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  كلمة شكر وتقدير

  

  احلمد هللا أوال وأخريا

أعانين على إمتام هذا العمل، وأخص بالذكر األستاذة املشرفة مث أتقدم خبالص شكري وامتناين لكل من 

  .الدكتورة فوزية غريب على ما قدمته يل من نصائح وتوجيهات طول فترة إجناز هذه املذكرة

كما أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل السادة األساتذة أعضاء جلنة املناقشة على تفضلهم بقبول االشتراك يف 

 .وتقييمهمناقشة هذا البحث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :املقدمة 
حيث ، يشهد القرن احلايل تطورات هائلة يف خمتلف ااالت و من بني أمهها جماالت األعمال و االقتصاد      

حنو اقتصاد ، ومن أبرز هذه التطورات ظاهرة العوملة والتحول ملؤسسات األعمال اكبرياهتماما أصبحت متثل 
بل ظهر عنصر رابع  ،، هذا االقتصاد الذي مل تعد فيه األرض و اليد العاملة و رأس املال املوارد األساسيةاملعرفة

باعتبارها نوع  عناصر اإلنتاجأصبح يعترب املورد األهم لالقتصاد و املتمثل يف املعرفة باعتبارها نوع جديد من 
  .، وهو رأس املال الفكري الذي يتجدد و يتطور باستمرار ة و اخلربةال القائم على املعرفجديد من رأس امل

و يف هذا التحول الكبري يف املفاهيم االقتصادية الكالسيكية كان البد من ظهور أسلوب إداري يتماشى        
داري يسعى الل األمثل هلذه املوارد املعنوية وتعترب إدارة املعرفة أسلوب إستغاال ويضمنمع املعطيات اجلديدة 

   .من تغريات سريعة ومستمرة  يتضمنهإىل تغطية نقائص املراحل السابقة و مواكبة العصر اجلديد وما 
و لعلى تعايل االهتمام حول قوة العمل املتحركة، و دوران العمل و املؤسسات االفتراضية جعل       

إىل مؤسسات منافسة  وما ينتج املؤسسات ختشي علي مستقبلها من حدوث انتقال مفاجئ ألصحاب اخلربة 
عن ذلك من تأثري على أداء املؤسسات األمر الذي جعلها تبدأ بالتفكري بصيغة جديدة إلدارة املعرفة من خالل 

  . بناء قاعدة معرفية يف املؤسسة
 غريات املتسارعة يف عامل، أكثر مالئمة للتم إدارة املعرفة إىل محاسة عمليةلكن سرعان ما حتول مفهو     

التنافسية وإدامتها يعتمد أساسا على املوجودات الفكرية  لقدرةا ما أصبحتاألعمال، وقد تعاظم دورها بعد
على صعيد املنتج أو اخلدمة  سواء، تمرمن اإلبداع املس، مبا يفرز األصول املعرفية واالستثمار فيهاوحتديثا على 

معرفة و ممكنة ، فليس كل املعلومات متثل  مدةل خر أحد مقومات تعاظم تلك امليزة ألطواآليعد هو و الذي 
، مما ينبغي على اإلدارة التقاط املعرفة املفيدة واستخدامها يف نشاطات وعمليات ليس كل املعارف ذات قيمة

  . املؤسسة
وتأثر  ونظرا لالنفتاح االقتصادي الذي عرفه العامل من حرية انتقال السلع و اخلدمات ذات اجلودة العالية   

ملؤسسات بشقيها العامة واخلاصة مبا جيري حوهلا من ضغوطات من طرف املنافسني يف السوق بفضل جمموعة ا
 فيهيتسم بشدة املنافسة من املزايا اليت جيب علي املؤسسات احلصول عليها من األجل البقاء و النمو يف سوق 

  .رارم معركة التنافس يف البقاء واالستلذلك أصبحت املعرفة السالح و املورد اإلستراتيجي يف ،البقاء لألقوى
و اجلزائر كغريها من دول العامل عرف اقتصادها انفتاحا خاصا  بعد تبنيها النظام االقتصادي الرأمسايل الذي    

يدعم دور القطاع اخلاص احمللي واألجنيب والتقليل من دور الدولة شيئا فشيأ، ويعترب قطاع االتصاالت من 
ت منوا معتربا بفضل فتح اال للقطاع اخلاص الستثمار يف هذا اال، فمع دخول القطاعات اليت عرف

الشركات األجنبية سوق خدمة اهلاتف النقال و املنافسة الشرسة فيما بينها، من أجل تقدمي اخلدمات اليت 
إدارة  ترضي الزبون بأقل تكلفة وجبودة عالية، وذلك بتطبيق أحدث التكنولوجيا و كذلك تطبيق أسلوب

  .      املعرفة يف عمل املؤسسة بغية حتقيق التفوق التنافسي  يف بيئة تتسم بالتغري السريع 



 :اإلشكالية
يشهد العامل منذ عقدين من الزمان تقريبا بروز قوى مؤثرة تفيد تشكيل منظومة االقتصاد و اإلدارة و       

  ةيا اجلديد، و التكنولوجوتتمثل أهم هذه القوى يف العوملةتستدعي تغريا أساسيا يف االستراتيجيات التنظيمية 
كافة أشكاهلا و ضرورة أن تكون سريعة ب، مما انعكست هذه القوى على املؤسسات وزيادة حدة املنافسة

تسعى  إذستطيع أن حتافظ على استمرار التحديات اليت تواجهها تاملبادرة حىت  زماموأخذ  االستجابةالتكيف و
 .ليات وهذا ما عرف بإدارة املعرفةاملعلومات ذات القيمة والتقاطها واستخدامها يف العمإىل حتديد 

  :ومن كل ما تقدم ميكن طرح التساؤل التايل
  ما مدى مسامهة إدارة املعرفة يف تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية؟

  :األسئلة الفرعية التاليةانطالقا من اإلشكالية املطروحة أعاله وتفصيال هلا ميكن طرح 
 ما املقصود بإدارة املعرفة؟ -

 ما املقصود بالقدرة التنافسية؟ -

 ما هي دعائم إدارة املعرفة؟ -

 لالتصاالت ؟جنمة هل تساهم إدارة املعرفة يف تدعيم القدرة التنافسية لشركة  -

  :فرضيات الدراسة
تقدمي إجابات حمتملة يف شكل فرضيات تقبل ، تقتضي الفرعيةإن اإلجابة على التساؤل الرئيسي واألسئلة 

  :الفحص والتمحيص
إن إدارة املعرفة هي أكثر حيوية يف املؤسسة إذ يعول عليها يف إنتاج وخلق املعرفة اليت تعترب مصدرا  -1

 .لتدعيم القدرة التنافسية

 .ئة التنافسيةحىت تستطيع املؤسسة حتقيق النمو والبقاء يف البي احتمي االقدرة التنافسية أصبحت مطلب -2

تساهم إدارة املعرفة يف تدعيم القدرة التنافسية من خالل تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت واملعرفة  -3
 .الشخصية للعاملني

 .لالتصاالت  جنمةتساهم إدارة املعرفة يف زيادة احلصة السوقية أي تدعيم القدرة التنافسية لشركة  -4

  :أهداف الدراسة
قيق مجلة من األهداف نوجزها فيما يليهذه الدراسة إىل حت دف :  

حماولة تعميق الفهم مبوضوع إدارة املعرفة، وإلقاء الضوء حول مفاهيمها وأهدافها وعملياا،  -
 .وإستراتيجيتها

 .حماولة إبراز اجلوانب املهمة يف القدرة التنافسية من خالل التعرض ملفهومها أنواعها ومصادرها -



هذا املسعى اإلداري احلديث وحسن تطبيقه، واستغالله يف بناء وتدعيم  حماولة الربط بني أثر تبين -
 .القدرة التنافسية للمؤسسة مما ميكنها من البقاء والنمو

 لالتصاالت ، فيما خيص موضوع الدراسة  جنمة تقدمي مقترحات وتوصيات لشركة -

  :أسباب اختيار املوضوع
  : هناك أسباب عديدة دفعت حنو اختيارنا هذا املوضوع نوردها على النحو التايل

 .األمهية البالغة ملوضوع إدارة املعرفة كأداة لتدعيم القدرة التنافسية ملنظمات األعمال يف الوقت احلاضر -

إسقاطه على املنافسة احلادة يف خدمة سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر حيث أن اجلانب النظري ميكن  -
 .الدراسة التطبيقية

 : منهج الدراسة
مبوضوع إدارة املعرفة ودورها يف تدعيم  اخلاصةلقد مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي لتأصيل املفاهيم 

القدرة التنافسية للمؤسسة باالعتماد على أحدث األديبات يف هذا اال، كما سيتم استخدام أسلوب دراسة 
صل الرابع وهذا من أجل تدعيم النظرية بإحصائيات كمية تساعد على فهم الواقع واستخالص حالة يف الف

 .النتائج
  

  :تقسيم الدراسة
لقد مت تقسيم هذا البحث إىل أربعة فصول رئيسية حماولة منا اإلجابة على التساؤالت املطروحة يف اإلشكالية    

  .والوصول إىل أهداف هذا البحث

مت التطرق إىل عموميات حول إدارة املعرفة ومت تقسيمه إىل ثالث مباحث، تناول املبحث ففي الفصل األول   
جماالت إدارة املعرفة وعناصرها ومناذجها، يف حني  تناولاملبحث الثاين فقد أما األول مدخل إىل إدارة املعرفة، 

  .أشرنا من خالل املبحث الثالث إىل عمليات إدارة املعرفة واستراتيجياا

ا الفصل الثاين الذي تتناولنا فيه أساسيات ومفاهيم عامة حول القدرة التنافسية، فقد مت تقسيمه إىل ثالث أم
مباحث، حيث خصص املبحث األول للبيئة والقدرة التنافسية، وتناول املبحث الثاين قياس وتنمية القدرة 

  .لتنافسيةالتنافسية ومظاهرها، ويف املبحث الثالث تطرقنا إىل مصادر القدرة ا

أما الفصل الثالث فخصصناه لدراسة إسهامات إدارة املعرفة يف تدعيم القدرة التنافسية، حيث قسم إىل 
إدارة املعرفة على القدرة  مبحثني، مشل املبحث األول دعائم إدارة املعرفة، بينما املبحث الثاين أشرنا فيه إىل أثر

  . التنافسية



لشركة لواقعية من خالل دراسة دور إدارة املعرفة يف دعم القدرة التنافسية يف آخر الفصول حاولنا إعطاء حالة 
جنمة الوطنية لالتصاالت جنمة، وقد مت تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني، مشل املبحث األول عرض عام لشركة 

  .، كما خصص املبحث الثاين لدراسة احلالةلالتصاالت

لة ائية هلذه الدراسة من خالل استعراض النتائج املتوصل لنختم هذا البحث خبامتة عامة هي عبارة عن حوص
  .إليها وكذلك بعض االقتراحات
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  الفصل األول
  إدارة املعرفة ماهية

  : متهيد
ثا، إال أن إدارة املعرفة يف مضموا مفهوم قدمي وقيمة حديمصطلحا  "إدارة املعرفة"يعترب مصطلح 

املعاصرة  اتؤسسعرب عصور التاريخ املختلفة، لذا فإن تطبيق إدارة املعرفة يف امل احلضاراتحرصت عليها 
ات ؤسسألا أداة فاعلة تساعد امل ،قد فتح هلا أفاقا واسعة حنو تعزيز مكانتها وإمكاناا و قدراا التنافسية

  .يةعصر املعرفة و املعلومات يفالدخول  ىاملعاصرة عل
كمصطلح معاصر يعرب عن توجه استراتيجي  "إدارة املعرفة"مفهوم  تبيانإىل  إننا يف هذا الفصل سعينا

دخلها العامل، ولتتسلح مبعدات  اليتات احلديثة للتفاعل بصيغ جديدة تتوافق مع األلفية الثالثة ؤسسإلدارة امل
  .املعرفة ملواجهة املنافسني

  :  املباحث التالية ويتضمن هذا الفصل
 .املعرفة إدارةمدخل إىل  -

 .مناذجهاجماالت إدارة املعرفة وعناصرها و -

 .عمليات إدارة املعرفة وإستراتيجيتها -
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 مدخل إىل إدارة املعرفة: ث األولاملبح

ساهم  ،ات بعدما أصبحت املعرفة جزءا مهما يف رأمساهلاؤسسإن التحول الكبري يف أساليب عمل امل
جتعلها تتفوق الىت يف ظهور أسلوب إداري جديد يسعي إيل مواكبة العصر اجلديد بغية التمتع ببعض املزايا 

 الثالثية التالية قبل التطرق إليه البد من التطرق أوال إىل "إدارة املعرفة"املنافسني يف السوق، فمفهوم  ىا عل
فضمناه املطلب الثاين  أما ،لك يف املطلب األولذو املعرفةكمدخل إلدارة  ،"املعرفة، البيانات، املعلومات"

ويف ختام املبحث أمهية وأهداف إدارة املعرفة، كما أن املطلب الثالث فقد مشل ومفهوم إدارة املعرفة،  نشأة
  .  إىل العالقة القائمة بني إدارة املعرفة مع تكنولوجيا املعلومات ورأس املال املعريف األول تطرقنا

  مفهوم البيانات واملعلومات واملعرفة: ب األولاملطل
هم الذين عرفوا املعرفة أوال، والغريب أن تعريف املعرفة يستلزم  "إدارة املعرفة"أفضل من عربوا عن 

  :قبلها مبرحلتني مهاعلم ما قبل املعرفة، وحىت نصل إىل املعرفة البد أن منر 

اجلديد والطارئ يف الفكر اإلنساين فقد تطرق إليها البيانات ليست باملفهوم : dataالبيانات : أوال
بأا جمموعة من احلقائق أو الوسائل أو اإلشارات أو اآلراء أو  و من تعاريفها جند ،العديد من الكتاب

  .)1( االجتاهات

، "إدارة املعرفة"تشكل املعلومات حمورا هاما يف تعريف : informationsاملعلومات  :ثانيا
تعرف ، كما أا )2(بيانات متت معاجلتها بغرض حتقيق هدف معني، يقود إىل اختاذ القرارات أا يقصد او

بأا جمموعة من البيانات املنظمة واملنسقة بطريقة توليفية مناسبة، حبيث تعطي معىن خاص وتركيبة 
  . )3(ة واكتشافهامتجانسة من األفكار واملفاهيم متكن اإلنسان من االستفادة منها يف الوصول إىل املعرف

ن البيانات هي املواد اخلام اليت تعتمد عليها املعلومات أ ميكننا القول وعلى أساس هذه التعريفات
مجل ال معىن هلا إال إذا مت معاجلتها وارتبطت مع بعضها  أوواليت تأخذ شكل أرقام أو رموز أو عبارات 

البعض بشكل منطقي مفهوم لتتحول إىل معلومة أو معلومات، ويكون ذلك عادة عن طريق الربجميات 
  . واألساليب الفنية املستخدمة عادة يف احلواسيب

مدى إمكانية  ثلوهذه األخرية متبني املعلومات والبيانات  هناك فرق أساسيمما ال شك فيه أن 
تعترب يف غاية األمهية يف اختاذ القرارات وحل املشكالت  فهياملعلومات  ، أمااالعتماد عليها يف اختاذ القرار

  .لقسم معني، قد تعترب بيانات عادية لقسم آخر حتتاج لعمليات وتعديالت قبل اختاذ أية قرار
                                         

 . 29ص ،2002، جامعة املنصورة املكتبة العصرية للطباعة والتوزيع، ،اإلداريةاملعلومات  إدارةنظم  عبد الفتاح املغريب، )1(
  .29ص املرجع نفسه، )2(
  .36ص ،2005دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان،  ،، الطبعة األوىلنظم املعلومات اإلدارية، عامر إبراهيم، القنديلجي) 3(
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ومنها جند وردت تعريفات متعددة للمعرفة،  وهو إدراك الشيء على ما هو عليه، ولقد: املعرفة :ثالثا
و ، (1)"ةؤسسمزيج من اخليارات واملهارات والقدرات واملعلومات املتراكمة لدى العاملني ولدى امل: "أا

ذلك الرصيد الذي مت تكوينه من حصيلة البحث العلمي والتفكري والدراسات امليدانية : "أا تعرف أيضا
  . (2)"ية، وغريها يف أشكال اإلنتاج الفكري لإلنسان عرب الزمانوتطوير املشروعات االبتكار

  .والقواعد واإلجراءات اليت تغدي األفعال والقرارات فاملعرفة مزيج من املفاهيم واألفكار
  :والشكل التايل يبني العالقة بني البيانات واملعلومات واملعرفة

  .املعرفةالعالقة بني البيانات واملعلومات و ): 1(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

  

، عمان، املسرية للنشر والتوزيعالطبعة األوىل، دار ، نظم املعلومات اإلداريةعامر إبراهيم، القنديلجي،  :املصدر
  .37، ص2005

الشكل الذي يبني لنا العالقة التكاملية بني البيانات و املعلومات واملعرفة، حيث أن  هذا ومن خالل
من داخل املؤسسة و خارجها فتعاجل بواسطة احلاسوب فتصبح معلومة تنقل  تكون البيانات ومصادرها

و االتصاالت فتتراكم هذه املعلومات لدى املؤسسات فتصبح بواسطة وسائل وتكنولوجيا املعلومات 
  . اد عليها يف اختاذ القرارات وكذلك املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة فة ميكن االعتموعرم

كل صنف  وتوضيحالبد من تعريف أصناف املعرفة  ،ولكي ندرك مفهوم املعرفة بشكل أكثر وضوحا 
  :كمايليمنها 

  

                                         
 (1) 26، ص 2006 ،، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمانمدخل إىل إدارة املعرفةالعلي وآخرون، عبد الستار   
182المغربي،مرجع سبق ذكره،صعبد الفتاح    (2)  

 معرفة معلومات بيانات

منتجات / قرارات
 وخدمات

مصادر من داخل وخارج 
 املؤسسة

  /وسائل وتكنولوجيا

 معلومات واتصاالت
معاجلة بواسطة 

 احلاسوب
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  :املعرفةأنواع -1
  :)1(مها واألكثر شيوعا،  وخنص بالذكرهناك العديد من التصنيفات 

  املعرفة الضمنية -أ
وهي املعرفة املخفية وتتضمن العمليات الشاملة وقد تكون كبرية أو صغرية وتشري هذه إىل 

املعرفة هنا من الصعب نقلها أو حتويلها لآلخرين، وقد تكون الىت  املهارات املوجودة يف عقل كل فرد و
فنية أو إدراكية، وليس من السهل فهمها كعملية التعبري عنها بكلمات ال نستطيع االستيالء عليها ولكن 

  .ميكن السيطرة عليها من خالل العمليات العقلية
غري مكتوبة وتنعكس على السلوك،  املكتسبات ومتثل املعرفة الضمنية العادات والتقاليد والثقافة وهذه

هذه املعرفة من الصعب إدارا  ، لذلكالعمليات العقلية اليت تتم داخل عقل اإلنسانفهي حصيلة 
والتحكم فيها ألا موجودة يف رؤوس مالكيها فقط ولكن ميكن استشارا من خالل بعض املمارسات 

  .اخلاصة
عملية وعليه من املمكن حتويل بعض املعرفة الضمنية إىل ظاهرية عن طريق املالحظة واملمارسة ال

 نظام حوافز تشجع إتباعات إىل ؤسسلذلك تلجأ بعض املووتدوينها بنشرات وكتيبات لتصبح معلومات، 
 .األفراد على تقاسم املعرفة واستخدام معرفة اآلخرين به

 املعرفة الظاهرية  -  ب

تتعلق باملعلومات الظاهرة املوجودة واملخزنة باألرشيف مثل الكتاب واألشرطة واملضغوطة 
اجلميع الوصول إليها واستخدامها وميكن تقامسها من خالل األدوات واملؤمترات واللقاءات  وباستطاعة
  .اخل...والكتيبات 

وقد يعود السبب يف ذلك إىل حمدوديته يف القدرة على  ،وهذا يؤكد أن اإلنسان يعرف أكثر مما يقول
البشري خاصة إذا كانت  للعقوواضحة عن املعلومات واملعارف املختزلة داخل ا التعبري بكلمات حمددة

  .املعرفة تتعلق مبهارة فنية مثل التقنيات
ولعلنا يف هذا السياق أن ن رغبة الفرد باحملافظة على املعلومات، عوقد يعود السبب إىل السرية النابعة 

 إلشارة، وال جمال لتحقيق ذلك إال عن طريق االتفرقة بني املعرفة الظاهرة واملعرفة الضمنية نلح على ضرورة
بينما  ،فيما يتعلق باملعرفة الظاهرية هذا إىل أفكار واضحة وحمددة ميكن نقلها وترميزها يتعامل معها اجلميع

 و املعرفة الضمنية حدسية وفنية وتقنية من الصعب التعبري عنها لفظيا وهي أيضا فردية ميتلكها املختصون
                                         

   .135، ص 2002  سلسلة مبيك، القاهرة، ترمجة عال أمحد، ،املعرفة واألصول الفكرية: تقيم األداء االستراتيجي كريس،  ،أشتون ) 1(
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تلكات اليت حتافظ عليها املؤسسة لكسب امليزة وبالغالب يصعب إيصاهلا لآلخرين وهي من املم ،اخلرباء
  .التنافسية

  نشأة ومفهوم إدارة املعرفة: املطلب الثاين 

  نشأة إدارة املعرفة: أوال
، واليت "إدارة املعرفة"يف ظهور  سامهت املؤسساتمما ال شك فيه أن خمتلف التحديات اليت تواجه 

وما رافقه من مظاهر وقوانني جديدة غريت بصورة جذرية تتمثل يف االنتقال الواضح إىل اقتصاد املعرفة، 
مفاهيم النظرية االقتصادية التقليدية، فضال عن ظهور جمتمعات املعلومات واملعرفة وبالتايل تبدلت مكامن 
وآليات بناء القوة احلضارية وحتولت القيمة من املادة إىل املعرفة، وانتقلت مزايا املنافسة إىل موارد املعرفة 

  .)1(س املال الفكريورأ
إدارة املعرفة قدمية وجديدة، فقد درج الفالسفة على الكتابة يف هذا املوضوع منذ آالف السنني،  إن

، أن الكثري قد كتب عن هذه العالقةلكن االهتمام يكلية أماكن العمل هي جديدة نسبيا، ومن املؤكد 
ؤمتر األمريكي األول للذكاء االصطناعي، أشار كان خالل السنوات القالئل املاضية، ويف امل مولكن معظمه

ومنذ ذلك الوقت ولد حقل   knwoledge is powerادوارد فراينيوم إىل عبارته الشهرية املعرفة قوة 
  . معريف جديد أطلق عليه هندسة املعرفة ومع والدته استحدثت سرية وظيفة جديدة هي مهندس املعرفة

ظهر حقل جديد آخر، نتيجة إلدراك أمهية املعرفة يف عصر ويف النصف األخري من التسعينات 
التطور تغيري يف عناوين الدوريات املتعلقة باملوضوع من بينها  وقد تبع هذا" إدارة املعرفة"وهو املعلومات 

أصبح موضوع ، حيث كمثال تغيري عنوان جملة تغيري وإعادة هندسة إدارة األعمال إىل إدارة ومعاجلة املعرفة
  . (2)اإلدارة املعرفة من املواضيع الساخنة واألكثر ديناميكية يف اإلنتاج الفكري يف إدارة

هم على وجه اخلصوص لقد أسهم عدد من منظري اإلدارة يف نشأة وتطوير إدارة املعرفة، ومن بينو 
بول استرامسان وبيتر سنج يف الواليات املتحدة األمريكية، فلقد أكد بيتر دراكر، و

على األمهية املتزايدة للمعلومة واملعرفة  STRASSMANوسترامسان  ،DRUCKERدراكر
  . (3)الصرحية كموارد تنظيمية
كبعد ثقايف   learning organizationعلى املنظمة التعليمية  SENGEكما ركز سينج 

و كريستوفر  CHRIS ALGYRIS   يف إدارة املعرفة، وقد درس كل من كريس ارجرييس
                                         

  .04، ص 2004 ،، دار الوفاء، القاهرةنظم دعم القرار غنيم أمحد حممد، )1(
  .166ص  ذكره،مرجع سبق  ،رزوقي حسن جرب نعيمة (2)
  .38ص  ،2002 ،القاهرة، 26 العدد  ،، حبث منشور يف جملة التربية والتنميةيف رأس املال املعريف واجلامعات واالستثمارإدارة املعرفة  ، جوبري مطر، الثبييت  (3)
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فرباتليك و ليوناردو دوروسي، وغريهم يف مدرسة هارفارد لألعمال األوجه املختلفة إلدارة املعرفة وتعود 
يف بداية الثمانينات من القرن  DON MARCHANDبداية ظهور إدارة املعرفة إىل دون مارشارند 

  . املاضي، باعتبارها املرحلة النهائية من الفرضيات املتعلقة بتطور نظم املعلومات
ات ؤسسبأن العمل النموذجي سيكون قائما على املعرفة وبأن امل DRUCKERكما تنبأ دركر 

يوجهون أدائهم من خالل التغذية العكسية  knowledge workersستتكون من صناع معرفة 
  . لزمالئهم ومن الزبائن

ريكية م، عندما قامت شركة يب كارد هولت األم1985ويرجع البعض إدارة املعرفة إىل عام 
ولكن يف هذه الفترة مل يقتنع الكثريون بإدارة املعرفة وتأثريها على األعمال، حيث أن وول  بتطبيقها

ستريت أكرب سوق مايل يف العامل جتاهل إدارة املعرفة يف بادئ األمر، خاصة حماوالت حتديد قيمة نقدية 
  (1). للمعرفة، وإن كان قد اهتم ا بعد ذلك

الثمانينات أيضا تطوير نظم إدارة املعرفة اليت تعتمد على العمل املؤدي يف نظم  فترة كما شهدت
الذكاء الصناعي واخلربة، مقدمة لنا مفاهيم مثل اكتساب أو استحواذ املعرفة، وهندسة املعرفة، والنظم 

  .القائمة على املعرفة
يف الواليات املتحدة  ولتقدمي أساس تكنولوجي إلدارة املعرفة، فقد بدأت جمموعة من الشركات

  . م1989األمريكية مبادرة إلدارة أصول املعرفة يف عام 
 management review sloanكما بدأت املقاالت عن إدارة املعرفة يف دوريات مثل رفيوسلون 

 Harvard business reviewودورية هارفارد لألعمال  organisation scienceوعلوم التنظيم 

  . وغريها
التسعينات ازدهرت مبادرات إدارة املعرفة بفضل االنترنت حيث بدأت شبكة إدارة ويف منتصف 

يف نشر نتائج عن استفتاء حول إدارة املعرفة  وأكثر شرعت م1989ت يف عام أاملعرفة يف أوربا واليت أنش
  . م1994بني الشركات األوربية على شبكة االنترنت يف عام 

ات مفهوم إدارة ؤسسبعد أن تبنت الكثري من امل و خاصة يتزايد أخد االهتمام به ومما هو مالحظ أن
من امليزانية لتطوير أنظمة  %  4ص البنك الدويل يصختم 1999عام  ، وعلى غرار ذلك فقد شهداملعرفة

  .(2)إدارة املعرفة

                                         
  .44ص ، 2010، جيجل  جامعةكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  ،، مذكرة ماجستريتطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسة االقتصادية محودة، نسيم (1)
  .07، ص 2005 ،القاهرة ،للنشر لوجنمان ،، سلسلة املميزون اإلداريةإدارة املعرفةبرس يورك، (2)
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 :(1)أما اليوم فيمكن مالحظة أبعاد هذا التطور الذي حلقت إليه إدارة املعرفة من خالل ما يلي

إدارة املعرفة ممارسات بشكل كبري من أجل تبادل مفاهيم وأساليب ومنتديات املعرفة اليت تزايدت  -
" املنتدى الدويل إلدارة املعرفةو (!yahoo club)" !نادي الياهو"كما هو احلال يف 

(international.km form) . 
 .اليت أصبحت تتكاثر يف كل مكانمؤمترات إدارة املعرفة و -
شهادات يف إدارة املعرفة فقد تأسست مراكز ملنح شهادات يف إدارة املعرفة مثل جامعات إدارة املعرفة  -

 ,cneter Kو مركز تكنولوجيا املعرفة  (open university.of km)املفتوحة 
Technology  

ت من القرن أن الفترة املمتدة من بداية الثمانينات إىل منتصف التسعينا ويبدو واضحا وجليا مما سبق
مها إال أن االنطالقة احلقيقية إلدارة املعرفة مبفهو ،املاضي هي مرحلة النشأة و االهتمام مبوضوع إدارة املعرفة

بالضبط بعد تنفيذ الربامج الناجحة ملبادرة املعرفة يف شركة احلديث هي منتصف التسعينات و
 .غريهاو" beckman بكمان"يف خمتربات للتأمني، و"  skandiaسكانديا"

  مفهوم إدارة املعرفة: ثانيا
تعد إدارة املعرفة من املفاهيم اإلدارية احلديثة و اليت تلقي اهتماما متزايدا من قبل املهتمني بإدارة 

أعمال و نشاطات قائمة على املعرفة، فتعمل  ىلاألعمال، إذ تسعى العديد من الشركات إىل حتويل أعماهلا إ
الوسائل األخرى اليت تعمل على واألفراد و توليد املعرفة و االهتمام بالنشاطات على توجيه استثماراا جتاه

األفراد  تبتعد عن األعمال التقليدية اليت يقوم اإىل شركات متتلك رأس مال فكري و خلق املعرفة لتتحول
امهة يف حتقيق مسين يعتربون األصل األكثر أمهية واجتهت صوب أفراد املعرفة الذو ،العاديني قدر اإلمكان

  املزايا التنافسية اليت تسعى إليها العديد من الشركات فمن أتى مبصطلح أو مفهوم إدارة املعرفة؟
من أشهر رجاهلا فريدريك اليت العلمية و  ميكن القول أن اجلذور التارخيية بدأت منذ ظهور اإلدارة

  (2) :من أبرزهالإلدارة العلمية وكزات األساسية وضعوا املرت ممنآخرون، وفايول هنري تايلور و
 .األصولوجوب حتقيق الكفاية اإلنتاجية والبحث العلمي والقواعد و -
ية واضحة أن تكون مجيع هذه املبادئ حتتوي على مضامني معرفتقسيم العمل والتخصص و -

ميكن القول أن مصطلح أو كما دات إدارية قائمة على املعرفة، تتطلب العمل على إنشاء وحو
شارية حول موضوع إدارة املعرفة أتى من إدارة االستثمارات اليت تقدم معلومات بصفة است تفسري

                                         
  .94ص   ،2005 ،األردن، الوراق للنشر والتوزيع، املفاهيم واالستراتيجيات والعمليات :إدارة املعرفةجنم عبود جنم،  (1)

  .21:00: الساعة، 12/01/2011 :اإلطالعيوم   .comhttp://www.hrdiscussionملنتدى العريب إلدارة املوارد البشرية ا )2(
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هل ميكن إدارة واألشخاص يستشرون أصحاب املعرفة فهل حتتاج املعرفة إىل معني فالشركات و
 إدارا؟ ملاذا؟

ال يوجد إمجاع حول ما جيب أن تكون عليه  ،كما أنهلكن هناك غموض حول مفهوم إدارة املعرفة
  ..إدارة املعرفة

القائمة على احلاسب اآليل  حال فإن االبتكارات احلديثة املتصلة بثورة االتصاالت أيةوعلى 
 ،املعارف يف أي زمان و مكانتوفري وسرعة انتشار املعلومات و يف ة كان هلا األثر األكربالربجميات اخلاصو

يفها رية يف إبراز أمهية النشاطات املتعلقة بإدارة املعرفة الختيار املعلومة اليت تريد توظإذ أسهمت بدرجة كب
باإلضافة إىل ذلك فإن هناك عوامل كثرية أدت إىل تعزيز أمهية دور إدارة املعرفة مبا جتد األهداف املنشودة و

  :(1)من أمهها املنظمة والفاعلية اإلنتاجية يفحتقيق الكفاءة ويف 

كانت  هي اليت و زيادة حجم التجارة العاملية بفضل انتشار التجارة اإللكترونية يقصد او: العوملة  - أ
 .نتاج شبكة االتصاالت العاملية

دة املنافسة و تشابك قنوات التوزيع و سرعة انتقال رؤوس األموال و حشبكة االنترنيت و زيادة   -  ب
 اخل...العمالة 
ال يزال هناك  إال أنهخالل العقدين األخريين  " إدارة املعرفة"الذي شهدته  االهتمام و تزايدالورغم 

حول املفهوم احلقيقي إلدارة املعرفة حيث يرى البعض أنه مفهوم يتمركز على اجلهود اخلاصة عرب  الجد
دف يرى فريق ثالث أن إدارة املعرفة هي آخر صراعات منتجي تقنية املعلومات واالستشاريني و ، شبكةال

  ،التقدم التنافسيميكن أن تسهم يف حتقيق الرحبية وبيع حلوهلم املبتكرة إىل رجال األعمال املتلهفني ألية أداة 
النشاطات والتطبيقات وهذا على اختالف ما كانت تعرف به إدارة املعرفة يف كوا متثل جمموع 

ميكن القول أن هذا و ،ريةاألنظمة اخلب ظهر ما يعرف بقواعد املعرفة يف حقلاحلاسوبية ذات العالقة بذلك و
الالستقرارية التعريف مما افرز رؤى تتميز بالتعدد والتنوع وفق  ملعرفة أدى إىلالغموض حول مفهوم إدارة ا

   : مايلى
 هي تتطلب حتويل و إنشائهانظمة لالستقدام اخلالق للمعرفة وإدارة املعرفة هي العملية املنهجية امل

 .(2)معرفة تعاونية ميكن تقامسها بشكل جلي من خالل املنظمة املعرفة الشخصية إىل
  إدارة املعرفة هي اجلهود اليت تبذل من أجل إمتام واستكمال اخلطوات والوظائف التالية، حتصيل

 .(3)وتوزيع  تفسري وتوظيف املعرفة

                                         
  .95ص  ،،مرجع سبق ذكرهاملفاهيم واالستراتيجيات والعمليات: إدارة املعرفة جنم عبود جنم (1)  

  .48، ص 2004، املنظمة العربية لإلدارة، القاهرة، إدارة املعرفة ،خام خضري الكبيسي،صالح الدين  (2)
حبث مقدم يف ايطار امللتقى الدويل الرابع حول إدارة املعرفة يف العامل العريب، "  إدارة املعرفة كأداة من أجل البقاء والنمو"عبد الستار حسني يوسف   (3)

  .8ص 2004أفريل  28- 26جامعة الزيتونة، األردن،
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  ا يف مباملشروع   مدخل نظامي متكامل إلدارة املشاركة يف كل أصول معلومات هيإدارة املعرفة
خربات سابقة حيملها اإلجراءات باإلضافة إىل جتارب و، الوثائق، السياسات وذلك قواعد البيانات

 .(1)األفراد العاملني
 (2)إدارة املعرفة هي حتويل املوجودات الفكرية إىل قيمة أعمال. 
  وحتليلها اخارجهة وؤسسمعلومات من مصادر داخل املالتجميع املنظم لل"إدارة املعرفة هي ،

ة وحتقيق ؤسسه وإثراء العمليات يف املدالالت تستخدم يف توجيوتفسريها واستنتاج مؤشرات و
ة ذاا يف ؤسساالرتفاع إىل مستويات أعلى من اإلجناز سواء بالنسبة لالجنازات املحتسني يف األداء و

 .(3)"فترات سابقة أو قياسا إىل اجنازات املنافسني

احلاصل يف تعريف إدارة املعرفة من حيث كوا منهجية معرفية للتسيري يدل داللة هذا االختالف  إن
ة ؤسستحويل موجودات املتقوم بة وؤسسفهي تشتمل كافة أجزاء امل تميز بالشموليةتأا  قاطعة على
يد تزو املعلوماتية لتصبح خططا إستراتيجية قابلة للتطبيق، فإذا كانت إدارة املعلومات دف إىلالفكرية و

يتعداه عندما بل و ملعلومايتابتشجيع التبادل  املعلوماتية فإن إدارة املعرفة تماملنظمة باإلمكانات التقنية و
 هإدارة املعرفة بتوليد املعرفة وتوظيفها وتبادهلا يف خمتلف األنشطة والعمليات فهي األصل وجوهر تقوم

  .تظهر النتائج بشكل ملموسة وؤسسلمل النابض قلبال

  أمهية وأهداف إدارة املعرفة: املطلب الثالث
  أمهية إدارة املعرفة: أوال

إدارة إن أمهية إدارة املعرفة تكمن يف كوا مؤشرا على وجود طريقة شاملة وواضحة لفهم مبادرات 
صادية وتزيد بة متطلبات البيئة االقتالتغيري ملواكاهليكلة اليت تساعد يف التطوير وإعادة املعرفة يف إزالة القيود و

 حتسن من املوقف التنافسي من خالل التركيز على املوجوداتمن عوائد الشركة ورضا العاملني ووالئهم و
بناء على ذلك فإن الدور الذي تقوم املدى الطويل، وتظهر نتائجها على ب قياسها وعغري امللموسة اليت يص

إغناء  امي، إذ يتم مبوجبهرائعة يف السياق التنظي ممارساا حتقق نتائجدارة املعرفة من خالل عملياا وبه إ
  .(4)هجا يف تعامله مع املنظمةبتتعزيز اإلنتاجية، كما جيعل الزبون مالعمل و

                                         
(1) Hackett, Brian, beyond Knowledge : how ways to work and learn, the conference, 2003, p 24. 
(2) Zerger, B. art of  knowledge Management? Info cold, July 27, 1998, p 17. 

