقوم شركتكم بتنفيذ برامج تبحث عن
املعلومات املتاحة يف سوق عملها.

4.3700

3.6800

0.432

0.387

غري دال

5

تقوم شركتكم ابستخدام آليات معينة تبحث

4.2600

4.4400

0.668

0.424

غري دال

يف الفرص املتاحة يف السوق.
6

 -ذكاء املنتج:

4.2600

4.8000

0.330

0.728

غري دال

تستفيد شركتكم من املناقشات اجلماعية
املتخصصة عن منتجاتكم /السوق.
7

تقوم شركتكم ابلربط بيمن منتجاهتا مع

4.2500

4.7500

0.717

0.275

غري دال

حاجات ورغبات العمالء السوق.
8

تقوم شركتكم بتطوير برامج معنية إبدارة
عالقات العمالء.

4.7400

4.3300

0.814

0.308

غري دال

9

تقوم شركتكم ابالستفادة من التغذية الراجعة

4.2800

3.8800

0.423

0.112

غري دال

اليت توفرها دوائر خدمة العمالء فيها.
10

تستفيد شركتكم من املعلومات اليت توفرها

4.0900

3.8900

0.772

0.204

غري دال

االستقصاءات اليت تبحث يف رضا العميل.
11

 الذكاء التكنولوجي:تستفيد شركتكم من التكنولوجيا املتاحة يف

3.9600

السوق لتطوير منتجاهتا.
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12

تستخدم شركتكم أنظمة املعلومات للتواصل
بني وحداهتا الداخلية (االتصال الداخلي).

4.5100

4.2400

0.245

0.528

غري دال

13

تقوم شركتكم بتطوير أنظمة رقابية استخبارتية
على السوق.

4.1400

3.9600

0.600

0.413

غري دال

14

تستفيد شركتكم من املعارض والنشرات

4.3300

4.6600

0.769

0.226

غري دال

التكنولوجية املتخصصة عن القطاع.
15

تستخدم شركتكم التقنيات احلديثة للربط بني

4.3200

4.1800

0.440

0.138

غري دال

وحداهتا الداخلية والفروع التابعة هلا.
16

 الذكاء اإلسرتاتيجي:تستفيد شركتكم من التحالفات اإلسرتاتيجية

3.9200

4.0200

0.553

0.604

غري دال

اليت حتدث بني الشركات العاملية.
17

تستفيد شركتكم من املعلومات املتاحة عن
تغيري شكل العمليات اليت تقوم هبا الشركات

3.9100

4.0000

0.820

0.642

غري دال

األخرى.
18

تستفيد شركتكم من ظهور شراكات جديدة

3.8000

4.2000

0.379

0.822

غري دال

بني الشركات وظهور فروع جديدة للشركات.
19

تستفيد شركتكم من التحالفات اليت تستهدف
العميل (بناء عالقات طويلة األجل).

3.9700

4.2000

0.681

0.266

غري دال

20

تستفيد شركتكم من االستثمار اجلديدة اليت

4.1300

4.4800

0.576

0.391

غري دال

حتدث يف األسواق اجلديدة كالتملك أو احليازة
أو الدخول املباشر  ...إخل.

يتضح من اجلدول السابق أن استجاابت عينة البحث كانت يف االجتاه املوجب لدرجة
املوافقة ،حيث كان املتوسط احلسايب لعينيت الدراسة ولكل العبارات أكرب من املتوسط العام (3
درجات) ،وكذلك يبني اختبار "مان ويتين" لعينتني مستقلتني عدم وجود داللة إحصائية عند
مستوي معنوية  ،0.5ويدل علي عدم وجود اختالفات بني القطاعني العام واخلاص من حيث
ممارسات الذكاء التنافسي بعناصرها األربعة (الذكاء السوقي ،وذكاء املنتج ،والذكاء التكنولوجي،
والذكاء اإلسرتاتيجي) ،وهذا مرده إىل أن التوجه السوقي يعد األساس الذي تنطلق منه كل
الشركات يف ممارسة أعماهلا ،وهو جانب تسويقي مؤثر لكال من القطاعني العام واخلاص لشركات
التأمني يف السوق املصري.
 -2التحليل الوصفي ألبعاد املكانة السوقية يف شركات التأمني العامة واخلاصة يف مصر
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جدول( )16التحليل الوصفي ألبعاد املكانة السوقية يف شركات التأمني العامة واخلاصة يف مصر
اختبار
م

1

املتوسط احلسايب

العبارة

القطاع

 -التعبري وتشكيل التوقعات:

القطاع

العام

اخلاص

4.000

4.220

"مان ويتين"
القيمة

املعنوية

0.519

0.068

تستجيب الشركة للتغري يف

2

تستجيب

الشركة

اإلحصائية
لالختالف بني
القطاعني
غري دال

توقعات العمالء عن الصورة
الذهنية للشركة.
لتغري

الداللة

4.222

4.400

0.882

0.112

غري دال

التوقعات وتبتكر تصاميم جتريبية
خمتلفة.
3

استجابة الشركة سريعة وإبداعية
لتغري التوقعات للحفاظ علي

4.442

4.200

0.234

0.217

غري دال

مكانتها السوقية.
4

يتم إجراء دراسات مسحية
للتوقعات املستقبلية للعمالء.