  .48ص  ،2004 ،، دار غريب، القاهرةإدارة املعرفةعلي السلمي،  (3)
  . 22، ص 2007دار السحاب للنشر والتوزيع، القاهرة، ، إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلوماتالصاوي،  ياسر (4)
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  )1( :هيتحديات ال جمموعة من لبعض يف أن ظهور إدارة املعرفة وأمهيتها يعودا إىلأشار او

 .العامليةخدمة حاجام عرب الشبكة كيفية اقتفاء أثر الزبائن و -

 .مكانة يف سوق املنافسةا املعلومات يف احلصول على حصة وكيفية استخدام تكنولوجي -

خربام املتراكمة من خالل تأسيس من إعادة ترتيب أفكار العاملني واآللية اليت متكن الشركة  -
 .مفهوم التعلم التنظيمي يف تعميق و بناء القيم الوظيفية للشركة

 .طريق تشجيع مبدأ تدفق األفكار حبريةتبين فكرة اإلبداع عن  -

هو الشخص أو األشخاص الذين لديهم معلومات و" مبخصص املعرفة"تساعد على بناء ما يسمى  -
حول موضوع أو ختصص ما، إىل جانب ذلك نستطيع القول إن إدارة املعرفة تعمل على تكريس 

ق يف مجيع ببوتقة واحدة و تطاملعرفة للمؤسسة بإنتاج املعرفة حسب ما يعلمه لتوضع مجيعها يف 
 .أجزاء املنظمة و تعود بالنفع العام عليها

دراسات سابقة تبني بأن الكثري من الشركات و املؤسسات صرفت مبالغ واستنادا على حبوث و
  2:جند ذلكومتعددة وكدليل ل فوائد كثريةب الىت عادت عليها طائلة لتطبيق إدارة املعرفة و

- Bachmam. Laboutoriers  هي شركة خمتصة باملواد الكيماوية صرفت مبلغ بنسبة
 .رباح الشركة لتطيق إدارة املعرفةمن أ 2.5%

-  Kaiser permanent  استطاعت اإلسراع بدخول السوق و فتح برناجمها التطبيقي بفترة أقل
رفة صف إىل اثنا عشر شهرا بسبب تطبيق إدارة املعنمن املتوقع يف خطتها اإلستراتيجية من سنة و 

 ..بشكل فعال
باختصار فإن املعارف و املعلومات أصبحتا الوسط الذي من خالله تظهر املشكالت املتعددة و نتيجة  -

داء لألالتطوير احلقيقي االقتصادية و تالوافرالذلك فإن إدارة املعرفة هذه تعد الفرصة األوىل لتوفري 
  .حتقيق امليزة التنافسيةو

   

                                         
  . 27، ص مرجع سبق ذكره العلي وآخرون،   عبد الستار  )1(

22.00: الساعة، 12/01/2011 :اإلطالعيوم    http://www.hrdiscussion.com دارة املوارد البشريةإلالعريب  ىاملنتد   2  
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  أهداف إدارة املعرفة: ثانيا
  :(1)فيما يلي لقد تعددت أهداف إدارة املعرفة وتنوعت وميكننا يف هذا املقام أن نوجز بعضا منها

ة من التعامل مع العديد من ؤسستساعد يف حتقيق الكفاءة اإلنتاجية حيث أا متكن أعضاء امل -
 عالية اعليةإذ تزودهم بالقدرة الالزمة على اختاذ القرارات بكفاءة و فمنها القضايا خاصة اجلديدة 

 .و تشكل لدى املوظفني رؤية مستقبلية

 .حتسني خدمة العمالء عن طريق الزمن املستغرق يف  تقدمي اخلدمات املطلوبة -

 .حتسني صورة املؤسسة و تطوير عالقاا -

 .تسهل يف عملية تقاسم املعرفة -

 غري املطلوبة أو اإلجراءاتتبسيط العمليات وخفض التكاليف عن طريق التخلص من تساهم يف  -
 .ضروريةال

 .أكرب فاعليةزيادة العائد املايل عن طريق تسويق املنتجات و اخلدمات ب -

 .عن طريق تشجيع مبدأ تدفق األفكار حبرية اإلبداعتبين فكرة  -

بالكيفية  ة املتاحةؤسساستغالل موارد امل ىعل ينقادر القرار يوصانع إدارة املعرفة جتعل القيادة العليا -
من مستخدما احلكمة و الذكاء يف التطبيق  مع استخدام الوقت املناسبيف بالشكل الصحيح و و

 .يندون عناء وجهد كبري

 .ة يف جماة املصاعب و احملافظة على بقائهاؤسسحتسني وضع امل -

 .يف رفع أداء املوظفني وتساهم متكن إدارة املعرفة  -

  .اخلربات التراكمية املكتسبة أثناء املمارسة اليوميةإجياد بيئة تفاعلية لتجميع وتوثيق ونقل  -
  

                                         
  .37ص  ،مرجع سبق ذكره ،إدارة املعرفة املفاهيم و االستراتيجيات و العمليات، جنم عبود جنم  (1)
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  عالقة تكنولوجيا املعلومات ورأس املال املعريف بإدارة املعرفة: املطلب الرابع
  عالقة تكنولوجيا املعلومات بإدارة املعرفة: أوال

 تناقل املعرفة و قدراا من األمور املهمة واملفتاحية يف أبعادهايعترب دور تكنولوجيا املعلومات بكل 
استخدام األفراد من بناء وتوليد املعرفة وو تمكني املنظماتلاسية وهي من الدوافع األس ،فيها املشاركةو

ت عرب العقود تعترب ظاهرة معاصرة تطور فهي لدى ،توليد املعرفةلول التكنولوجية يف عناصر بناء واحل
دور تكنولوجيا املعلومات  أنلشبكات التكنولوجية األخرى، كما او تتم عرب االنترنتالقليلة املاضية، و

طة ا، كذلك يف البيئة احمليات وؤسس ميتلكها األفراد يف املقليلة للمعرفة اليتالمناسبا يف احملددات غري مهما و
لكم الكبري ، وال يعد هذا ايف قواعد البياناتعرفة املوجودة وأحيانا خمزنا من امل امهمو اكبري افإن هناك كم

 عن طريقالتعريف به هو غري معروف لإلنسان وبالتايل حنتاج إىل التعرف عليه وو إال نتيجة لذلك،
على هذا األساس فإنه ة مزايا تنافسية مهمة، وؤسسي للماستخدامه استخداما فعاال ميكن أن يعطاستشارته و

بفضل التطور شكل فعال واملعرفة ب استثمار مثل تلكواكتساب و امتالكة على ؤسسمن املهم أن تعمل امل
االتصاالت املستخدمة زودت املعرفة بغرض جديد طورت عملية نشر احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات و

  .)1(املعرفة
تفعيل إدارة املعرفة بواسطة البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات حيث جيري تطوير  جدا ن املمكنمل إنه

ؤدي إىل ية ؤسسأنظمة و تكنولوجيا املعلومات مباشرة دف دعم إدارة املعرفة، كما أن تطويرها يف امل
 التحتية ة باإلضافة إىل مساندا إلدارة املعرفة، ومن البىنؤسسمساندة حاجات نظم املعلومات يف امل

هناك العديد من الفوائد والتأثريات اإلجيابية الكبرية و ،لشبكة العنكبوتيةاالنترنت ا جندلتكنولوجيا املعلومات 
  :)2(هلا على املنظمات يف نقل املعرفة و إجراءات العمل واإلدارة منها

وزيعها، تومات و املعرفة و كذلك ختزينها واحلصول على املعلضاعفت االنترنت من الوصول و -
متاحة للمنظمةمعلومة تقريبا ويف أي مكان و الذلك أ. 

من تطبيق  قرب االتصاالت االلكترونيةسرعة و استخدام نترنت تستطيع املنظمة مناستخدام االب -
فهو يستخدم بغرض : الربيد االلكتروين جند ومن بني هذه التطبيقات ا و طريقة عملهاهأهداف
 .همئاالتصال بني العاملني من جهة وبني مدارواملعرفة، ويل تبادل املعلومات تسه

ثقافية و تنظيمية، إال أن كفاءة و فعالية عمل  ذات وجهتني دد من الباحثني أن إدارة املعرفةيؤكد عو
على البنية ة وؤسسملعلوماتية اودة يف املاية على البنية التحتية التقنية وإدارة املعرفة يعتمد بصورة جوهر
                                         

  .47 ص، 2007عمان،  دار الكنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، ،إدارة املعرفة واملعلومات عبد اللطيف حممود، مطر، )1(
  .29العلي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص عبد الستار )2(
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ة، ؤسسمن قبل العاملني يف امل) رأس املال الفكري( ت املعرفةفضاعملتمثلة يف نظم إدارة املعرفة، وية االفوق
تطبيق نظم املعلومات اإلدارية احملسوبة و الذكية لدعم إدارة على هذا األساس القول أن تطوير وميكن و

متطلبات تنفيذ يت حيتاجها املستفيدون وظيمية الاملعرفة جيب أن يتوجه حنو دراسة و حتليل أمناط املعرفة التن
  .(1)املؤسسةإستراتيجية األعمال الشاملة يف 

  عالقة رأس املال املعريف بإدارة املعرفة: ثانيا
لدراسات خل مع ااالتدضمن التدخل يف العملية العقلية والسهل املمتنع الذي يتمن إدارة املعرفة ن إ

ة ؤسسمردوده على امل ، وهذا األمر يعودمن أهدافها بعضاإسهاما منها لتحقيق ك ،السلوكية واالجتماعية
 .بشكل كلي

واملعتقدات اليت يصعب  األحاسيسنساين ممزوج جبملة من املشاعر وفالترتيب الفكري للعقل اإل
ن أوىل الفكري، إمن السلوك اإلنساين و التعامل معها، مع إمكانية ذلك، ألن إدارة املعرفة مزيجقياسها و

لضمنية لرأس املال الفكري، و تتمثل هذه املعرفة امهام إدارة املعرفة هي مسؤوليتها عن استخراج املعرفة 
اخلربات الشخصية و القواعد البديهية املكتسبة ألداء عمل ما و األحكام  يف « Daft »من وجهة نظر 

أدائه هلا، لذلك فهي ليست من النوع الذي  من دةماليت يتوصل إليها اإلنسان و يتمرس عليها بعد مرور 
  (2) .ميكن التعبري عنه بسهولة و يصعب بذلك نقلها إىل اآلخرين

أن  البد أن نعلم رأس املال الفكريابطية بني كل من إدارة املعرفة ومن أجل توضيح العالقة الترو
خمتلفة ومتنوعة يف شىت ااالت ميتلكون معارف  الذينرأس املال املعريف الفكري يتمثل يف جمموعة أشخاص 

ة يف حماولة استخراج كل ما بداخل عقله ؤسسالتخصصية والعامة منها، فإذا مت االجتماع مع أحد أفراد امل
كل املشكالت لة عن طريق جلسات العصف الذهين ؤسسالقح األفكار بني أفراد املتفت، من خمزون فكري

يعد من تقنيات إدارة املعرفة اليت تندرج ضمن عملياا توليد   وهذا أو لدراسات صور تنبؤية م املنظمة
  .األفكار

كل مشكلة لآراء إبداعية من األفراد و اموعات العصف الذهين بأنه توليد وإنتاج أفكار وويعرف 
لتوليد أكرب قدر من  االجتاهاتمعينة من خالل وضع الذهن يف حالة من اإلثارة و التأهب للتفكري يف كل 

اآلراء و خمتلف أفكار املشكلة أو املوضوع املطروح حيث يتاح للفرد جو من  احلرية يسمح بظهور 
  :(3)صف الذهين نذكر ما يليعمبادئ ال من و ،األفكار

                                         
  . 328ص  ،2007 ،، دار املناهج، عمان"املفاهيم، النظم والتقنيات :إدارة املعرفة"ياسني سعد غالب،  (1)
  .19ص ، 2003 ،، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرةطرق قياسه وأساليب احملافظة عليه :رأس املال الفكرياملخرجي وصاحل،  (2)
  .29ص ،2006، ، املعرفة املكتبية العصرية للنشر والتوزيع، القاهرةإستراتيجيات ما وراء املعرفةالشريين والطناوي،  (3)
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 .تأجيل احلكم على األفكار املطروحة -

 .الكم يولد الكيف -

يف قيام إدارة املعرفة باستثمار  تتجسد بصورة أخرى العالقة بني رأس املال الفكري وإدارة املعرفة إن
يف حتقيق التفوق التنافسي وغلق األبواب و تطبيقها مباشرة لكسب الريادة ومعطيات رأس املال الفكري 

  .  (1)وجه املنافس الستثمار هذه املعطيات وإذا مل تتحقق فستكون العالقة عكسية متاما
وتعاريفها املتعددة شكلت جماال معرفيا ناجعا، وهذا ما بيناه من إن إدارة املعرفة مبفهومها الواسع 

خالل تطرقنا إىل نشأا وأهدافها وعالقتها مع تكنولوجيا املعلومات يف هذا املبحث، و غريها من املباحث 
  .و النماذج اليت تطبق فيها إدارة املعرفة وهذه مواضيع  ضمناها يف املبحث املوايل

                                         
  .20ص ،، مرجع سبق ذكرهأمحد علي وصاحلعادل حرشوش  املخرجي (1)
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االت إدارة املعرفة وعناصرها ومناذجهاجم: املبحث الثاين   
ه ذفيها ولكن هالولوج من  متكنها االتجمة تفتح هلا ؤسسإن تطبيق إدارة املعرفة من طرف امل

أما املطلب  ،نتطرق له يف املطلب األولسما ا ذفهي متداخلة فيم بينها وه الباحثون اااالت اختلف فيه
ات يف تطبيق إدارة ؤسسالنماذج اليت تسترشد ا امل املعرفة، مث نشري إىلتناول فيه عناصر إدارة الثاين فن
  .يف املطلب الثالثاملعرفة  

  جماالت إدارة املعرفة: لب األولاملط
ة من أجل توظيف ؤسسأيا كان املدخل الذي تستخدمه امل أنه leontiondesيذكر ليونتدس 

ة وإمنا ميس ؤسسلك ال ميس فقط جزءا حمددا من أجزاء املإدارة املعرفة، فإنه من املهم إدارك أن القيام بذ
  .(1)ةؤسسة كلها ألن توظيف إدارة املعرفة يضيف قيمة إىل املؤسسأجزاء امل

وبالتايل فإن إدارة املعرفة تتطلب وجود تنسيق فاعل بني خمتلف املوجودات والنشاطات داخل 
أن هناك أربع جماالت رئيسية جيب إدارا معا بصورة جديدة، وهذه ااالت   wiigة، ويذكر ؤسسامل

  :(2)يلي متداخلة ويؤثر كل منها يف اآلخر وهي كما
 . تشتمل على اخلربة، التجربة، الرباعة، الكفاءة، املهارات، القدرة: جمال موجودات املعرفة -

 .ء، النقل، املراقبة، االستخدام، التقييميشتمل على عمليات التوليد، البنا: جمال نشاطات املعرفة - 

ة لبناء املعرفة ؤسسويشتمل على قدرات األفراد وميوهلم و قدرات امل: جمال القدرات وامليول -
 .واستخدامه من أجل حتقيق احلد األعلى من مصاحل املنظمة

 .اة وتوجهها وإستراتيجيتها وممارساا وثقافتهؤسسيشتمل على أهداف امل: ةؤسسجمال امل -

   (3)ثالث جماالت أخرى وهي wiigكما يذكر 
 . ة االستمرار يف املعرفةؤسسالذي يركز على ملاذا، وأين، وإىل أي حد جيب على امل: جمال األعمال -

 .الذي يركز على حتديد وتنظيم وتوجيه ومراقبة األنشطة ذات العالقة باملعرفة: جمال اإلدارة -

 .بتطبيق اخلربات ألداء عمل مبين على أساس املعرفةالذي يهتم : جمال العمليات الفعلية -

أن املعرفة تفيد قطاع األعمال يف ختطيط وتصميم  جماالت املعرفة إىليف إشارة منه ويقول الثبييت 
اخلدمات كما تساعده يف توجيه أعماهلا ونشرها، وحتقيق ذلك من خالل ما تقوم به إدارة املعرفة من يئة 

                                         
(1) leotiades, j.c, 20 manage ring the global enterprise, practice hall, her low, England, 2001, P 52-53. 

  .33ص ،2005دار غريب للطباعة والتوزيع ، ،إدارة التميز مناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر املعلوماتعلي السلمي،  (2)
  .33ص ،نفس املرجع  (3)
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ة واكتساا ونقله ومتابعة إدارة عملياته إىل جانب وضع السياسات املالئمة إلدارة الظروف لتطوير املعرف
  .   املعرفة وهذا يتطلب عدد من العمليات مثل تدريب العنصر البشري وتطوير أنظمة مراقبة املعرفة

  :(1)بعض ااالت املطلوبة لدخول عصر إدارة املعرفة واليت تشمل morrisوكما وضح 
 . علوماتاسترجاع امل -

 . نظم إدارة املعلومات واملعارف -

 . مبادئ إدارة املعرفة -

 .تنظيم املعلومات -

 . تصميم قواعد البيانات -

 .اإلدارة اإلبداعية -

 .قضايا احلقوق املعلوماتية -

 .مواقع النشر االلكترونية تصميم -

 :يلى املعرفة واليت تشمل ما إدارةجماالت  يوضحان أنايبأيضا كريسيا و و يف نفس السياق جند

 .الصناعة -

 .إدارة معرفة الزبون -

 .املنتجات -

  .اهزون -

   :إن هذه ااالت اليت أبرزها هذين الباحثني جمسدة يف الشكل التايل 

                                         
  .46ص  ،مرجع سبق ذكره جوبري مطر، الثبيثي، (1)
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  جماالت إدارة املعرفة يف املنظمة: )02(الشكل رقم

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
Source: Murillo,Garcia and annabi k.customer knowledge management ,journal of the 
operational research society ,2002 ,vol 8, No.spring, 24 

من الصناعة ، إدارة معرفة  :أن جماالت إدارة املعرفة تشمل كل هذا الشكل من ما ميكن مالحظته إن 
من ااالت  جمال جيب معرفة كلأساسية هذه عناصر و ،الزبون اهزون ، املنافسون، العمليات، العاملون

ومعرفة األسواق اليت  ومثال ذلك وجوب معرفة منتجات املنافسني وكذلك زبائنهم عليهايعتمد اليت 

 جماالت إدارة املعرفة يف املنظمة

 الصناعة إدارة معرفة الزبون  املنتجات اهزون

  الفرص التسويقية.م

  حاجام. م

خصائص املنتجات . م
 اليت حيتاجوا

  معرفة اهزين

  ومسام

  اهزين.م

 

  االقتصادية العوامل*

املواد من السوق . م  

العوامل التنافسية . م  

 املنافسون  العمليات  العاملون

  .اهزين. م

  الزبائن.م

  املنتجات. م

  .األسواق. م

  .العمليات.م

املنظمات وتارخيها . م
  .وأهدافها

  املعرفة للزبون ةمناقل
معرفة املنظمة  ةمناقل

  للعاملني
املعرفة من  ةمناقل

 اهزين يف املنظمة

  .منتجام. م
  حول الزبون. م

  األسواق. م
  معرفتهم حول املنتجات

  اهزين معرفتهم حول 
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ومن أجل  ،للزبون، ومناقلة املعرفة للعاملني داخل املؤسسة أما العمليات فهي مناقلة املعرفة ،ينشطون فيها
عدة مبادئ إلدارة  davenport & prusakتغطية ااالت السابقة فقد وضع دافينبورت وبروساك 

  :)1(املعرفة
 : ن إدارة املعرفة تتطلب االستثمار يف عدد من األنشطة مثلإ  .أ 

 تصميم امللفات ونقلها إىل نظام الكمبيوتر. 
 امللفات وحتميلها على قواعد معلومات حترير. 
 تعليم املوظفني وتدريبهم على تبادل واستخدام املعلومات. 

 .ن اإلدارة الفاعلة للمعرفة تتطلب جني العنصر البشري مع العنصر التقين يف إنتاج املعرفةإ  .ب 
  .ن إدارة املعرفة حتتاج إىل مدير من خالل إجياد وظيفة ملدير املعرفةإ  .ج 
 .املعرفة عملية ال تعرف نقطة ايةإدارة   .د 

  :إدارة املعرفة تتسم بالسمات التالية أنملا سبق التفصيل فيه هو كمحصلة ميكن قوله  إن ما

 . يف املتناولسهلة أن تكون   -

 . أن تكون فعالة ومؤثرة -
 . التوصل للمعرفة وقت احلاجة أن تتميز بكوا سهلة -

أنه إذا كانت هذه الثالثية األخرية جسدت مسات إدارة  هوإن السؤال املطروح يف هذه املرحلة 
  املعرفة فما هي عناصر و مقومات إدارة املعرفة ؟ وهل هلا مناذج؟

  عناصر إدارة املعرفة: املطلب الثاين
إن إدارة املعرفة تتضمن العديد من العناصر اجلوهرية اليت تتفاعل وتتكامل مع بعضها البعض مؤلفة 

ة اليت تطبقه ويرى العديد من الباحثني أن إدارة املعرفة ؤسسيساهم مباشرة يف جناح امل فعاال امعرفي انظام
  :التايل تتضمن العناصر التالية كما هو موضح يف الشكل

   

                                         
 )1(  Davenport and Prusak, working knowledge manage ring, what your organization knows, 
Harvard Business Schools press, Boston, P 112. 
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  عناصر إدارة املعرفة): 03(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kermally, Effective Knowledge Management, a best…..,package blue print, : Source
2002, P 05.  

  (1):ما يليوفق عناصر إدارة املعرفة موجز لشرح إعطاء الشكل ميكن خالل هذا ومن 
تعترب إدارة املعرفة أساسية وليست موضة، فاملعرفة هي إحدى أساسيات املوجودات غري : أساسية* 

ة وتزداد منتجات العديد من املنظمات بوجود االبتكارات لذا فإن إدارة املعرفة ؤسسامللموسة يف عمليات امل
   .موجودة لتبقى

حمركات البحث وأدوات االستكشاف اليت  تتكون من فرق املعرفة وقواعد املعرفة، مثل: أجندة املعرفة*
ساهم الذكاء الصناعي يف توضيحها واألدوات التصورية اليت ختدم األسواق املالية، وأدوات التعاون 
واملؤمترات وغريها، ومراكز املعرفة اليت تقوم مبهام متعددة مثل حتديث مكتبة املنشأة وتشكيل حماور نقل 

ة املتحكمة اليت تقوم مبؤسسة ثقافية فيها التعلم ؤسسوك املعرفة العاملية، واملاملعرفة يف الداخل واخلارج مع بن
ة املتحكمة والتركيز على العامل اإلنساين كعامل جناح ؤسسالتنظيمي والنمو من خالل إبداع وتطوير امل

يف االهتمام  فيها تفوق أمهيته االهتمام بالتقنية، ومجاعات املمارسة وهي جمموعة من األفراد ممن يتشاركوا
ة اآلين والطريق املوصل ملستقبلها ؤسسويواجهوا مشاكل يستطيعون حلها، وأخريا خطة عمل مكان امل

 . املتطور

                                         
(1) Kermally, Effective Knowledge Management, a best…..,package blue print, 2002, P 05. 

إدارة  عناصر
 املعرفة

 أساسية

 تطبيقات

دروس من 
 القيادة

 حاالت وممارسات
 دورة املعرفة

املعرفة مقابل 
 املعلومات

 أجندة املعرفة
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ال بد من التفريق بني املعرفة واملعلومات، حبيث أن املعرفة عبارة عن توليفة من : املعرفة مقابل املعلومات*
تقود النشاطات والقرارات ويأيت يف أعلى هرم الذكاء وهو املواهب واألفكار والقواعد واإلجراءات اليت 

عبارة عن إضافة اخلربة إىل توليفة املعرفة من خالل عملية التطبيق أما املعلومات فهي بيانات هلا شكل 
وحمتوى يناسب استخدام خاص ويتم حتويل البيانات إىل معلومات من خالل عملية املعاجلة اليت تقوم ا 

  .يةنظم املعلومات
إذ تبدأ جبمع املعرفة مث تصنيفها مث تنظمها وختزا مث املشاركة والنشر مث الوصول : دورة إدارة املعرفة*

  .، مث التعريف وهكذا تستمر العملية)التكوين(واالستخدام مث اإلجياد 

القادة  هؤالءلك تأن مي جند أنه جيب منها، ولقيادة املعرفة صفات متعددة ال بد من توفرها: قيادة املعرفة* 
رؤية واضحة وموقف ذو قيمة حول مشاركة املمارسة الفضلى واالبتكار األسرع وإعادة استخدام املعرفة 

 .وتطوير القدرات واملوجودات الفكرية، مث تقدمي إطار عام سهل للعمل مع إمكانية تطويره

فالتطبيق  ،يف الشركات لتؤيت مثارهاأكد العديد من الباحثني على ضرورة تطبيق إدارة املعرفة : التطبيقات *
أن تطبيق املعرفة هو الذي حيكم  fieldenويبني فيلدين  ،وحده هو الذي يعزز املعرفة وميكن من املنافسة

من خالله فعالية وفائدة املعرفة وخاصة يف العملية اإلستراتيجية املتعلقة يف حتقيق اجلودة العالية للمنتجات 
 . الزبائن، لذا فاملعرفة قوة إذا طبقتواخلدمات ملقابلة حاجات 

 scnadiaيف العديد من الشركات ومن أشهرها شركة  "إدارة املعرفة"طبقت لقد : حاالت وممارسات *
life  كأول شركة أدخلت يف ميزانيتها امللكية الفكرية واملوجودات غري امللموسة واليت خلصت إىل املعادلة
 : التالية

 . القيم+ رأس املال الفكري + ملعلومات تقنية ا= املنظمة الذكية

  . رأس املايل اهليكلي+ رأس املال البشري + رأس مال الزبون = علما أن رأس املال الفكري 
بشكل فعال ومتكامل أدت إىل  البعض ومما سبق نرى أن هذه العناصر إذا اشتركت مع بعضها

  .املؤسسةتطوير 

  مناذج إدارة املعرفة: املطلب الثالث
حيث أن هذه النماذج اختذت أشكاال عديدة  ،العديد من الباحثني مناذج خمتلفة إلدارة املعرفةقدم 

وعروض مبسطة للمعرفة وكان هدف كل باحث توجيه املنظمات لبناء استراتيجيات معرفية تساعد هذه 
ستفادة من باإلضافة إىل اال ،املنظمات لتحقيق أهدافها حبل مشكالا وحىت تتماشى مع متغريات العصر

  : هذه النماذجبني ات إىل مرحلة اإلبداع واملنافسة، ومن ؤسسأكرب قدر من املوظفني حىت تصل هذه امل
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 : منوذج ماركوردت :أوال
ات ويتألف من ستة مراحل تغطي عملية نقل ؤسساقترح ماركوردت مدخل إلدارة املعرفة يف امل

اكتساب، التوليد واخلزن، استخراج املعلومات وحتليلها، : املعرفة إىل املستخدم من خالل اخلطوات التالية
، ومن خالل هذه العناصر املرحلية ميكن بناء شبكة تشابكيه متثل منوذج (1)النقل والنشر، التطبيق واملصادقة

  :ماركوردت وفق التصور الشكلي التايل
  

  ماركوردتمنوذج ): 04(الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  .ما سبق ىبناء عل من إعداد الطالب: املصدر

حال منو هذه العمليات الست وتفاعلها  ات تتعلم بفاعلية وكفايةؤسساملومن الشكل يتضح أن 
وبالتايل فإن هذه العمليات غري مستقلة عن بعضها البعض، فاملعلومات جيب أن توزع من خالل قنوات 

جيب أن ختضع إدارة املعرفة وبشكل مستمر لعمليات مراجعة وتنقيح إذ متعددة هلا فترات زمنية خمتلفة، 
ة املتعلمة اليت تقود املعرفة خال ل كل مرحلة من هذه املراحل ؤسسوتقع إدارة املعرفة يف قلب بناء امل

  . الست

                                         
(1) MARQUARDT ..BUILDING THE LEARNING ORGANIZATION U.S.A, DAVIS –BLACK 
PUBLSHING COMPANY, 2001, P 26. 

  

 املعرفة 

 استخراج املعلومات 

 وحتليلها 
 النقل 

  

 واملصادقةالتطبيق  

 

 االقتناء

 

 التوليد
 

 اخلزن
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  : ويج wiigمنوذج  :ثانيا
  (1) :وقسمه إيل منوذجني ومها قدم ويج منوذج إلدارة املعرفة، لقد

  . منوذج دورة تطور املعرفة املؤسساتية -1
  : من مخس مراحل أساسية هي "املؤسساتيةدورة تطور املعرفة "يتكون منوذج 

 ،اإلبداع ،من خالل عمليات التعليم هاجيرى تطوير املعرفة وإعداد: مرحلة تطوير وإعداد املعرفة -
 .ةؤسسومن خالل جهود البحث اليت دف إىل جلب واسترياد املعرفة من خارج امل ،ابتكارو

واكتساا وختزينها واالحتفاظ ا  يف هذه املرحلة تتم السيطرة على املعرفة: مرحلة اكتساب املعرفة -
 .من أجل االستخدام يف عمليات املعاجلة املختلفة من أجل حتقيق عمليات الرفع من خالل املعرفة

يف هذه املرحلة جيري تنظيم املعرفة وحتويلها إىل أشكال مفيدة : مرحلة غربلة وذيب املعرفة -
إىل قواعد معرفة وهذا جيعل املعرفة قادرة على  للمنظمة وهنا قد حتول املعرفة إىل مواد مكتوبة أو

 .ةؤسسحتقيق املنافع للم
خال ل هذه املرحلة جيري توزيع ونشر املعرفة حىت تصل إىل كل مركز : مرحلة توزيع ونشر املعرفة -

وكل نقطة من نقاط العمل، وجتري عملية التوزيع والنشر عن طريق التعليم والربامج التدريسية 
ة باملعرفة وشبكات األعمال اخلبرية، ويتم توزيع ونشر املعرفة لتشمل األفراد والنظم املستند

 ).سلع وخدمات(واإلجراءات والتقنيات واملنتجات 
يف هذه املرحلة تكون املنظمة قد تبنت وطبقت املعرفة كمحصلة للمراحل : مرحلة الرفع املعريف -

ملعريف، وهذه امليزة تشبه ميزة الرفع املايل، وهي األربعة السابقة، وهنا تبدأ املنظمة حتقق ميزة الرفع ا
ة عمليات تعلم أفضل، وتزيد عمليات االبتكار واإلبداع، وتكون أساسا متينا للميزة ؤسسحتقق للم
 .التنافسية

  .منوذج دورة تطور املعرفة الشخصي-2
  :من املراحل اخلمس اآلتية ذا النموذجيتكون ه  

وهذه املعرفة الكامنة غري واضحة وغري مفهومة بصورة جيدة  :  املدركةغري  املعرفة الكامنة مرحلة -
 .وهي عادة تعرب عن حملة عابرة، وانطباع أويل عن مفهوم جديد

يكون جزء من هذه املعرفة معروفا وواضحا وجيري العمل معه بصورة : مرحلة املعرفة املثالية -
ماذج الفعلية فإا ليست معروفة بصورة واضحة، أما أغلب هذه املعرفة واليت تتعلق بالرؤى والن

                                         
  .34ص ،مرجع سبق ذكره، إدارة املعرفة ، السلمي علي (1)
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كافية وتكون ضمنية ويكون بلوغها والوصول إليها يف صورة غري واضحة، وميكن القول أن 
 . املقارنة املرجعية تقع ضمن هذه املرحلة

تتعلق هذه املعرفة بالنظم األساسية واستراتيجيات حل املشكالت وتتعلق : مرحلة املعرفة النظامية -
لعامة، وبتعبري آخر فإن هذه املرحلة تتعلق باملعرفة الصرحية الواضحة املعروفة جيدا، وهذه باملبادئ ا

 .املعرفة يطلق عليها أحيانا املعرفة العميقة وجيري استخدامها من أجل بناء النظم املستندة باملعرفة
فة تكون يف أغلب بصناعة القرارات وهي معر و هذه املرحلة تتعلق باملعرفة :مرحلة املعرفة الوافية -

األحيان معرفة صرحية، وتتعلق بدعم القرارات واألعمال اليومية وتستخدم بصورة واضحة، وتقع 
 . عمليات التدريب ضمن هذه املرحلة

يف هذه املرحلة تصبح املعرفة واضحة بصورة كافية إىل درجة جتعل : مرحلة املعرفة العاملة الروتينية -
وتستخدم يف هذه املرحلة من أجل أداء املهام بصورة مؤمتنة وبصورة من املمكن أمتتة هذه املعرفة، 

 .روتينية دون احلاجة إىل إعطاء مربرات وشرح األسباب

  :منوذج جنم عبود جنم :ثالثا
ومن مميزات هذا ) امليزة -التدفق  –الرصيد (منوذج إلدارة املعرفة ومساه منوذج  "جنم عبود"لقد قدم 

   )1(:ج جندالنموذ
  .شامل ملصادر املعرفة، وألنواع املعرفة، ولعمليات املعرفة واالاأنه / أ

، حيث أن التعلم هو عملية )ابتكار(وإنشاء املعرفة اجلديدة  اأنه منطقي، حبيث أنه هناك تعلم/ ب
جتعل املؤسسة تعمل مبا تعرفه يف كل أحنائها وأقسامها وإنشاء املعرفة اجلديدة هو القوة احملركة املتجددة 

  .ة وعملياا ومنتجاا وخدماا واستدامتهاؤسسلل

 التدفق املعريف وصوال إىل املعرفة كميزة أي تصاعد يف الرصيد املعريف إىليأنه حتفيزي حبيث يبدأ / ج
  .أنه ينعكس إجيابيا على امليزة التنافسية للشركة

إن هذه املميزات واخلصائص السابقة الذكر أوضحها الدكتور جنم عبود جنم يف املخطط الشكلي 
  :التايل

   

                                         
  .125ص  ،مرجع سبق ذكره، العملياتإدارة املعرفة املفاهيم و االستراتيجيات و  ،جنم عبود جنم  )1(
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 منوذج جنم عبود جنم): 05(الشكل رقم 

  .امليزة –التحقق  -منوذج الرصيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

، الطبعة األوىل، الوراق للنشر والتوزيع، إدارة املعرفة املفاهيم واالستراتيجيات والعملياتجنم عبود جنم، : املصدر
  .126ص  ،2005عمان، 

  جديدة متاما    املعرفةحتسني    إعادة استخدام املعرفة
 

  لزبونا   الفرق –األفراد      الذاكرة –النظم /   منتجات
          لعالقاتا عمليات                                           

 استقطاب                                                                                                                             
  واكتساب

 النشر
  والتقاسم

االهتمام بالبحث  حتسني املعرفة املعرفة
 والتطوير

 صرحية        ضمنية        كامنة         جمهولة  

 داخلية          مصادر املعرفة             خارجية  

اهتمام 
 باملعرفة

 وعي املعرفة

تحديد 
أصول 
 المعرفة

حتقيق ميزة 
 املعرفة

 معرفة علمية

االبتكار
 

ال
تعلم

 

 املعرفة تعظيم امليزة
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و الىت ميكن  من املراحليشمل على جمموعة هذا النموذج يتضح أن  خالل مالحظة هذا الشكلومن 
  :)1(ما يليإبرازها ك

يف هذه املرحلة يكون اهتمام بكيفية جتسيد دور املعرفة والنظر يف املصادر  :مرحلة االهتمام باملعرفة: أوال
  .هنا يكون االهتمام بالرصيد املعريف و ةؤسساليت حتتاجها امل

ة الصرحية، الضمنية، الكامنة، ؤسساملأي أن هناك قدرة على التمييز بني أمناط معرفة : وعي املعرفة: ثانيا
  .واهولة يف هذه املرحلة يكون االهتمام بالتقييم األويل من أجل إنشاء القيمة واكتساب امليزة التنافسية

يف هذه املرحلة يتحول وعي املعرفة إىل خطوات عملية تدور حول حتديد ما  :ملعرفةحتديد أصول ا: ثالثا
ة، ويكون هنا االهتمام أكثر بتطوير املعرفة من خالل يإليها كأصول معرفالنظر  وة ؤسسامل معرفة مدى

  .البحث والتطوير الذي يوجه عادة حنو تطوير املنتجات واخلدمات

ة وتعميمها ؤسسيف هذه املرحلة تبدأ بوادر توظيف املعرفة يف أعمال امل :حتقيق ميزة املعرفة: رابعا
ئن كمصدر متجدد للمعرفة اجلديدة اليت تساهم يف إنشاء القيمة وتقامسها، وذلك بتطوير عالقاا بالزبا

  . ة من مرحلة التعلم إىل مرحلة االبتكارؤسستتحول هنا املإذ ة، ؤسسوحتقيق امليزة التنافسية يف امل

هنا إدارة املعرفة تبدأ مبرحلة النضوج وتكون قادرة على : املعرفة استدامةتعظيم رافعة و: خامسا 
املعرفة يف عمليات متزايدة فهي تقضي على الروتني الذي يعيق األفراد وحيد من قدرم استخدام أصول 

  .على املبادرات اجلديدة وإنشاء املعرفة اجلديدة اليت حتقق استدامة جتديد املعرفة واالبتكار
إدارة نستنتج أن الباحثني اختلفوا وتشاوا يف كثري من ااالت اليت يستوجب إتباعها يف ومما سبق 

إن هذه  ،ا النماذج والعناصر اليت يتطلب إتباعها،فهذا دليل علي تشعب إدارة املعرفةذة وكؤسسمعرفة امل
البحث ودراسة  إيلالرؤية الشاملة ملختلف العناصر و املراحل املعتمدة إلدارة املعرفة  تقودنا بالضرورة 

  .وهذا جمال دراستنا يف املبحث املوايل ملؤسسةالعمليات واالستراتيجيات املتبعة يف إدارة معارف ا
   

                                         
  .125ص  ،المرجع السابق )1(
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  عمليات إدارة املعرفة واستراتيجياا: الثالث املبحث
 ،نظرا حلداثة املوضوع فلم يتسن للباحثني اإلمجاع و اخلروج بطريقة موحدة يف تطبيق إدارة املعرفة

وعليه خصصنا املطلب األول لدراسة  ،منها تعدد العمليات ولو أم يتشاون يف بعض إيل هذا ما أدي
ستراتيجيات إدارة طلب الثاين فضمناه دراسة شاملة لالمجيع عمليات إدارة املعرفة بشكل مفصل، أما امل

   :املعرفة وفق ما يلي

  عمليات إدارة املعرفة: املطلب األول
لدراسة ا من د تبنيلقد تعددت عمليات إدارة املعرفة بتعدد الباحثني املختصني يف هذا اال، و ق

احلالية عدم وجود اتفاق تام حول تصنيف و ترتيب تلك العمليات، فهناك بعض العمليات تكررت عند 
ميكن وصفها بالعمليات  اليت أكثر من باحث، و يف أكثر من منوذج من مناذج عمليات إدارة املعرفة و

، وهذا ما تربزه األساسية إلدارة املعرفةظم الباحثني على العمليات اجلوهرية عاألكثر أمهية و قد اتفق م
  :خمتلف اآلراء و االجتاهات اليت شكلت جمال من جماالت دراستنا الالحقة، ومن بني هذه اآلراء جند

 :)1(حدد توربان و زمالؤه هذه العمليات كاآليت *
 .معرفة جديدة إنشاء -
 .)بتحديدها ملعرفة ذات قيمة( االستحواذ عليها -
 .)يف سياق حمددبوضعها ( التنقيح  -
 .)بطريقة مالئمة و فعالة( حفظها -
 .)بتقوميها و مراجعتها و توضيح صلتها و دقتها( اإلدارة العملية هلا -
 .بأن تكون متاحة ألفراد املنظمة حسب احلاجة إليها، و يف أي وقت و مكان( نشرها - 

  :)2(أما ديفد سكارمي فقد حددها حتديدا تفصيليا واسعا يف عشر عمليات هي * 
 .املعرفةوحتديد  إنشاء -
 .اجلمع و احلصول على املعرفة -
 .املعرفة وتقاسم تنظيم -
 واستغالل وتطبيق املعرفة التعلم -
  .املعرفة محاية وتقومي -

  :وإلبراز عمليات إدارة املعرفة و حتديدها وتوضيح املهام الفرعية هلا ميكن االستعانة باجلدول التايل

                                         
)1(  turban.efraim etal, information technology for management. john wily and  sousing. New 

York.P25 
)2( skyrme d, knowledge management. making it work, by internet, www.skyrme.com.20/03/2011  
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  عمليات إدارة املعرفة و املهام الفرعيةمناذج لتحديد : )01(اجلدول رقم 
  العمليات الفرعية  العمليات األساسية  املؤلف
  
  
  
  
  

  توربان
turban 

 توليد طرق جديدة لعمل األشياء -  املعرفة إنشاء-1
  تطوير الدراية الفنية -

 حتويل املعرفة اجلديدة إىل قيمة -  احلصول على املعرفة -2
  ةمؤسسجلب املعرفة اخلارجية لل -

 وضع املعرفة اجلديدة يف سياق معني -  تنقيح املعرفة-3
  مراجعة املعرفة يف ضوء الوقائع اجلديدة -

 وضع املعرفة يف صيغة مالئمة -  خزن املعرفة-4
  خزا يف مستودع يسهل الوصول إليها -

 باملعرفة لالحتفاظاملكتبة  -  إدارة املعرفة-5
  تقومي املعرفة جلعلها ذات صلة و دقيقة -

 صيغة مالئمة للمعرفة تسهل الوصول إليها -  املعرفةنشر -6
  املعرفة متاحة للجميع يف أي وقت و مكان -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ديفد

  سيكايروم
d. 

skyroum 
 
 

  احلوار املهيكل -احملاكاة – أساليب اإلبداع -  إنشاء -1
 التدقيق املعريف -  للتحديد -2

 حتليل املستوى -
 تقنيني النصوص و حتليل املفاهيم -
  اخلربةحتديد  -

 طلب املعرفة -  اجلمع-3
  االسترجاعاالستقصاء و  -

 إدارة أدلة املعرفة -  التنظيم-4
  خرطنة املعرفة -

 املمارسات األفضل -  التقاسم-5
 من حوادث املعرفة أفضلتقاسم  -
 مجاعات املمارسة املشتركة -
 فرق متعددة الوظائف -
  تصميم فضاء العمل -
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 مراجعات ما بعد العمل -  التعلم-6
 القرارلونيات  -
 تواريخ املشروعات -
  شبكات التعلم - سرد القصص -

  إدارة التشغيل - أنظمة دعم القرار -  التطبيق -7  
  إدارة األصول الفكرية -  استغالل -8
  إدارة حقوق امللكية الفكرية -  احلماية -9

 تقومي إدارة املعرفة -  التقومي - 10
 معابر إدارة املعرفة -
  حماسبة رأس املال الفكري -

 ،، الوراق للنشر والتوزيع، األردن"املفاهيم واالستراتيجيات والعمليات :إدارة املعرفة"جنم عبود جنم،  :املصدر
 .10ص   ،2005

حددت  (escwa)" األسكو" يف دراسة أجرا اللجنة االقتصادية و االجتماعية لدول غريب آسيا و
  :)1(عمليات املعرفة كاآليت

 :تكوين املعرفة  - أ
حتتاج عملية ة، وؤسسمن فرد إىل آخر داخل امل تبدأ عندما يتم انتقال املعرفةهي عملية دورية و  

  .تكوين املعرفة إىل اإلبداع الذي بدوره حيتاج إىل من يديره
 : تنظيم املعرفة   -  ب

نتيجة للكم اهلائل من املعلومات صار من الضروري جتميع و ترتيب و تنظيم و تصنيف هذه    
  .املعلومات عن طريق استخدام احلاسبات و تقنيات املعلومات

  :  تقاسم املعرفة -ج    
و لكي يتم تقاسم املعرفة و نشرها ال بد أن يعمل مديرو املعرفة على إجياد ثقافة تنظيمية حتث على 
تقاسم املعرفة و املشاركة فيها داخل املنظمة عن طريق استخدام تقنيات إدارية مثل التقومي السنوي ألداء 

  .احلوافز التشجيعيةإىل املكافآت و باإلضافة ،املوارد البشرية
   

                                         
  .8، ص2004،األمم املتحدة،  escwa)" األسكو" اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غريب آسيا  )1(
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  : استخدام املعرفة و تطبيقها -د   
استخدام املعرفة و تطبيقها يف  و بعد أن تتم عمليات التكوين و التنظيم و النشر و التقاسم البد من

  .ق الفائدة املرجوة منهايحتق
و من جانب أخر ذي صلة اجته العلي و آخرون إىل حتديد عمليات إدارة املعرفة يف ضوء النظر إىل 

و بناء على ذلك مت تصنيف و ترتيب عمليات إدارة  ،إدارة املعرفة كإدارة أفراد، وليس كإدارة معلومات
  )1(:ليوفق ما ياملعرفة 
حيث يتم البحث عن املعرفة، فقد تكون موجودة يف عقول العاملني أو يف  : تشخيص املعرفة  - أ

 :ة من خاللؤسسالنظم و اإلجراءات، و ميكن تشخيص حالة املعرفة يف امل
 .ةؤسسحتديد الوجود املعريف يف امل -
 .حتديد أماكن وجود الثروة املعرفية -
 .حتديد األشكال اليت ختتزن فيها -
 .أولوياا و أمهيتهامتييز أهم هذه املوجودات املعرفية و ترتيب  -

 :اكتساب املعرفة -ب
املؤمترات، التداوالت و احلوارات واالتصال  بالزمالء و : و يتم ذلك عن طريق مصادر داخلية مثل

 .العاملني اجلددالزبائن، أو يف طريق مصادر خارجية مثل اخلرباء و املستشارين و استقطاب 
 :  توليد املعرفة  - ج

و يقصد ا إبداع و تكوين املعرفة و العمل على توليد رأس مال معريف جديد حلل القضايا و 
  .ة قيمة تنافسية و مكانة عامليةؤسساملشكالت بطريقة مبتكرة مما يعطي للم

 :ختزين املعرفة  - د
ن املعارف كالوثائق وقواعد البيانات ويتم ذلك يف الذاكرة التنظيمية اليت حتوي جمموعة متنوعة م

 . وهناك عدة طرق للتخزين كالتدوين واالعتماد على التقنية ،االلكترونية واملعرفة املخزنة يف النظم اخلبرية
 :تطوير املعرفة وتوزيعها  - ه
اع املعرفة، ما يعين ضرورة نويتم ذلك من خالل تطوير املعرفة وزيادة قدرات وكفاءات ص 

يف جمال إدارة املعرفة،  العاملني األكثر كفاءةاالستثمار يف رأس املال البشري، واستقطاب 
  .ةؤسسوالتركيز على التعلم التنظيمي مما يزيد من إنتاجية امل

   

                                         
  .98العلي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص عبد الستار )1(
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ا وتتطلب املعرفة التعلم والشرح، والتعلم يأيت عن طريق التجريب، والتطبيق مم: تطبيق املعرفة  - و
 انقدي اوتقومي ن يكون هناك حتليالويعمقها، ويف عملية التعلم جيب أحيسن من مستوى املعرفة 

لتوليد أساليب حديثة ومعرفة تستخدم يف املستقبل، كما أن املعرفة تفقد قيمتها إذا مل تطبق 
يث ، وهذا التطبيق يعمل على حتسني مستواها وجيعلها أكثر عمقا، ح"فاملعرفة قوة إذا طبقت"

تنتفي احلاجة لعمليات توليد وختزين وتطوير املعرفة وتوزيعها إذا مل يتم تطبيقها واالستفادة 
أكثر ميكننا وضع جدول ينب العمليات السائدة مع خصائصها حبيث ومن أجل التوضيح  ،منها

 : يربزه اجلدول التايل يكون خمتصرا وجامعا ملا سبق ذكره، وهذا ما

  العمليات السائدة يف إدارة املعرفة: )02(جدول رقم 

  اخلصائص  العملية
ة وخارجها والالزمة ؤسسحتديد أفضل املوارد املعرفية املتاحة داخل امل  اكتساب املعرفة وتطويرها

  .لتحقيق األهداف املخططة
ة وحتديث املعلومات ؤسسالوثائق السائدة يف األنشطة امل صالحيةتقومي   تنظيم املعرفة وختزينها

  .باستمرار لضمان دوام القدرة التنافسية
تتضمن استيعاب املقدرة املعرفية وترمجتها إىل عمليات قابلة للتنفيذ على   نقل املعرفة واستخدامها

  .أرض الواقع
اعتماد مقاييس واضحة لتحديد القيمة املضافة بواسطة املعرفة، وحتسينها   قياس املعرفة وحتسينها

  .خدمة يف صنع القرارعرب تغيري اآلليات املست
، األردنية االتصاالتعمليات إدارة املعرفة و تأثريها يف حتقيق امليزة التنافسية، دراسة حالة موعة حممد فالق،  :املصدر

حبث مقدم يف إطار املؤمتر الدويل الرابع حول املنافسة واإلستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف 
  .10، ص 2010نوفمرب  10و 09 اجلزائر الدول العربية، جامعة الشلف،

   إستراتيجية إدارة املعرفة: لثايناملطلب ا

  : تعريف اإلستراتيجية: أوال
  :إن مصطلح اإلستراتيجية عرف عدة تعاريف ذات رؤى متعددة وميكن إبراز بعضا منها كمايلي

راض الرئيسية وطويلة األجل غحتديد لألهداف واأل": اإلستراتيجية على أا" ألفرد تشاندلر"يعرف 
  .(1)"لك األهدافتوختصيص املوارد الضرورية لتنفيذ ة، وإعداد عدد من بدائل التصرف ؤسسللم

                                         
    .50ص  ،2003، اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، اإلدارة اإلستراتيجية، تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافسنبيل  حممد مرسي،  (1)
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ة ذي قيمة للعمالء من خالل ؤسسعملية بناء وضع متفرد للم"وعرف بورتر اإلستراتيجية على أا 
  .(1)"ه املنافسونتصميم جمموعة من األنشطة خمتلفة عما يؤدي

القدرة على األصول واملهارات املتميزة واليت تساعد على تعزيز امليزات "بأا  akerويعرفها أيضا 
  .(2)"ة قياسا باملنافسني اآلخرينؤسسواملركز التنافسي للم

  :إن ما ميكن مالحظته من خالل هذه التعاريف أا تتفق بشكل أو بأخر على أن اإلستراتيجية هي 
 . خطة ديناميكية من قبل املؤسسة أو منط من القرارات والتصرفات الالزمة لتحقيق غاية مهمة -
 .استجابة أو مبادرة من قبل املؤسسة لتعديل موقفها التنافسي إزاء ردود أفعال املنافسني -

  :عالقة إدارة املعرفة باإلستراتيجية: ثانيا
ة ختضع لعملية منهجية إلدارا ؤسستتواجد يف كل مستويات امل إستراتيجيةتعترب املعرفة ذات أمهية 

فإدارة املعرفة أصبحت من املهام األساسية يف بعض املؤسسات وخاصة القائمة على املعرفة مما بات يطرح 
  هل إدارة املعرفة تتبع اإلستراتيجية وختضع هلا وحتددها، أم العكس هو األصح؟  ،تساؤالت

لم أن وضع وتطوير اإلستراتيجية بشكل عام هو عمل معريف راقي من قبل كل شيء جيب أن نع
يقول املعين  طويلة األمد، ويف هذا  ةيفاستشراالدرجة األوىل من حيث أا متثل رؤية مشولية 

mentezberg (3)أن لإلستراتيجية مستني أساسيتني:  
  .واعي وهادفأا متقدمة على األنشطة اليت تضيفها، وأا تطور بشكل : األوىل

إن املعرفة ملوضوع بات يأيت باألساليب واملنتجات واخلدمات، والعمليات اجلديدة اليت حتقق ميزة  :الثانية
متجددة مستدامة يف السوق، ويف احلقيقة هناك من يرى أن إدارة املعرفة هي دالة يف منط اإلستراتيجية املتبعة 

ة، باعتبار أن اإلدارة اإلستراتيجية تشري بوضوح إىل أن اإلستراتيجية هي ؤسسأو اليت مت اختيارها من قبل امل
طويل األمد لكل أعمال وإدارات ووظائف الشركة، وكذلك من أجل ضمان وحدة الاملوجه أو املرشد 

   .عمل الشركة وراء غرضها األساسي
ة، مؤسسالكلية للأن إستراتيجية إدارة املعرفة جيب أن تكون خاضعة لإلستراتيجية  zackويرى 

  :(4)هيوهو بذلك يقترح أربعة مراحل 

                                         
(1)M.PORTER .LÀ ventage  concurrentiel des nations. Paris. Dunod , 2000,p.08   

  .33، ص 2007 ،عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع ،، الطبعة األولىاإلدارة اإلستراتيجيةوآخرون، لغالبي  ا(2)
  .141، ص 2008، والتوزيع، عمانالوراق للنشر  الثانية،الطبعة ، ، إدارة المعرفةنجم عبود نجم (3)

(4) Michael zack ,developing a knowledge review strategy, California management .vol.41.no 
3spring, 1999. P127                                          
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 . حتديد إستراتيجية األعمال -
 . حتديد املعرفة الضرورية إلجناز اإلستراتيجية -
 .ةؤسستقييم املعرفة اليت متتلكها امل -
 .إجراء املقارنة لتحديد الفجوة املعرفية -

املصوغات  االجتاه باالعتماد علىإال أن مارك ماكيلروي يرى عكس ذلك، وأيده بعض الكتاب يف هذا 
  (1) : التالية

ة ؤسسألعمال احلالية للماستراتيجية إن منهجية إدارة املعرفة يف اجليل األول تبدأ من خطوة حتديد أ*
  .ومنها نستنتج مهام إدارة املعرفة يف حتديد احلاجة إىل املعلومات من قبل العاملني يف الشركة

اإلستراتيجية نفسها منتج معريف وشأن من شئون إنتاج املعرفة، وهذا ما واألهم من ذلك هو أن *
اجليل الثاين الذي يركز على إنشاء املعرفة مبا يربط إدارة املعرفة ( ةيه اجليل الثاين يف إدارة املعرفيرتكز عل

التنافسية  قدرةعاال للوذلك يعين أن إدارة املعرفة تأيت باملعرفة اجلديدة اليت تكون مصدرا ف ،)بإدارة االبتكار
  . اليت ترتكز عليها اإلستراتيجية

ومع ذلك فإن اإلستراتيجية رغم اعتمادها على املعرفة اخلالقة واملبدعة، إال أا تظل تعمل كموجه 
أساسي إلدارة املعرفة بني دوريت االبتكار اجلذري أو إنشاء املعرفة اجلديدة، وبالتايل ختضع إلدارة املعرفة يف 

دارة املعرفة يف الفترة التالية، إاإلستراتيجية اجلديدة، يف حني تكون اإلستراتيجية هي املرشد واملوجه  صياغة
 ينات الصغرية والشكل التايل يوضحإدارة املعرفة تقوم بأدوار التقاسم والتعلم واإلتيان بالتحس أن حيث
  .ذلك

  

                                         
   .101ص ،2008 عمان، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ،1الطبعة ،استراجتيات إدارة املعرفة حسني عجالن حسن، (1)
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  إستراتيجية إدارة املعرفة: )06(الشكل رقم 
  

  اإلستراتيجية   
  كموجة                                                                                

 الكفاءة

 
  

  إعادة صياغة 
 اإلستراتيجية 

 الوقت

  .168، ص2008، الوراق للنشر والتوزيع، عمان الطبعة الثانية، ،إدارة املعرفةعبود جنم، جنم  :املصدر
ليس على األساس فيها هو ابتكار املعرفة ولكن هذه الرؤية تعمل على مستوى وصف األعمال ألن و    

فهي تم  ،قواعد من أجل االستخدام إىلاملستوى الوظيفي الفين، حيث األساس فيه هو حتويل املعرفة 
ات اليت تتبىن هذه الرؤية ؤسسيف املل املعرفة بعمليات املعرفة و تدفقها كما تم بتحليل و ختطيط أعما

  :)1(تتسم باخلصائص التاليةوعلى هذا فإن اإلستراتيجية 
السريع مما يتطلب ه الرؤية تتسم بالتغيري الواسع والكبري وات اليت تتبىن هذؤسسإن بنية أعمال امل  -

  .أن تكون املعرفة هي األساس اليت تعتمد عليها يف املنافسة
من خالل العمل  (SUBTAINABLE)العمل على حتقيق امليزة التنافسية املستدامة  -

خلق املعرفة اجلديدة حتقق حيث أكد شومبيتر إن االبتكارات واملتواصل على اإلتيان باملعرفة اجلديدة، 
القصري، رباح العالية غري االعتيادية على املدى األ حتكاريا مؤقتا ميكنها احلصول علىة مركزا اؤسسللم

سب مركزا احتكاريا مؤقتا تتك وبذلك ة متقدمة على اآلخرين،ؤسسفهذه االبتكارات جتعل الشركة أو امل
ة فسحة مؤسسأن االبتكار يعطي للو ،اجية فتحصل على أرباح االبتكارميكنها من زيادة األسعار أو اإلنت

  .من الوقت من أجل تطوير معرفتها اجلديدة بشكل مستمر

                                         
   .103عجالن، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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إىل شركات خالقة للمعرفة تعمل على التنافس على أساس إنشاء املعرفة و ليس على أساس  التحول -    
 .تقاسم املعرفة أو املعلومات

أن إدارة املعرفة تنبثق عن إستراتيجية األعمال إن ما ميكن قوله اعتمادا على ما سبق ذكره هو 
ناحية أخرى، و هنا يصح القول بأن إدارة ة من ؤسستعرب عن رؤية و رسالة امل ،كما أاة من ناحيةؤسسللم

املعرفة هي إحدى االستراتيجيات الوظيفية اليت يتم تطويرها يف ضوء استراجتيات األعمال، لكن من جهة 
القول  ، وبناءا على ذلك ميكنناات القائمة على املعرفةؤسسات اخلالقة للمعرفة أو املؤسسامل متثل أخرى فهي

  .رفة تكون كإستراتيجية أعمالأن إستراتيجية إدارة املع
  :أساليب و أنواع إستراتيجية إدارة املعرفة: ثالثا

 :أساليب إستراتيجية إدارة املعرفة -1
  :(1)هيولقد قام املركز األمريكي لتحسني اجلودة بتحديد أساليب إستراتيجية إلدارة املعرفة 

و هو يتعامل مع إدارة املعرفة كضرورة حيوية : األسلوب املطبق على مستوى املؤسسة ككل -
القدرة على التنافس، حيث يتم ختصيص املوارد يف كل جماالت العمل لضمان لتحقيق النمو و
 .املنتجاتعرفية على األفراد و العمليات وو على توزيع القاعدة امل ،استمرار اإلضافة

تدور هذه اإلستراتيجية يف فلك زيادة األصول الفكرية املتوفرة مثل حقوق : فكريةإدارة األصول ال -
از التركيز حاالختراع و العالقات بالعمليات باإلضافة إىل األصول الفكرية اهليكلية األخرى، إذ ين

تسويق مثل هذه و حفظ و زيادة النصيب املتوفر و حنو عمليات املراجعة و التنظيم و التقييم
 .لاألصو

هذا يد من املعرفة املتوفرة بالفعل واهلدف هنا هو التأكيد على إنشاء اجلد: إنشاء املعرفةاالبتكار و -
 .اإلبداعرا لقيامها على عنصري االبتكار وستراتيجيات الصعبة نظاإلميثل إحدى 

أفراد أو تتعامل هذه اإلستراتيجية مع املعرفة على أا تنتمي إىل :  املسؤولية الشخصية عن املعرفة -
  .أي هلا صفات شخصية ،جمموعات

   

                                         
، 146ص ص ،2003 مصر، ،دار الفاروق جامعة فلوريدا، ترمجة كيب توب خلدمات التعريب، ،إدارة املعلومات جون جامبل وجون بالكويل، (1)

147.   
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 :أنواع إستراتيجيات إدارة املعرفة -2
  :توجد العديد من أمناط إستراتيجيات إدارة املعرفة لكن سنركز على أمهها

 )مدخل الربط بني املعرفة و النتائج النهائية(:zackاملعرفة عندإدارة إستراتيجية   - أ
ة ؤسسيساعد امل استراتيجية إدارة املعرفة،حيث أبرز إطار عمللقد اقترح ميشل زاك مذخل لتحديد 

ة على ؤسسلكي حتافظ امل ،على حتقيق الربط الواضح بني مركزها التنافسي و إستراتيجياا إلدارة املعرفة
قد جعل األمر جليا بأنه يف الوقت  zackميزا التنافسية أو تساعد على إعادة تأسيس تلك امليزة، إن 

اإلستراتيجية، فإن مثل هذه املعرفة ريدة اخلاصة للربط بني املعرفة وها الفتة طريقؤسسد املالذي ستج
ات األخرى ضمن قطاع الصناعة الذي تنتمي ؤسسملعيار اإلبداع مقارنة بامل االتنافسية ميكن أن تصنف وفق

 :)1(له إىل ثالث أنواع هي
ات ؤسسللمعرفة املطلوبة من قبل مجيع املهي املستوى األساسي و :املعرفة اجلوهرية األساسية -

ة ؤسسأا ال متثل ميزة تنافسية، بل متثل املعرفة املطلوبة لكي تكون امل أي ضمن صناعة معينة،
 .قادرة على أن تعمل يف تلك الصناعة

 ة احلالة التنافسية، فهي تثمل معرفة مهنيةؤسسهي املعرفة اليت تعطي للمو: املعرفة املتطورة املتقدمة -
ما بواسطة امتالكها معرفة أكرب من املنافسني أو بواسطة تطبيقها بطرق إة عن منافسيها ؤسسمتيز امل
من مث جاء تصميم هذه اإلستراتيجية عمال على تشجيع الوعي و اعترافا بضرورة دعم و ،خمتلفة

هذا دف حتقيق األفراد و فرق العمل اليت تسعى إىل االحتفاظ و التوسع يف املعرفة اليت متتلكها، و 
أي أن مسؤولية إدارة املعرفة تقع على عاتق  ،التجديد و مشاركة املعرفة لكل أفراد املؤسسة

 .املوظف و حده
 : املعرفة اإلبداعية -

ة اليت متلكها أن ؤسسأن تكون قائدا للسوق، فهي تسمح للم من ةؤسسهي املعرفة اليت متكن املو
متثل عامل متيز مهم هلا عن  هي ة، وؤسسامل هذه الصناعة الذي تنتمي لهتغري الطريقة اليت يعمل ا قطاع 

  .ات األخرىؤسسامل
  :نوعني من إستراتيجيات إلدارة املعرفة ومها zackكما اقترح 

و توظيفا للمعرفة  ات اليت تكون أكثر استغالالؤسسإذ يصف امل:إستراتيجية إدارة املعرفة حمافظة -
  .يها مثل هذه اإلستراتيجيةات لدؤسسالداخلية على أا م

املنظمات اليت تكون أكثر إبداعا  يف حتدي و  zackوصف : إستراتيجية إدارة معرفة مبادرة -
ات تعتمد بدرجة أكرب مثل هذه ؤسساحلصول عليها على أا مخلارجية واستكشاف املعرفة ا

                                         
)1(  Michael zack , op,cit p145  
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إعداد إستراتيجية إدارة املعرفة ال ميكن أن يتم إىل أن حتضري و  zackمما تقدم يشري  ،اإلستراتيجية
سرعة بات اليت تتغري فيها املعرفة بوترية أو ؤسسلمنافسني، و هكذا فإن امللمن دون مرجعية مصدرها 

 ات األخرى تتجهؤسسو مبادرة، يف حني أن امل اأكرب تتجه ألن تصنف بكوا منظمات أكثر إقدام
  .ومإن تكون حمافظة أكثر على العم إىل

 :زمالئهو hausen إستراتيجية إدارة املعرفة عند - ب
زمالئه بأن هناك نوعني على األقل من إستراتيجيات إدارة املعرفة األويل و hausenاقترح 

الثانية فهي إستراتيجية امللكية  أما، codification strategy إستراتيجية التشفري
من إستراتيجية التشفري تصنيف املعرفة إىل ويستلزم ، personalization strategy (1)الشخصية

  .ةؤسسقواعد بيانات خمتلفة حيث ميكن استرجاعها بسهولة من قبل أي شخص يف امل
يف قواعد  خمزونةاملعرفة مشفرة بشكل دقيق و تكونحينما هذه اإلستراتيجية تكون موجودة  إن

إن إستراتيجية فباملقابل و ة،ؤسساملراجها من قبل أي شخص يف استخبيانات اليت ميكن الوصول إليها وال
تكون املعرفة مرتبطة بشكل وثيق بالشخص الذي صورها ويتم  ينماامللكية الشخصية تكون موجودة ح

ل من رض حتقيق امليزة التنافسية فإن كغو ل ،تقامسها بشكل رئيسي من خالل االتصال بني فرد و آخر
  .عتماد على نوع وظيفة األعمالميكن أن تستخدم باالاإلستراتيجيتني تكون مهمة و

ة ينبغي أن ؤسسإن النقطة املهمة إلدارة هذا السياق هو أن تفهم بأن إستراتيجية إدارة املعرفة للم
ة ؤسساملختارة جيب أن ختلق القيمة لزبائن امل إدارة  املعرفةتترجم إستراتيجيتها التنافسية إذ كان إستراتيجية 

 .كيفية إبقاء العاملني بتحقيق القيمة و الرحبية معاو حتقق األرباح و تركز على 
إىل تنفيذ كال اإلستراتيجيتني  اتؤسسأال تسعى امل اقتراحا مفاده و زمالئه housenيقترح  و كما

 ة بشكل أساسي وبالدرجة األوىلاإلبداع فيها، بل ينبغي بدال من ذلك استخدام إستراتيجية واحدو
لدعم و إسناد اإلستراتيجية األوىل و عند اختيار أي منهما فإن مطوري هذا  استخدام اإلستراتيجية الثانيةو

  :التصنيف يقترحون أن تقوم املنظمات بإثارة  و دراسة األسئلة الثالثة التالية
  الطلب؟منتجات حسب  مأ/ ة منتجات منطية ؤسسهل تقدم امل -
 منتج إبداعي؟ مأ/ ة منتوج يف مرحلة النضوج ؤسسهل لدى امل -
 املعرفة الضمنية حلل املشاكل؟ مأ/ ة على املعرفة الصرحيةؤسسهل يعتمد العاملون يف امل  -

 اات اليت تقدم منتجات منطيؤسسو زمالئه على هذه األسئلة بالتأكيد على امل housenقد أجاب و
ات اليت تقدم ؤسسإن على املو ،عادة استخدام املعرفة بشكل جيدينبغي أن تعتمد إستراتيجية تستند على إ

                                         
(1)JEAN  Bally , le meilleur articles de la Harvard business  review sur km morter,t hansen et al, 
quelle est votre stratégie de gestion du savoir ? édition d organisation,2003,p  121 
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خبصوص فيما يتعلق بالسؤال الثاين وو ،خصيمنتجات منطية أن تعتمد إستراتيجية تستند على التفاعل الش
  .زمالئه استخدام النموذج املستند على إعادة االستخدامو hausenاملنتجات يف مرحلة النضوج يقترح 

أما  ،أخرلشخصي بني فرد وند على االتصال اخبصوص املنتجات اإلبداعية فيقترحون مدخل يستو
فيما  وكذلكبالنسبة للسؤال الثالث و خبصوص املعرفة الصرحية فقد مت اقتراح استخدام مدخل التشفري، 

إىل أن اإلجابة  smithذا الصدد يشري  ، وخرآقد اقترحوا مدخل فرد إىل فرد يتعلق باملعرفة الكامنة ف
جيب التركيز عليها لتحقيق القدرة  إدارة املعرفة تراتيجيةة أي إسؤسسعلى هذه األسئلة سوف يقترح على امل

 (1).التنافسية
  

                                         
(1) IBID. P 125   
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  :خالصة الفصل
إن ما ميكن قوله كمحصلة استقرائية لعناصر الفصل األول يوجز يف كون إدارة املعرفة ذا املفهوم 

تطور طبيعي للفكر اإلداري وخمتلف األساليب  ما هو إال تسعينيات القرن املاضيمع بداية  اجلديد الذي برز
تدعيم اإلبداع و إىلعرفة يف املؤسسة تسعى إدارة املإذ ، ا مع األحداث والتغريات احلاصلةمتاشياإلدارية و

على  إدارة املعرفة تركز وعلى هذا فإن أساليب خاصة ا،بادرات ومعلى  اعتماداقدراا التنافسية 
  .يزة تنافسية حقيقية صعبة التقليدرفة العنصر البشرى الذي يكسبها ممعتكنولوجيا املعلومات و

إدارة املعرفة وفق هذا النمط الساعي إىل اإلبداع و تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات البد هلا إن 
من أسياسات و مفاهيم عامة تراعي فيها الطرق واألطر، لذلك فهي حباجة إىل احلفاظ على هذه القدرة 

  . نربزه يف الفصل الثاينسالتنافسية وهذا ما 
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  الفصل الثاين
  أساسيات ومفاهيم عامة حول القدرة التنافسية

  :متهيد
تكتسب  املؤسسةإذ أن  ،للبيئة اليت تعمل فيها ؤسسةيهدف التحليل االستراتيجي إىل فهم امل

ة فرصة حتقيق أهدافها يف البقاء والنمو ؤسسفإا متنح املتطرح خمرجاا إليها، وبذلك منها و مدخالا
يف عدم قدرا على حتقيق  ملؤسسةوالتوسع، ويف الوقت نفسه فإن التهديدات تنبع أيضا وتشكل تأثريا على ا

تنفيذ استراتيجياا، لذلك أصبح التحدي احلقيقي هو الكيفية اليت ميكن من خالهلا حتويل املزايا التنافسية و
  .إىل ميزة تفوق

  :الفصل الثاين املباحث التاليةويتضمن 
  .البيئة والقدرة التنافسية -
  .قياس وتنمية القدرة التنافسية ومظاهرها -
  .مصادر القدرة التنافسية -
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  التنافسية القدرةالبيئة و: ولألاملبحث ا
أن وهذا من شأنه  ،العاملي واحملليشهدت البيئة االقتصادية تطورات وتغريات سريعة على املستوى 

نشاط املؤسسة التنافسي، وذلك من خالل حتليل قوى التنافس، وهذا ما سوف نتطرق إليه يف  علي يؤثر
  .التنافسية قدرةفيه املفاهيم األساسية حول التنافسية وال فأدرجناالثاين املطلب املطلب األول، أما 

  حتليل قوي التنافس: املطلب األول
ملؤسسات يف بيئة تتميز بالتغري املستمر، ومن مثة يكون من الضروري معرفة مكوناا الرئيسة، تنشط ا

فلم تعد املؤسسات تواجه منافسني ، حىت ميكن التأثري فيها وحتديد آثارها السلبية ،واجتاهاا املستقبلية
 ةمردوديينشطون يف نـفس قطاع نشاطهـا فحسب، بل تعداه إىل قوى أخرى مبقدورها التأثري على 

شرحها ، حيث ميكن اخلمس واليت أتى ا بورتر تسمى هذه القوى بقوى التنافسو ،القطاع إجيابيا أو سلبيا
  :كما يليوفق 
   :ددديدات الداخلني اجل -أوال
  وكيفية حتقيق ميزة تنافسية عنهم،ال يقتصر حتليل البيئة على اموعة احلالية من املنافسني،     

  .)1(لني والذين ال ميكن جتاهلهمتمبل األهم من ذلك هو توجيه االهتمام حنو الداخلني اجلدد احمل
السوق على عـدة اعتبارات أمهها احلجم وعوائق الدخول إىل السوق، واليت  ويتوقف دخوهلم الفعلي إىل

  (2) :تتمثل يف

تلزم الداخلني اجلدد على إستراتيجية احلجم، أي االستثمارات الضخمة : اقتصاديات احلجم )1
 .الذي ينتج عنه ختفيض التكاليف

خلق صورة قوية هلا، خلق والء العمالء، عرض خدمات متميزة،  :على قادرة ؤسسمتيز امل  )2
 . ، االحتفاظ مبنتج معروف ومتجدداإلشهاراتاالستفادة من تأثري 

من خطر دخول املنافسني اجلدد على الذين  يرفعو خيفضالذي : "االحتياج الكثيف لرأمسال )3
 .غطية السوقومنه تنتج أخطار وصعوبات يف ت" يتمتعون بإمكانيات مالية ضعيفة 

حيتاج الداخلني اجلدد للسوق إىل تكاليف للتحويل أو االنتقال من مورد : تكاليف التحويل )4
 ".الكمي أو النوعي" آلخر، حسب خمططه 

 .صعوبة إمكانية التوصل إىل قنوات التوزيع )5

                                         
 .71، ص 1998اجلامعية، اإلسكندرية،  ر، الداامليزة التنافسية يف جمال األعمالنبيل مرسي خليل،  (1)

(2) Gérard Garibaldi, "Stratégie Concurrentielle" : choisir et gagner", Edition d’organisation, Paris, 
1994, P 121. 
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6( رة أو ميزة التكلفة األقل اليت ميلكها املنافسني احلاليني، وهذا إما المتالكهم تكنولوجيا متطو
 .   مواد أولية رخيصة، وكذلك بسبب أثر اخلربة املتراكمة

 . الوضعية اجلغرافية، ومدى قرا من نقاط البيع )7
 .  سياسة احلكومة واليت تكون مساندة يف الدخول أو عدم الدخول إىل السوق )8

املناورات للحيازة تأخذ املزامحة بني املنافسني النشطني يف القطاع أشكاالً من : شدة املزامحة: ثانيا
على موقع متميز يف السوق، باالعتماد على خطط مبنية على املنافسة من خالل األسعار، اإلشهار، إطالق 

عدد من  وجودو يرجع وجود املزامحة إىل  ،منتج جديد، حتسني اخلدمات وتقدمي الضمانات املالئمة للزبون
  .يرون إمكانية ذلك و املنافسني يشعرون بأنهم مدفوعني إىل حتسني موقعهم،

أثارا مهمة على املنافسني، حيث تدفعهم  حتدث لعمليات اليت تعتمدها املؤسسات ضد املنافسا إن
وتوصف املزامحة يف بعض القطاعات على أا قوية، بينما توصف  ،إىل بذل اجلهود للرد على هذه العمليات

املتمثلة عدد من العوامل اهليكلية و تضافريدة عن و تنجم املزامحة الشد ،يف قطاعات أخرى على أا هادئة
الرفع من الطّاقة  ، غياب التمييز،التكاليف الثابتةو ط،بطء منو قطاع النشاو ،املنافسني يف القطاع عدد :يف

   .(1)حواجز اخلروج ر،منافسون خمتلفون يف التصو ،اإلنتاجية
  :ديدات املنتجات البديلة: ثالثا

تدخل املؤسسات يف منافسة مع مؤسسات أخرى تنتج منتجات بديلة، حيث تقلِّص هذه األخرية 
  .  احملتملة للقطاع املردوديةمن 

وميكن التعرف على املنتجات البديلة، من خالل البحث عن املنتجات اليت بإمكاا تأدية نفس وظيفة 
ىت يتم تفادي االبتعاد عن قطاع النشاط ح، وتتطلب هذه املَهمة الكثري من الرباعة ،منتج القطاع

  . (2)املستهدف
قد تكون وضعية القطاع إزاء املنتجات البديلة مرتبطة بعمليات مجاعية من قبل القطاع، فمثال إذا مل 
تتمكّن العملية اإلشهارية املعتمدة من قبل مؤسسة واحدة، احلفاظ على وضعية القطاع إزاء املنتجات 

اإلشهار املكثف واملدعم من قبل جممل مؤسسات القطاع، قادرا على حتسني الوضعية البديلة، فإنّ 
ونفس األمر ينطبق على جماالت التحسني األخرى، كاجلودة، جهود االتصال، واحملاوالت  ،اجلماعية

يتجه ة هي تلك اليت تكون حمل مراقب أما املنتجات اليت جيب أن ،الراميـة إىل ضمان انتشار واسع للمنتج

                                         
 .      46، ص2003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، " مفاهيم ومناذج تطبيقية: اإلدارة  اإلستراتيجية"ثابت عبد الرمحن إدريس، مجال الدين حممد املرسي، (1)
 .72مرجع سبق ذكره، ص ، األعمالامليزة التنافسية يف جمال نبيل مرسي خليل،  (2)
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سعر مقارنة مبنتج القطاع، أو بتلك املنتجات اليت تصنع منِ قبل و مالئمة التطورها حنو حتسني العالقة 
 .قطاعات، حيث الرحبية مرتفعة

  قوة تفاوض الزبائن : رابعا
 ،جيتهد الزبائن لتخفيض أسعار القطاع، والتفاوض بشأن خدمات جيدة و منتجات بأحسن جودة       

وترتبط قوة الزبائن يف القطاع، بعدد من اخلصائص املتعلقة  ،القطاع ةوديمردوتكون هذه العملية على حساب 
جم حب :وتتأثر قوة الزبائن التفاوضية ،بوضعيتهم يف السوق، وكذا باألمهية النسبية ملشتريام من القطاع

 ،منطية منتجات القطاع ن،الزبومنتجات القطاع متثل حصة مهمة من  تكاليف  كما أن املشتريات من القطاع
أثر منتج القطاع على منتجات وخدمات  ،الزبائن يشكلون ديدا للتكامل اخللفي ،ضعف رحبية الزبائن

  .امتالك الزبون ملعلومات كاملة ،الزبون
  قوة تفاوض املوردين :خامسا

عندما ميلك العميل قوة تساوميه نسبيا باملقارنة بالبائع أو املنتج،فإنه ميكن أن يرغم هذا األخري على 
ختفيض السعر، أو زيادة نطاق اخلدمات األمر الذي يؤثر على معدالت الرحبية احملققة، وترفع القوة 

  :(1)التساومية للعميل يف احلاالت التالية 
 .املؤسسةة كبرية من حجم أعمال عندما متثل مشترياته، نسب -
 .وجود عدد كبري من البائعني أو املنتجني قياسا على عدد املشترين -
مثال مؤسسة صحفية، تنتج "من خالل قيامه بإنتاج السلعة  عند وجود إمكانية التكامل اخللفي -

 .الورق
 .ة والطلبالتكلف و من حيث األسواق، عندما ميلك العميل معلومات كاملة عن عمليات املنتج -

من خالل ديدهم برفع األسعار، أو  ،كما ميكن للموردين أيضا أن ميارسوا ضغطا على املنتجني
خفض جودة املنتجات، وعليه فإن املوردين الذين يتمتعون مبوقف قوي يف عالقتهم مبجموعة املنتجني، 

والزيادة يف  سترداداالإذا مل يكن لديها املقدرة على  املؤسسةميكن أن يساعدوا يف تقليص أرباح تلك 
  : التكلفة من العمالء املباشرين، ويتمتع املوردين بالقوة التساومية يف احلاالت التالية

، واليت تتميز بالتركيز على الصناعة ملؤسساتعندما يسيطر على مصادر التوريد، عدد حمدود من ا -
 .اليت يتم البيع هلا

 .ضعف أو حمدودية يف املنتجات البديلة اليت ميكن أن يلجأ إليها املنتجون  -
 .املشترية، عميال هاما موعة املوردين ملؤسسةعندما ال تكون ا  -

                                         
(1) Gérard Garibaldi ,Op. Cit., P 123 . 