3.939

4.480

0.875

0.055

غري دال

5

تقوم الشركة خبطوات استباقية
لدراسة املنافسني والسوق.

3.468

4.000

0.453

0.678

غري دال

6

 -بناء الشبكات االجتماعية:

4.121

4.266

0.656

0.220

غري دال

تستفيد شركتكم من وسائل
التواصل االجتماعي لتعزيز
مكانتها السوقية.
7

تستخدم الشركة إسرتاتيجيات
لتطوير املكانة التسويقية

4.200

4.222

0.756

0.143

غري دال

واالستدامة.
8

تسعي الشركة إيل بناء شراكات
مع اجلهات الفاعلة يف السوق.

4.022

3.900

0.343

0.098

غري دال

9

تطور الشركة من سياساهتا
لتساير التطور يف التكنولوجيا

4.600

4.444

0.124

0.631

غري دال

اجلديدة.
10

توفر الشركة املوارد الالزمة لبناء
شبكات اجتماعية فاعلة.

4.100

4.333
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11

 عمليات التعلم:يتم تطوير تكنولوجيات واعدة

3.826

4.000

0.432

0.218

غري دال

وحمددة تساهم يف احلصول على
مسار منو جديد.
12

يتم االستفادة من القرارات

3.990

4.100

0.673

0.521

غري دال

اإلسرتاتيجية التسويقية السابقة
يف صنع القرارات اإلسرتاتيجية
املستقبلية.
13

هتتم الشركة ابإلفادة الراجعة من

4.200

4.028

0.221

0.118

غري دال

العمالء عن مستوي جودة
منتجاهتا التأمينية.
14

التعلم إسرتاتيجية فاعلة يف تعزيز

4.022

4.420

0.670

0.260

غري دال

املكانة السوقية للشركة.
15

تراجع الشركة ابستمرار
املؤشرات اخلاصة مبدى تلبية

4.121

3.920

0.561

0.084

غري دال

تطلعات العمالء لضمان رايدهتا
السوقية.

يتضح من اجلدول السابق أن استجاابت عينة البحث كانت يف االجتاه املوجب لدرجة
املوافقة ،حيث كان املتوسط احلسايب لعينيت الدراسة ولكل العبارات أكرب من املتوسط العام (3
درجات) ،وكذلك يبني اختبار "مان ويتين" لعينتني مستقلتني عدم وجود داللة إحصائية عند
مستوي معنوية  ،0.5ويدل علي عدم وجود اختالفات بني القطاعني العام واخلاص من حيث
متطلبات تعزيز املكانة السوقية أببعادها الثالثة( :التعبري وتشكيل التوقعات ،وبناء الشبكات
االجتماعية ،وعمليات التعلم) ،وهذا مرده إىل أن املكانة السوقية تعد األساس الذي تنطلق منه
كل إسرتاتيجيات الشركات يف ممارسة أعماهلا لتحقيق الرايدة ،وهو جانب تسويقي مؤثر يف تعزيز
املكانة السوقية لكال من القطاعني العام واخلاص لشركات التأمني يف السوق املصري.

 .4خامتة:

أ -ملخص النتائج
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 أصبح التغري والتطور السمة املهمة يف ممارسات الشركات ،وذلك إىل احلد الذي جعل إدارهتادائمة البحث والتفكري عن اآلليات واالسرتاتيجيات اليت تساعدها ملواجهة املنافسة املتزايدة يف
أسواق عملها ،ما ترتب عليه قيام تلك الشركات أبنشطة استخبارية للبيئة اخلارجية
وللمعلومات املتاحة فيها ،هذا التوجه ساهم يف تقليل عدم التأكد والتعارض بني توجهات
الشركات وبيئة عملها ،وكذلك زاد من قدرهتا على خلق قيم سوقية أكرب بشكل يعزز مكانتها
السوقية.
 تربز أمهية الذكاء التنافسي يف احلصول على معلومات سوقية عن كافة التغريات والتطوراتاحلاصلة فيه ،وحماولة حتليلها بشكل جيعل قادرة على مواجهة ومراقبة التغريات اليت حتدث يف
بيئة عملها ،واهلدف الالحق هو اختاذ قرارات إسرتاتيجية سليمة تدفع هبا حنو األمام،
وتساعدها على حتقيق مهامها السوقية.
 تسيطر على معظم األسواق حالة من التنافسية جيعلها دائمة التواصل والتفاعل مع البيئةاخلارجية احمليطة هبا ،وهو ما جعلها موجهة تنافسياً يف أغلب األحيان ،مما يعين حاجتها
املستمرة إىل تنبؤ أو توقع التغريات اليت حتدث يف السوق.
 يساهم الذكاء التنافسي بفعالية يف اإلدارة اإلسرتاتيجية لدى مؤسسات األعمال ،كونهيستطيع حتويل األداء وتعديله وتغيريه وفقاً حلجم املعرفة الرتاكمية املتاحة لديها عن السوق،
كما إنه حيسن مستوى العالقات الداخلية بني أجهزهتا ،كما يساهم بتجويد خططها
اإلسرتاتيجية؛ فالقدرات املعلوماتية حتدد مستوى األداء والنتائج املرغوبة وتتحكم مبستوايت
اإلنتاجية والرحبية.
 تتمثل أبعاد الذكاء التنافسي يف النموذج الذي قدمه ( )Ahmed, et.al.,2014والذيمت اعتماد عناصره يف الدراسة احلالية وهي :الذكاء التسويقي ،وذكاء املنتج ،والذكاء
التكنولوجي ،والذكاء االسرتاتيجي ).
 الرتكيز علي املكانة السوقية تساعد املنظمات على االستجابة لظروف الطلب املتغرية ،وميكنأن تبقى األسواق الرئيسية أيضاً أسواقاً رئيسية لفرتات طويلة من الوقت اعتماداً على
االستقرار يف السوق ،وطبيعة املكانة اإلسرتاتيجية املستخدمة من قبل السوق.
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 تتمثل أبعاد املكانة السوقية يف النموذج الذي قدمه ( )Vanhseule, 2012وهي :التعبريوتشكيل التوقعات ،تشكيل الشبكات (بناء الشبكات االجتماعية) ،وعمليات التعلم.
 استجاابت عينة الدراسة كانت يف االجتاه املوجب لدرجة املوافقة ،حيث كان املتوسط احلسايبلعينيت الدراسة ولكل العبارات أكرب من املتوسط العام ( 3درجات) ،وكذلك يبني اختبار
"مان ويتين" لعينتني مستقلتني عدم وجود داللة إحصائية عند مستوي معنوية  ،0.5ويدل
علي عدم وجود اختالفات بني القطاعني العام واخلاص من حيث ممارسات الذكاء التنافسي
بعناصرها األربعة (الذكاء السوقي ،وذكاء املنتج ،والذكاء التكنولوجي ،والذكاء اإلسرتاتيجي)،
وهذا مرده إىل أن التوجه السوقي مؤثر لكال من القطاعني العام واخلاص لشركات التأمني يف
السوق.
 استجاابت عينة الدراسة كانت يف االجتاه املوجب لدرجة املوافقة ،حيث كان املتوسط احلسايبلعينيت الدراسة ولكل العبارات أكرب من املتوسط العام ( 3درجات) ،وكذلك يبني اختبار
"مان ويتين" لعينتني مستقلتني عدم وجود داللة إحصائية عند مستوي معنوية  ،0.5ويدل
علي عدم وجود اختالفات بني القطاعني العام واخلاص من حيث متطلبات تعزيز املكانة
السوقية أببعادها الثالثة( :التعبري وتشكيل التوقعات ،وبناء الشبكات االجتماعية ،وعمليات
التعلم) ،وهذا مرده إىل أن املكانة السوقية تعد األساس الذي تنطلق منه كل إسرتاتيجيات
الشركات يف ممارسة أعماهلا لتحقيق الرايدة.

ب -التوصيات:

 وضع منهجية علمية إلجراء املسوح والدراسات اهلادفة إىل مجع املعلومات عن السوقواملنافسني والعمالء لتعزيز املكانة السوقية للشركات.
 االهتمام بتطوير أنظمة الرقابة التسويقية القائمة على االستخبارات واملعلومات السوقية،وحتديث أنظمة املعلومات املتاحة مبا يدعم الذكاء التسويقي للشركات.
 -الربط بني منتجات الشركات مع حاجات ورغبات العمالء السوق مبا يدعم ذكاء املنتج.
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