  أساسيات ومفاهيم عامة حول القدرة التنافسية     ثاينالفصل ال

 
45 

 

أن هذا املنتج  عندما يكون املنتج املورد، أحد املدخالت اهلامة يف نشاط أعمال املنظمة املشترية، مبعىن -
 .يات اإلنتاجية، أو يف حتسني مستوى اجلودة املنظمة املشتريةا يف جناح العملييعترب أساس

املوردة، بالتنوع أو املقدرة على التحول إىل جماالت إنتاجية أخرى،  ملؤسساتعندما تتسم منتجات ا -
يف هذه احلالة ال يستطيع املشتري، أن يستغل إمكانية التأثري، على مورد ما يف مواجهة مورد آخر، 

 .فضلللحصول على عرض أ
 .عندما تستطيع جمموعة املوردين أن متارس ديدا إلمكانية إحداث التكامل الرأسي لألمام -

  التنافسية  لقدرةاالتنافسية و مفاهيم أساسية حول: املطلب الثاين
  تعاريف عامة حول التنافسية : أوال

إن مصطلح التنافسية رغم التطرق إليه من قبل من طرف بعض املفكرين وحماولتهم إعطاءه تعريفا 
وخري دليل على ذلك أننا ال جنده يف  بقي مبهما ومل يوضح بصورة جلية، إال أنهحمددا مع دراسة مكوناته 

 وعة من القوى واليتفتنافسية املؤسسة ليست حقيقة بسيطة كما يظن البعض، بل هي حمصلة جمم ،القواميس
حتدد لنا خصائص نشاط املؤسسة و من خالل التكامل فيما بينها، سواء داخل أو خارج املؤسسة  تربز

  .وقدرا التنافسية
يكتسي هذا املصطلح، فقد استطاع بعض املفكرين املختصني يف جمال  ذيومع كل الغموض ال 

 ول إىل إعطاء بعض التعاريف املتعلقة مبفهوم التنافسيةاألعمال التجارية واالقتصادية وإدارة األعمال، الوص
فضال  ،املنتج، املؤسسة واالقتصاد :مث إن مصطلح التنافسية ينصرف إىل ، و الىت شكلت جمال دراستنا هلا

القدرة على الصمود أمام املنافسني بغرض حتقيق األهداف من : ")1(عن ذلك ميكن تعريف التنافسية على أا
  ."واستقرار وتوسع وابتكار وجتديدرحبية ومنو 

يتضح لنا من خالل هذا التعريف أوال بأن التنافسية تعتمد على جمموعة من املؤشرات اليت إن توفرت 
يف املؤسسة فهي مبثابة الدليل على تنافسية املؤسسة، وذلك انطالقا من قدرا على مسايرة املنافسة 

هجومية وتقدمي منتجات ذات جودة عالية مع مراعاة حتقيق والصمود أمامها باالعتماد عل استراتيجيات 
أهداف املؤسسة املتمثلة يف الربح، النمو واالستمرار، علما أن الوصول إىل ذلك يتم بالتركيز أكثر على 

  )2( .االبتكار والتجديد كسالح للتنافس يف عصر العوملة االقتصادية
افسية باملعىن الضيق يعرب عنها وتقاس على الفور يف التن: ")3(كما تعرف التنافسية على النحو التايل

األسواق باملنتجات املباعة بطريقة مرحبة وجتسد املواقف املنشودة من قبل املؤسسة حىت تكون أفضل من 

                                         
 . 16ص ،2001اإلسكندرية،  ،الدار اجلامعية،األصول واألسس العلمية:اإلدارة اإلستراتيجية حممد أمحد عوض، )1(
 .12، ص 1992اجلزائر،  املطبوعات اجلامعية،ديوان  ،استقاللية املؤسسات:تنظيم القطاع العام يف اجلزائر صغري بعلي،الحممد  )2(
   .37مرجع سبق ذكره، ص ، اإلدارة اإلستراتيجية، تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافسنبيل مرسي خليل،  ) 3(
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  ."منافسيها الفعليني
من خالل هذا التعريف ميكن استنتاج بأن املؤسسة تعترب تنافسية أو قادرة على املنافسة إذا استطاعت 
السيطرة على القطر الذي تنشط فيه، وذلك بامتالكها حصة سوقية معتربة مقارنة مبنافسيها، ومن أجل 
وصول املؤسسة إىل هذه الدرجة من التنافسية فإنه من دون شك سوف تعتمد على جمموعة من العناصر 

، وهذا ما جيعل …السعر، اجلودة، آجال التسليم، صورة املؤسسة وخدمات ما بعد البيع :واليت من بينها
املستهلكني أكثر إقباال وأكثر ثقة ووفاء ملنتجات املؤسسة، وبالتايل تتحسن صورة املؤسسة يف السوق 

  .وتزداد قدرا على املنافسة
احلفاظ على مكانتها  يف ذلك جند بعض التعاريف للتنافسية تركز على مدى قدرة املؤسسة عنفضال 

 التنافسية ميكن تعريفسالم لعناصر البيئة التنافسية، وعلى هذا األساس يف سوق تنافسي وعدم التأثر واالست
املؤسسة تنافسية عندما تكون قادرة على احلفاظ : "اعتبارا من القدرة التنافسية للمؤسسة ومفاد قولنا هو أن

 بتحقيق معدل ربح على األقلوبصفة دائمة وبطريقة طوعية يف سوق تنافسي،  و باستمرارعلى مستواها 
  )1( ."يساوي املعدل املطلوب لتمويل أهدافها

أهم ما نستشفه من هذا التعريف، خاصة بالنسبة للشركات العمالقة والطموحة هو أا ال تتوقف 
حتسني هذا املركز بصفة  إىل على االفتخار واالكتفاء مبركزها التنافسي احلايل، بل تسعى جاهدة وباستمرار

 السوق، سواء من ناحية أذواق ورغبات املستهلكني، املنافسة دورية بتتبع كل صغرية وكبرية يف
أي بصفة عامة مراعاة التدفق املستمر والتأثري الناجم عن املتغريات البيئية اليت يعرفها االقتصاد …والقوانني

  .العاملي
ملي واملشار هنا البد من اإلشارة إىل أنه يف عصرنا احلايل ويف ظل املتغريات اليت يعرفها االقتصاد العاو

مل تعد  رغم ما للتكاليف من أمهية يف إعطاء قدرة تنافسية للمنتج وللمؤسسةوعلى  إليها يف الفصل األول،
كما تدخل بعض ، التكلفة كافية لضمان ربح املعركة التنافسية إال باكتساب مؤشرات أخرى ضرورية

التنافسية : "املركز،وذا تعرف كما يليالتعاريف للتنافسية،املركز التنافسي للمؤسسة وعوامل حتسني هذا 
هي القدرة على مواجهة القوى املضادة يف األسواق واليت تقلل من نصيب الشركة يف السوق احمللي 

، )Competitiveedge(والعاملي، ويترتب على التنافسية الوصول إىل مركز تنافسي أو ما يطلق عليه 
  )2("ات عديدة وتستطيع الشركة حتسني مركزها التنافسي بآلي

اخنفاض حصتها السوقية بتسبب هلا تبأن الضغوط املختلفة اليت تتعرض هلا املؤسسة  إن مما شك فيه

                                         
 .11ص ،2000 اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، ،"املنافسة والترويج التطبيقي"، فريد النجار)  1(
 . 40، ص 2000دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، األوىل،  طبعةال، إدارة املوارد البشريةنظمي شحادة وآخرون،  )2(
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حمليا وعامليا بفعل االنفتاح يف األسواق والتجارة العاملية، وهذا ما جيعل املؤسسات تبحث عن أجنع السبل 
تايل احلفاظ والبقاء يف السوق ضمن حظرية تنافسيتها، وبال والوسائل اليت تسمح هلا بتحسني أدائها و

الوفورات يف (:املختلفة ومنها املزج بني خمتلف العناصر عن طريق األقوياء، وهذا بالطبع ال يتأتى إال
التكلفة، األسعار، اجلودة، متييز املنتجات، االلتزام بوقت التوريد، املرونة يف ضبط وتشغيل اآلالت يف 

القدرة على املنافسة هي "  :جند أا متثل ومن التعاريف العامة للتنافسية..). ل،املصانع، درجة مهارة العما
  )1( ."التنافسية

التعريف إال أنه حيمل معان و دالالت مفادها أن املؤسسة تربز نقاط  اعلى الرغم من إجياز عبارة هذ
و املشكلة  البيئة التنافسية قدرا على التكيف مع التهديدات والفرص املتاحة يفقوا أو ضعفها من خالل 

يتحدد مدى وعندها ، …منافسون، بيئة اقتصادية، سياسية، قانونية، ثقافية، اجتماعية، تكنولوجية :من
تزيد وتنقص حسب قوة وهذه األخرية قدرا على املنافسة أو باألحرى تنافسيتها، سواء حمليا أو عامليا، 

  .ية وتأقلمها معهااملؤسسة ومدى حتكمها يف هذه العناصر البيئ
التنافسية هي القدرة على بيع : "أنالدقة الداللية للمصطلح جند  إىلتفتقد  اليتبني التعاريف  إن من

جليا بأن هذا التعريف غري واف وال يبني لنا املعىن احلقيقي للتنافسية، نظرا القتصاره  ، ويبدو)2("ما ينتج
كيفية البيع والنتائج  جوهر العملية التنافسية و املتمثلة يفو إغفال على قدرة املؤسسة على بيع منتجاا، 

ومدى رضا املستهلك عن هذه املنتجات، وهل وصلت إليه يف ..) املردودية، ربح، خسارة(املترتبة عن البيع 
إىل غري  أحسن الظروف، يف الوقت املناسب، بالسعر املناسب، يف املكان املناسب وباملواصفات املناسبة

حىت تكون قادرة  الواحد والعشرينملواصفات واملؤشرات اليت جيب أن تتوفر يف منتجات القرن ذلك من ا
  .على املنافسة

قدرة املؤسسة على كسب مكانة بني األقوياء يف السوق، سواء من التنافسية بمما سبق ميكن تعريف 
على جموعة من  وهذا باالعتماد، …حيث الرحبية، حصة السوق، االستقرار، النمو، رقم األعمال

التكلفة، اجلودة الشاملة، البحث والتطوير، االبتكار والتجديد، تسيري  :املؤشرات، ولعل أمهها تتمثل يف
  .إخل…املوارد البشرية وانتهاج االستراتيجيات اهلجومية

ويف ظل اشتداد الصراع بني املؤسسات من أجل توسيع حصصها السوقية وجلب أكرب عدد ممكن 
إجيابياا ونقاط قوا والعناصر اليت  رام،فإن كل مؤسسة تعمل على إظهاالقتناء منتج من املستهلكني

  .التنافسية كوسيلة للتفوق والتميز على املنافسني قدرةوهلذا برز مفهوم ال تتميز ا عن بقية املنافسني،

                                         
 .41، ص املرجع السابق) 1(
  . 19، ص1994 مؤسسة وائل للنسخ السريع، ،الطبعة األوىل ،التسويق الدويل هاين حامد الضمور،) 2(
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  نشأة وتعريف مفهوم القدرة التنافسية: ثانيا 
التنافسية تنتج أساسا من القيمة اإلضافية اليت تستطيع املؤسسة توفريها للزبائن وإقناعهم  قدرةإن ال

ا، وهلذا فقد أصبح مفهوم امليزة التنافسية حيتل مكانة هامة يف التفكري االستراتيجي للمؤسسة، خاصة يف 
 التنافسية إىل أواخر السبعينات، من خالل شركة ماكي قدرةويرجع ظهور فكرة ال. االقتصادية عصر العوملة

، اعتمادا على النجاح الذي حققه اليابانيون )Mc Kinsey and Company(نزي لالستشارات
عند غزو األسواق العاملية على الرغم من التغيري يف الظروف البيئية وكان ذلك بفعل قدرم على معرفة 

  .م من الدخول يف معارك من موقع قوماختيار ميادين التنافس اليت متكنه
على نطاق واسع بني  وفكرة القدرة التنافسية وانتشارها انطالقتعترب حقبة الثمانينات نقطة  

يف ) MICHAEL PORTER(الشركات األمريكية وخاصة بعد ظهور كتابات مايكل بورتر
رة التنافسية مكانة  ، وبداية من ذلك التاريخ أصبح يكتسي مفهوم القد…1985-1980السنوات 

حساسة يف عامل األعمال واإلدارة، مما أدى إىل حماولة فهم معناها وتقنياا، وعليه ميكن يف البداية تعريف 
اخلصائص أو املواصفات اليت يكتسبها منتج ما أو عالمة واليت تعطيه بعض : "القدرة التنافسية على أا

ارة إىل أن هذه اخلصائص واملواصفات متعددة ومتنوعة، ومتس مع اإلش ،)1("التفوق على منافسيه احلاليني
، اخلدمات الضرورية أو املضافة املالزمة للخدمة )خدمات قاعدية(جوانب كثرية فقد تتعلق باملنتج نفسه

القاعدية وقد تكون يف أشكال اإلنتاج، التوزيع أو البيع اخلاص باملنتج  أو املؤسسة، وهذا التميز أو التفوق 
بالطبع مقارنة بأقوى املنافسني يف سوق املؤسسة،حىت يسمح هلا بتطوير ميزاا التنافسية وكسب يكون 

متثل العنصر االستراتيجي احلرج : "ومن هذا املنطلق ميكن تعريف القدرة التنافسية على أا زبائن جدد،
  .)2("الذي يقدم فرصة جوهرية لكي حتقق املؤسسة رحبية متواصلة مقارنة مع منافسيها

وعلى غرار هذا التعريف الشامل جند من يضيف إليه حركية املؤسسة يف إجناح العملية التنافسية 
القدرة التنافسية تنشأ مبجرد توصل املؤسسة إىل اكتشاف أن وقدرة املؤسسة على املواصلة فيها إذ تعترب 

حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا  ،طرائق جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملة من قبل املنافسني
، كما إن القدرة التنافسية )3(ومبعىن آخر مبجرد إحداث عملية إبداع مبفهومه الواسع ،االكتشاف ميدانيا

فضل بالنسبة أ تطبيق االستراتيجيات اليت جتعلها يف مركزصياغة و ىاملؤسسة علمتثل مدى مقدرة 
من خالل االستغالل األفضل  أرباحا اهل  حتققللمؤسسات األخرى و العاملة يف نفس النشاط واليت

                                         
 14. -  13ص ص  ،2004، اإلسكندرية الدار اجلامعية، ،امليزة التنافسيةاملوارد البشرية ،مدخل لتحقيق  بكر، أبومصطفي حممود  )1(

(2)A.Koudri-M.S.Haichour,Enquete sur les pratiques et obstacles du management de la qualité dans les 
entreprises,les cahiers du crade,n-56,2001 
(3 ) M. PORTER. L’Avantage concurrentiel des nations. Op cit, p. 08 
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وغريها اليت الكفاءات واملعرفة إىل القدرات وة باإلضافاملتاحة  تنظيميةلإلمكانيات واملوارد الفنية املادية، ال
 .(1)"التنافسيةإستراتيجيتها تطبيق اليت متكنها من تصميم و تتمتع ا املؤسسة،

وخلق القيمة بالنسبة ، التمايز، ة التوليف بني التحكم يف التكلفةعملي"أيضا أا  القدرة التنافسية تعرفو
  .(2)"الفعالية التنظيميةتوليف بني اإلبداع االستراتيجي ووكذلك ال، للعمالء

ميزة أو عنصر تفوق  هذا وغريها من التعاريف اليت تدل على شيء واحد وهو أن القدرة التنافسية متثل
 .(3) قيقه يف حالة إتباعها إلستراتيجية معينة للتنافسللمؤسسة يتم حت

إذا فالقدرة التنافسية هي ذلك املفهوم اإلستراتيجي الذي يعكس الوضع التنافسي النسيب اجليد 
واملستمر ملؤسسة ما إزاء منافسيها، حبيث يتجلى يف شكل تقدمي منتجات ذات خصائص متفردة يكون 

وذا  ،أو تقدمي منتجات ال تقل قيمة عن منتجات املنافسني وبأسعار أقـلمعها العميل مستعدا لدفع أكثر 
التنافسية هدفا استراتيجيا تسعى لتحقيق املؤسسة االقتصادية من خالل األداء  القدرةاملعىن تعترب تطوير 

ضمن خمتلف أنظمة،  ،ذات املعرفة الكامنةاملتميز للموارد الداخلية، والكفاءات اإلستراتيجية 
تراتيجيات، وأنشطة، وعمليات املؤسسة، مبا يؤدي إىل ختفيض التكاليف وحتسني اجلودة،  وزيادة يف واس

 .حصة السوق، وتعظيم الرحبية على املدى الطويل
  :التنافسية أشكال القدرة: ثالثا

 خاصة حمددة،بتقسيمات  التنافسية فكل واحد منهم تقدم القدرة لقد اختلف الكتاب يف تبيان أنواع
  (4):نذكر منها انطالقا من نوعني أساسني مها

التنافسية يف متييزها للمنتج على  لقدرةيف هذا النوع من ا ؤسسةوتركز امل: التنافسية اخلارجية القدرة -1
  :عناصر تعطي فيه إضافة للمشتري وذلك من خالل

  .تقليل تكلفة االستعمال -     
  .أو رفع كفاءة االستعمال -     

التنافسية اخلارجية تكسب املؤسسة قوة للمساومة يف السوق وجتعل  لقدرةا املنطلق فإنوعلى هذا 
املستهلك يشتري املنتجات بأسعار مرتفعة بفعل التمايز الذي أظهره هذا املنتج مقارنة مبنتجات 
 املنافسني،واقتناع املستهلك بأن جودة هذا املنتج أحسن وأفضل من جودة املنتجات املنافسة من كل

                                         
 26، ص  2002، مذكرة ماجيستري جامعة اجلزائر سنة  امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية ،مصادر تنميتها وتطويرهاعمار بوشناق ، (1)
 27نفس املرجع ، ص  (2)
 .37، صذكره رجع سبقم اإلدارة اإلستراتيجية، تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافسنبيل مرسي خليل،  (3)
، دراسة حتليلية للمنظور ريادي، حبث مقدم يف إطار املؤمتر الدويل السنوي دور التأمني اإللكتروين يف حتقيق ميزة تنافسية لشركات التامنيعيد أمحد أبو بكر،  (4)

 .8، ص 2010أفريل  29إىل  26العاشر الريادية يف جمتمع املعرفة، جامعة الزيتونة، األردن، 
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وعليه ميكن استنتاج بأن املؤسسة يف هذه احلالة بإمكاا تقدمي منتج متميز وفريد وله قيمة مرتفعة  اجلوانب،
  ).جودة أعلى، خصائص خاصة باملنتج، خدمات ما بعد البيع(من وجهة نظر املستهلك 

نافسني من خالل يف هذه احلالة تركز املؤسسة يف تفوقها ومتيزها عن امل: التنافسية الداخلية قدرةال-2
حتكمها يف تكاليف الصنع، اإلدارة أو تسيري املنتج، واليت تضيف قيمة للمنتج بإعطائه سعر تكلفة منخفض 
عن املنافس األويل حيث تلجأ املؤسسة إىل انتهاج استراتيجيه السيطرة بالتكاليف، وحتسني اإلنتاجية اليت 

الوصول إىل أفضل قوة للمساومة حىت يف حالة  تسمح هلا بتحقيق مردودية أحسن وعوائد أكرب، ومنه
اخنفاض األسعار أو الدخول يف حرب األسعار، ألن املؤسسة تتحكم يف تكاليفها إىل درجة كبرية وحبوزا 

  .معرفة تنظيمية وتكنولوجية عالية
حيث أشار إىل أن هناك  التنافسية، القدرةالنوعني السالفني الذكر من  M.PORTERتناول 

، فاملؤسسة تتفوق على املنافسني إما بفعل قلة  التنافسية وهي السيطرة بالتكاليف والتمايز لقدرةمن اشكلني 
تكاليفها واجنذاب املستهلك للسعر املنخفض،نظرا الخنفاض مستوى املعيشة وخاصة يف الدول املتخلفة،وإما 

وعليه  ،)توزيع واتصال سعر، ج،منت(أن تتفوق عن طريق سرعة التمايز يف خمتلف سياسات املزيج التسويقي
  )1( :مهاومتعلقة حبلقة القيمة للمؤسسة و ميكن القول بصفة عامة بأن هناك نوعني من املزايا التنافسية مرتبطة

  .التكلفة األقل -أ
  .متايز أو متييز املنتج - ب

تصنيع  و التنافسية املعتمدة على التكلفة األقل بقدرة الشركة على تصميم قدرةتتمثل ال: التكلفة األقل-أ
وحىت  وتسويق منتج أقل تكلفة مقارنة مع الشركات املنافسة ومبا يؤدي يف النهاية إىل حتقيق عوائد أكرب،

ى يف للمؤسسة الوصول إىل هذه امليزة فإا جتد نفسها جمربة على فهم األنشطة املختلفة اليت تؤد نيتس
التنافسية، وهو  قدرةواليت تعترب من املصادر اهلامة لل للشركة،) سلسلة القيمة(املؤسسة ما يسمى حبلقة القيمة

إن طبيعة التكلفة بالنسبة للمؤسسة تعكس جممل التكلفة : "فيما يلي   M.PORTERما يوضحه  
اليت  يتضمن عوامل التكلفة،حيث كل نشاط  إلجناز كل النشاطات ذات القيمة،مبقارنتها مع منافسيها،

  ."ملصادر املختلفة ملزايا التكلفةحتدد ا
تتميز املؤسسة عن منافسيها عندما يكون مبقدورها احليازة على خصائص فريدة جتعل  :ميزة التميز_ ب 

 .الزبون يتعلق ا

  :احليازة على ميزة التميز* 
 تتمثل إىل عوامل تدعى بعوامل التـفرد اليت  البد من االستنادحىت يتم احليازة على ميزة التميز، 

  : فيما يلي
                                         

)1( M. PORTER. Op.Cit., PP. 126-147 
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تقدم املؤسسات على اختيارات تقديرية لألنشطة اليت جيب أن تعتمد، : اإلجراءات التقديرية -
وللكيفية اليت متارس ا، حيث ميكن أن تعترب هذه اإلجراءات عامالً مهيمنا على تـفـرد 

خصائص وكفاءة املنتجات املعروضة، اخلدمات املقدمة، كثافة النشاط،  :املؤسسة، وتتمثل يف
، جودة وسائل اإلنتاج املسخرة )كدقة اآلالت(، حمتوى النشاط )كمستوى نفقات اإلشهار(

كإجراءات خدمات ما بعد البيع، (للنشاط، اإلجراءات اليت حتكم عمل املستخدمني يف النشاط 
وخربة املستخدمني يف النشاط، املعلومات املستخدمة من أجل مراقبة ، كفاءة )تواتر عملية التفتيش

 ).كدرجة احلرارة، الضغط واملتغريات املستعملة ملراقبة التفاعل الكيميائي(النشاط 
ميكن أن تتأتى خاصية التفرد من خالل الروابط املوجودة بني األنشطة، أو من خالل : الروابط -

  .التوزيع املستغلة من قبل املؤسسةالروابط مع املوردين وقنوات 

 فمثال ،قد ترتبط خاصية التفرد بالتاريخ الذي بدأت فيه املؤسسة ممارسة نشاط معني: الرزنامة -
وخالفًا  ز،منتج، ميكنها أن حتقق ميزة التمياملؤسسة اليت كانت السباقة إىل استعمال صورة معينة لل

ألنه يسمح باستعمال  ،خر عن الدخول مفيدالذلك هناك بعض القطاعات حيث يكون فيها التأ
 .تكنولوجيا أكثر حداثة

 ،إذا ما أحسنت اختيار املوضع املالئم ألنشطتها قد حتوز املؤسسة على خاصية التفرد: التموضع -
فمثال ميكن لبنك جتاري أن يتمتع بأحسن املواضع لوكاالته وموزعاته األوتوماتيكية اخلاصة 

 .باألوراق النقدية

ميكن أن تنجم خاصية التفرد لنشاط منتج للقيمة مبجرد أن يكون هذا النشاط مشتركا : اقاإلحل -
 .لعدة وحدات تابعة لنفس املؤسسة

فاجلودة ، التعلم بصفة جيدة ميارسقد تنجم خاصية التفرد لنشاط معني عندما : التعلم وآثار بثه -
علم الذي يتم امتالكه بشكل شامل كفيل ومن مثة فإن الت، الثابتة يف العملية اإلنتاجية ميكن تعلمها

 .بأن يؤدي إىل متيز متواصل

تسمح درجة التكامل باحلصول على خاصية التفرد، حيث يتم ذلك بوساطة ضم أنشطة : التكامل -
كانت متارس من قبل املوردين أو قنوات التوزيع، فهي تتيح الفرصة ملراقبة  اليت جديدة منتجة للقيمة

 .مصدرا للتميز مبقدورها أن تكون نتائج األنشطة اليت
الشيء  ،ميكن أن يؤدي احلجم الكبري لنشاط معني إىل ممارسة هذا األخري بطريقة فريدة: احلجم -

إىل التأثري سلبا  أيضا الذي ال ميكن حتقيقه باالعتماد على احلجم الصغري، وقد يؤدي احلجم الكبري
فمثال ميكن أن يضعف من مرونة املؤسسة عندما يطلب منها االستجابة إىل احتياجات  ،على التميز
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  ).املؤسسات احلساسة لعامل الذوق(الزبائن 
ختتلف عوامل التفرد من نشاط ألخر ومن قطاع ألخر، حيث حيدد تضافرها الكيفية اليت حيوز ا 

بة مبعاينة ااالت اليت ميكن التفرد فيها حىت ومن مثة فإن املؤسسة مطال ،نشاط معني على خاصية التفرد
ألن بعض عوامل  ،وتعد هذه املعاينة مهمة الستمرارية التميز، تتمكن من التعرف على العوامل املهيمنة

فمثال من السهل تقليد عامل اإلجراءات التقديرية مقارنة  ،التفرد تؤثر بصفة أكثر استمرارية من غريها
الل الروابط، فالفهم اجليد للعوامل اليت جتعل من املؤسسة فريدة تسمح هلا أال بعاملي اإلحلاق واستغ

  )1( .تتصرف يف اجتاه يقضي على مصادر متيزها
تسمح املعرفة اجليدة مليزيت التكلفة األقل والتميز، للمؤسسة بتصويب اجلهود يف اجتاه حيول دون هدر 

قد يكون من املفيد أن يتم ، امل اليت تؤثر يف هذين النوعنيقدراا وكفاءاا، وكذا التحكم  نسبيا  يف العو
حتقيق ميزة التكلفة األقل وميزة التميز يف آن واحد  إن أمكن ذلك  شريطة أالّ تتعارض الواحدة منها مع 

ويتم االستناد يف اختيار نوع من امليزة دون اآلخر إىل  ،تكون النتائج معاكسة للتوقعات األخرى، حىت ال
 (2):ل اآلتيةالعوام

 .جاذبية النشاط -
 .حدة املنافسة -
 .التكنولوجيا املستعملة -
 .تطور احتياجات الزبائن خالل الزمن -
  .الفرص املستقبلية -

  :وحىت تكون امليزة التنافسية فعالة يتم االستناد إىل الشروط اآلتية 
  .أي تعطي األسبقية والتفوق على املنافس :حامسة -
  .مبعىن ميكن أن تستمر خالل الزمن :الستمرارية -
  .ي املنافسنيذعلي من اليت لأهلا قيمة  -
  .عملية حتويلها غري ممكنة للجميع أي أن املوارد تكون :جيب أن تكون نادرة -
  .أي يصعب على املنافس حماكاا أو إلغاءها :إمكانية الدفاع عنها -

شرط  أن حيث ،ألنّ كل شرط مرهون باألخر ،التنافسية القدرةتتضمن هذه الشروط جمتمعة فعالية 
فكيف هلا أن تستمر وهي  ،وهذا األخري مقرون بشرط إمكانية الدفاع ،احلسم مقرون بشرط االستمرارية

 ؟وكيف هلا أن تكون حامسة وهي مل تستمر طويالً ؟هشة  ميكن إلغاءها

                                         
 .100، مرجع سبق ذكره، ص إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجيةعلي السلمي، ) 1(

(2 )  G.GARIBALDI. Op cit. pp. 95-96.   
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  التنافسية  القدرةهداف أ: رابعا
   (1):جندتنافسية  قدرةلتحقيقها من خالل خلق  املؤسسةمن بني األهداف اليت تسعى و
اليت تعد أول من  "Motorola"خلق فرص تسويقية جديدة كما هو احلال بالنسبة لشركة  .1

 .اليت كانت أول من قام بابتكار احلساب اآليل الشخصي"Apple" قام بابتكار اهلاتف احملمول، وشركة 
 دخول جمال تنافسي جديد كدخول سوق جديدة أو التعامل مع نوعية جديدة من العمالء،  .2

 .أو نوعية جديدة من السلع و اخلدمات
بلوغها وللفرص الكبرية اليت ترغب يف  ملؤسسةتكوين رؤية مستقبلية جديدة لألهداف اليت تريد ا .3
 .اقتناصها

ن ختلقها لعمالئها، واليت تأخذ شكل أ ؤسسةللم التنافسية على القيمة اليت ميكن لقدرةيركز جوهر ا
أسعار منخفضة باملقارنة مع املنافسني بالرغم من تقدميها لنفس املنتج أو شكل تقدمي سلع وخدمات فريدة 

يف أذهام،  ؤسسةوبالتايل خلق مسعة وصورة للم وهذا لضمان والئهم ،تربر األسعار املرتفعة اليت تباع ا
   (2).اء واالستمرار يف السوقمما ينتج عنه البق

زة أو فتدفعـهـا للبحث عن اكتسـاب ميـ متارس البيئة التنافسية ضغوطا مستمرة على املؤسسة،
وينجم كل ذلك  ،فسيها ثانيامزايا تنافسية، تؤهلها إىل ضمان استمرارية نشاطها أوالً واألسبقية على منا

زة، ـع إىل إنشـاء املي، باعتبار أن البيئة تدف"زةمي–بيئة"ذب والدفع بـني الثنـائية ييت اجلعن عمل
  .نافسيةتعقيدها وترفع من شدة قواها الت تزيد من الىت تضيف هذه األخرية بدورها عناصر جديدة للبيئةو

   

                                         
   .105، 104 ص ، مرجع سبق ذكره، ص، إدارة املوارد البشرية اإلستراتيجيةعلي السلمي (1)
 . 107، ص2005اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ماجستري،  مذكرة، "اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسةدور "فلة العيهار،  (2)
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  ومظاهرها  للمؤسسة قياس وتنمية القدرة التنافسيةمؤشرات : املبحث الثاين
التنافسية قدرة التنافسية وأهدافها، تأيت املرحلة الثانية هي أن نقوم بقياس البعدما حددنا أنواع القدرات       

  .طرق له فيما يلينتسلتكون النتائج كمية وأكثر دقة لكي يتسىن هلا تنميتها وتطويرها، وهذا ما سوف 
  للمؤسسة قياس القدرة التنافسيةمؤشرات : املطلب األول

  ،إنتاجية –فعالية : ثنائيةنسبيا موقع املؤسسة من التنافسية إىل مؤشر الرحبية ، مؤشر ال -ميكن معرفة 
  .وكذا من خالل مقارنة أداء املؤسسة يف السوق بأداء منافسيها 

  مؤشر الرحبية: أوال
لكن البد أن تكون هذه الرحبية يف شكل  ،تشكل الرحبية مؤشرا كافيا على التنافسية احلالية للمؤسسة

وتسمى نسبة القيمة السوقية للدين  ،ل ضمان بقاء املؤسسة يف السوقن أجمتصاعد وقابل لالستمرار م
وإن كانت هذه النسبة أصغر من توبن، ورؤوس األموال اخلاصة باملشروع على تكلفة استبداله ملؤشر 

  (1) .املشروع ليس تنافسيافإن الواحد 

  الثنائية فعالية إنتاجية  مؤشر: اثاني
هي قدرة املؤسسة علي حتقيق األهداف اليت حددا بنفسها بغض النظر عن التكلفة، : الفعالية -أ

  .وحتسب الفعالية من خالل النسبة بني النتائج احملصلة فعال والنتائج املنتظرة
   .عليها و الوسائل املسخرة لتحقيقهأما اإلنتاجية فهي النسبة بني النتائج احملصل : اإلنتاجية - ب
  .ميكن أن نقول إن التنافسية هي حمصلة تفاعل الثنائية فعالية إنتاجية: الثنائية فعالية إنتاجية -ج

  : وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل
   

                                         
  11، ص 2003، ديسمرب 20العدد  الكويت، ، جملة جسر التنمية،القدرة التنافسية وقياسهاوديع حممد عدنان،  (1)
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  مؤشر الفعالية إنتاجية: )07(الشكل رقم
  
  

    
  

    
    
    

  
  
  
    

Source : Lavette, Niculescu, les stratégies de croissance, paris, éd 
d’organisation,1999,p227 

 
املؤسسات حنو البحث عن التوازن جديد باالعتماد على  تتجهففي مواجهة وضعية اقتصادية صعبة 

وحىت يتسىن ذلك يتم اللجوء إىل التخلي عن اليد العاملة ألن هذه العملية تكون تقنيا  ،ات يف اإلنتاجيةوروف
ينطوي على خماطر كبرية إال أن هذا االختيار قد ، االنكماشأسهل ، ولذلك مسيت هذه العملية بطريقة 

باعتبار أن عملية التخلي هذه مست املهارات اليت تدربت يف املؤسسة واليت يصعب  ،على املدى الطويل
   .تعويضها مستقبال

خبالف الطريق األول فإن الطريق الثاين يعد األفضل باعتبار أنه يعمد إىل بناء قوة تنافسية متنامية يف 
حيث يتم ذلك بوساطة كسب طلبات جديدة واستغالل فعال  ،النتائج بيئة معقدة من خالل الرفع من

ويفترض الطريق الثاين وهو طريق التوسع وجود تفكري تسويقي شامل متجه حنو إرضاء ، للوسائل املتاحة
  .)اخل...الزبائن ، املوردين ، البنوك ، مقدمي اخلدمات(املتعاملني 

 1س       2س     3س    س            مؤشرات اإلنتاجية 

  ع 
  

  3ع
  

  2ع
  

 1ع

 طريق التوسع مؤشرات الفعالية

 الطريق األمثل

 طريق االنكماش

 طريق السقوط
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يتم من خالل حساب مرونة اإلنتاجية بالنسبة  ،افسيةإن معرفة الطريق املؤدي إىل اقتحام سوق تن 
  (1):للفعالية وجند منها ثالث حاالت 

 فهذا يوافق الطريق املسمى بالتوسع  ،إذا كانت املرونة أكرب من الواحد -
 فهذا يوافق للطريق األمثل  ،إذا كانت املرونة تساوي الواحد  -
وجتدر اإلشارة إىل أنه  االنكماشفهذا يوافق الطريق املسمى ب ،إذا كانت املرونة أقل من الواحد -

 –احتمال كبري  –على حساب الفعالية ، فإن هذا قد يؤدي  إنتاجيةدائم التمادي يف البحث عن 
  .إىل االحنراف هذا الطريق ومن مث السقوط

  مؤشر قياس التنافسية مقارنة باملنافسني :ثالثا
وميكن تقومي هذا من خالل  ،املؤسسة بأداء املنافسني يف السوقيعتمد هنا على مقارنة أداء 

      األحسن واليت هي النسبة بني حصة سوق املؤسسة وحصة سوق املنافس ،حساب حصة السوق النسبية
  (2):حيث جند ثالث حاالت  ،أداء

   .سحصة السوق النسبية أكرب من الواحد هذا يعين أن أداء املؤسسة أفضل من أداء املناف -
   .حصة السوق تساوي الواحد ، هذا يعين أن للمؤسسة أداء مياثل أداء املنافس -
  .هذا يعين أن للمؤسسة أداء أقل من أداء املنافس  –حصة السوق النسبية أقل من الواحد  -
نظر إىل عملية القياس من زاويتني خمتلفتني لكنهما متكاملتني ، حيث تعتمد األوىل على القياس ي
إنتاجية ، وتعتمد الثنائية على القياس اخلارجي  –بواسطة مؤشر الرحبية ومؤشر الثنائية فعالية  الداخلي

النظرة متكن من معرفة املوقع يف  االزدواجيةإن ، من خالل مقارنة أداء املؤسسة بأداء املنافس يف السوق
  .التصرف يف الوقت املناسب يسمح التنافسي بصفة منتظمة وبشكل 

التنافسية يف قائمة من العوامل مقارنة باملنافسني فحسب،بل هي معرفة إصغاء  ال ميكن حصر
دائم بكل ما حييط باملؤسسة من تغريات وبناءا على ذلك وضع معايري معربة وقواعد مضبوطة تساعد 
على معرفة درجة التنافسية مقارنة جبماعة املنافسني قصد حتسني األداء التنافسي وضمان استمرارية 

 . طالنشا
  

                                         
(1) Lavette, Niculescu, les stratégies de croissance, paris, éd d’organisation,1999,pp 220-225  
(2) Ibid,pp 225-229  
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  تنمية وتطوير القدرة التنافسية: املطلب الثاين
فتتخلي  ،التنافسية عملية مستمرة، فتقفز املؤسسة من ميزة إيل أخريقدرة الإن عملية تنمية وتطوير 

 .تكون حامسة للمنافسة  ىعن واحدة حلساب أخر

  :)1(جندالتنافسية من قبل املؤسسة القدرة تطوير من بني أسباب و
التنافسية بتغري تكاليف املدخالت مثل تكاليف اليد العاملة  القدرةتتأثر : تغري تكاليف املدخالت -1

  .وسائل اإلنتاج وغريها أسعار املواد األولية واآلالت و وكذا تغري
ه التغريات أساسا مواصفات املنتج ومحالت محاية البيئة وقيود ذمتس ه: التغري يف القيود احلكومية -2

  .وقدخول الس
هور احلاجات اجلديدة للمستهلك من بني ظيعترب : ظهور حاجات جديدة للمستهلك أو تغريها -3

  .األسباب األساسية لتعديل أو حىت تنمية ميزة جديدة
ن خيلق فرصا جديدة وأسواقا جديدة يتيح ألتغري التكنولوجي لميكن : ظهور تكنولوجيا جديدة  -4

  .ا املؤسسة ز مزايا جديدة تنافسللمؤسسة أن ترب
  .التنافسية القدرةتنمية وتطوير  تؤدي إىل جممل هذه األسباب

وذلك  ،يف الزمن ةحمدود يةا االستمرارذلكن ه يةالتنافسية االستمرار القدرةن من خصائص أونعلم 
 : تية وفق ما هو مبني يف الشكل التايلة حياالتنافسية دور للقدرة يعين أن

   

                                         
  111: فلة العيهار، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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  .دورة حياة امليزة التنافسية: )08(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .86، ص1998، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "امليزة التنافسية يف جمال األعمال"نبيل مرسي خليل،  :املصدر

       :ميكن إعطاء دالالا وفق ما يليالتنافسية عدة مراحل  قدرةونالحظ من الشكل أن لل
  ا ال: مرحلة التقدمياالستعداد البشري املايل الكثري من التفكري و  حتتاج إىلوهي أطول املراحل أل

  .و هنا تعرف امليزة التنافسية انتشارا أكثر فأكثر ،و املادي
 ألن هاه استقرارا نسبيا فيما خيص عملية انتشارذالتنافسية يف املرحلة ه القدرةتعرف : مرحلة التبين 

 .نافسني قد بدؤوا  التركيز عليهاامل
 التنافسية يف مرحلة التقليد وتتجه شيئا فشيئا حنو الركود، ألن  القدرةتتراجع حجم : مرحلة التقليد

 .وتفقد املؤسسة أسبقيتها تدرجييا ةاملنافسني قاموا بتقليد ميزة املؤسس
 تنافسية جديدة  قدرةأو بناء  ، امليزة احلالية وتطويرها بسرعةيستوجب هنا حتسني: مرحلة الضرورة

ن مل تقم املؤسسة بتحسني أو تكوين ميزة جديدة إاملرحلة مرحلة حامسة حيث   ذهوتعترب ه ،كلية
مل تقم املؤسسة وإذا  ،أثر امليزة احلالية ويزولر فيها مرحلة يتدهو ،وهذهفأا ستفقد أسبقيتها

من الصعب عليها سيكون بعد ذلك  ،التنافسية يف الوقت املناسب القدرةباإلجراءات الالزمة اجتاه 
  .سباق التنافس العودة إىل

 اتفرضه الىت فهناك األسباب احلكومية التنافسية ذه الصفة تتطلب جمموعة من األسباب، القدرةإن 
حيث  ،ا أسباب متعلقة باملستهلكذوك ،املؤسسة  ملزاولة نشاطها مثل املواد األولية ىعل قيودك ماتاحلكو

 

 املرحلة

)1( ميزة تنافسية  

)2(تنافسية ميزة   

 التقدمي التبين التقليد الضرورة

 *الميزة التنافسية حجم 
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 ،ا املستهلكذاملؤسسة إعادة النظر يف ميزا اليت كانت تستقطب همن أن تغري أذواقه و تفضيالته يستدعي 
تكنولوجيا اقل  وفق التنافسية اليت كانت معتمدة القدرةيبطل  الذي التكنولوجي تغريالا أسباب متعلقة بذوك

  .تطورا
أخريا  و تبدأ بالتقدم مث التبين فالتقليد تيةالتنافسية دورة حيا للقدرةن إومهما كانت األسباب حامسة ف

إعادة الدورة بتقدمي  ىالتنافسية ففيها جتتهد املؤسسة عل القدرةه األخرية تعترب مرحلة اية ذالضرورة، وه
  .تنافسية جديدة وهكذا دواليك قدرة

 لتنافسيةاحمددات القدرة و مظاهر: املطلب الثالث

  : ة التنافسية عدة مظاهر وحمددات نذكر منها ما يليقدرلل

   تنافسيةال القدرةمظاهر : أوال
  : )1(نذكر منها ما يليوميكن أن التنافسية يف مظاهر متعددة  القدرات تبدو
o  يف التحسني و التطويراجلودة العالية و املستمرة. 
o التكلفة األقل ملن حيقق أدين سعر تنافس.  
o املرونة والتحديث الدائمني يف التنظيم و العمليات أو املنتجات.  
o  العالقة الفعالة و الدينامكية مع املوردون و باقي أطراف املؤسسة. 
o ،سرعة االستجابة لرغبات العمالء، وقصر الوقت املستغرق يف دورات اإلنتاج 

 .ويف مشروعات تطوير املنتجات
o  احلرص على تقدمي خدمات للعمالء، قبل البيع يف صورة معلومات وإرشادات، ومساعدات تسمح

 .له بتحديد رغباته، واختيار أفضل البدائل
o تيسري الوصول إىل السلع وتشكيل ما يريده العميل يف أقل وقت وأدىن جمهود. 
o انية أو منخفضة التكاليف وتيسري احلصول أعمال اإلصال: خدمات ما بعد البيع مثلح والصيانة ا

على قطع الغيار يف كل وقت وقبول رد املشتريات دون معاناة وغريها من اخلدمات اليت توفر 
 .للعمالء الوقت واجلهد

o  تشمل كذلك امليزات التنافسية أشكال التنظيم املرنة، عالية الكفاءة، ونظم العمل امليسرة، واليت
 .لى تقنيات املعلومات واالتصاالتتعتمد ع

                                         
 . 114فلة العيهار، مرجع سبق ذكره، ص   )1( 
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o ـا منهم بطرق أكثر إقامة عالقات حتالفيـه مع املوردين، مما ييسر هلا احلصول على احتياجا
وب القات القائمة على أسلالع: ة مما يتيسر ملنافسيها مثـلمرونة وسرعة وكفاءة، وأقل تكلف

  ."Just in time" اإلنتاج يف الوقت احملدد
o  اإلنتاج، والتسويق مع احملافظة على مستوى جودة السلع واخلدمات يعترب ميزة ختفيض تكاليف

  .تنافسية هائلة
  تنافسيةالة قدرحمددات ال: اثاني

   :ة التنافسية للمنظمة، من خالل متغريين أو بعدين هامني مهاقدرتتحدد ال
احملافظة  ؤسسةالتنافسية مسة االستمرارية إذا أمكن للم للقدرةيتحقق  )1( :التنافسية القدرةحجم  -1

املنافسة، وبشكل عام كلما كانت امليزة أكرب كلما تطلبت جهودا  ؤسساتعليها من التقليد من قبل امل
، حيث تستمر هذه امليزة ما دام املنافسون غري قادرين على تقليدها أو تيةللميزة التنافسية دورة حياو ،أكرب

كن يف ظل التغري السريع واملعقد للبيئة أصبح من الصعب محاية املزايا، ويف حالة ما إذا قلدت أو جتاوزها، ل
جتاوزت من قبل املنافسني تصبح مكلفة، ومنه املبدع ال يستفيد من امليزة إال لوقت حمدد، إىل حني إطالق 

أو القيام بتجديد  ميزة جديدة خلق  وهذا ما يستوجباملنافس لسياسة هجومية، فتبدأ هذه األخرية بالزوال 
   .امليزة التنافسية احلالية بإحداث تعديالت عليها

تساهم  اليتأي مدى اتساع أنشطة وعمليات املنظمة : )2(نطاق التنافس أو السوق املستهدف -2       
تقدمي يف حتقيق مزايا تنافسية، وذلك بتحقيق وفرات يف التكلفة مقارنة باملنافسني، كاالستفادة من 

أو مناطق  افذ التوزيع خلدمة قطاعات سوقيةتسهيالت إنتاج مشتركة، خربة فنية واحدة، استخدام نفس من
، كما ميكن أيضا للنطاق الضيق حتقيق "احلجم"أو صناعات خمتلفة مما يساهم يف حتقيق اقتصاديات املدى 

  .لفة، أو تقدمي منتج مميز لهميزة تنافسية، من خالل التركيز على قطاع سوقي معني وخدمته بأقل تك
  

                                         
(1  )  Richard D'aveni, "Hyper Compétition ,Vuibert; Paris, 1995, P: 8   

 .113: فلة العيهار، مرجع سبق ذكره، ص) 2(
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      تنافسيةالة قدراحلكم على جودة ال: ثالثا
  :)1(التنافسية من خالل ثالث عوامل رئيسية متمثلة يف قدرةتتحدد جودة ال

 :التنافسية وفق هذا املعيار إىل نوعني رئيسني القدرةوتنقسم  :لقدرةمصدر ا .1
  مزايا تنافسية من مرتبة منخفضة، مثل التكلفة األقل لكل من اليد العاملة واملواد األولية،   -

  .املنافسةؤسسات إذ بسهل تقليدها، حماكاا نسبيا من قبل امل
التكنولوجيا، متيز املنتج والتفرد يف تقدميه، السمعة الطيبة، : مزايا تنافسية من مرتبة مرتفعة مثل  -

 .ة القوية، العالقات الوطيدة مع العمالء وحصيلة من املعرفة املتخصصةوالعالمة التجاري
تنافسية واحدة، إىل  قدرةيؤدي اعتماد املنظمة على : عدد مصادر امليزة اليت متتلكها املنظمة .2

سهولة حماكاا أو التغلب عليها من قبل املنافسني كاعتمادها مثال على التكلفة املنخفضة للمواد 
بإمكان املنافسني إجياد مصادر للتوريد أرخص مما متلكه املنظمة، وبالتايل ميكنها األولية حيث 

تعدد مصادرها، كاعتماد ت مااكتساب ميزة تنافسية تفوق ميزا يف حني يصعب تقليدها عند
وظائف  عن طريق إدراجباإلضافة إىل متييز املنتج  على التكلفة املنخفضة للمواد األولية املؤسسة

 .اخل....يه، وتقدمي خدمات ما بعد البيعجديدة عل
إذ جيب أن تسعى املنظمات إىل خلق مزايا : درجة التحسني والتطوير والتجديد املستمر يف امليزة .3

لذلك جيب  التنافسية احلالية هلا، و لقدرةجديدة بشكل أسرع، وذلك قبل قيام املنافسني مبحاكاة ا
مرتفعة، كاكتساب كفاءات حمورية والوصول إىل رضا عليها أن ختلق مزايا جديدة من مرتبة 

  .العميل
   

                                         
 .114، صالسابقاملرجع  )1(
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  ةمصادر القدرة التنافسي: املبحث الثالث
تنافسية التعرف على املصادر اليت تستمد منها هذه األخرية،  قدراتأو  قدرةتستدعي احليازة على 

حيث يتيح ذلك تصويب اجلهود حنو أهداف واضحة، مما يؤدي بدوره إىل وفورات يف الوقت واجلهد و 
و خيتص  ،لقدرةمطلبني يتطرق كل مطلب إىل مصدر من مصادر ا إىللذلك مت تقسيم هذا املبحث  ،املال

تنافسية قوية، استنادا إىل اإلستراتيجيات العامة  قدراتاملبحث األول بالتفكري االستراتيجي كوسـيلة لبناء 
غري امللموسة و الكفاءات  و للتنافس، أما املطلب الثاين فيختص مبدخل املوارد، حيث تعترب املوارد امللموسة

 . افسكدعائم ملزايا تنافسية صعبة التقليد من قبل املن

 التفكري االستراتيجي وسيلة لبناء قدرات تنافسية قوية :املطلب األول

 قصد تفادي املؤسسة لالرتباك الناجم عن جماة املشاكل تعمد إىل التفكري إلجياد حلول هلا  
 ياهلدف الرئيسو ،و املتاحة االستعانة باإلستراتيجيات املمكنة عن طريق  واخلروج من الوضعيات احلرجة

وتعرف اإلستراتيجية على أا تلك القرارات اهليكلية اليت  ،خاصة تنافسية قدراتأو  قدرةاحليازة على  منها
  .وعلى مدى ودرجة حتققها يتبني جناح أو فشل هذه املؤسسةتتخذها املؤسسة لتحقيق أهداف دقيقة، 

أداء أفضل عن بقية وجد ثالثة استراتيجيات عامة للتنافس، وذلك بغرض حتقيق توبناءا على ذلك 
  :املنافسني كما يوضحه الشكل اآليت 

 .االستراتيجيات العامة للتنافس :)09( الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : M. PORTER, L’avantage concurrentiel des nations, Paris, Dunod, 2000, P 12 . 
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تكلفة أو إستراتيجية التميز يف سوق  بأقلأنه عندما تتوفر إستراتيجية  نالحظالشكل خالل هذا من 
  .التميزالريادة يف التكلفة و صفة يطلق عليه فإنه ميكن أن ،مستهدف كبري من حيث النطاق التنافسي

 منهجية وعندما تركز هاتان اإلستراتيجيتان على قطاع معني يف السوق فإنه ميكن أن نطلق عليهما
  .التركيز على أساس التكلفة و التركيز على أساس التميز

 إستراتيجية قيادة التكلفة: أوالََ

وهناك عدة دوافع أو حوافز  ،دف هذه اإلستراتيجية إىل حتقيق تكلفة أقل باملقارنة مع املنافسني
آلثار املترتبة على توافر اقتصاديات احلجم، ا: و الىت تتمثل يف على حتقيق التكلفة األقل املؤسساتتشجع 

منحىن التعلم أو اخلربة، وجود فرص مشجعة على ختفيض التكلفة وحتسني الكفاءة، وأخريا سوق مكون من 
  .ومدى مالئمته مشترين واعني متاما للسعر

 :بعد هذا الطرح املوضوعي يتضح لنا بشكل جلي عدة مزايا هلذه اإلستراتيجية و اليت من بينها جند

  :)1(عدة مزايا من بينها اإلستراتيجيةحتقق هذه 
املنتجة بتكلفة أقل تكون يف موقع أفضل من حيث املنافسة على  ؤسساتفامل :ما يتعلق باملنافسني -أ

 .أساس السعر

املنتجة بتكلفة أقل تتمتع حبصانة ضد العمالء األقوياء، حيث ال  ملؤسسةفا :ما يتعلق باملشترين - ب
 .األسعار ميكنهم املساومة على ختفيض

املنتجة بتكلفة أقل ميكنها يف بعض احلاالت أن تكون يف مأمن من  ؤسسةفال :ما يتعلق باملوردين -ج
املوردين األقوياء وخاصة يف حالة ما إذا كانت اعتبارات الكفاءة تسمح هلا بتحديد السعر وحتقيق 

 .هامش ربح معني ملواجهة ضغوط ارتفاع أسعار املدخالت اهلامة واحلرجة

املنتجة بتكلفة أقل حتتل موقعا تنافسيا ممتازا  ؤسسةفامل :ما يتعلق بدخول املنافسني احملتملني إىل السوق -د   
  .ميكنها من ختفيض السعر ومواجهة أي هجوم من املنافس اجلديد

املنتجة بتكلفة أقل ميكنها مقارنة مع منافسيها استخدام ختفيضات  ؤسسةفامل :ما يتعلق بالسلع البديلة -ه
  .السعر كسالح ضد السلع البديلة واليت قد تتمتع بأسعار جذابة

ويتضح من العرض السابق مدى أمهية ميزة التكلفة األقل اليت توفر قدرا من احلماية للشركة ضد كل 
  .على حتديد سعر الصناعة ؤسسةزيادة مقدرة املأنواع قوى التنافس اخلمس، وأيضا مدى أمهيتها يف 

                                         
  . 25ص ،1999 ،المنظمة العربية اإلدارية ،16العدد  ،مجلة اإلدارة العربية ،إعادة البناء كمدخل تنافسي أحمد سيد مصطفي، )1(
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  :تتحقق النتائج من إستراتيجية اإلنتاج بأقل تكلفة يف حالة توافر عدد من الشروط وهي
وجود طلب مرن جتاه السعر، حيث يؤدي أي ختفيض يف السعر إىل زيادة مشتريات املستهلكني  -

 .للسلعة
  .منطية السلع املقدمة -
  .ة لتمييز املنتجعدم وجود طرق كثري -
 .وجود طريقة واحدة الستخدام السلعة لكل املشترين -
  .بالنسبة للمشترين] ائيا[حمدودية تكاليف التبديل أو عدم وجودها  -

حمددات رئيسة للتكلفة  ميكن استخدامها يف حتقيق ميزة  يةو تتحقق ميزة التكلفة األقل وفق مثان
  (1):وتشمل هذه القائمة العوامل املوالية. نيالتكلفة األقل باملقارنة مع املنافس

 .وفورات اقتصاديات احلجم -
 .وفورات منحىن التعلم واخلربة -
 .النسب املرتفعة الستغالل الطاقة -
 .ختفيض تكاليف األنشطة املترابطة مع بعضها -
 .درجة مشاركة وحدات نشاط أخرى يف استغالل الفرص املتاحة -
حالة املتحرك األول يف السوق بغرض حتقيق وفورات يف تكلفة البناء  استغالل عنصر الزمن يف -

 .واالحتفاظ باسم العالمة
 .واملخازن وعمليات الفروع ؤسسةختفيضات التكلفة من خالل اختيار مواقع املصانع ومكاتب امل -
 :اختيارات إستراتيجية وقرارات تشغيلية أخرى مثل -

 .ختفيض عدد املنتجات املعروضة -أ
 .احلد من اخلدمات املقدمة للمشترين بعد الشراء - ب
 .درجة أقل من األداء وجودة املنتج -ج
  .مرتبات ومزايا أقل للموظفني باملقارنة مع املنافسني -د

   

                                         
  237، مرجع سبق ذكره، ص اإلدارة اإلستراتيجية، تكوين وتنفيذ االستراتيجيات التنافسنبيل مرسي خليل،  (1)
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 إستراتيجية التمييز :ثانيا

تشكيالت  :وهي ،املنافسة ؤسساتعن امل ؤسساتهناك العديد من املداخل لتمييز منتج إحدى امل
، تقدمي خدمة ممتازة، توفري قطع الغيار، والتصميم اهلندسي واألداء، جودة بهمسات خاصة و خمتلفة للمنتج
، الريادة التكنولوجية، مدى واسع من اخلدمات املقدمة، وجود خطاً متكامالً من )متميزة(غري عادية 

تتمتع  ؤسسةالتمييز يف حالة ما إذا كانت املوتتزايد درجات جناح إستراتيجية  ،املنتجات، وأخريا مسعة جيدة
  .مبهارات وجوانب كفاءة ال ميكن للمنافسني تقليدها بسهولة

  :)1(تنافسية أفضل ولفترة زمنية أطول قدرةو من أهم جماالت التمييز اليت حتقق 
 .التمييز على أساس التفوق التقين -
 .التمييز على أساس اجلودة -
 .خدمات مساعدة أكرب للمستهلك التمييز على أساس تقدمي -
  .التمييز على أساس تقدمي املنتج قيمة أكرب نظري املبلغ املدفوع فيه -

  :كقاعدة عامة ميكن القول بأن استراتيجيات التمييز حتقق مزايا أكرب يف ظل عدة مواقف منها
 .غريه من املنتجاتعندما يقدر املستهلكون قيمة االختالفات يف املنتج أو اخلدمة ودرجة متيزه عن  -
 .تعدد استخدامات املنتج وتوافقها مع حاجات املستهلك -
  .عدم وجود عدد كبري من املنافسني يتبع نفس إستراتيجية التمييز -

  :ميكن إتباع استراتيجيات متييز ناجحة من خالل حتقيق عدد من األنشطة تتضمن مايلي
 .ملنتج النهائيشراء مواد خام جيدة حبيث تؤثر على أداء وجودة ا -
تكثيف جمهودات البحوث والتطوير جتاه املنتج وحبيث تؤدي إىل تقدمي تصميمات وخصائص أداء  -

أفضل، زيادة استخدامات املنتج، تنويع تشكيلة اإلنتاج، تقدمي مناذج جديدة يف زمن أقل، وأخريا 
 .مركز قيادي بشأن تقدمي منتجات جديدة إىل السوق

موجهة حنو عملية اإلنتاج وحبيث تؤدي إىل حتسني اجلودة، والشكل  جمهودات حبوث وتطوير -
 .اخلارجي للمنتج

، تصميم أداء فائق للغاية يةالتركيز على عدم وجود أي عيوب تصنيعوهنا ال بد من  : عملية التصنيع -
 .من الناحية اهلندسية، صيانة، استخدامات مرنة للمنتج، وأخريا جودة املنتج

 .م يف أقصر زمن مع وجود نظام دقيق إلعداد امللفات واألوامر املطلوبةنظام للتسلي -

                                         
   176، ص2000، الدار اجلامعية للطبع والنشر و التوزيع ،اإلسكندرية،االدراة اإلستراتيجية ،األصول و األسس العلميةحممد أمحد عوض،  )1(
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أنشطة التسويق واملبيعات وخدمة املستهلك واليت تؤدي إىل تقدمي املساعدة الفنية للمستهلك، صيانة  -
أسرع وخدمات إصالح أفضل، معلومات أكثر للمستهلك على كيفية استخدام املنتج، وأخريا 

  .لألوامر والطلبياتالتشغيل السريع 

 إستراتيجية التركيز : ثالثا

تنافسية والوصول إىل موقع أفضل يف السوق،  قدرةدف إستراتيجية التركيز أو التخصص إىل بناء   
من خالل إشباع حاجات خاصة موعة معينة من املستهلكني، أو بواسطة التركيز على سوق جغرايف 

 ؤسسةفالسمة املميزة إلستراتيجية التركيز هي ختصص امل ،حمدود، أو التركيز على استخدامات معينة للمنتج
وتعتمد هذه على افتراض أساسي وهو إمكانية  ،لي وليس كل السوقيف خدمة نسبة معينة من السوق الك

خبدمة سوق مستهدف وضيق بشكل أكثر فاعلية وكفاءة عما هو عليه احلال عند قيامها  ؤسسةقيام امل
 :)1(التنافسية يف ظل إستراتيجية التركيز من خالل القدرةخبدمة السوق ككل ويتم حتقيق 

 .حبيث يشبع حاجات القطاع السوقي املستهدف إما متييز املنتج بشكل أفضل* 
 .أو من خالل تكاليف أقل للمنتج املقدم هلذا القطاع السوقي* 
  .التمييز والتكلفة األقل معا* 

  :الناجتة عن استخدام إستراتيجية التركيز أو التخصص يف احلاالت اآلتية القدرةتتحقق 
ممن هلم حاجات خمتلفة أو يستخدمون املنتج  عندما توجد جمموعات خمتلفة ومتميزة من املشترين -

 .بطرق خمتلفة
 .عندما ال حياول أي منافس آخر التخصص يف نفس القطاع السوقي املستهدف -
 .عندما ال تسمح موارد الشركة إال بتغطية قطاع سوقي معني حمدود -
 .والرحبيةعندما تتفاوت قطاعات الصناعة بشكل كبري من حيث احلجم ومعدل النمو  -
  .عندما تشتد حدة عوامل التنافس اخلمس حبيث تكون بعض القطاعات أكثر جاذبية عن غريها -

  :أما كيفية الدخول يف إستراتيجية التركيز، فهناك خطوتني هامتني مها
 .اختيار وحتديد أي قطاع من القطاعات الصناعية يتم التنافس فيها -
  .القطاعات السوقية املستهدفةحتديد كيفية بناء ميزة تنافسية يف  -

                                         
  .184، ص 2000، الطبعة األوىل، دار وائل، عمان، اإلستراجتيةاإلدارة فالح حسن احلسيين ،  )1(
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ولتقرير أي من القطاعات السوقية يتم التركيز عليها، فالبد من حتديد مدى جاذبية القطاع بناءا على 
معرفة حجم القطاع، رحبية القطاع، مدى شدة قوى التنافس اخلمس يف القطاع، األمهية اإلستراتيجية 

  .وحاجات القطاع السوقي ؤسسةتوافق بني إمكانيات املللقطاع بالنسبة للمنافسني الرئيسيني، وأخريا ال
  :مها تنافسية يف ظل إستراتيجية التركيز، فهناك طريقتني قدرةأما بالنسبة لكيفية حتقيق 

 .النجاح يف حتقيق قيادة التكلفة -
  .أو التمييز يف القطاع أو القطاعات املستهدفة -

ففي ظل الطريقة األوىل يتم  ،ل املناسبة لكل طريقةوبالنسبة ألي من الطريقتني يتم استخدام املداخ  
استخدام نفس أنواع املداخل املتبعـة لتخفيض التكلفـة يف ظل إستراتيجية قيـادة التكلفـة، أما يف 
ظـل الطريقة الثانية فيتم استخدام أنواع املداخل املتبعة لتمييز املنتج يف ظل إستراتيجية متييز املنتج للسوق 

   .)1(الواسع
حيدث أن تكون املؤسسة يف موقع ال يتيح هلا االختيار بني االستراتيجيات العامة للتنافس، حيث 
يكون هذا االختيار مقرون باإلمكانات املتاحة، وكذا حال السوق املستهدفة، وأخريا اهلدف املرغوب 

خالل االستراتيجيات  وجتدر اإلشارة إىل أنه بإمكان املؤسسة اشتقاق استراتيجيات أخرى من ،الوصول إليه
  .العامة وذلك وفق الوضعيات واملوقع التنافسي يف زمن معني

تعد ممارسة التفكري االستراتيجي أمرا مهما بالنسبة للمؤسسة، حيث يكسبها ذلك التعود على إجياد 
وحىت يعطي هذا التفكري النتائج املرجوة، جيب إشراك كل  ،احللول للمشاكل اليت تفرزها البيئة التنافسية

يتم ضمان االستجابة لعملية التغيري وحتقيق االنسجام بني كل  لكيأفراد املؤسسة يف عملية التفكري، 
قدرة ففي النهاية يهدف التفكري االستراتيجي إىل التفوق على املنافسني، ويعين ذلك احليازة على  ،الوظائف

  .اجلودة عاليةافسية بدرجة تن قدراتأو 

 مدخل املوارد أساس لبناء القدرة التنافسية :املطلب الثاين

التنافسية للكثري من املؤسسات بينت أن مصدرها ال يرتبط بالتموقع اجليد  القدرةإن حماوالت تفسري 
 تربة اليت تعقدرة تلك املؤسسات على استغالل مواردها الداخلييف مواجهة ظروف البيئة اخلارجية، بل مب

التنافسية،  قدرةوبالتايل تعترب املوارد مدخال أساسيا لل ،واجلودة أحد عناصرها األساسية الكفاءات واملعرفة
 فهي تتضمن األصول، واإلمكانات، والعمليات التنظيمية، واخلصائص املتعلقة باملؤسسات، واملعلومات،

                                         
 .185املرجع السابق، ص)1(
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كما أن مدخل املوارد يركز على حتويل موارد املؤسسة إىل قدرات  ،واملعرفة، والكفاءات احملورية 
  . التنافسية للمؤسسة لقدرةوكفاءات حمورية، واليت تعد بدورها مصدرا هاما لتحقيق ا

  :التنافسية املستدامة جيب أن تتميز مبا يلي لقدرةلكي تساهم كل املوارد يف حتقيق ا
  .للمؤسسةجيب أن يساهم املورد يف خلق القيمة   -
أو فريدا أو مميزا عن ما ميتلكه املنافسون احلاليون أو احملتملون  جيب أن يكون املورد نادرا -
  .للمؤسسة
ــل     - ــن قب ــهولة م ــل وبس ــكل كام ــد بش ــابال للتقلي ــورد ق ــون امل ــب أال يك جي

 .املؤسسات املنافسة اليت ال متتلكه

  . تيجية املعتمدة من قبل املؤسسةعدم إمكانية استبداله مبورد مماثل له يف إطار اإلسترا -
يتطلب جتسيد اإلستراتيجية املوارد والكفاءات الضرورية لذلك، ومن مثة فإن احليازة على املوارد 
والكفاءات باجلودة املطلوبة واستغالهلا اجليد يؤمنان وبشكل كبري جناح اإلستراتيجية، باعتبار حتول املنافسة 

   .الكفاءاتإىل منافسة معتمدة على املوارد و

  وسة املوارد امللم : أوال
  .املواد األولية، معدات اإلنتاج، املوارد املالية: تشمل املوارد امللموسة كل من

ومن مثة فإن  ،تعد املواد األولية مهمة لكوا تؤثر بشكل معترب على جودة املنتجات: املواد األولية -1
اختيار مورديها والتفاوض معهم بشان جودا وأسعارها ومواعيد تسلمها يصبح أمرا ضروريا، فاملؤسسة 
مطالبة بتوفري الشروط املوضوعية للحيازة على املواد األولية ابتداء من حتديد دقيق إلجراءات الشراء مرورا 

  .فظ والسالمة من احلوادث واألخطارباملراقبة وانتهاء بالتخزين، حيث جيب توفري قواعد احل
وحىت يكون تسيريها حمكما يتم إسناد مهمة اإلشراف على املواد األولية إىل أفراد ذوي اخلربة 

حتديد نقطة : والكفاءة، حيث أم مقتنعني بأمهيتها، و يكون مبقدورهم استخدام التقنيات اليت تسمح بـ
قا لسرعة دوراا قصد الطلب إلعادة التموين، حىت يتم تفادي االنقطاع يف املخزون، تصنيف املواد وف

التقليص من زمن الوصول إليها، تنظيم املخازن بشكل يسمح باحلركة داخلها بسهولة، وتأمني نظام 
معلومات فعال يتيح تسجيل وفحص املعلومات املتعلقة بالكميات املتبقية، وتكاليف املواد و أيتها أكثر 

حلفاظ عليها جبدية، وكذا القيام بعملية اجلرد احملاسيب دورانا واليت متثل اجلزء األكرب من التكاليف حىت يتم ا
 حالة حدوث العكس يفرض على املؤسسةللتأكد من أنه مت تصريف املواد وفقا للقواعد املوضوعة، ويف 

  . )1(اإلضاعةجيب البحث عن الفر وقات ومعرفة مصادرها، حىت يتم تفادي التبذير و

                                         
  29 صمرجع سبق ذكره،  ، عمار بوشناق )1(
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حصوهلا على القيمة املضافة من خالل حتويل املواد األولية ضمن تعتمد املؤسسة يف : معدات اإلنتاج -2
عملية اإلنتاج إىل منتجات، حيث تستند هذه العملية إىل معدات اإلنتاج اليت تعد أصال هاما من أصول 

ومن مثة فإن احليازة عليها وتشغيلها بشكل سليم وبرجمة عمليات الصيانة يضمن ذلك كله  ،املؤسسة
أما من الناحية احملاسبية فإنه جيب اختيار منط االمتالك املناسب الذي يتوافق  ،طول فترة ممكنةفعاليتها إىل أ

أما من ناحية تسيريها فيجب ختصيص بطاقات تدون فيها كل  ،مع معدل التغري التكنولوجي هلذه املعدات
حيث تسمح هذه  ،متالكالرمز، التسمية، سنة احليازة، تكلفتها، موردها، منط اال: املعلومات اليت تشمل

فإذا كانت عملية ، املعلومات باملتابعة اجليدة للمعدات واختاذ القرارات بشأن استبداهلا أو اإلبقاء عليها
ومن مثة تتفادى تشويه  ،يتيح للمؤسسة االلتزام بتعاقداا إزاء املتعاملني معها فإن ذلك ذه الطريقة سار تسيريها

  (1).مسعتها وتقوي ثقة املتعاملني ا، مما جيعلها متميزة عن غريها من املؤسسات

تعترب املوارد املالية مهمة جدا بالنسبة للمؤسسات، حيث متكنها من تعميق أنشطتها  )2( :املوارد املالية -3
، ويتم ذلك كله )ت توزيع جديدةكفتح قنوا(أو توسيعها يف نطاق أكرب ) كإنتاج منتجات جديدة(

  .اليت مبقدورها حتقيق األهداف املالية والتنافسية ، وبوساطة استثمارات فعالة
وحىت تتمكن املؤسسة من تقومي صحتها املالية فهي مطالبة باالستناد إىل مؤشرات كمية وأخرى 

الصحة  ، كما أناحملصل عليهاتائج املالية حىت ميكن تقدمي تفسري واضح وموضوعي غري مضلل للنونوعية، 
، حيث تتولد الرغبة لديهم يف إقامة عالقات )بنوك، موردين، زبائن(اهتمام املتعاملني  تثري املالية اجليدة

شراكة مثمرة مع املؤسسة، فتتمكّن هذه األخرية من تعزيز موقعها التنافسي، وإمكانية التطور يف املدى 
  .البعيد

للمسامهني، حيث يبحثون عن رفع قيمة أمسهم، ورفع خمزون املؤسسة من  وتعد املوارد املالية حمفزا
املوارد املالية، ولكن قد يسبب ذلك مشكلة للمسريين جراء الضغط الذي قد يتلقوه من قبل املسامهني 

 العام باعتبار أن املسري يدير املؤسسة واملسامهون ميلكوا، ومن مثة حيدث الصراع بينهما مما يؤثر على األداء
أن يتفاهم اجلانبان على صيغة تضمن للمساهم القيمة وتؤمن للمسري إمكانيات  جيبملؤسسة، ومع ذلك ا يف

  .العمل املستدمي، حىت يركز جهوده يف التفكري وكيفية مواجهة تغريات البيئة التنافسية
 ة اليت يتم استغالهلا االطريق تظهر أمهية املوارد امللموسة يف الكيفية اليت يتم احليازة عليها، وكذا

 والتوليف بينها بشكل يتيح األداء اجليد لألنشطة، باعتبار هذه املوارد تستغل من قبل معظم األنشطة
  .اخلاضعة للمؤسسة

                                         
 30املرجع السابق ،ص (1)

الدويل حول التنمية البشرية ، حبث مقدم يف إطار امللتقي الفعال ملوارد وكفاءات املؤسسة يف حتقيق امليزة التنافسية دور التسيريالدوادي الشيخ،  )2(
 .263، ص2004مارس  10-09، اجلزائروفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية، جامعة ورقلة



  أساسيات ومفاهيم عامة حول القدرة التنافسية     ثاينالفصل ال

 
70 

 

  ةاملوارد غري امللموس :ثانيا
غري أنه ميكن أن  ،يصعب حتديد املوارد غري امللموسة باعتبار أنه ال توجد قاعدة متفق عليها لذلك

  .اجلودة، املعلومات، التكنولوجيا، معرفة كيفية العمل، املعرفة: تشمل املوارد غري امللموسة كل من
  :ومت اعتماد هذه املوارد لسببني

 .فهي من متطلبات املنافسة احلديثة -
  .أا حرجة بالنسبة للمؤسسة -

  :اجلودة -1
وذلك  ،ق حنو االستحواذ على حصص من السوقيف بيئة تنافسية إىل التساب ملؤسساتتسعى ا

واليت تعددت تعار يفها وهذا وفقا الختالف وجهات النظر، ونستعرض البعض  ،باالعتماد على اجلودة
  :منها

اجلودة هي اإلسراع بتقدمي اخلدمات للعمالء واملالئمة لالستخدام وحتسني األداء وكذا النجاح يف        
 .)1(شكاوى العمالء ومعدالت الفشل ونسبة العيوب وكذلك التكاليفتنمية املبيعات وخفض 

مجيع مسات وخصائص املنتج اليت : بأا 1994لسنة  ISO8402عرفت حسب املقاييس الدولية 
  .تطابق قدرا على الوفاء حباجات العمالء الظاهرة أو الضمنية

ظر إليها من خالل بعدين األول خالل التعاريف السابقة أن اجلودة ينإن ما ميكن استخالصه من 
أما البعد الثاين  ،ا واملتمثل يف خلوها من العيوب ومطابقتها للمواصفاتاإىل منتوج املؤسسةاملتعلق بنظرة 

إذ ميكن احلكم من  ،وهذا هو املفهوم احلديث للجودة ،واملتعلق بالعميل وتوقعاته باملقارنة مع ما هو فعلي
  .خالل نظرة العميل جبودة أو رداءة املنتج

  .لعميللبالعديد من التغريات إىل حني وصوهلا إىل إدارة اجلودة الشاملة  تلقد تطور مفهوم اجلودة ومر    
يف األخري أصبحت إدارة اجلودة الشاملة هي الشعار لعدد كبري من األنشطة التنظيمية واليت حرصت و

إستراتيجية حتسني اجلودة وحتديد معايري هلا ومعدالت حتقيق هذه املعايري وإشراك كل العاملني  على إعداد
  .)2(وحتفيزهم على استخدام املرونة واحملافظة على الكفاءة اإلنتاجية

ثورة إدارية وثقافة  TQM "Total Qualité Management"تعترب اجلودة الشاملة 
 توأصبح ،يف مجيع جماالت األعمالوتنظيمية جديدة، حيث أصبحت الصيحة املدوية يف عامل اليوم 

                                         
 .18 - 17ص  ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، بدون سنة، ص" 9000إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأهيل لإليزو" علي السلمي، )1(
 .20 ص ،نفس املرجع )2(
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اخل، ....يف كل شيء ضرورة هامة جدا ملنافسات عاملية شرسة يف كل شيء سواء السعر، اجلودة اإلجادة
  .ولقد لقيت جناحا كبريا يف كثري من دول العامل املتقدم

     :تعريف إدارة اجلودة الشاملة ومبادئها - أ 
لقد تعددت التعاريف اخلاصة بإدارة اجلودة الشاملة وميكن عرض أهم هذه التعاريف دف الوصول 

  .ملفهوم عام
   يرتكز على اجلودة وهي مبنية على  املؤسسة،إدارة اجلودة الشاملة هي عبارة عن طريقة إلدارة

 .)1(خالل إرضاء العميل مبا يعود بالنفع على اجلميع واتمع مشاركة اجلميع لتحقيق النجاح من

   ا مدخل إلدارة املتعرفيرتكز على اجلودة ويقوم على مشاركة  ؤسسةإدارة اجلودة الشاملة بأ
مجيع أعضاء املنظمة ويستهدف النجاح على املدى الطويل من خالل حتقيق رضا العميل وحتقيق منافع تعود 

 .)2(واتمع ؤسسةعلى امل

   ويعرفها Sehucteاخلق ثقافة متميزة يف األداء حيث يعمل ويكافح املديرون : "على أ
وب لتحقيق توقعات العميل وأداء العمل الصحيح بشكل صحيح منذ البداية ؤواملوظفون بشكل مستمر ود

 .)3("مع حتقيق اجلودة بشكل أفضل وفعالية عالية ويف أقصر وقت

  :)4(التعاريف السابقة ميكن أن نقول أن أهم النقاط الواجب توفرها يف إدارة اجلودة الشاملة هيمن خالل   

حبيث  ،ؤسسةضرورة أن يتم تشكيل اإلستراتيجية يف مستوى اإلدارة العليا مث تنتشر من خالل امل -
ت ذات جودة هي القيم الثقافية األساسية اليت تؤمن ا املنظمة من أجل تسليم منتجا" TQM"تصبح 

  .عالية للعميل

توقعات  جيب أن تقابل أو تزيد  ، إذإدارة اجلودة الشاملة من خالل العميل فالسلعة أو اخلدمة تتم -
  .العميل

أن تكون اجلودة جمرد شعارات مكتوبة بل جيب أن تكون " TQM"جيب عدم استخدام مفهوم  -
  .شيء ملموس حيسه العميل بالفعل

                                         
 8، ص 2001 إدارة اجلودة الشاملة يف شركات و مشروعات التشييد، إتراك للطباعة و النشر، عبد الفتاح حممود سليمان، )1(
 .24، ص 1996 ، ظافر للطباعة، مصر،"املنهج العلمي لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات العربية"فريد زين الدين، )2(
 .29، ص نفس املرجع )3(
   .25ص  ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، مصر ،"إدارة اجلودة الكلية" ونيا حممد البكري،س) 4(



  أساسيات ومفاهيم عامة حول القدرة التنافسية     ثاينالفصل ال

 
72 

 

ال يقصد بالعمالء جمرد املشترين أو املستخدمني للسلعة أو اخلدمة بل يتضمنوا أيضا العمالء  -
تتضمن كل األفراد داخل أو خارج " TQM"وهلذا جند أن  ،نيو املالك واملورد ؤسسةالداخليني بامل

  .الذين يرتبطون باملنتج ؤسسةامل
شاملة تساهم يف حتقيق رضا العميل وحتسني التعاريف أن اجلودة المن اجللي الواضح اعتمادا على 

وتقدمها ومتيزها على منافسيها وبالتايل تعزيز  ؤسسةيف اتمع مما يؤدي إىل ضمان بقاء املؤسسة صورة امل
 .ميزا التنافسية

  :)1(يقوم نظام إدارة اجلودة الشاملة على عدة مبادئ نذكر منهاكما 
  :ويتضمن ما يلي :التحسني املستمر* 
االلتزام طويل األجل بإحداث التطوير املستمر يف كل العمليات واألنشطة من أجل الوصول إىل  -

 .رضا العميل
 .تبىن مفهوم عدم اخلطأ أي األداء السليم من أول مرة -
 ".ال يترك شيء للصدفة"االهتمام بإدارة التحسني املستمر للعمليات  -
 .دريبإتباع أساليب فعالة واجيابية لإلشراف والت -
 .تنمية مدخل متكامل إلدارة أنشطة اجلودة الشاملة -
إدارة اجلودة الشاملة وجتنب القرارات اليت ال تقوم على " TQM"القيادة اإلدارية اليت تدعم مفاهيم -

  .املعلومات املتكاملة

  :ويتضمن ما يلي العمل باملشاركة*     
  .»شبكات تكوين« ؤسسةحتقيق الترابط والتكامل بني أجزاء امل -

تقوية األفراد العاملني وتأكيد خربام بإعادة التدريب ومشاركة العاملني بإعداد اجتاهام  -
  .وسلوكيام حنو تدعيم اجلودة 

 )2( :ويتمثل يف حتقيق رضا العميل اخلارجي * 
 .التدريب الفعال لتوضيح عالقات العميل موردا داخليا وخارجيا -

  :باإلضافة إىل ة الكلية األقلعلى السعر األقل ولكن على التكلف التركيز يف الشراء ليس -
هذا املبدأ يسمح للمبادئ السابق ذكرها من حتقيق النتائج املطلوب : التغذية العكسية *

منها، ويف هذا اال تلعب االتصاالت الدور الرئيسي يف أي منتج والنجاح يف احلصول 

                                         
 .22 - 21 ص ص ، مرجع سبق ذكره،"9000إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأھیل لإلیزو" علي السلمي،) 1(
 .45فريد زين الدين، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
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تتحقق يف الوقت املالئم من العوامل األساسية اليت على التغذية العكسية واألمنية واليت 
 . تسهم يف متهيد وزيادة فرص النجاح واإلبداع

  :)1(أن اجلودة تتكون على األقل من مبدأين أساسني مها هتشزأوضح كما 
وجود إستراتيجية عمل معدة على أساس بيانات ومعلومات متعلقة بالعمالء، وهدفها التعرف على  -

 .والضعف لدى املنافسنينقاط القوة 

وجود سياسات لتحسني وتطوير اهلياكل اإلدارية دف حتقيق معدالت أسرع للتحسني يف أداء  -
  .تفوق املعدالت اليت حيققها املنافسون اآلخرينوجوانب العمل واخلدمات 

 :التكنولوجيا -2

تنافسية  قدرةلقد تزايد االهتمام بالعامل التكنولوجي؛ ألنه يعد موردا داخليا قادرا على إنشاء 
غري أن التكنولوجيا ال قيمة هلا حبد ذاا، فهي تستمد أمهيتها من اآلثار اليت  ،معتربة، وتقدمي القيمة للزبون

  .التنافسية القدرةختلفها على 
  )2( :للتكنولوجيا عموما إىل مرحلتنيويستند التشخيص الداخلي 

  : إعداد الذّمة التكنولوجية -أ
حيث تصنف هذه  ،يتم معرفة التكنولوجيات املوجودة باملؤسسة اعتمادا على عملية اجلرد

: وعلى هذا األساس جند ،التنافسية لقدرةالتكنولوجيات إىل ثالثة أنواع، و ذلك وفقا ملسامهتها يف إنشاء ا
التكنولوجيات األساسية واليت هي متوفرة يف السوق وتعد ضرورية للعمل يف قطاع نشاط معني واليت 

 قدرةأما التكنولوجيات احملورية فهي تلك اليت تتيح احليازة على  ،ليست مصدرا ألية ميزة تنافسية حمسوسة
ما بالنسبة للتكنولوجيات الناشئة واليت هي يف مرحلة أ ،تنافسية حامسة وحمددة للمؤسسات اليت تتحكم ا

االنطالق فيتعلق األمر هنا بالبحث عن املعايري اليت تعتمد عليها املؤسسة قصد حتويل هذه التكنولوجيات إىل 
وتتم عملية اجلرد هذه عموما من خالل الكشف عن  ،أسرعتكنولوجيات حمورية، وذلك بشكل 

  .ا أو منتجاا النهائيةأنشطته و ئف املؤسسةوذلك حسب وظا ات،التكنولوجي
  

                                         
  .88، ص 1997فهد الوطنية فهرسة مكتبة امللك،الرياض، الطبعة األوىل،  ،" إدارة اجلودة الشاملة"خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد،  )1(
  
  .116 - 115، مرجع سبق ذكره، ص ص "ختطيط ومراقبة اإلنتاج" سونيا حممد البكري، )2(
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  : التنافسية القدراتتقومي  - ب
ويتعلق األمر مبحتوى الذّمة التكنولوجية، حيث يتم التعرف على التكنولوجيات اليت متثل بالنسبة 

البحث : قدرات املؤسسة يف جماللويقوم التشخيص الداخلي  ،للمؤسسة ورقة راحبة أمام أهم منافسيها
تأهيل املستخدمني، التنظيم ما بني الوظائف املعتمد لتسيري  والتطوير، التطبيقات يف ميدان احلماية الصناعية،

ولن تكون هناك ميزة تنافسية معبرة ما مل تتحكم املؤسسة يف التكنولوجيات  ،وتثمني الذّمة التكنولوجية
أثر على (أو اليت متس املنتجات ) كاليفعلى بنية الت أثر(ائـق اإلنتـاج املولدة لإلبداعات اليت متس طر

  ).التميز
التنافسية حامسة، وجب ربطها مبفهوم السرعة الذي مفاده احليازة والتحكم  القدرةوحىت تكون 

بشكل أسرع من املنافسني يف التكنولوجيات وحتقيق اإلبداعات اليت ميكن جتسيد أثارها، ومن مثة توجيه 
  .املتبع) التكاليف والتميز(عوض اهلدف ) التكنولوجيا(التنافسية القدرة مصدر االهتمام أكثر إىل 

  (1) :املعلومات -3
ويف هذا اإلطار  ،تدفع البيئة التنافسية املؤسسة إىل أن تكون يف استماع ويقظة دائمني هلذه البيئة

إمكانية الوصول إىل  و تلعب املعلومات دورا هاما فهي متثل بالنسبة للمؤسسة  اكتشاف منتج جديد
الطريقة اليت يعبأ ا  وأيضا وسيلة لتطوير وسائل اإلنتاج بشكل أسرع، مع امتالك السوق قبل املنافس،

  .املستخدمني للوصول إىل األهداف املشتركة
األول داخلي ويتمثل يف املعلومات احملاسبية واملؤشرات املالية،  :وتستمد املعلومات من مصدرين

 املردوديةويعات وتطورها عرب الزمن، مستوى املخزون، أداء العمال وإنتاجية العمل لديهم، مستوى املب
إىل جانب معلومات احملققة يف كل املستويات، التكنولوجيا املستخدمة، املؤشرات التسيريية املستخدمة 

، املنافسني، )ثباتود أو هل هي يف منو أو رك(لة األسواق  حاأما املصدر اخلارجي فيتمثل يف ،أخرى
جلديدة، تشكل خطرا على منتجات املؤسسة، التكنولوجيات واإلبداعات ا هي املنتجات اجلديدة وهل

ار أو تلك اليت تفتح جماالت ، التشريعات والقوانني املتعلقة باالستثمةسلوك الزبائـن واجتاهام املستقبلي
مركي، املعطيات اخلاصة باالستهالك، وكذا موقف جديدة، السياسة احلكومية جتاه الضرائب و التسعري اجل

) الداخلية واخلارجية(فكل هذه املعلومات  ،املنتجات ذات القيمة اإلبداعية احلكومة من تشجيع تصدير
 قصد حتليلها مث اختاذ القرارات احلامسة واملناسبة يف الوقت ،إضافة إىل أخرى تأخذها املؤسسة بعني االعتبار

  .املناسب
ال ميكن احلديث عن املعلومات مبعزل عن تكنولوجيا املعلومات، حيث أصبحت املعلومات 

                                         
، 1996، 17العدد مصر، ، جملة أخبار اإلدارة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، التجاريتكنولوجيا املعلومات والتجسس  أمحد سيد مصطفى، (1)
 .10ص



  أساسيات ومفاهيم عامة حول القدرة التنافسية     ثاينالفصل ال

 
75 

 

فمن يتمكن منها يكون متمكنا يف تطوير  ،القدرة التنافسية دعيمأحد أهم سبل ت) احلاسبات واالتصاالت(
حدة املنافسة املنتجات وعمليات اإلنتاج والتسويق ويف خفض التكلفة وحتسني اجلودة يف ساحة تتزايد فيها 

   العاملية
  (1) :وتؤثر تكنولوجيا املعلومات على ناحيتني مها

يسمح إدخال تكنولوجيا املعلومات يف عملية التبادل بني   :تغيري العالقات بني املوردين والزبائن -أ
املوردين والزبائن، بتحسني الفعالية من خالل تقليص التكاليف والرفع من سرعة معاجلة املعلومات 

  .   ويؤدي كذلك إىل حتويل طبيعة العالقات بني املتعاملني وتغيري شروط املنافسة ،وتفسريها مث اختاذ القرار
وتتميز هذه الوضعية اجلديدة بإتاحة الفرصة للزبون الوصول إىل جزء معني من النظام املعلومايت ملورده، 

  .اليت تعاجل بصفة آليةحيث بإمكانه فحص بعض املعلومات املخزنة وتقدمي الطلبية 
وبشكل عام فإن ربط احلواسيب ببعضها البعض يشجع عملية وضع نظام يف الوقت احملدد، حيث 

ويفترض يف هذه احلال ، يؤدي ذلك إىل ترابط متزايد بني املؤسسات، مما يقلص من استقاللية القرار لديها
من قبل أشخاص خارجيني أو  اليهالتقليص من درجة سرية املعلومات، حيث تصبح قابلـة لإلطالع ع

فالعوائد النامجة عن هذه العالقات اجلديدة بني املؤسسات هي مرتبطة كذلك بدرجة الثقة ، مؤسسات
إىل تغيري شروط املنافسة، حيث يؤدي بالضرورة هذه التقنيات  يؤدي إدخال ، وأيضااملتعاملني املوجودة بني

سوق املالية، فاملتعاملون حيثما وجدوا مبقدورهم متابعة الزمن يتجلى ذلك يف حتسني املعلومات، التتبع لل
احلقيقي للتطورات احلاصلة على مستوى البورصة، وكذا إىل منو تكاليف التبديل، فعندما توجد ارتباطات 

أصعب، ألنه قد مت التأسيس لروابط وفاء قوية جدا بني ) أو الزبون(بني احلواسيب يصبح أمر تبديل املورد 
والزبون، ويؤدي هذا التوجه بدوره إىل ختفيض عدد املوردين، ومن مثة تقليص تكلفة إنشاء العالقات  املورد

  .التجارية
هناك تزايد يف استهالك املعلومات يف العمليات اإلنتاجية من  :األنشطة اجلديدة واملنتجات اجلديدة -ب 

األوىل  :فاملنتجات يتم إنشاءها باالستناد إىل مركبتني ،جهة وتضمني املنتجات باملعلومات من جهة أخرى
مل هذه األخرية على كل ما هو ضروري لتميز املنتج عن منتج تحيث تش ،مادية والثانية متعلقة باملعلومات

فكلما زادت درجة  ،خصائص املنتج، كيفيات استعماله، وكذا صيانته: وتتضمن هذه املعلومات ،املنافسة
وأما بالنسبة إىل عملية اإلنتاج فقد استفاد من أثر التقنيات  ،لما زاد حمتواه من املعلوماتتعقيد املنتج ك

واالستهالكات الوسيطة  اتاجلديدة، وذلك من خالل ارتفاع حمتوى املعلومات املصاحبة للتجهيز

                                         
(1)D. Roux, «Les nouvelles dimensions du management : Les nouvelles technologies de 
l’information et la gestion de l’entreprise», in, cahier français, n° 287, JUILLET-SEPTEMBRE 
1998, pp. 88-89 
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الزمان على  أما بالنسبة لألنشطة فحىت يتم التخفيف من القيود اليت يفرضها عاملي املكان و، املستعملة
بعض األنشطة القدمية مت االستناد إىل ثنائية معلوماتية اتصال للتقليص من أثر املكان وآجال رد الفعل، أما 

املستقبلية فقد أدت هذه التقنيات إىل إنشاء أنشطة جديدة كصناعة الربجميات  فيما يتعلق باألنشطة 
   ..واألنشطة اخلدماتية املرافقة

حجم املعلومات املتداولة واملعاجلة من قبل  ناء  اختبار تكنولوجيا املعلومات هوإن ما جيب مراعاته أث
املؤسسة، وكذا مدى استعداد األفراد للتعامل مع هذه التكنولوجيا، حىت يتم استغالهلا بشكل يؤدي إىل 

  .التأثري اإلجيايب، واملتمثل يف الرفع من كفاءة أنشطة ومنتجات املؤسسة
 تدعيم القدرة التنافسية، حيث تقدم طرائق جديدة للتفوق على املنافسني تساهم املعلومات يف

  :ويكون ذلك اعتمادا على الشروط التالية
اعتبار أن هذه األخرية متاحة بكم هائل، فال يعقل أن تستعمل على  ،معايري تسمح بانتقاء املعلومات -

 .املؤسسة كل هذه املعلومات بل ختتار منها ما هو حرج ومهم
 .أن تكون املعلومات يف متناول مستخدميها، حيث ميكن هلم استغالهلا إىل أقصى حد -
 .أن تفوق عوائدها تكلفتها -

صيانتها  و تثمينها و ضرورة تسيريها يفرض وبشدة تواجد املعلومات يف كل وظائف املؤسسة، إن
 ،رقة راحبة للمؤسسةومحايتها من الضياع أو التجسس والرفع من خمزوا وخباصة تلك اليت متثل و

 .الفائقة على مجيع جوانبه فاملعلومات هي مورد استراتيجي جيب أن يعىن باألمهية
     )1( :املعرفة -4

وتستمد هذه األخرية معارفها من  ،تتضمن تلك املعلومات التقنية والعلمية اليت م املؤسسة
مراكز البحث وكذا االشتراك يف االت العلمية والتقنية املختصة  و املدارس العليا و اجلامعات املختصة

ميكن أن تكون املؤسسة ذاا منتجة للمعرفة من خالل و، قصد اإلملام باملعارف اجلديدة يف ميدان نشاطها
ت تغذية القدرايف تساهم املعرفة كما  ،حل مشاكلها التنظيمية، أو تلك املتعلقة باملنتجات وطرائق اإلنتاج

ربة، ومن مثة فاملؤسسات تتنافسية مع قدراتنشوء  إىل ذلك ها بشكل مستمر، حيث يؤدياإلبداعية وإثراء
  .مطالبة بتشكيل قاعدة معرفية وتنميتها بشكل دائم

  :معرفة كيفية العمل -5
يف تعرب معرفة كيفية العمل عن تلك الدرجة الراقية من اإلتقان مقارنة مع املنافسني، سواء كان ذلك 

 ،تنافسية فريدة قدراتو قدرة أومن مثة الوصول إىل اكتساب  ،امليدان اإلنتاجي أو التنظيمي أو التسويقي
وتستمد معرفة كيفية العمل مصدرها من التجربة املكتسبة واجلهود املركّزة واملوجهة إىل املهن الرئيسة 

                                         
  .202مرجع سبق ذكره، ص علي السلمي، (1)
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اء حمتواها باستمرار واحملافظة عليها وحىت تؤدي معرفة كيفية العمل دورها اإلجيايب، جيب إثر ،للمؤسسة
 كيفية معرفة العملألن كأن يتم تضمني عقود العمل بنود تنص على عدم تسريب معلومات عن املؤسسة، 

  .موردا ميكن تسويقه للمؤسسات األخرى يعد
يف وقد حاولت بعض األعمال احلديثة تبيان أمهية املوارد غري امللموسة يف حتديد التنافسية الصناعية 

تطوير  (*)  (PIMS)الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا، حيث مت انطالقا من املعطيات املقدمة من قبل
  :، والذي يعرب وبشكل خاص عن وجود عالقات قوية بني(12)منوذج للتحليل الشكل 

ملرتبطة بامللكية املزايا ا و منو حصة السوق من جهة، واملزايا املرتبطة باجلودة امللحوظة من قبل الزبون -
 .الفكرية واملزايا املرتبطة باإلبداع من جهة أخرى

النسبة املئوية من رقم األعمال الناجم  و املزايا املرتبطة باجلودة من جهة، واخلدمات وصورة املؤسسة -
 .عن املنتجات اجلديدة من جهة أخرى

  .الناجم عن املنتجات اجلديدةاملزايا املرتبطة باإلبداع والنسبة املئوية من رقم األعمال  -
   

                                         
بيزنس سكول يف  هي نقابة عاملية تنخرط فيها املؤسسات اليت تريد مقارنة خمتلف أداءاا، ومت تطويرها مببادرة من جنرال إلكتريك وبالتعاون مع هارفرد (*)

   .بداية السبعينات
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  منوذج منو حصة السوق: (10) لشكل ا
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .عالقات ضعيفة             
  .عالقات قوية             

Source : A. BOUNFOUR, le Management des resources immatérielles: Maîtriser les 
nouveaux leviers de l'avantage competitive, Dunod, 1998, P 2. 

  )1( :يةالالت نتائجوقد مسحت نتائج التحاليل بال
 .أنه ال يوجد ارتباط بني العائد وحصة السوق* 
 .هناك ارتباط بني اجلودة امللحوظة من قبل الزبون وحصة السوق* 
 .صورة املؤسسة ودرجة التموقع يف السوق و بني االستثمار يف التسويق هناك ارتباط* 
أكثر يف البحث  استثمرنا هناك ارتباط واضح بني االستثمار يف البحث والتطوير والرخص، فكلما* 

  .والتطوير كلما ازداد مستوى الرخص
تنافسي من خالل منو مدى تعاظم دور املوارد غري امللموسة يف إحداث التفوق ال نتائجتوضح هذه ال

  .حصة السوق

  :الكفاءات -6

إن املوارد مبا فيها املعارف تصبح قدرات عندما تتناسق وتترابط وتتداخل فيما بينها يف حمتوى األنشطة،     

                                         
(1  ) A. BOUNFOUR, le Management des ressources immatérielles: Maîtriser les nouveaux 

leviers l'avantage compétitif, Dunod, 1998, P. 216. 

من رقم األعمال الناجم %   
 عن المنتجات الجديدة

 

 نمو حصة السوق
 

المزايا المرتبطـة  
 باإلبداع
 

المزايا المرتبطة 
بالجودة الملحوظة 

 من قبل الزبون

 

الخدمات وصورة 
 المؤسسة

المرتبطة المزايا 
 بالملكية الفكرية

 

  مجهودات البحث والتطوير

)تمن المبيعا% بـ (  

 

سرعة االبتكار في 
 السوق
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   (1).وتراكم هذه القدرات يتولد عنه كفاءات تنقسم إىل قسمني كفاءات فردية وكفاءات مجاعية

 ا كل فرد يف املؤسسة، وهي ختتلف وتتمثل : الكفاءات الفردية يف اخلصائص اليت يتميز
حسب مناصب العمل، وهناك كفاءات أساسية تتمثل يف املعارف واملؤهالت اليت تضمن الفعالية 
يف العمل وهي تكتسب بالتدريس و التطوير وهناك الكفاءات التفاضلية اليت متثل يف كل من 

 (2).يز بني أصحاب األداء املرتفع واألداء املتوسطإدراك الذات، الدوافع،صفات العبقرية مت

 بني جمموعة وهي تلك املهارات و املعرفة النامجة عن تضافر وتداخل : الكفاءات اجلماعية
وهي تسمح بإنشاء موارد  احلاصل بني مؤيدها من األنشطة للمؤسسة من خالل االحتكاك

فة املتفاعلة فيما بينها املشكلة للكفاءات جديدة للمنظمة من خالل التطوير والتجديد بفضل  املعر
 (3).احملورية اليت تعترب أحد مصادر القدرة التنافسية

  

                                         
(1)Jean Cloud trondeau, le management des savoirs, 2em  édition pressé universitaires,2002,p20  
 (2) Lavy leboyer ,la gestion des compétences ,paris  édition d organisation, 1996,pp 42-49  

  42عمار بوشناق ،مرجع سبق ذكره، ص(3)
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  : خالصة الفصل
إن ما ميكن قوله كمحصلة الستقراءات هذا الفصل و املتعلق بالقدرة التنافسية و مقوماا وانعكاس ذلك 

بأقل سعر التنافسية على أحداث تفوق على املنافسني باستهداف السوق  القدرةترتكز على املؤسسة هو أن 
، وحىت تتمكن هذه األخرية ؤسسة، ذلك حسب الظروف اليت تواجهها املاملؤسسةممكن أو بتمييز منتجات 

االعتماد على مصدرين مها املوارد املادية وغري املادية، ومصدر  عليها من حتقيق القدرة التنافسية، يتوجب
عرفة يف وقتنا احلايل يعترب من أهم املصادر يف تدعيم القدرة التنافسية وهذا ما سنتطرق إليه يف الفصل امل

  . الثالث
 
 
 
  

 
 



 

 

  

  

إسهامات إدارة المعرفة في 
 تدعيم القدرة التنافسية
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  الفصل الثالث
  إسهامات إدارة املعرفة يف تدعيم القدرة التنافسية

  :متهيد
، إذ يتم مبوجبه ؤسسايتملاإن الدور الذي تقوم به إدارة املعرفة وعملياا حيقق نتائج رائعة يف السياق 

، واألهم من ذلك القيمة ؤسسةاإلنتاجية كما جيعل الزبون مبتهجا يف تعامله مع املتعزيز العمل و إغناء
 اكتساباملضافة املتحققة يف املستويات املختلفة، فضال عن حتقيق القيمة ألصحاب املصاحل من خالل عملية 

ل حتقيق التقدم املؤسسة نفسها من املنافسني يف السوق من خالو ختزين و استخدام املعرفة، و بالتايل حتمي 
  .إىل اإلبداع والتغيري املؤسسةنمو إذ تقود معرفة و التبقيها يف االستمرار  يف تطبيق إدارة املعرفة واليت 

  :لذلك قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل املباحث التالية
 .دعائم إدارة املعرفة -
  .مسامهة إدارة املعرفة يف بناء القدرات التنافسية -
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  إدارة املعرفة دعائم: املبحث األول
املتعلقة بالعنصر البشري اخلاص  منهاتعتمد إدارة املعرفة لنجاح تطبيقها يف املؤسسة على عدة دعائم 

دعائم أخرى تتعلق منها مبؤسسة املعرفة و الذي خيتلف على ما هو عليه يف املؤسسات التقليدية، و
يف تطبيق  تساعد التنظيمية اليت حتمل إمكانياتكذا الثقافة و احلديثة للمعلومات واالتصال بالتكنولوجيا

األول  ،مطالب ثالثةللتوضيح أكثر قسمنا هذا املبحث إىل ة املعرفة من أجل حتقيق التميز والتحسن، وإدار
ين التحتية الب دعامةدارة املعرفة، أما الثاين فكان حتت عنوان إلاملوارد البشرية  دعامة إدارة كان حتت عنوان 

الثقافة التنظيمية   دعامة فتناول الثالث أما املطلبدارة املعرفة يف املؤسسة، إلاالتصال  اإلعالم و لتكنولوجيا
  .  دارة املعرفة داخل املؤسسةإل

  :دارة املعرفةإلاملوارد البشرية  دعامة إدارة :املطلب األول
أصبحت املوارد البشرية حتتل مكانة متميزة و متزايدة يف النظريات اإلدارية املعاصرة حىت أا تعترب يف 

ل البشري السبب الرئيسي هلذه املكانة هو العقوالكثري منها املورد األساسي للميزة التنافسية يف املؤسسة، 
ؤسسة كفاءة جيب احملافظة عليها يف املخربات متراكمة جتعل من املورد البشري الذي حيتوي على معارف و

السعي إىل تنميتها عن طريق حثها على التعلم املستمر مما يؤدي ادة من معارفها لتحقيق اإلبداع واالستفو
  .إىل خلق معارف جيدة ومنه اكتساب ميزة تنافسية متجددة

 مث املوارد البشرية،بدعم إدارة  ابدء : احملاور التاليةولتوضيح كل ما سبق نتطرق فيما يلي إىل 
  .خصائص ومهام أفراد إدارة املعرفة

  :دعم إدارة املوارد البشرية: أوال
مبا أن إدارة املعرفة تتمحور حول املوارد البشرية املوجودة يف املؤسسة سواء يف خلق املعرفة أو 

ا تكون كام اتقامسها أو تطويرها، وباعتبار أيف عقول العمال، فهذا ة نجزءا من املعرفة  املطلوب إدار
يقودنا إىل االعتقاد  أن إدارة املوارد البشرية باعتبارها املسؤولة عن إدارة القوى العاملة يف املؤسسة تكتسب 
بذلك أمهية كربى يف إدارة املعرفة نظرا لكون العنصر البشري يكسب املؤسسة ميزة تنافسية يصعب 

  .تقليدها خاصة إذا كان ذو كفاءة و خربة
خدمات التدريب، و املزايا ورة املوارد البشرية تضم عدة أقسام متنوعة و متخصصة للتوظيف ووإدا

العاملني تنظر إىل العامل على أنه مصدر الفكر ورأمسال بشري وركيزة هامة لكل العمليات و األنشطة اليت  
  (1) :متارسها املؤسسة ومن أمهها ما يلي

                                         
  .35 -33، ص ص 2003، عماندار وائل،  ،، الطبعة األوىلإدارة املوارد البشريةخالد عبد الرحيم اهليثي،   (1)
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ختطيط املوارد البشرية على التنبؤ و :شاط إجناز الوظائف التاليةيتطلب هذا الن: متطلباافهم البيئة و -
نوع العمال ث برامج املسار الوظيفي، حتليل وتصميم الوظائف،حتديد كم واملدى الطويل، استحدا

  .املطلوبني
 .اختبار األفضلتتضمن استقطاب املرشحني و: توظيفال -
داء وحتديد مستويات األمجع املعلومات اخلاصة بالسلوك و تتضمنو :تقومي سلوك العاملني وأدائهم -

 .تقومي األداءاألداء الفعلية، و
لتدريب والتطوير لزيادة قدرات تصميم برامج اتركز هذه الوظيفة على حتديد و: رالتطويالتدريب و -

 .أداء العاملنيو
تخدمة من قبل العاملني، األساليب املسام حقوق العاملني، فهم األسباب وتم باحتر: عالقات العمل -

 .حل الرتاعات مع العاملنياوضات واملف
 ،لغرض حتقيق الصحة والسالمة املهنية أوالاالجتماعي م بنية العمل يف جانبها املادي وتقييمراقبة و -

 .رفع الروح املعنوية للعاملني ثانياو

استعراض إستراتيجيات إدارة  تطلبإن الدور الذي تقوم به املوارد البشرية يف حتقيق إدارة املعرفة ي
املعرفة و دوافعها من منظور املوارد البشرية، ففي املراحل الباكرة من تصميم منوذج إدارة املعرفة حيتاج 

وما هي احلاجات  ؟أين تقع هذه املعرفةو ؟طلوب إدارا، وما هي طبيعتهااألمر إىل حتديد املعرفة املناسبة امل
إن حتديد مهمة املؤسسة ونظرا إىل  تداركها؟تاليت ينبغي تلبيتها و الفجوات اليت جيب على املؤسسة أن 

املستقبل مع تعريفات املهام الوظيفية اليت تؤمنها إدارة املوارد البشرية يساعد على حتديد ما إذا كانت املعرفة 
إدارة املوارد البشرية وضع إستراتيجيات إدارة املعرفة ووجيب أن تالواجب إدارا معرفة ضمنية أم صرحية، 

إستراتيجية إدارة املعرفة تركز على  إنف ابتكاريهوفقا ألغراض املؤسسة، فإذا كانت للمؤسسة مشاريع 
تركز على توظيف املواهب، أما يف حالة املعرفة فإستراتيجية إدارة املوارد البشرية  أمااملعرفة الضمنية، 

صرحية فيجب على إدارة املوارد البشرية أن تتبع إستراتيجية نشر املعرفة عن طريق التدريب اليت تكفي ال
ة و تعني ، كما تساعد إدارة املوارد البشرية قيادة املؤسسة على حتديد مصادر املعرفة املطلوباتلسد احلاج

لعاملني، وهي اليت تقيم الصلة بني تقدير املعرفة األساسية املطلوب توفرها يف اأفضل وسيلة حليازا و
التدريب رادمة الفجوات، ولتحديد فرص عاملني فهي تعترب حمدد احلاجات وإستراتيجية املؤسسة و معرفة ال

من املساعدة على احلصول على ذلك من تضييق الفجوات املعرفية والتدريب بو تتمكن عملية التوظيف و
  .  (1)قوة عاملة منسقة مع اخلطط اإلستراتيجية

                                         
  .39 -38 ص ، مرجع سبق ذكره، ص)األسكوا(اللجنة االقتصادية و الجتماعية لغرب آسيا  (1)
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العاملني أعظم قواعد البيانات  كما تعترب عقول ،تعترب املوارد البشرية أهم عناصر إدارة املعرفة
املعلومات، مما يتوجب على إدارة املوارد البشرية يف أية مؤسسة أن تسمح لكل فرد فيها أن يتحدث و

ن يشعر األفراد الذين يقدمون مباشرة و يستفيد من أكثر األفراد و أقدمهم خربة فيها، و يساهم ذلك يف أ
كما أنه من الضروري أن توفر املؤسسة لذوي املعرفة و  ،االحتراممهية ومثل تلك املعلومات املقيدة باأل

خربات، ليس أقلها شراك غريهم مبا لديهم من معارف والكفاءة املتميزة احلوافز املناسبة اليت حتتكم على إ
  . (1)االحترام بعد أن يقدموا ما لديهم من معرفة للغرياحلوافز اليت تضمن استمرار متتعهم ب

كما متارس إدارة املعرفة البشرية دورا هاما آخر أثناء املراحل الباكرة من برامج إدارة املعرفة، وهو 
قواعد، فتساهم بذلك الوضع م معامل برنامج إدارة املعرفة، واملساعدة على إنشاء قرين إدارة املعرفة و رس

  . (2)البيئة األساسية اليت تستعمل و حتكم إدارة املعرفةيف خلق 
لكي تدعم نظرة  ،حتتاج العمليات الداخلية يف إدارة املوارد البشرية إىل إعادة بنائها اهلندسيو

الوسائل اليت تضيف قيمة إىل املعرفة عمليات إدارة املوارد البشرية و و جيب أن تقدم ،املؤسسة إىل املعرفة
و يبني اجلدول التايل التأثري الذي تتركه عمليات إدارة املوارد البشرية يف  ،لق معرفة معاجلةاخلام بغية خ

  . عمليات املعرفة
   

                                         
املؤمتر العلمي الرابع حول الريادة واإلبداع، جامعة  حبث مقدم يف إطار ،إدارة املعرفة التنظيمية، املفهوم واألساليب واإلستراتيجياتحممد قاسم أمحد،  (1)

  .28، ص 16/03/2005 – 15فلوريدا، 
  .39األسكوا، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
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  .تأثري عمليات إدارة املوارد البشرية يف إدارة املعرفة: )03(اجلدول رقم 

  عمليات إدارة املعرفة  منط التأثري  عمليات املوارد البشرية
  خلق املعرفة و تنظيمها  مباشر  تعيينهمتوظيف العاملني و 
  تنظيم املعرفة و تقامسها  مباشر  تصميم بنية املؤسسة

  خلق املعرفة و تنظيمها  مباشر  تدريب العاملني
لني و مكافئتهم عن طريق األجور تعويض العام

  برامج االعتراف و الترقياتو
  استخدامهاخلق املعرفة وتقامسها و  غري مباشر

  استخدامهاخلق املعرفة وتقامسها و  غري مباشر  العاملنيتقييم أداء 
تطوير مهنية العاملني عن طريق الترقية الوظيفية و 

  و الربامج اإلدارية.. برامج اإلرشاد
  تنظيم املعرفة  

  تقاسم املعرفة  غري مباشر
لقاءات اجتماعية ): حتفيزهم(إدارة معنويات العاملني 

  الثقايفاستقصاءات عن الرضا، تطوير 
  استخدامهاخلق املعرفة وتقامسها و  غري مباشر

التطابق مع لوائح العمل و السالمة و كذلك دراسة 
  طرق العمل و نسق ترتيب املكاتب و غريها

  تقاسم املعرفة  غري مباشر

ت مركزية يف يف قطاعا، منهجية إدارة املعرفة مقاربة جتريبية )األسكوا(االجتماعية لغريب آسيا اللجنة االقتصادية و :املصدر
 .33ص  ،2004 ،دول االسكوا األعضاء

كذلك يف ة يف تطوير نظام إدارة املعرفة واحلاجة إىل إشراك إدارة املوارد البشري يبني اجلدول      
عرفة التحفيز املناسب لثقافة املجية إدارة املعرفة خللق البيئة ومواصفة عمليات املوارد البشرية مع إستراتي

  :إىل دفعن طريق الشروع مببادرات نشرها مثل حيازة املعرفة واألخرى 
 .تصميم و تنفيذ موارد املؤسسة و ذلك لتقدمي معلومات دقيقة و حديثة -
إستراتيجية إدارة التدريب مع إستراتيجية إدارة املعرفة، وال ينبغي أن تقتصر على احملتويات و  الءمةم -

اليت ينبغي أن يقتصر هذا على احملتويات و اليت ينبغي أن تكون مصممة لسد الفجوات املعرفية يف 
 ).من داخل أو خارج املؤسسة(و لكن أيضا على منط التدريب و خلفية املدرب  ،املؤسسة

ترتيب  وتسهيل اجتماعات العاملني االجتماعية يف سبيل نشر املعرفة الضمنية و املسامهة يف تصميم  -
و تعمل على تشجيع تبادل األفكار  ،املكاتب حبيث تتوفر على األمكنة الجتماعات العاملني غري الرمسية

  .و تقاسم املعرفة
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  إدارة املعرفة خصائص ومهام أفراد: ثانيا
البشري من أهم األدوات الرئيسية يف إدارة املعرفة، حيث يعترب املورد األساسي للمعرفة إن العنصر 

تنقل حتليلية و تركيبية تنبؤية حتفظ ونشاطات ة وما حيتويه من معارف وخربات ومن خالل العمليات الفعلي
األشخاص القادرين  همعرب أجهزة احلاسوب و األنظمة اخلبرية، وهم الناس أو من يسمون بأفراد املعرفة، و

املستفيد منها، وميثل ان هو املستخدم الوحيد للمعرفة وتطبيقها، ويعترب اإلنسعلى توليد وإنتاج املعرفة و
املؤدية خدام الوسائل التقنية املساعدة والركيزة األساسية يف إنتاج املعرفة، من خالل القيام بالنشاطات و است

  .مجيعها إىل املعرفة
بشكل عرفية يف املؤسسة واملتتوىل كل عمليات إدارة املوارد واألصول الفكرية وة إن إدارة املعرف

املباشر بكل من اإلبداع على الرغم من ارتباطه لذي يعترب مصدرا مثريا لألفكار وخاص الرأمسال اإلنساين ا
  .الرأمسال اخلارجيرأمسال اهليكلي و

ويقوم هؤالء املدراء بتوجيه العاملني إىل  ،رفةالعاملني يف ميدان املعوتضم كال من مدراء املعرفة و
لتحديد با مشروعاا اخلاصة و املشتركة وخلق و ختزين و تطبيق املعرفة يف داخل املؤسسة أو يفساب واكت

  .الدوليةاملشروعات اإلستراتيجية و
على توجيه و مبعىن أدق أن وظيفة مدراء املعرفة نعين إدارة فريق العمل املعريف من جهة و اإلشراف و

  .ختطيط املوارد الفكرية املعرفية وما يتصل ا من أنشطة يف الداخل و اخلارج من جهة أخرى
هارة التقنية يف حقل املعلومات املكل األفراد من أصحاب االختصاص واملعرفة و كما أم أيضا هم

راء شركات االتصال نات ومدمدراء قواعد البيامعلمي النظم واملربجمني ومدراء املشروعات واملعرفة من و
لومات وأصحاب الطاقات الفكرية والتنظيمية واإلبداعية من اخلرباء واملمارسني أخصائيي املعواملهندسني و

  .حمتريف العمل الوظيفي يف خمتلف أنشطة األعمالو

 :املعرفةو عمال قادة  خصائص -1

 صائصمتعددة ميكن إمجاهلا باخليوصف قادة املعرفة و روادها بصفات و: خصائص قادة املعرفة -أ    
  (1) :العشر اآلتية

 .أهداف املعرفةبيئام وم يفكرون يف أعماهلم وإدارا إذ أو ميتلكون رؤية واضحة حول أجندة املعرفة -
 .يثريون احلماس لديهميدعمون أبطال املعرفة وصناعها و -
 .اإلستراتيجيةويل يتضمن املناظري التنظيمية والتكنولوجية ولديهم منظور مش -
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 .ة كقوة مرئيةؤسسأطر العمل امليستعملون العمليات و -
 .يراهنون على جناح املعرفة حىت لو كانت إمكانية قياس املنافع و الكلف صعبة -
 .إعادة هندسة األعمالاالتصاالت الفعالة يف التسويق و يستعملون -
عاملني يستخدمون شبكات الربط الل مع كل املستويات، مع الزبائن واخلرباء وفعايف تفاعل مستمر و -

 .اإلنسانية األوسع نطاقا
 .حيصلون على تكوين فرق العمل اليت يتكون أعضائها من خمتلف التخصصات -
 .الفضول مما جيعلهم حيفزون على اإلبداع و التعلمو االنفتاحعندهم ثقافة  -
            . تغيري السلوكيطورون برامج احلوافز و يعملون على تنمية املوارد البشرية اليت تساهم يف -

  (1) :ينبغي على العمال أن يتمتعوا باجلدارة املعرفية اآلتية :عمال املعرفة خصائص- ب
م احلقائق ميكن فهمها كنتيجة لعملية تعلرفة من املنظور النفسي للمعرفة والتحديد العلمي للمع -

 .الكمياتوعالقاا بالوحدات و
املعرفة من مي احلرج للمعلومات والتقو :اجلوهرية املتعلقة يف أمرين مهاقدرات أساسية يف إدارة املعرفة  -

ات ا اختيار املعلومات و بناء هيكل املعرفة التشاركية داخل اجلماعذأجل التعلم و االتصال وك
القدرات اليت ملعلومات واملعرفة واملهارات وهذا يتطلب إدراك قيمة او ،تشجيع االنفتاح  وحتفيزهو

 .حمفز و من القيام بلعب دور فاعل متكن الفرد
إذ يتم استخدام اخلربات هنا يف عملية التعلم و  ،التعلم املستمراملعرفة والقدرة على االتصال و إبداع -

إدراك دوره يف عملية التفاعل فهم املكتوب و و اء للتعبري اللفظيتتطلب اإلصغوهي عملية االتصال 
 .الفعال يف نقل املعرفة

توجيه اآلخرين وصول إىل املعرفة وإذ يتملك الفرد قدرات البحث السريع يف ال :ختزين املعرفة -
 .للمشاركة فيها وختزينها من قبل مستخدميها يف وسائط التخزين املختلفة

إدراك قيمة املعرفة عندما يتم مشاركة املعرفة فإن ذلك و ،العمل اجلماعي ويكون ذلك: توزيع املعرفة -
و  ملعرفة اجلديدة و حلها بصورة منتظمة عند اآلخرين من خالل دفعهميتطلب القدرة على تضييق ا

معرفة الشركة كإطار عام املعرفة املتشكلة من فرق العمل وإدراك قيمة حتفيزهم للعمل بروح الفريق و
 .قرارات حتوهلااعلة اليت تبتكر حلول املشاركة وإلدارة املعرفة الف
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فهم خربات جديدة، ويتطلب ذلك جلديدة املتولدة يسمح بتعلم وة ايق املعرفطبأن ت وهي: تطبيق املعرفة -
القدرة على استخدام وسائط نقل املعرفة و أساليب دعم ثقافتها التشاركية اليت تعزز من قدرا 

 . اجلوهرية يف صياغة تكاملية
 :عمال املعرفة قادة و مهام 2 - 

  :(1)يلي عمال املعرفة نذكر منها ماقادة وتوجد عدة مهام ل
 .حتديد النواقص و اإلمكانيات و األداء -
 .حتديد األفكار اجلديدة و مقاييس األداء -
 .حسن تنظيمهاتصنيف املوارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات واألموال و -
 .تنفيذهايا املعلومات تدعم خلق املعرفة والتشارك فيها والتأكد من أا البنية التحتية لتكنولوج -
 .أدوات جديدةداخل وميات وتطوير إستراتيج -
 .بناء قاعدة دعم على مجيع املستويات املعرفية -
 .التعاون مع الشخصيات الرئيسية يف املؤسسة -
 .نشر قوة املعرفة الداخلية بشؤون العمل للتغلب على نقاط الضعف -
 .خلق البيئة املناسبة لنشر املعرفة و التشارك فيها -
 .ممارسة إدارة املعرفة -
 .عرض النتائج -
  .بالنجاح االحتفال -

  و االتصال  املعلوماتتكنولوجيا  دعامة: املطلب الثاين
و باتت تلعب دورا رئيسا يف  ،تعد تكنولوجيا املعلومات و االتصال أهم ما مييز عصرنا احلديث

وال غىن للمؤسسة العصرية عنها مهما كان جمال عملها، إال أن كل أنواع الرئيسية لنظم  ،االقتصاد العاملي
املستعملة يف املؤسسات إىل وقت قريب كانت تقوم بتبسيط تدفق املعلومات فقط، يف حني أن املعلومات 

إلدارة املعرفة ألا دف إىل دعم العمل الفكري و إىل حفظ و  بالنسبة تكنولوجيا احلديثة مقيدة خاصةال
  .نشر و خلق املعرفة باملؤسسة
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  ة تكنولوجيا املعلومات و االتصالماهي: أوال
األول هو تكنولوجيا املعلومات، االتصال من قسمني، كون مصطلح تكنولوجيا املعلومات ويت

  .القسم الثاين هو تكنولوجيا االتصالو
تتمثل يف تخدام املعلومات يف أداء العمل وتكنولوجيا املعلومات هي التكنولوجيا اليت تركز على اسو

غريها، فتكنولوجيا والشبكات وقواعد البيانات و software الربجمياتو hardwareاملعدات 
املعلومات ليست سوى أدوات و وسائل يتم استخدامها يف جمال معني لتحقيق أهداف معينة، حيث أن 
استخدامها هو وسيلة و ليس هدفا يف حد ذاته، ويعد الكمبيوتر الوسيلة األنسب لتكنولوجيا املعلومات، 

ى إدخال ومعاجلة البيانات واملعلومات والقدرة على ختزينها الل قدراته العالية علوذلك من خ
  .(1)استرجاعهاو

االتصال فيمكن القول أا جمموع التقنيات أو األدوات أو الوسائل أو النظم   أما بالنسبة لتكنولوجيا
ل املختلفة اليت يتم توظيفها ملعاجلة املضمون أو احملتوى الذي يراد توصيله من خالل عملية االتصا

سموعة أو املكتوبة أو املصورة البيانات امل يتم من خالهلا مجع املعلومات واليت، وايتؤسساجلماهريي أو امل
ملرئية و عملية نشر هذه املواد االتصالية املسموعة أو اتأيت ختزينها مث استرجاعها يف الوقت املناسب، مث و

وقد تكون تلك التقنيات يدوية أو آلية أو الكترونية تبادهلا، املطبوعة أو الرقمية ونقلها من مكان إىل آخر و
  .أو كهربائية حسب مرحلة التطور التارخيي لوسائل االتصال

كانت العامل األساسي  "بثورة االتصاالت"اليت عرفت أن تكنولوجيا االتصال احلديثة و ميكن القولو
بناءا عليه فإنه ال ميكن و ،عامليةالذي أعطى ثورة املعلومات بعدها العاملي من خالل شبكات االتصال ال

الفصل اآلن بني تكنولوجيا املعلومات و تكنولوجيا االتصال، فقد مجع بينهما النظام الرقمي الذي تطورت 
هو ما نلمسه واضحا يف حياتنا ات االتصال مع شبكات املعلومات وإليه وسائل االتصال، فترابطت شبك

و ما نتابعه على شاشات ألفون أو عرب األقمار االصطناعية، اليومية من خالل التواصل عرب شبكات الت
  .التلفزيون من معلومات تأيت من كل مكان يف العامل

النتيجة الراهنة لثورة املعلومات هي اندماج تقلباا املختلفة مع وسائل االتصال من أجل مزيد من و
  .لوجيا االتصالالتسيري على املستخدمني من اجلمهور ما أدى إىل ظهور مفهوم تكنو

 االتصالأدوات تكنولوجيا املعلومات وووسائل : ثانيا
التطبيقات، ات أمهها الكمبيوتر والربامج واالتصاالت على عدد من التقنيتقوم ثورة املعلومات و

جعل عملية نقل  مجيع أحناء العامل، ممايف األجهزة املتطورة حيث انتشر الكمبيوتر و ،التحتية كذلك البين
  .النص أمر غري مستحيل بواسطة ما يعرف بوسائل االتصال املتعددة أو الوسائط املتعددةالصوت والصورة و
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  Multimédiaمفهوم وسائل االتصال املتعددة  -1
يطلق تعبري وسائل االتصال املتعددة  على منتوج معني أو خدمة متزج بفضل الترمجة أي اللغة 

الفيديو و الصور النص األصوات و: تثمر منفصلة مثلية معطيات معينة كانت من قبل تساملعلوماتية أو الرقم
يكون العمل على وسائل االتصال املتعددة تفاعلي على العموم، حيث الفوتوغرافية و الرسوم و غريها و

 هاقواعد مع كونيبحر عرب بناء متفرع بكل حرية، خدم االنتقال من خدمة إىل آخري ويستطيع املست
  .التطبيقات الكثريةنص، صوت، صورة، فيديو، و –بسيطة األساسية 
الرقمي باإلمكانات املقدمة على شكل خدمات جديدة يطال مجيع جماالت النشاط  التوسعهذا إن 

 الطب املتلفز، اخلدمات اإلدارية عن بعد، التجارة االلكترونية، :االقتصادي أو اليت ختدم املصلحة العامة
  .اخل...خارجها، املكتبات االفتراضية، املعامالت االلكترونية ت داخل املؤسسة وتبادل املعطيا

و  (CD ROM)ميكن القول أن الركيزة األساسية هلذا املزيج االتصايل هو القرص املضغوط و
بصفة خاصة ثانيا و األهم هي الشبكات وو ،ترالذي ميكن قراءته بواسطة قارئ متصل جبهاز كمبيو

  . (1)تعترب أهم وسيلة متعددة على اإلطالقاإلنترنت اليت 
هو و (Digital virtuel disc)باإلضافة إىل ظهور دعائم أخرى مثل القرص الرقمي املتغري 

إرسال تسمح للهواتف النقالة باالتصال واإلحبار يف اإلنترنت واليت جمموع بروتوكوالت ومواصفات و
أيضا ميكن وضع اإلنترنت يف السيارة ألجل اجليب، ويسمح بوضع اإلنترنت يف  الربيد االلكتروين، مما
  . حالة الطرقاتروين، أو معرفة األحوال اجلوية وتفحص الربيد االلكت

 :احلاسوب -2
ا وظيفة  حمددة عرف احلاسوب بأنه نظام يتكون من األجهزة املستقلة و املترابطة معا، تؤدي كل منه

منتظم من خالل فيما بينها بأسلوب متناسق و جهزةتعمل هذه األ (Hard ware) يطلق عليها معدات
  : (2)الربجميات و ميكن تصنيف احلواسيب إىل عدة أنواع، ميكن تلخيصها يف

قدرا على ب و متتلك قوة ذاكرة كبرية جدا وتعترب من أضخم أنواع احلواسيو: حواسيب ضخمة-أ
وتستخدم يف املشاريع الكبرية  ناتمعاجلة البيانات فائقة، لذلك فهي تتعامل مع كميات هائلة من البيا

هي حواسيب ال تدار من قبل شخص واحد إمنا من قبل عدة أشخاص يف وقت واملؤسسات املالية و
  .متزامن

انع وتكون قدرا يف تستخدم يف اجلامعات أو املدارس أو املص :الصغريةاحلواسيب املتوسطة و - ب
  .كذلك تكلفتها أقلذاكرة أقل من احلواسيب الكبرية والاملعاجلة و
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تزودها اسيب اليت تقوم بتجهيز برجميات وهي عبارة عن حوو: serveurاحلاسوب اخلادم  -ج
  .أو مواقع عرب الويب مؤسسةحلواسيب أخرى من خالل شبكة حواسيب داخلية لل

  .نقلها من مكان إىل آخرة عن حواسيب مكتبية يسهل محلها وهي عبارو :احلواسيب الشخصية - د
عي عبارة عن حواسيب مكتبية و هلا قدرة على الرسم البياين فائقة  :حواسيب حمطة العمل -هـ

 .املعادالت الرياضية و بالتايل فهو متعدد املهام
و هي عبارة عن حواسيب متطورة جدا و تقوم بأعمال معقدة،  :احلواسيب فائقة القدرات - و

 .وبالتايل تعترب أكثر أنواع احلواسيب تكلفة
  :احلاسوبشبكات  -3

تستخدم شبكات احلاسوب يف أيامنا هذه يف مجيع ااالت، فهي عبارة عن جمموعة من احلواسيب 
تتشكل من حاسوبني أو أكثر موصولة مع بعضها حبيث تستطيع االتصال فيما بينها، هذا الربط الذي يتم 

شكل مشترك، وهناك أنواع عادة بواسطة األسالك يسمح للحواسيب املشتركة يف الشبكة استخدام  املواد ب
 :(1)من شبكات احلاسب ميكن تصنيفها يف جمموعتني

  شبكات االتصال: اموعة األوىل
هي اليت تستخدم يف نقل البيانات و املعلومات و األصوات و الصور املرئية و تعتمد تلك الشبكات و

  .على تكنولوجيا احلاسبات للمساعدة يف عملية النقل
  بكات التشغيل املوزعةش: اموعة الثانية

موارد الشبكة من قواعد بيانات وبرامج  تنشأ تلك الشبكة خلدمة عملية املشاركة يف مجيعو   
  .يتم استخدام تلك الشبكات يف مجيع ااالت سواء كانت خدمية أو إنتاجيةطابعات وغريها، و

  software: الربجميات-  4
ة، وهذه احلواسيب ؤسستلعب احلواسيب دور مفيد يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات يف امل   

حتتاج إىل برجميات لكي تؤدي عملها املطلوب و يعرفها العلي بأا عبارة عن املكونات املادية 
 (2):يوجد نوعني رئيسيني مهاوللحاسوب ما ينبغي عمله و كيفية اجناز الوظائف املختلفة، 

جتعله قادرا على وهي الربامج اليت تشغل احلاسوب و : System softwareبرجميات النظام   - أ
يتم احلصول عليها عن طريق بيانات و استرجاعها من الذاكرة وتنفيذ العمليات، مثل ترتيب ال

 .موردي األجهزة

                                         
  .90، صالسابقاملرجع   (1)
  (2) .218العلي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص عبد الستار  
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ألجور برامج اة مثل ؤسسهي الربامج اليت تقوم بتشغيل بيانات املو :برجميات التطبيق - ب
ة ؤسسالتنبؤ، ميكن إعداد برامج التطبيق بواسطة العاملني يف الربجمة باملواحملاسبة، برامج التصنيع و

 .نفسها أو احلصول عليها جاهزة
 أنظمة تكنولوجيا املعلومات -5
 :يلي توجد ثالث شبكات لالتصال نذكرها فما  
 :شبكة اإلنترنت  - أ

ميكن ة يف آالف األماكن حول العامل، واإلنترنت هي جمموعة من ماليني احلواسيب منتشر  
ات أو عند األفراد استخدام حواسيب أخرى للعثور على معلومات ؤسسملستخدمي هذه الشبكة سواء يف امل

ميكن أن بروتوكوالت ب املستخدم، وذلك سبب وجود نظم وأو املشاركة يف ملفات وال يهم نوع احلاسو
  . (1)حتكم و تسهل عملية املشاركة

لألفراد ات وؤسسختلف أنواع املعلومات للممن هذا املنطلق فإن شبكة اإلنترنت تعترب أكرب مزود ملو
  .يف الوقت احلاضر، حيث أصبحت شبكة اإلنترنت أم الشبكات

 : شبكة اإلنترانت -ب 
وجودين فيها فقط من االستفادة من هي  شبكة خاصة ملؤسسة أو شركة متكن املستخدمني املو  

خدمات الشبكة، وال تسمح ألي مستخدم من خارج املؤسسة أو الشركة من االستفادة من خدمات هذه 
نت يف الواقع هو االشبكة، و بالتايل تعمل على محايتها من عبث أي شخص من خارج املؤسسة، و اإلنتر

ستطيع العاملون يف هذه املؤسسة وحدهم الوصول نسخة مصغرة من شبكة اإلنترنت تعمل داخل املؤسسة ي
نت تسمح للمؤسسة أن تكون على اتصال بشبكة اإلنترنت اإىل املعلومات املوجودة فيها، كما أن اإلنتر

دون أن تتأثر باملشاكل اليت يسببها املستخدمون من اخلارج بسبب الوصول إىل املعلومات اخلاصة داخل 
  .شبكة املؤسسة

  :نتاا األساسية اليت تتمتع ا شبكة االتصال الداخلية  اإلنترمن أهم املزايو
 ا احلصول على املعلومات يف الوقت احلقيقي أو فور حدوث احلدث املتعلق. 
 رفع كفاءة عمليات االتصال و اختاذ القرار. 
 باختصار يسهم يف تسريع عمليات التشغيل و املسامهة يف زيادة تلقائية العمليات األمر الذي

فيض التكاليف و ة سوف يؤدي إىل ختؤسسميكن القول أن وجود هذه الشبكة داخل امل
  .زيادة قدرا التنافسيةيساهم يف تنسيق وإدارة عمليات املنشأة و

   
                                         

  .221،ص السابق املرجع  (1)
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 (1) :شبكة اإلكسترانت  - ج
اخلاصة باملتعاملني والشركاء واملزودين  شبكة اإلكسترانت هي الشبكة اليت تربط شبكات اإلنترنت  

األحباث الذين جتمعهم شراكة العمل يف مشروع واحد أو جتمعهم مركزية التخطيط وتؤمن هلم مراكز و
 .تبادل املعلومات و التشارك فيها دون املساس خبصوصية اإلنترنت احمللية لكل شركة

  بني هذه الشبكات الثالث الفرقلكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو و
الثالث إذ تربط بني كل املشتركني فيها حول العامل عن طريق كانت اإلنترنت هي أوىل الشبكات 

  .الشبكة
نت تربط بني موظفي شركة واحدة، وتفصل بينهما تبعتها فيما بعد شبكات اإلنترانت اليت كاو   

بني اإلنترنت أجهزة تدعى جدران النار تقف حاال أمام دخول املستخدمني من خارج الشبكة ما مل و
ة، وقد ظهرت شبكات اإلكسترانت يف ؤسسظيفي للنفاد إىل شبكة اإلنترانت يف املحيملوا التصريح الو

) تعليم، جتارة، تسويق( من نوع ما  مؤسسةالفترة األخرية كتطبيق يربط بني شبكات اإلنترانت اليت تربط 
  .متصلة باإلنترنت

  الثقافة التنظيمية  ةمادع: الثالث املطلب
بارزا يف حياة املؤسسات ملا هلا من دور فعال يف حتديد كفاءة و فعالية تلعب الثقافة التنظيمية دورا 

سلوك العاملني و تزداد أمهيتها أكثر يف املؤسسات اليت تركز على املعرفة كميزة تنافسية هلا أو ما يطلق 
من خالل مسامهتها الرئيسية يف خلق املعرفة اجلديدة أو يف نشر و " املؤسسات اخلالقة للمعرفة"  ب عليهم

  .تبادل املعرفة املوجودة
  مفهوم الثقافة التنظيمية: أوال

تعد الثقافة التنظيمية من املوضوعات اليت تلقى اهتماما واضحا يف اآلونة األخرية، ومن أجل اإلحاطة 
 :البد من التعرف على مجلة من املفاهيم و املتمثلة يفنظيمية  قافة التمبفهوم الث

 :تعريف الثقافة التنظيمية -1
عن جمموعة مشتركة من املعتقدات والقيم غري الرمسية عبارة :ميكن القول أن الثقافة التنظيمية هي

ساسية يترتب عليها سلوكيات تشكل القواعد األاجتاهات، و ترسيخواملدركات اليت تشكل انطباعات و
 اتؤسسمل، كعناصر تدعم أداء العاملني يف ا"الفاعلية و الكفاءة"ت وفق أسس ؤسساألداء العاملني يف امل

وفق أسس الفاعلية و الكفاءة كعناصر تدعم األداء اجليد إذا كانت الثقافة التنظيمية السائدة تشجع على 

                                         
، جانفي 1، عدد 14، جملة اجلامعة اإلسالمية، جملد تكنولوجيا املعلومات احلديثة و أثرها على القرارات يف منظمات األعمال" عصام البحيصي دراسة بعنوان  (1)

  .161، ص2005
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تطور أو ختلف و اتؤسسملتوجهات اكعامل مؤثر يف ذلك، فقد اكتسب مصطلح الثقافة التنظيمية بريقه 
   .(1)مستوى أدائها

 ،العاداتلى املعرفة واملعتقدات والفن واألخالق والقانون ومل عتذلك الكل املركب الذي يش
  . (2)قدرات أخرى يكتسبها اإلنسان بصفته عضو يف املؤسسة إي
 :أمهية الثقافة التنظيمية -2

، حيث تشكل الثقافة ملؤسسةكافة أنشطة ايف  املؤثرقافة التنظيمية إىل دورها يرجع أمهية الث" 
م مع الثقافة التصرف بطريقة تنسجلية التفكري والتنظيمية ضغوطا على العاملني باملنظمة للمضي قدما يف عم

  (3):والىت  ميكن إمجاهلا يف ملؤسسةالسائدة با
 .االسترشاد اباعها ولعاملني يشكل هلم مناذج السلوك والعالقات اليت جيب إتدليل لإلدارة و ا -
 .خدمة العميلالعمل و ةوكيات خالقة كالثقافمتنح املنظمة امليزة التنافسية إذا كانت تؤكد على سل -
 .للتغيري و تزيد قدرا على مواكبة التطورات اجلارية من حوهلا ؤسسةتؤثر على قابلية امل -
 .الواحدة وينظم أعماهلم و عالقام و إجنازام ؤسسةإطار فكري يوجه أعضاء امل -
ذا أكدت اعتزاز العاملني ا خاصة إ، فهي مصدر فخر وؤسساتها من املعن غري ؤسسةمتيز مالمح امل -

 .التغلب على املنافسقيم االبتكار والتميز والريادة و
إن ني الطموحني، لماجلذب العتسعي الرائدة  ؤسسةتسهم يف استقطاب العاملني املتميزين، فامل -

اليت تكافئ التميز  ؤسساتالتفوق فتشتري العاملني املبدعني و املاليت تتبىن قيم االبتكار و ؤسساتامل
 .ينظم إليها العاملون

 . اطموحااعد اإلدارة على حتقيق أهدافها وتس -
  أنواع الثقافة التنظيمية: ثانيا

التنظيمي و تشخص درجة العالقة  أدبيات الفكرهناك عدة أنواع من الثقافة التنظيمية اليت متيزها 
قادا من ة وؤسسأفراد امل بهلة ما يشارك ية تعد حصياتالتأثري الذي تتسم به كل منها، فالثقافة املؤسسو

  .معتقدات و قيم و معايري و مضامني توجه السلوك و حتدد الوسائل و البدائل املقبولة لتحقيق األهداف
   

                                         
  .6ص ،2003،وهران، اجلزائر دار غريب للنشر والتوزيع، ،القيم الثقافية و التسيري عيد بوفلجة ، (1)
، 2000 ، رسالة ماجستيري، جامعة جدة،قطاع الصناعة الكيماوية ىإدارة اجلودة الشاملة عل لتنظمية يف التطبيق،دور الثقافة ا بالل ممدوح ،اخليمي، (2)

   .60-58 ص ص
.657  - 656 ص  ص ،دار املريخ، الرياض ،ترمجة حممد الرفاعي ،مدخل متكامل: اإلدارة اإلستراتيجية جاريث، وجونز شارل هلز )3(  
  



  إسهامات إدارة املعرفة يف تدعيم القدرة التنافسيةثالث                                                                                         الفصل ال

 
96 

 

على التكيف مع البيئة  الثقافة التنظيمية تنقسم إىل نوعني رئيسيني حسب قدرافهناك من يرى بأن 
  (1):مها و املستجداتاحمليطة و

ة القدرة على التكيف مع التغريات البيئية ؤسسهي اليت تتضمن اختاذ إجراءات متنح امل :الثقافة املرنة -1
ة، فالقادة ؤسسلتطوير كفاءات املفضال عن تشجيع العاملني على إجياد و اغتنام الفرص اجلديدة 

ة مبا يف ؤسسالذين ينتهجون الثقافات املرنة يكتسبون القدرة على طرح تغريات على نظم تشغيل امل
 الىت تغرياتمن التكيف مع امل ةؤسسة و هيكلها، مما ميكن املؤسسذلك التغريات يف إستراتيجية امل

ات اليت تنتجها أن تبقى و ؤسسملرنة الفرصة للمحتدث يف البيئة اخلارجية، ومن مث تتيح الثقافة ا
 .تستمر يف البيئات املتغرية اعتمادا على أدائها العايل

تعاين املنظمات اليت تنتهج األمناط الثقافية اجلامدة من العديد من املشاكل  :الثقافة اجلامدة -2
يجي جديد نظرا إلمكانية ة عن اختاذ اجتاه إستراتؤسسعجز قيادة امل جند اإلستراتيجية اليت من أمهها

منافسني جدد أو تقنية جديدة تتطلب مثل هذا التغري، كما إن الثقافات اجلامدة  إجياد و، أتغري البيئة
ال يترتب عليها تطوير اهليكل التنظيمي حسب احتياجات اإلدارات و األقسام املختلفة، حيث 
يعتاد القادة بعد االنتهاء من تشكيل هياكلهم التنظيمية على استخدام الطرق التقليدية يف إدارة 

ادرا ما يتعرفون على تأثري اهلياكل العامة على القواعد السلوكية و القيم الثقافية، حيث العمل و ن
  . ة قد يعزز التطور الذايتؤسسأن اهليكل التنظيمي للم

  (2) :فيما يلي تنحصر أهم أنواع الثقافة التنظيمية هناك من يقول أنو

السلطات، فالعمل يكون منظما، ويتم يات وافة اليت حتدد فيها املسؤولهي الثقو :الثقافة البريوقراطية  - أ
 .االلتزامدات، وتتسلسل السلطة بشكل هرمي وتقوم هذه الثقافة على التحكم والتنسيق بني الوح

املخاطرة ة بؤسساملفيها بيئة العمل املساعدة على اإلبداع، يتصف أفراد ز تتميو: الثقافة اإلبداعية  -  ب
 .يف اختاذ القرارات و مواجهة التحديات

تعاونة وتوفري املساعدة بني العاملني، فيسود جو األسرة املتتميز بالصداقة و: الثقافة املساندة  -  ت
 .التعاون، ويكون التركيز على اجلانب اإلنساين يف هذه البيئةة الثقة واملساواة وؤسسامل

فينتشر ليس على النتائج اليت تتحقق،  الهتمام على طريقة إجناز العمل ويقتصر ا: ثقافة العمليات  -  ث
الناجح هو األكثر دقة وتنظيما الفرد ر واحليطة بني األفراد، والذين يعملون على محاية أنفسهم واحلذ

 .اهتماما بتفاصيل عملهو

                                         
.136ص ،1997 مصر، ،دار الفجر للنشر ترمجة السيد سعادة، ،إستراتيجية التغيري ويلسون دفيد،    (1)  

  .103 -102صنسيم محودة، مرجع سبق ذكره، ص   (2)
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حتاول استخدام وإجناز العمل وتم بالنتائج وتركز هذه الثقافة على حتقيق األهداف : ثقافة املهمة  - ج
  .نتائج بأقل التكاليفاملوارد بطرق مثالية من أجل حتقيق أفضل ال

  .أساليب دعم الثقافة التنظيمية إلدارة املعرفة: ثالثا
قة تعتمد عملية خلق املعرفة على الثقافة السلوكية السائدة يف املؤسسة على هيكلها التنظيمي، فالعال

هذه والوحدات، ول الفرق والتفاعل بني األفراد اإلشراف حتد من فرص تشكياإلدارية القائمة على األمر و
  .من االعتبارات الضرورية يف نقل املعرفة و خلق معرفة جديدة

التشارك م بعدم املرونة يف نقل املعرفة وكما يقوم اهليكل التنظيمي اهلرمي على أسس بريوقراطية تتس     
من أجل  بتدفقهات حمدودة سوف لن تسمح فاألوامر اإلدارية اليت تقضي بنقل املعرفة الرمسية عرب قنوا، ا

  .تطبيق املعرفة و جعلها أكثر مالئمة لالستخدام يف تنفيذ أنشطة املؤسسة
 جند جعلها متمشية مع عصر االفتراضيةاملستخدمة يف اهليكلة اإلدارية ومن ضمن األساليب و

فادة من أرائهم ليتم توليد أفكار جديدة منها واإلل احلصول على أفكارهم املعرفية واستقطاب اخلرباء من أج
تربز أنشطة أساسية مثل ية، ويف هذا السبيل اتمقترحام كحلول لإلشكاليات اليت تواجهها النظم املؤسس

  .التحليل لتلعب دورا كبريا يف توليد تلك األفكارالفهم والتفسري و
ا ومع ذلك فإن ما يتم احلصول عليه من معرفة جديدة ال ميكن ألفراد املؤسسة عموما االشتراك ا م

علومات رمسيا البد من تربيرها عليه من أجل تثبيت املبوا رمسيا على مستوى املؤسسة وثا ومل يتم إقراره
  . إقرارها لكي تتحول إىل معرفة صاحلة للتطبيق يف عمليات ومنتجات املؤسسةو

تكاملها رفعها وة الداخلية واخلارجية وتكمن قدرة املؤسسة التنظيمية يف كفاءا على إدارة املعرفو
  .ذاا بفاعلية و كفاءة  دألداء مهام إنتاجية حب

ادر والكفاءات واخلربات داخل تعين القدرة هنا دور اإلدارة اإلستراتيجية يف التبين املناسب للمصو
و ذلك  خارج املؤسسة و العمل على تكاملها و إعادة صياغتها ملطابقتها مع متطلبات عصر االفتراضيةو

  .(1)ةتتبعها املؤسس التالية اليت ملراحلاوفقا 
التحفيز إليها باعتبارها موردا هاما الستمرارية واليت تضمن إدراك أمهية املعرفة و :مرحلة املبادرة

 .امليزة التنافسية
عن تراكمها مما يتطلب غربلة املعلومات الناجتة واليت تتمثل يف تزاحم املعلومات و :مرحلة النشر
 .سياساتعايري وحتفيز اإلبداع وفقا مل

                                         
.285–283ص ص مرجع سبق ذكره،، رؤية مستقبلية لدور اختصاصي املعلومات يف إدارة املعرفةنعيمة حسن جرب رزوقي،    (1)  



  إسهامات إدارة املعرفة يف تدعيم القدرة التنافسيةثالث                                                                                         الفصل ال

 
98 

 

ا هاما يف مراقبة تدفق املعرفة وسبل الوصول إليها وبناء قواعد تلعب التقنية دورو :مرحلة التكامل
 .رسم خارطة لتوزيعهااملعرفة و

الثقة من أجل التشارك بني يكون حمورها األساسي التعاون والتوحيد و: مرحلة التكامل اخلارجي
  .خمتلف املؤسسات

ية سواء داخل البلد الواحد اترحلة يف اختالف ثقافات و أهداف النظم املؤسسن صعوبة هذه املكمتو
  .(1)أو على املستوى الدويل

ملؤسسة من اب اخلاصة إن األمر يتطلب إدارة و تشجيع االبتكار أو اإلبداع معا يف هيكلة إدارة النظم
ة، أن املعرفة ليست جمرد وثائق ميكن التسليم حبقيقة هام هالتطور، وبالتايل فإنأجل استمرارية البحث و

  .برامجوملفات و
جتارب تكمن يف  عقول كفاءات مات يتم تقامسها مع مجلة خربات ومبعىن أدق هي أوعية معلوو

العمل جتهيزها وفق تقنيات املعلومات واالتصال و بشرية من فئة عمال املعرفة و تقع على املؤسسة مسؤولية
ويلها من ضمنية إىل صرحية و عد حتب) اإلنترنت و األنظمة اآللية(رها يف هيئة خدمات معلوماتية على تواف

  . العكس من أجل توظيفها للرفع من مستويات األداء
بناءا على ذلك فإن اهليكلة التنظيمية للنظم املؤسسية يف عصر االفتراضية  تتكون من عدة وظائف و

تطبيق إستراتيجية معرفية تتضمن كل أنشطة املنظمة لصياغة وة للمعرفة و اليت إبتداءا من اإلدارة اإلستراتيجي
  .التقنية من مصادرها يف داخل املؤسسةفكرية و التنظيمية واإلبداعية ودف إىل تنظيم و استثمار املوارد ال

كذلك بناء إضافة إىل تنظيم املعرفة و ترتيبها و تصنيفها و تنسيق عمليات تدفقها عرب قنوات حمددة، 
أنظمة املعرفة أي مبعىن اإلشراف على ختطيط و تصميم و تشغيل األنظمة احلاسوبية اليت تستند إىل قواعد 

اليت تتكون عادة من أنظمة م املؤسسية واملعرفة و دعم اجلهود األخرى الستكمال البنية التحتية هلذه النظ
تطوير أيضا تنمية و، ومساندة القرارات اجلماعية أنظمةأنظمة املعلومات اإلدارية وية واملعلومات التنفيذ

والعمل على استمرارية تعليمها وتدريبها، وإدارة العقل اجلماعي مبعىن تنمية املوارد البشرية الفكرية 
الوسائط املتعددة الرقمية اليت تستهدف أكرب مسامهة ممكنة للمعلومات يف حتقيق امليزة التنافسية املعلومات و
املؤكدة، سواء من خالل تقليل نسبة كلفة املعلومات من هيكل التكاليف الكلية أو من خالل  اإلستراتيجية

  .ارتباط املعلومات بكل أنشطة تكوين القيمة للنظم املؤسسية

                                         
  .285ص  ،السابق املرجع  (1)
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إنتاج ق ثقافة إجيابية داعمة للمعرفة والعامل التنظيمي يعترب معجم يف إدارة املعرفة عن طريق خلو
بناء شبكات فاعلة يف اخلربات  الشخصية وة باملعرفة وتمع على أساس املشاركتقاسم املعرفة و تأسيس ا

  . (1)العالقات بني األفراد و تأسيس ثقافة جمتمعية تنظيمية داعمة للمعرفة
فليست التقنية هي اليت تلعب الدور احلاسم يف املعرفة و إمنا الثقافة التنظيمية سواء كانت الفردية أو 

هم الذين ن األفراد العاملني يف املؤسسة ون قسما كبريا من املعرفة موجود يف أذهاية، حيث أاتاملؤسس
 من حيث عن طريق توظيف األفراد املؤهلني يكون خلق للثقافة اإلجيابية الداعمة للمعرفةيولدون املعرفة، و

  .حشد مهمهم باحلوافزاملعرفة واخلربة والقدرة على توليد املعرفة و
املعتقدات اتمعية تؤثر تأثريا بالغا على عملية اختاذ و ية اليت تتكون من القيماتفة املؤسسأما الثقا

  .القرارات بشكل عام
يقدر جهود خ تنظيمي مناسب قائم على الثقة ولتوليد ثقافة مؤسسية جتاه املعرفة البد من وجود مناو

نقلها من مفهوم العقلية التقليدية و يتطلب تغيريو هذا  ،أفراد املعرفة و يشجع على تشارك املعرفة الثقافية
تقاسم تاختزان املعرفة إىل مفهوم تقاسم املعرفة، كما يتطلب أيضا وجود نظام حوافز مع األفراد اليت 

املعرفة، وقد يكون احلافز سليب من خالل التخويف أو إجيايب من خالل الدفع احلايل، يضاف إىل ذلك 
 التمكني الذي يعينة من خالل إتباع سياسة التسامح وة التشاركيعلى تنمية الثقاف ملؤسسةضرورة تركيز ا

مة الشبكات واالتصال املفتوح إقاوثوق باإلرادة الختاذ القرارات والثقة والإطالق العنان للطاقات البشرية و
   .(2)االهتمام باألفراد املوهوبنيوالتقدير واالعتراف والتنوع و

                                         
  .78، ص 2005األردن،  ، دار األهلية للنشر،إدارة املعرفة مدخل تطبيق سلطان، كرمايل  (1)
  .15 -14صاألسكوا، مرجع سبق ذكره، ص   (2)
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  يف بناء القدرات التنافسية مسامهة إدارة املعرفة: املبحث الثاين
يف سوق يتسم حبدة املنافسة  حتقيق التفوق التنافسي  إىلتسعي املؤسسات من خالل تطبيق إدارة املعرفة    
رأس مال فكري ال تستطيع املؤسسات األخرى على تلك ال يتحقق إال من خالل توليد املعرفة اليت متذلك و

كسب العديد من الزبائن يف إطار تطبيقها إلدارة معرفة يسمح هلا  تقليده، فمعرفة املؤسسة لتركيبة الزبون
األول كان بعنوان املعرفة كمورد إستراتيجي لتدعيم  : سنتطرق إىل املطالب التاليةالزبون، من خالل هذا 

معرفة أما املطلب الثالث فتناول إدارة  ، لعملية اإلبداع دارة املعرفةإدعم فتناول القدرة التنافسية، أما الثاين 
    . املعرفة على القدرة التنافسيةطلب الرابع تناول أثر إدارة الزبون كمورد لتدعيم القدرة التنافسية، أما امل

  املعرفة كمورد إستراتيجي لتدعيم القدرة التنافسية: املطلب األول
  توليد املعرفة: أوال

التنافسية  استخدامها من املصادر األكثر أمهية لتحقيق امليزةتوليدها ودرة على القتعترب املعرفة و
 1995الصادرة عام  مايف دراسته nonaka و    takeuchiقد أشار كل من ، ولمؤسسةاملستدامة ل

ذي التنافسية تكمن يف إمكانية توليد املعرفة لتقود إىل اإلبداع ال قدرةإىل أن العالقة األساسية بني املعرفة و ال
  .يقدم بدوره أسس امليزة التنافسية

عمليات متتد بني حتدي اإلبداع وبني يوضح ماركوردت أنه ميكن توليد املعرفة من خالل عدة و
من خالل التجريب ميكن تم اكتشافه من خالل حل املشكلة ويرى أن نوع  املعرفة الذي يالبحث اجلاد، و

لذلك يع توليد املعرفة بدون األفراد وال تستط ؤسسةأن امل، أي ؤسسةأن يكون األكثر قيمة بالنسبة إىل امل
حتفزها، بل جيب عليها توفري البيئة اليت يقوم األفراد ا و ملعرفةأن تدعم نشاطات توليد اؤسسة جيب على امل

تنفيذ األنشطة التالية لتحويل  coukesيقترح وأن تكون عملية حتويل املعرفة فعالة،  املناسبة لذلك جيب
  :(1)عن طريق املعرفة الضمنية إىل معرفة معلنة

  إدارة اجتماعات غري رمسية تساعد على ختفيف حدة التوتر الذي يسود العالقات الرمسية
، كما أا تساعد على التخلص من أي حالة من ؤسسةالقائمة بني املديرين و املستشارين يف امل

 .امجة عن طرح أسئلة استفسارية حول موضوع ماحاالت اإلرباك الن
  ازات و التناظر الوظيفي و سرد القصص من أجل شرح و تفسري املفاهيم الضمنيةاستخدام ا

 .اليت ميتلكها املديرون و املستشارون
  ترمجة املعرفة الضمنية اليت مت شرحها من خالل ربطها بأنظمة التعويض و املكافأة، تعويضا عن

 .الطاقة املخصصة لتنفيذ العمليةالوقت و 

                                         
إطار املؤمتر ، منوذج مقترح للمنظمات األردنية، حبث مقدم يف أثر بيئة تفعيل املعرفة يف املنظمات الرياديةشوقي ناجي جواد، هيثم علي حجازي،   (1)

  .08، ص 2010أفريل  29-26العلمي الدويل السنوي العاشر الريادة يف جمتمع املعرفة، جامعة الزيتونة، األردن، 
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  استخدام البين أو اهليكليات املنظمية املرنة أو الشكلية، بالبنية املنظمية املرنة ميكن أن تصبح بنية
كلية عند بدء املشروع، كما أنه ميكن أن تعود لتصبح مرة أخرى مرنة عند االنتهاء من 

متساوية أمام املديرين و املستشارين كي  املشروع، أما البنية الشبكية فإا تسمح بوجود فرصة
 .يشركوا زمالءهم فيما ميتلكونه من معرفة

 دف تشجيع األفراد على وافآت إدخال أنظمة املك التعويض يف عملية تقييم املهارات، وذلك
 .حتويل املعرفة الضمنية اليت ميتلكوا إىل معرفة معلنة

 دام تطبيقات جمموعة احملادثة مثلاستخ lotus notes تقنية الربيد اإللكتروين من أجل و
املستشارين على الوصول إىل الدروس ضمنية، كما جيب تشجيع املديرين وخزن املعرفة ال

يتم فهمها على أا عملية توسيع املعرفة اليت مت توليدها ، املتعلمة املخزنة يف قواعد البيانات
التشارك يف اخلربة أو احلوار واحملادثة، وعلى مستوى اجلماعة خالل على يد األفراد و بلورا 

  .جمتمع املمارسة
الذي و penroseاملستندة إىل وفرة املوارد هو الباحث  املؤسسةكان أول من تعرض إىل نظرية 

وي الشأن من الباحثني يف جمال توليد املعرفة، وتركز هذه ذنظريته تشكل حالة متداولة بني  صبحتأ
إىل طريق النمو  ملؤسسةت، مما يدفع اؤسساغري امللموسة يف املعلى تراكمية املوارد امللموسة و النظرية

املستندة إىل وفرة املوارد مع امليزة التنافسية اليت تتولد يف منظمة األعمال  ؤسسةتتناغم نظرية املوالتقدم، و
  .ما تزال شغل بال منظمات األعمال من خالل موجوداا و قدراا، إذ أن قضية تراكمية املرنة الفريدة

للعاملني األعمال يف هذا اال هي املعرفة املساندة  ؤسسةيعترب رأس املال املورد ذات األمهية البالغة مل
املورد املعريف كواحد من أهم املوارد اليت  porterاملعرفة اإلدارية، وقد وصف واخلدمات التسهيلية و

، ولو حمدود إىل حد ما طور كل ، ومن منظور ثاينملؤسسةلتنافسية اخلاصة باتسهم  يف بلورة صورة امليزة ا
على تعلم كيفية توليد املعرفة، حيث يتقارب  ؤسسةمنوذجا يساعد إدارة امل takeuchiو  nonaka من

  penrose (1)نظرية املستندة إىل وفرة املوارد اليت وضعها المع حمتوى  وحاألمنوذج املطر
اآلراء املتعلقة بعملية توليد املعرفة يف قطاع اإلنشاءات، باعتباره من طور أكثر األفكار و وناقش فونك و

دور ختصص احلدود متعددة األنظمة، ذلك أن أمهية و القطاعات اليت تتفاعل أنشطتها من خالل فرق العمل
تركز العمليات األخرى، واالنطالق إىل خالل ممارسة التفاعالت املتنوعة بني أعضاء الفريق الواحد تعد منصة 

عملية تطوير اإلنتاجية يف املنظمات كبرية احلجم، كما فظ تكاليف اإلنتاج وخاملعرفة و  عملية التشارك يف
تبادل املعلومات عرب شبكة األعمال االجتماعية و االتصال ود املعرفة خالل عمليات التفاعل وتنشط عملية تولي

                                         
09، ص املرجع السابق (1)  



  إسهامات إدارة املعرفة يف تدعيم القدرة التنافسيةثالث                                                                                         الفصل ال

 
102 

 

ليات التوسع يف السوق ل التركيز على رأس املال البشري لتسهيل عمزيادة املعرفة ميكن أن يتعزز من خال
ات ؤسسالتشارك فيها إحداث التغيري يف تركيبة مجاعات العمل، فاملتتطلب عملية توليد املعرفة والتنافسي و

عن ون من أجل الكشف ات تسعى إىل التعاؤسسهذه امل اجلماعات يف أنصغرية يف العادة جند الريادية اليت تنشأ 
من ميزة تنافسية تتولد عرب األعمال اليت  ؤسساتمن خالل ما تتمتع به املو ،غرض النجاح والتقدم يف السوق
اليت تنشأ عنها معرفة تساند توجيهات منظمتهم الريادية، وقد أشار كل من ميارسها أفراد اجلماعة الواحدة و

ruf and aldrich هيالناشئة و مؤسسةالنشطة للريادية إىل ثالثة أنواع من املعرفة ال:  
 .املعرفة الصادرة عن اخلربة املهنية السابقة -
 .االستشارات اليت حيصل عليها أصحاب األفكار الرياديةعرفة اليت تتولد بسبب النصائح وامل -
 .املعرفة اليت تتولد عن طريق تقليد أنشطة اآلخرين -

  (1) :أمناط توليد املعرفة: ثانيا
استخدامها من أجل ة بغية الوصول إىل املعرفة وؤسستوليد املعرفة اليت تتبعه املتوجد العديد من أمناط 

  :هي تشمل ما يليق الريادة و املنافسة يف السوق وحتقي
 يتم ذلك من خالل تدريب األفراد اكتساب املعرفة املوجودة يف املصادر اخلارجية، و

ب أو النشاطات املماثلة، أو من تعليمهم، أو من خالل القراءة و مالحظة اخلربات و التجارو
 .خالل االستماع إىل احملاضرات

  توليد معرفة جديدة من خالل توسيع املعرفة املوجودة سابقا بواسطة التفكري و التحليل، فبينما
يفكر شخص مليا يف موقف ما، وما الذي حصل وما نتائج ذلك، وكيف تترابط األشياء 

ته من خالل إحداث تكامل بني املعرفة السابقة و بني ببعضها فإنه يكون يف موضع توسيع معرف
 .االنعكاسات اجلديدة الناشئة عن عملية التفكري يف ذلك املوقف

  توليد معرفة جديدة من خالل االستكشاف و التجربة و اإلبداع الفردي يف أنه إبداع غري
 .مسبق التوجيه

  :وه عنها فيما يليأمناطا أخرى إىل األمناط املن davenportقد أضاف كل من  و
وهي الطريقة األكثر مباشرة و فعالية الكتساب املعرفة بعد شرائها و يتم ذلك عادة من  :االكتساب -

ة ؤسسة بشراء مؤسس، وعند قيام مؤسسةأو استئجار األفراد الذين ميتلكون امل مؤسسةخالل شراء 
إمنا تقوم بشراء األفراد و  أخرى دف احلصول على مهارات على ما متلكه هذه األخرية من معرفة،

 .رمبا تشمل عملية الشراء أيضا شراء معرفة مبنية بشكل وثائق أو يف شكل حموسب

                                         
  (1) 10، صاملرجع السابق
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ة ؤسسة و يعترب الدعم الذي تقدمه مؤسسميكن أن يتم استئجار املعرفة املوجودة خارج امل :االستئجار -
تخدم جتاري  لنتائج ة أول مسؤسسما إىل جامعة ما أو أحد مراكز البحوث مقابل أن تكون امل

البحوث اليت جتريها هذه اجلامعة أو هذا املركز، أحد أمناط تأجري املعرفة، إن استئجار املعرفة يعين يف 
ة بدفع مبلغ مايل إىل الكثري ؤسسالواقع استئجار مصدر املعرفة، كأن يتم استئجار خبري ما حبيث تقوم امل

جمال ما، وبالتايل ميكن القول أن عملية التأجري هي يف أحد من أجل التشارك يف املعرفة اليت ميتلكها يف 
 .ة  لكن جزءا من معرفته يبقى فيهاؤسسجوانبها عملية نقل املعرفة، إذ أن اخلبري يغادر امل

ة ما هي إنشاء وحدات أو مجاعات خمصصة ؤسسإن الطريقة املألوفة لتوليد املعرفة يف م :املوارد املوجهة -
التطوير منوذجا هلا، حبيث يكون اهلدف الرئيسي هلذه الوحدات ائر البحث وهلذا الغرض، تعترب دو
 .متابعة املعرفة اجلديدة

و يعمل هذا املدخل على دمج األفراد مع بعضهم البعض بوجهات نظرهم املختلفة من أجل  :انصهار -
ىت الرتاع حا املدخل حيمل معه التعقيد، بل ولذلك فإن هذو ،مشروع العمل على حل مشكلة أو بناء

 .إلجياد تناغمية جديدة للعمل
ة فيها حتفزها على توليد املعرفة، كما أن ؤسسإن الصراعات اليت حتيط بالبيئة اليت تعيش امل :التكييف -

ة حنو التكيف من خالل توليد معرفة ؤسسالداخلية تدفع املليت حتدث يف البيئتني اخلارجية والتغريات ا
املهارات اجلديدة ألم يكتسبون املعارف و ،ف أمهيةو يعترب العاملون هم أكثر مصادر التكيي ،جديدة

ن ميتلكون ات أن تسعى من أجل البحث عن املستخدمني الذيؤسسبسهولة، لذلك جيب على امل
املستخدمني عاملني أساسيني أوهلما،  معة على التكيف ؤسستستند قدرة املجمموعة من املهارات، و

و ثانيا االنفتاح على  ،القدرات اليت ميكن استخدامها بطريقة جديدةالك املوارد الداخلية املوجودة وتام
  .التغيري أو امتالك قدرة عالية على االمتصاص

  لعملية اإلبداع دارة املعرفةإدعم : ثايناملطلب ال
من أجل التميز على  يعترب اإلبداع ذا أمهية بالغة بالنسبة للمؤسسة، فهو عماد األعمال املقامة

ويساهم بدرجة كبرية يف حتقيق نقاط إجيابية اجتاهها، لذا وجب التعرف الدقيق له وألنواعه و  نياملنافس
  .وعالقته مع إدارة املعرفة و مسامهتها يف دعم عملية االبداع لكيفية استغالله يف املؤسسة

   



  إسهامات إدارة املعرفة يف تدعيم القدرة التنافسيةثالث                                                                                         الفصل ال

 
104 

 

  تعريف اإلبداع: أوال
كل جديد على اإلطالق أو كل " و هو أيضا أنه :ما يليهناك عدة تعاريف لإلبداع نذكر منها 

حتسني صغري أو كبري يف املنتجات وأساليب الصنع الذي حيصل هود فردي أو مجاعي و الذي يبث 
 (1).جناحه من الناحية الفنية أو التكنولوجية و كذا فعاليته من الناحية االقتصادية

  (2)"األفكار اجلديدة،املنتوجات  واخلدماتإنتاج تطوير ونشر "يعرف اإلبداع على أنه. 

كما ميكن تعريف اإلبداع بأنه إنتاج و تطبيق ابتكاري ألفكار جديدة و اليت تؤدي إىل حتسني معترب 
  . للخدمة، للنشاط، للهيكل، للربامج أو السياسة

تعريف اإلبداع على  penguim dictionnry of econnomicويقدم املعجم التخصصي 
  . (3)أساس أنه طرح منتجات و خدمات جديدة يف السوق أو وسائل جديدة إلنتاجها

فاإلبداع هو كل فكرة جديدة خاضعة إىل قواعد و أسس علمية تلقي سبيال للتطبيق بالنسبة إىل 
  .سوق ما و نستنتج من التعريف السابقة بعض اخلصائص األساسية لإلبداع

داعات على تضافر جمموعة من اجلهود التقنية والفنية والقدرة على تسويتها يتوقف جناح اإلب
  .إن املؤسسات اليت متتلك القدرات العلمية و التكنولوجية هي األجدر باإلبداع، وونشرها

لكي نطلق مصطلح إبداع على اجلهود املبذولة من قبل املؤسسة حيال املنتجات و اخلدمات جيب أن 
زبون أو املستهلك، و أن يكون بإمكانه التمييز بني خصائص املنتوج أو اخلدمة اليت حيل تقدم قيمة مضافة لل

  .فيها اإلبداع

  تصنيفات اإلبداع: ثانيا
  (4) :ولإلبداع جمموعة من األنواع تعرب عن أصناف تطبيقاا و منيز عادة بني ثالثة أنواع ممن اإلبداعات

 .إبداعات يف املنتج -
 .إبداعات يف األسلوب -
 .التفاعل ما بني اإلبداعات يف املنتج و األسلوب و اإلنتاجية -

                                         
، حبث مقدم يف إطار املؤمتر العلمي الدويل من الدولاملتغريات املؤثرة على اإلبداع يف ظل االقتصاد املعريف يف عينة حممد نايف حممود، أمني حاجي، ) 1(

  .02، ص 2010أفريل  29 – 26العاشر  الريادية يف جمتمع املعرفة، جامعة الزيتونة، األردن،
الريادية يف جمتمع املعرفة، ، حبث مقدم يف إطار املؤمتر العلمي الدويل العاشر  اإلبداع التكنولوجي والريادية يف منظمات األعمالعبد الوهاب مشام،  (2)

  .4، ص 2010أفريل  29 – 26جامعة الزيتونة، األردن، 
  (3)  03حممد نايف حممود ،مرجع سبق ذكره ،ص  
  .34ص  ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دون سنة،، وظائف و نشاطات املؤسسة الصناعيةحممد سعيد أوكيل،   (4)
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 :اإلبداعات يف املنتج -1
ختص اإلبداعات يف املنتج كل خصائص املنتج من أجل حتسني اخلدمات املقدمة للزبون، وتم 
اإلبداعات يف املنتج إحداث  التغيري يف مواصفاته أو خصائصه لكي تليب بعض الرغبات أو تشبع بعض 

   : جيات بكيفية أحسن، و ميكن التمييز بني ثالثة أنواع من اإلبداعات يف املنتج هياحلا
إبداعات خاصة بعرض املنتج و هي ختص خصائص عرض املنتج أي اجلانب الشكلي واألرغونومي   -  

  .للمنتج
  .ملنتج ما أما الثاين هو اإلبداع يف املفهوم ويتمثل يف اختراع مفهوم جديد أو تغيري للمفهوم الوظيفي -
 .أما النوع الثالث وهو اإلبداع التكنولوجي للمنتج، وهي تتعلق باخلصائص التقنية للمنتج -

 :إبداعات يف األسلوب واإلنتاج -2
و هي ختص التحسني يف طريقة اإلنتاج و تؤدي إىل تبسيطه و التقليص من تكاليفه، وهي دف   

إىل حتسني أداء األسلوب الفين لإلنتاج  من الناحية الفنية واالقتصادية و يف آن واحد، مما يترتب عنه نتائج 
  . الواحدة املنتجة إجيابية يف املر دودية أو كمية املخرجات واخنفاض التكلفة بالنسبة للوحدة

الكلية أو اجلزئية  األمتةختص اإلبداعات يف اإلنتاج كل عمليات اإلنتاج و تسلسلها ومن أمثلة ذلك 
لعملية اإلنتاج و كذا جتميع للقطع يف صناعة السيارات وغريها، وكلها تعترب إبداعات يف اإلنتاج، أما 

  .تكنولوجية لإلنتاجاإلبداعات يف األسلوب ختتص فقط على طبيعة العملية ال

 .التفاعل بني إبداع املنتج وإبداع األسلوب و اإلنتاج -3

إن بعض اإلبداعات يف األسلوب أو يف اإلنتاج تقدم حتسينات معتربة للمنتج ميكنها أن حتسب على 
  .أا إبداعات يف املنتج

اإلنتاج مبا  وعلى العكس فإن بعض اإلبداعات يف املنتج ميكنها أن تؤدي إىل إبداعات يف أسلوب
تقدمه من تبسيط هلذا األسلوب باإلضافة إىل ختفيض التكاليف، يولد التفاعل ما بني اإلبداع يف املنتج 
واإلبداع يف األسلوب أو اإلنتاج ارتباطا وثيقا، حيث أن اإلبداع يف املنتج يتطلب أساليب جديدة لإلنتاج 

  .ملنتجواإلبداعات يف األسلوب تتطلب أو تولد اإلبداعات يف ا
كما أنه هناك تقسيمات أخرى لإلبداع من بينها اإلبداع التكنولوجي و اإلبداع التنظيمي    

  .واإلبداع التسويقي
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 ) 1 (عالقة اإلبداع بإدارة املعرفة: ثالثا

لقد كان اإلبداع من قبل خاص فقط مبصاحل البحث والتطوير للمؤسسات الكبرية لكن حاليا 
وممثليه، حيث أن التخطيطية اليت كانت متيز اإلبداع تركت مكاا لتشابك وتداخل نالحظ تعدد أماكنه 

تنظيمي معقد بني البحث والتطوير تنظيم اإلنتاج، التسويق، وذلك راجع للمحيط املعقد واملتميز بديناميكية 
  .متزايدة، يف هذا احلالة جيب إعادة النظر يف مصادر اإلبداع

يجة ملرحلة من مراحل البحث والتطوير ولكن ناتج أيضا عن خمزون وهذا األخري يعترب فقط كنت
  .املعارف املتاح بصفة عامة

ومن هنا إذن جيب التمييز بني النموذج الكالسيكي لإلبداع، وهو منوذج أين اإلبداع خاص مبصاحل 
  .البحث والتطوير ويتطلب خرباء وموارد كبرية، من أجل نتائج عادة ما تكون صعبة التحقيق

النموذج الدائري احلديث اليت تساهم فيه أكثر فأكثر جمموع األصول املعرفية للمؤسسة ويرتكز و
  .على إدارة املعرفة

ولتبيان العالقة املوجودة بني إدارة املعرفة واإلبداع سوف نتطرق إىل بعض دراسات الباحثني فيما خيص 
تمتع تة يتعني أن ؤسسأن امل (wheelen and hanger)هانكرز و ويلني  بينه نبدأ أوال مبا  العالقة

مبعرفة يف إدارة اإلبداع وبدون ذلك تدمر قدراا احلقيقة اليت هيأا هلا كفاياا املميزة وهنا ينبغي التركيز 
فهو أساس الوصول إىل اإلبداع املنظمي، كما أنه  ،النجاح ؤسسةعلى نشاط البحث والتطوير لتحقق امل

ا املعريف يف تقدمي املنتجات أو خدمات جديدة للمستفيدين، اة خزؤسسه املالطريق الذي توظف من خالل
ة، ويبتكر القدرات على ؤسسإىل جانب كونه استثمار مستقبلي، ومصدر مهم للمعرفة التقنية يف امل

  .استيعاب واستثمار املعرفة اجلديدة
تطور السلع واخلدمات، ومبا  ويضيف كوين بالقول أن املستفيدين حيتاجون إىل املعرفة املهنية اليت

ة استقطاب األفراد ذوي القدرة اإلبداعية العالية و ؤسسيوجب التوجه حنو اإلبداع وهذا يتطلب من امل
التعامل مع الطوارئ و الظروف املتغرية اليت تتطلب اإلبداع مث احلصول على خمرجات معرفية و فكرية عالية 

وهذا ينطبق على ، ة  يعد رأمسال فكريؤسسراح يزيد من أرباح املاملستوى، وبالتايل فالفرد الذي يقدم اقت
  .كل معرفة و إبداع أو جتديد يقدم حلوال ناجحة للزبائن

                                         
، حبث مقدم يف إطار املؤمتر العلمي الدويل إدارة املعرفة و انعكاساا على اإلبداع التنظيميبشرى هاشم حممد العزاوي،  زكرياء مطلك الدوري، )1(

  .16، ص 2004أفريل  28-26السنوي الرابع، إدارة املعرفة يف العامل العريب، جامعة الزيتونة، األردن، 
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 اليت اتمؤسسالقدرات املعرفية اجلوهرية للبوحيدد العالقة بني إدارة املعرفة و اإلبداع املنظمي 
بسرعة كبرية أو تعديل املنتجات احلالية ات إبداع منتجات جديدة ؤسسحتولت إىل عمليات أتاحت للم

  .بسرعة أيضا إىل جانب سرعتها يف تقدميها إىل السوق قبل منافسيها
يرى أن اإلبداع ينشأ يف أغلب األحوال من وميض العبقرية إال أن هناك مصادر أخرى  هورغم أن

ة إىل مواقف ؤسسعرض امللإلبداعات الناجحة تعرب عنها الفرص اإلبداعية الناجتة عن البحث الومهي، وت
 : تتطلب منها اإلبداع كـ

 .ةؤسسالتناقضات بني واقعها الفعلي وبني ما تظهره امل -
 .احلوادث غري املتوقعة -
 .ةؤسساحتياجات العمليات اليت تقوم ا امل -
 .التغريات يف الصناعة والسوق، والتغريات الدميغرافية، والتغريات يف القيم واالجتاهات واإلدراك -
ة، أو قيامها بتطوير املعرفة احلالية علمية أو تقنية أو اجتماعية مع ؤسسفة اجلديدة اليت تكتسبها املاملعر -

فضال عن حاجتها إىل وقت طويل لتحويل   ،تباين اإلبداعات الناجتة عن املعرفة اجلديدة أو املطورة
 .املعرفة بعد نشوئها إىل تقنيات مفيدة
جديدة، فضال عن أا تتطلب أنواع كثرية من املعرفة لتكون أكثر ومن مث بروزها يف السوق بصيغة 

  .فاعلية و لكن تتسم إبداعات جذابة و تتسم باملخاطرة
ولتحقيق النجاح يف اإلبداعات املتولدة عن املعرفة البد من إدارة اإلبداع تتضمن حتليل دقيق لألنواع 

خلدمة املتوقعة عن توظيف تلك املعرفة فضال عن جتديد املختلفة عن املعرفة اليت تدخل يف إبداع املنتوج أو ا
  .احتياجات السوق، مث تقدمي اإلبداعات اليت تليب تلك االحتياجات

ت اآلن توظف املعرفة اليت حتقق هلا منافع مالية، وتلزم أفرادها تعلم املعرفة اليت ختلق امليزة واليت ؤسساإن امل
تنظيمها وخزا، مث خلق امليزة التنافسية من توظيفها هذه املعرفة يف تكون هادفة، و مبا يؤمن خلق قاعدة 

توليد إبداعات شاملة يف املستقبل وعرب تطبيق املعرفة املكتسبة واإلبداع يف تصميم املنتوج أو تقدمي خدمة 
  .ةمتميزة و تكلفة منخفضة وبالتايل بإدارة املعرفة خربة موجهة لتحقيق اإلنتاجية وإبداع صيغ متعدد
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  إدارة معرفة الزبون كمورد لتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة: املطلب الثالث
  ،تعترب إدارة معرفة الزبون من أحد عناصر إدارة املعرفة اليت ترتكز عليها يف معرفة ما حيتاجه الزبون    

  .فتكون املؤسسة علي دراية تامة مبا هو مطلوب يف السوق فتسعي إىل حتقيقه
  (1)مفهوم إدارة معرفة الزبون: أوال

  :إن معرفة الزبون تشري إىل جمالني خمتلفني من املعرفة مها
 .املعرفة اليت ميتلكها الزبون خبصوص املواضيع املتعلقة باملنتجات اليت يهتم بشرائها -1
 .ءاليت ميكن استخدامها ملساعدة الزبون يف اختاذ قرار الشراة وؤسسة اليت جيب أن متتلكها املاملعرف -2

 ،الزبونو ؤسسةية لتبادل املعرفة بني املالسبب يف هذا التقسيم هو ألننا نفترض وجود عملية تفاعلو
   .أخرى يف أحيان هذه املعرفة ؤسسةتقدم امل يف حنيحيث يقدم الزبون املعرفة يف بعض األحيان، 

  :جند الزبونعمليات جيدة إلدارة معرفة نظم ول ؤسسةعو إىل امتالك املمن األسباب اليت تدو
 .اخلدماتتصميم أفضل وأكثر تزامنا للمنتجات واحلصول على  -
 .واحلصول على رغبات الزبون من خالل التقرب ومعرفة أذواقه االستعالم -
 .التزام الزبونوالء وحتقيق  -
  .بني الزبون وعمال املؤسسة من أجل السهر على خدمتهالتعاون نشر  -

  :عناصر معرفة الزبون: ثانيا
   (2):عناصر معرفة الزبون فيما يليتتجسد 

جهودا كبرية للحصول على املعرفة  ملؤسسةتبذل ا: جهود املنظمة للحصول على معرفة الزبون -1
و من بني اجلهود اليت تركز عليها هي الطرق اليت تبنتها لتحقيق ميزة املعرفة و اليت  ،املتعلق بالزبائن

 .من ميكن أن تتحقق من خالل التفاعل مع الزبائن
هو زيادة فهم  غرض دراسات التسويقويق ميثل الزبون مركز االهتمام ويف التس: التسويق -

ير املخابرات التسويقية، حيث حتاول هي من أحد املداخل، ذلك من خالل تطوتفضيالت الزبائن و
 من هذه العواملكن أن تؤثر على رحبية املنتوج ومجع املعرفة حول العوامل املختلفة اليت مي املؤسسة

غري سح البيئي، املقابالت الرمسية وأساليب امل(يتضمن هذا املدخل تفضيالت الزبون ونذكر منها 
هذه الدراسات كان الزبون واحد  من عدة و) يةاملصاحل، حبوث السوق الرمس الرمسية مع أصحاب

 .بدراستها لتحديد إستراتيجيات اإلنتاج املستقبلية املؤسسةمكونات تقوم 

                                         
جامعة  حبث مقدم يف إطار املؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع، ،باعتماد إستراجتية العالقة مع الزبونإدارة املعرفة التسويقية  ثامر ياسر البكري، )1(

  .16ص ،29/04/2004-26 الزيتونة،األردن،
.297ص مرجع سبق ذكره،، املفاهيم واإلستراتيجيات والعمليات ،املعرفة إدارة جنم عبود جنم،   (2)  
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ميكن أن يكون الزبائن مصدرا جيدا لبحوث السوق اليت يتم استغالل كامل إمكاناا لتصبح و
إىل الدراسات اليت جتري بصورة ة، و معظم حبوث التسويق تستند ؤسسكمصدر من مصادر املعرفة يف امل

علم (غري متكررة و يهدف املدخل التسويقي األكثر حداثة لفهم الزبائن من خالل استخدام أساليب 
ات يف ؤسساليت ميكن أن تساعد امل)اتمعات البشرية، و أساليب أخرى مثل األثنوكرافك، األنتروبولوجيا

  .الفرعية املرتبطة بانتماء الزبائن إىل جمموعات مهنية يالت الزبائن فقط و إمنا الثقافاتضفهم ليس تف
بأكثر ما ميكن حول الزبائن و خصوصا ما والعلم التعلم احلاجة إىل خالصة هذا املدخل هو و  
يالم و شخصيام و خصائصهم، وال دف حبوث التسويق إىل معرفة ما الذي قد يعرفه ضيتعلق بتف

ة، ؤسسزبون ملعرفته من خالل املو األسواق اجلديدة أو ما الذي حيتاج الات و املنتجات ؤسسالزبون عن امل
  .اليت حيتاجهاع املعارف اليت ميتلكها الزبون ونتيجة لذلك فإنه مل يتم القيام بالعمليات جبمع نوو

حاجاته ميكن أن ه مصدر للمعرفة اخلاصة بالزبون وإن النظر إىل كل لقاء أو اتصال مع الزبون على ان
ة ال حتتاج إىل انتظار جهود حبوث ؤسسة يف حتقيق امليزة التنافسية يف اختراع املنتجات، فاملؤسسد امليساع

احلاجات، وذلك ألن كيف مع الطبيعة املتغرية للسوق والتسويق للكثري من الوقت لكي تبقى قادرة على الت
  .كل لقاء مع الزبون ميثل دراسة سوق مصغرة لتفصيالت الزبون

  إدارة عالقات الزبائن : ثالثا
هي مسامهة حديثة أخرى لفهم الزبائن من منظور معريف و تنطلق الفكرة أساسا من قدرة و

التكنولوجيا املستندة إىل شبكة املعلومات حيث أن هناك تركيز كبري على إمكانية مجع البيانات من خالل 
هذا ديثا لتشمل كل أنواع التعامالت وتصفح الزبائن لشبكة املعلومات و قد توسعت هذه الفكرة ح

التوسع يف مجع البيانات قد يتضمن االتصال خبطوط الزبائن عندما تكون هناك رغبة بتوثيق االتصاالت مع 
  .(1)الزبائن

أو ) نقاط االتصال(إن مجع املعلومات من مصادر متعددة هو ما يطلق عليه االستشاريون مصطلح 
ات الكمية الكبرية من البيانات اليت مت ؤسس ميكن من خالهلا أن تطور املاللقاء املتحدد أو القنوات اليت

لذلك فإن إدارة عالقات الزبائن تعتمد و ،عب دورا أساسيا يف هذه العمليةمجعها، فإن التكنولوجيا تل
بصورة كبرية جدا على أدوات تكنولوجيا املعلومات ليس فقط جلمع البيانات من الزبائن و إمنا أيضا 

  .ليلهالتح

                                         
(1) Berube J,”Technoology  for Optirnizing Customer Relation-ships In Montgomery Research Inc. 
(on line) Available at: WWW. CRM project. Com/wp/beru is .html.25/04/2011.   
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املستقبلية معه ذات إن اهلدف النهائي هو الوصول إىل فهم واضح للزبون، حبيث تكون التفاعالت 
ألن األفراد ال يستطيعون تذكر كل تفصيالت الزبائن فإن معظم االتصاالت اليت يقوم ا طابع شخصي، و

الوكالء و قواعد البيانات حبيث من مث تستخدم تتم عرب األوساط اإللكترونية و إدارة عالقات الزبائنخرباء 
الذي جيب أن يوفر جمموعة من البدائل ة أو مبوقعها اإللكتروين وؤسساملمتكن الزبون من االتصال بعمال 

  .اليت تناسب تفصيالت الزبون
ة، ولكن هدف هذه ؤسساالستخدام املوسع للتكنولوجيا عادة ما جيعل الزبون بعيدا عن املإن هذا 

من الزبائن و أملت بذلك ما يعرفه الزبون و هذه عملية تبادل الجتاه واحد فقط، اجلهود هو التعلم 
تسمح باحلصول على بيانات الزبون يف الوقت املناسب   إدارة عالقة الزبائنباإلضافة لذلك فإن تكنولوجيا 

هذه املواقع ال من خالل املواقع االلكترونية و بالرغم من أن هذه البيانات ستكون ذات قيمة كبرية، إال أن 
تكون قادرة على استيعاب املعارف اليت ميكن أن حيصل عليها الزبون من أي مكان آخر، كما أن هذه 
املواقع لن تكون قادرة على حتديد تفصيالت الزبون األخرى ما عدا تلك احملددة مسبقا ضمن البدائل اليت 

حتديد الزبائن القيمني  هو  عالقة الزبائنإدارة يعرضها املوقع، و اهلدف األساسي اآلخر الستخدام نظم 
ة عدم االستمرار خبدمة الزبائن مؤسس، ويف نفس الوقت ميكن للؤسسةالذين سيلقون اهتماما خاص من امل

  .غري املرحبة
هو  إدارة عالقة الزبائنإن مدخل الزبون يف إدارة املعرفة خيتلف عن إدارة عالقات الزبون، فهدف 

التعلم بشأن الزبائن يف حماولة لتحقيق الزبائن يف كل لقاء، أما إدارة معرفة الزبون فتهدف إىل التعلم من 
الزبائن و فهم حاجام املعرفية و هذا املدخل ال مييز بني الزبائن استنادا إىل رحبيتهم أو كلفتهم، فالزبون 

  .ل املعلومات اليت ميكن أن يوفرها هلاة، من خالؤسساملكلف ممكن أن يكون ذو قيمة كبرية للم
  .وإدارة معرفة الزبونإدارة عالقة الزبون حيدد االختالفات بني ) 04(اجلدول رقم و
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  .االختالف بني إدارة عالقات الزبائن و إدارة معرفة الزبائن: )04(جدول رقم

  إدارة معرفة الزبائن  إدارة عالقات الزبائن  اختالف
 االجتاهات*
 الوسيلة*
 املعلومات*
  اهلدف*
 
  دور العاملني*

 اجتاه واحد*
 التكنولوجيا*
 البيانات*
حتقيق الرحبية يف جماالت الزبائن و األسواق *

 الزبونية
تتضمن فقط عدد قليل من احتياجات *

املستهلك، تكنولوجيا املعلومات، قاعدة 
  البيانات

  اجتاهني*
  األشخاص*
  جتارب و خربات األشخاص*
ن، حتسني اخلدمات مجع أفكار الزبائ*

  املقدمة لفئات، دعم منتجات جديدة
مجع املعرفة عن طريق احملادثة مع *

  .املستهلك

Source: Berube J,”Technoology for Optirnizing Customer Relation-ships In 
Montgomery Research Inc. (on line) Available at: WWW. CRM project. 
Com/wp/beru is .html. 25/04/2011.       
   

وما ميلكون من جتارب وخربات باألشخاص  اهتمتمن اجلدول نالحظ أن إدارة معرفة الزبون 
ومجع أفكارهم من أجل خدمة الزبون، أما إدارة عالقة الزبون فهي تعتمد على التكنولوجيا من أجل حتقيق 

  .الرحبية ولو يف األجل القصري
ة يف العمل واألذواق ؤسسإستراتيجيات امل أن خيدم التسويقمن أجل إدارة معرفة الزبون البد 

جيب إجراء حبث و ،ب أن تتعرف على زبوا أوالة، جيؤسساملصاحل الرائجة يف السوق الذي تعمل فيه املو
ة التعرف ضروراملزيد من املعلومات حول السوق واحلصول على مل عن سوق الزبون الذي تستهدفه وشا

  .الثانويةو على املصادر الرئيسية
ة ؤسسمن املعلومات اليت ميكن حتليلها عن الزبون حملات عن احلياة االجتماعية للزبائن يف سوق املو

  :النشاط السكاين فيه و تتضمنو
تويات مكانة العائلة، حجم العائلة، مستويات الدخل، مسعمار، اجلنس، احلالة العائلية، ومعدل األ

  االستهالكية، اخللفيات الثقافيةاملصاحل التعلم، املهنة، الغايات و
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  :العالقة بني إدارة معرفة و التوجهات السوقية: رابعا
  ماهي عالقة إدارة املعرفة بالتسويق؟: يف البداية البد من التساؤل التايل

للجواب نقول يبقى اجلدل قائما حول عالقة إدارة املعرفة بالتسويق و ميكن القول هنا يف هذا اال و
ن استخدام املعرفة يف التسويق عن طريق تسويق العالقة و تستخدم طريقة التسويق اليت يطلق بأنه ميك

  :(1)و اليت تعتمد على ثالثة عناصر one- to-one marketingعليها
 .التكيف مع الفلسفة الرئيسية اليت يؤمن ا الزبون -
 ).اإلنترنت(استخدام تكنولوجيا التسويق احلديثة مثل  -
 ).الذكاء الصناعي التسويقي(االعتماد على برجميات   -

كذلك ميكن االعتماد على االجتاهات احلديثة على الزبون لتكوين املعرفة و التحكم بالتوجهات 
  :السوقية هلا من خالل

 .االتصاالت اجليدة -
 .البيئة الصناعية املتقدمة -
 .انعكاسه على الزبونحتقيق النجاح و -
 .البحوث -
 .إلنترنتاالعتماد على ا -

معرفته من خالل الدخول إىل معلومات الزبون عن ة التأثري على معلومات الزبون ومؤسسميكن للو
  :طريق

 معرفة من هو الزبون؟ -
 ما الذي ميكن توفريه للزبون؟ -
 يف ميكن بناء العالقة مع الزبون؟ك -
 .ما ميكن أيضا أن يدخل ضمن هذه العالقات -

اجلزء األكرب من هذه ) تسويق العالقات(على اجتاهات الزبون و متثل كما أن إدارة املعرفة هلا تأثرياا 
  :العملية حيث ميكن حتقيق ما يلي

 .(pull)التحول إىل عالقات السحب  -
و ذلك باالعتماد على تطوير الفرد بالتعرف على حاجاته و ) تسويق العالقة(تطوير املراحل اليت متر ا  -

 .كيفية حتفيزه
 .املتغريات عند استالمهامدى استجابته اجتاه و -

                                         
  .300ص مرجع سبق ذكره، ،إدارة املعرفة املفاهيم واالستراتيجيات و العملياتجنم عبود جنم،  (1)
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ميكن أن تأثر إدارة املعرفة يف التحول و التحرك من عملية السيطرة على الزبائن إىل عملية االرتباط و
مع الزبائن أن يكون تسويق العالقة ذو اجتاه إنساين،  بواسطة العاملني يف إدارة املعرفة و املتخصصني يف 

و ذلك من خالل دراسة أبعاد الفلسفة اليت ) لزبون أو املستهلكسلوك ا(هذا اال ميكن العمل على بناء 
يؤمن ا الزبون و هنا يتم التحكم بسلوكه من خالل الدخول إىل اإليديولوجيات اليت يؤمن ا األفراد و 

  .هنا ميكن التأثري على السلوك
ات وهذه املعرفة تصبح ذلزبون سوف يعكس املعرفة اليت يقدمها الزبون أثناء التعامل، ل اإلصغاءإن و

ت األمناط اخلاصة بااالن أن تساعد يف حتديد االجتاهات وذلك ألا ميكقيمة كبرية عندما يتم مجعها و
ك املعرفة اليت الزبون، وألن هذه العملية ذات اجتاهني فإن التفاعل سوف يعكس كذلاملتعددة للمنتوج و

الزبائن أيضا يستفيدون من  ة من زبائنها، فإنؤسسنما تتعلم املبيحيتاجها الزبون واليت ال متلكها املنظمة، و
اليت تصل إليهم من خالل رجال البيع، إن تلبية حاجات الزبون من رؤى وآراء ومبادرات بقية الزبائن و

ة ؤسسة، وسوف حتصل املؤسستقوي العالقة بني الزبون و املء إليه و إعطاؤه املعرفة ستسرع وخالل اإلصغا
حاجات الزبون فإا ة متتلك الفهم األفضل وؤسسأن املفة اليت تساهم يف اختراع املنتوج، حيث على املعر

تقود إىل  حتقيق رضاه، إن العالقات اجليدة مع الزبون سوفخدمة الزبون و  ستكون قادرة على حتسني
  . يةوبالتايل تدعم املؤسسة قدرا التنافسزبائن جدد، احلصول على الريادة يف املبيعات و

  أثر إدارة املعرفة على القدرة التنافسية: املطلب الرابع
نظم من خالل ما سبق سيتم حتديد أثر إدارة املعرفة على القدرة التنافسية من خالل  حتديد أثر و

، إذ أن أنظمة املعلومات تعمل على تدعيم القدرة "ملايكل بورتر"على قوى التنافس اخلمس  إدارة املعرفة
قوة املنافسني احلاليني  :ذلك من خالل ما توفره من معلومات عن القوى التنافسية و املتمثلة يفالتنافسية و 

يف الصناعة، قوة املنافسني الداخليني اجلدد، قوة إحالل املنتجات البديلة، قوة مساومة املوردين، و قوة 
  .مساومة املشترين

  لصناعةقوة املنافسني احلاليني ا أثر إدارة املعرفة على :أوال
إن استخدام تكنولوجيا املعلومات قد أتاحت فرصا لكل مؤسسة أعمال التعامل  تعد اآلن من أهم 
العناصر اليت تساعد املؤسسات على مواجهة قوة املنافسني يف نفس الصناعة و ذلك من خالل التميز 

يف تقدمي التسويقية أو  باستخدام أساليب تكنولوجية حديثة و متطورة سواء يف إعداد السلع أو يف براجمها
 . (1)قبلهخدماا ما بعد البيع و

                                         
  .123ص ،2005 القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ،خواطر يف اإلدارة املعاصرة السلمي،علي  (1)
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يف استخدامها للمعرفة كما أن اإلدارة املعاصرة تعتمد من خالل أسلوب إدارة املعرفة على تكث
اخلربة يف حتقيق نقلة أساسية متيزها عن ربة العالية يف جماالت العمل، وتستثمر هذه املعرفة واخلاملتخصصة و

متميزة بقيمة حقيقية حمددة مبقدار ما حتتويه من معرفة تعد أساسا بتقدميها سلعة أو خدمة جديدة و املنافسني
 .للميزة التنافسية

املفيد يف هذا املقام اإلشارة إىل جمموعة من مؤسسات صناعة الساعات السويسرية الذين احتدوا  ومن
ساعات السويسرية يف السوق العاملي، حيث يف جتمع ملواجهة شراسة املنافسة اليابانية و احنصار حصة ال

اعتمدت تلك املؤسسات إدارة املعرفة لتطوير ساعة جديدة مبفهوم جديد خيدم املستهلك خدمة جديدة، 
ليس فقط التعرف على الوقت بل أيضا إبراز العنصر اجلمايل يف املنتج الناتج عن التغيري املستمر يف التصميم 

على مستوى معقول من اجلودة، فاخلربة التقنية املتفوقة و اعتماد اإلدارة و األلوان مع ختفيض التكلفة 
ملشروع شامل إلعادة صياغة صناعة الساعات السويسرية عزز مكانتها التنافسية على مستوى األسواق 

  .العاملية
  دد و قوة إحالل املنتجات البديلةأثر إدارة املعرفة على قوة املنافسني اجل: ثانيا

 :املعرفة على قوة املنافسني اجلددأثر إدارة  -1
يسعى املنافسون اجلدد يف الصناعة إىل جلب قدرات جديدة كالرغبة يف احلصول على نصيب من 

ات ؤسسأن امل كما ،السوق، أو أكرب كمية ممكنة من املواد، مما يهدد حالة االستقرار للمؤسسة خاصة
ركزها التنافسي يف السوق، لذلك فإن جمرد دخول القادمة تسعى لتخفيض األسعار جللب العمالء و تقوية م

منافسني جدد إىل السوق سوف يؤدي إىل حتول جزء من املستهلكني صوب املنافسني اجلدد، و بالتايل أخذ 
حصة من السوق على حساب املتواجدين به أصال، ولتفادي حدوث هذا جيب إعاقة املنافسني اجلدد من 

ذه املؤسسات من إعاقة دخول هؤالء املنافسني اجلدد ال بد أن تبقى الدخول إىل السوق، و حىت تتمكن ه
متميزة بربناجمها التسويقي سواء على مستوى السلع املقدمة، أو السعر املعروض، أو برامج الترويج، وهذا 

، ومن خالل قاعدة بيانات ال ميكن توفريه إىل من خالل أنظمة معلومات متقدمة و متطورة و حديثة
  . (1)ملةشاحديثة و
نظم حجوزات متطورة و مكلفة للغاية ملنع  ىمثال على ذلك استحداث شركات الطريان الكربو

احملدثة على الدوام، ن خالل قواعد البيانات الشاملة وشركات الطريان الصغرية من ولوج هذه الصناعة، فم
منشآت الضيافة على والسفر وتربطها بوكالء السياحة ترتبط شركات الطريان الكبرية بشبكات حاسوبية 

                                         
  .65ص مرجع سبق ذكره، حسني عجالن حسني،  (1)
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تعد مثل هذه النظم مبثابة ات األصغر حجما اختراقها، وؤسساملخمتلف أنواعها، مما جيعل من الصعب على 
   (1).مضادات ضد رياح الدخول إىل صناعة من قبل الشركات املنافسة

 :أثر إدارة املعرفة على قوة إحالل املنتجات البديلة -2
حيد و يقلص من أرباح املؤسسات الصناعية السابقة، فهي متلك قوة إن وجود املنتجات البديلة 

القيمة املدركة هلذه من خالل حتسني األداء و أوخدماا، من خالل ختفيض أسعار منتجاا و املنافسة
عليه تعد املنتجات البديلة يف غياب الوالء للسلعة القدمية وامسها التجاري، واخلدمات، وخاصة املنتجات و

بالتايل تؤدي احلصة السوقية هلذه املؤسسات، و ملنتجات املؤسسة من العوامل املنافسة اليت تؤدي إىل تقليل
اإلحالل حمل منتجات هذه جات البديلة جذب املستهلكني وإىل تقليل أرباحها إذا استطاعت هذه املنت

صل عليها من أي منتج سيقوم إن ما يهم املستهلك بالنهاية هي القيمة اليت سيح على اعتباراملؤسسات، 
فلسفة التوجه باملعلومات و فلسفة التوجه بالعميل تتالحم يف لذلك فإن تكنولوجيا املعلومات و بشرائه،

خدمات للعمالء جتعل من الصعب على العميل التوجه لتسويق التفاعلي لتقدمي منتجات وإطار ما يسمى با
  .(2)إىل منتجات البديلة

استخدام تكنولوجيا اإلنتاج املتطورة تقلل من خماطر التهديد التصنيع املرن وأن استخدام نظام كما 
الناجتة عن تقدمي املنافسني ملنتجات بديلة أو خصائص جديدة نظرا لتحسني قدرة املؤسسة على االستجابة 

 . (3)السريعة لتحقيق مزايا تنافسية
  رينأثر إدارة املعرفة على قوة مساومة املوردين واملشت: ثالثا

 : أثر إدارة املعرفة على قوة مساومة املوردين .1
تعد قوة املوردين من العوامل املنافسة، ألا تؤدي إىل زيادة التكاليف وبالتايل تقليل األرباح ملؤسسات 
األعمال، واملقصود باملوردين الذين يوردون املواد اخلام إىل املؤسسة، والتجهيزات الالزمة لإلنتاج، السلع 

املؤسسة باأليدي العاملة، وهي مجيعها من عناصر شبه املصنعة، واملواد املصنعة، باإلضافة إىل الذين يزودون 
املدخالت اإلنتاجية وتظهر قوة املوردين التنافسية من خالل قدرم على رفع األسعار أو ختفيض نوعية 
السلع املشتراة وسيطرة جمموعة قليلة من املؤسسات على صناعة املوردين وعدم توافر البدائل وعدم توافر 

ودة املقدمة من املوردين خاصة عندما تكون املواد اخلام عنصرا رئيسيا من مدخالت املواد اخلام بنفس اجل
السلعة، وقد اعتمدت املؤسسات للتغلب على قوة املوردين على أنظمة أمتتة عمليات اإلنتاج لتقليص 

                                         
 (1) .22 - 21 ص ص ،2002 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ،تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف األعمال ،بشري عباس العالق

  (2)  .66 -65 ص ص عجالن حسني،مرجع سبق ذكره،حسني  
  (3) .227ص  مرجع سبق ذكره،إبراهيم سلطان،  ونيا حممد البكري،س 



  إسهامات إدارة املعرفة يف تدعيم القدرة التنافسيةثالث                                                                                         الفصل ال

 
116 

 

االعتماد على القوى العاملة، وأنظمة معلومات متقدمة للحصول على معلومات عن املوردين وأسعارهم 
  .وخدمام واعتماد أنظمة مساعدة الختاذ القرارات مما أدى إىل السيطرة على الكثري من أنشطة املوردين

كما تستطيع املؤسسة ختفيض قوة مساومة املوردين وذلك خبلق روابط مع املوردين، كربط املوردين 
  . مبواعيد التسليم، وجبداول األسعار املوضوعة من قبل املؤسسة

  )1(: املعرفة على قوة مساومة املشترينأثر إدارة  -2
تعد القوة اليت يتمتع ا املشتري واملتمثلة يف القدرة على ختفيض األسعار من العناصر املهمة اليت 
تؤدي إىل تقليل أرباح املؤسسات، لذلك ومن خالل االعتماد على تكنولوجيا املعلومات احلديثة واملتطورة 

 switching(ه القوة وذلك باعتماد أسلوب تكاليف التحويل استطاعت هذه املؤسسات تقليل هذ
costs ( وهي عبارة عن التكاليف اليت يتحملها املشتري إن هو حاول االنتقال يف تعامالته التجارية من

مورد إىل آخر بديل مثل تكاليف إعادة تدريب العاملني والتكاليف املترتبة عن إعادة هندسة اإلنتاج 
اآلالت واملعدات، وتكاليف خدمات ما بعد البيع املقدمة من قبل املورد إىل املشترين،  والتصميم، وتكاليف
  .وغريها من التكاليف

األمر الذي ساعد كافة أطراف التبادل على تقليص تكاليف الشراء والتخزين واالستالم، باإلضافة 
  . ن قوة مساومة املشترينإىل دور نظام املعلومات يف تسريع عمليات التوريد وهذا بالتايل سيقلل م

   

                                         
  .22مرجع سبق ذكره، ص بشري عباس العالق، ) 1(
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  الثالث خالصة الفصل
تعترب احملرك للنمو ات وال سيما تكنولوجيا املعلومات اليت ؤسسإن التغريات العميقة داخل امل

ازدياد الطلب عليها من طرف العاملني و اليت تتطلب مهارات عالية، جعل من املعرفة األكثر االقتصادي، و
أن تكون  اتطبيقها من أجل تدعيم القدرة التنافسية، فدعائم إدارة املعرفة مسحت هلأمهية و مصدرا مهما يف 

مفهوم يتماشى مع التطورات و التغريات سواء تكنولوجيا أو على مستوى املكاسب و اخلربات اليت 
  .من خالل النمو والبقاء يف السوق فضلها حتقق أهدافهاب ليكتسبها عمال املعرفة، جع

  ".جنمة" لالتصاالتشركة الوطنية اليتم إسقاطه يف الدراسة التطبيقية على حالة هذا ما سوف و
  

  
  

 



 

 

 

 

دور إدارة المعرفة في تدعيم 
القدرة التنافسية في الشركة 

  "نجمة" الوطنية لإلتصاالت 
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  الفصل الرابع
  لالتصاالت جنمة شركة لتدعيم القدرة التنافسية  يف دور إدارة املعرفة

  :متهيد
بعد التطرق يف اجلانب النظري إىل عموميات حول إدارة املعرفة وأساسيات و مفاهيم عامة حول  

أثر إدارة املعرفة على القدرة التنافسية يف الفصل األول و الثاين و الثالث على التوايل والتنافسية القدرة 
 جنمة شركة فسيتم يف هذا الفصل الرابع التطرق إىل دور إدارة املعرفة يف تدعيم القدرة التنافسية ل

مؤسسة من املؤسسات األجنبية  باعتبارهاذلك بإسقاط املفاهيم النظرية على واقع الشركة و لالتصاالت
لالستثمار يف  ترك اال إىل اخلواص و االتصاالتسوق  انفتاحدخوهلا املتأخر إىل السوق اجلزائري بفضل و

وهذا ما جعله يشهد تنافسا حادا بني املتعاملني الثالث يف سوق خدمة اهلاتف النقال وهلذا ، هذا القطاع
  : سيتم التطرق فيهما إىل ما يليالغرض مت تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني

 ."جنمة" لالتصاالتعرض عام للشركة الوطنية  -

 .امليدانيةالدراسة  - 
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  لالتصاالت  جنمةعرض عام لشركة  :املبحث األول
ال من أهم القطاعات األكثر وحتديدا قطاع خدمة اهلاتف النق شهد قطاع االتصاالت يف اجلزائر

امهته يف حتقيق أحسن بفعل تسارع درجة النمو فيه إىل جانب مس ا، ملا يشهده من منو خاطفجناحا
اليت شهدها و ما مسحت به من دخول  تحه على املنافسة بفعل اإلصالحاتخصوصا مع تفاملردودات و

فتوسع  ،جودة وأسعار اخلدمات املقدمة ،حيث كان هلم الفضل يف حتسني تنافسية ،للمتعاملني األجانب
كسب حصة لكنه ن بقية املتعاملني ع امتأخر لو أنه جاءدخول املتعامل الثالث و نقال بعداهلاتف ال قسو

 ،وإتباعه أسلوب إداري حديث على التكنولوجيا العالية هبفضل اعتماد ةقصري زمنية مدة معتربة يف سوقية
 الوطنية التصاالت جنمة، الشركةتعريف  جاء بعنوان األول : قسمناه إىل املطالب التاليةهذا املبحث يف و

االستراتيجيات  إيل أما الثالث فتطرقنا فيه ،اول فيه تطور سوق اهلاتف النقال يف اجلزائرسنتأما الثاين 
  " .جنمة" لشركة الوطنية لالتصاالت اجلزائرلالتنافسية 

  لالتصاالت" جنمة" التعريف بشركة : املطلب األول
هي الشركة اخلاصة األكرب يف الكويت و 1999بالكويت سنة ة االتصاالت  مت تأسيس الوطني   
ق األوسط و كذلك دول شرقد عرفت الوطنية منوا أكرب يف الو ،ماليري دوالر 10ر من ثقدر بأكيبرأمسال 

 .مشال إفريقيا 

أول متعامل يف جمال اهلاتف النقال يف اجلزائر أدخل خدمة االنترنيت  لالتصاالت جنمةوتعترب شركة 
للهاتف النقال باجلزائر  ةالرخصة الثالث استغاللائل املصورة عن طريق اهلاتف النقال، وحصلت على عقد والرس
مليون دوالر أمريكي، وقد وضعت هذه املؤسسة  412بقيمة  مبناقصةمن خالل الفوز  12/12/2003من 

 united Gulfفقيد العمل يف اجلزائر من طرف الشركة الكويتية الوطنية لالتصاالت بتمويل من طر
bank   عدد  بلغدينار جزائري وقد  43067455185بلغ وبرأس مال  سنة و 15مبوجب عقد ملدة

 (1).2010سنة عامل  1900عمال مؤسسة جنمة 

  القوى اخلمس جلاذبية الصناعة يف قطاع خدمة اهلاتف النقال: املطلب الثاين
يعد منوذج بورتر أداة مالئمة لتقييم مدى جاذبية الصناعة يف قطاع اهلاتف النقال وذلك بتحديد 

هذا القطاع يف بيئة األعمال اجلزائرية، اليت انفتحت على  مردوديةالضغط الذي متارسه قوى املنافسة على 
  . االستثمارات األجنبية

  : قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائروالشكل التايل يوضح القوى اخلمس جلاذبية الصناعة يف

                                         
(1) www.nedjma.dz le 25-05-2011/ 10 :00h 
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جلاذبية الصناعة يف قطاع اهلاتف النقال باجلزائرمنوذج القوى اخلمس ): 11(الشكل رقم  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حبث مقدم  ،اإلستراتيجيات التنافسية ملتعاملي صناعة اهلاتف النقال اجلزائرياملالمح التنظيمية وسعاد قويف،  :املصدر
االستراتيجيات املنافسة للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول املنافسة وحول يف إطار امللتقي الدويل الرابع 

  .2، ص 2010نوفمرب  10و  09 اجلزائر، العربية، جامعة الشلف،

  الدولة  -
 . وزارة الربيد و تكنولوجيا اإلعالم و االتصال -

 .سلطة الضبط -

  
 .الوافدون اجلدد للصناعة -

  .  رحلة الثالثةماملؤسسات املتأهلة لل -
  .عرب االنترنيت متاعملي املهاتفة الثابتة واملهاتفة -

  تنافس الصناعة 
  OTAجازي  -

  ATMموبليس  -

 WTAجنمة  -

  املنتجات البديلة 
  )السلكي و الالسلكي(اهلاتف الثابت  -
  .VSAT  االتصال عرب الساتل -
  )GMPS(الساتل العام للمكاملات الشخصية على النقال  -

  

 اهزون
Alcatel 
ERICSON 
SIEMES 
ZTE  

HUAWI 

  املشترون 

  املشتركون النهائيون 
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  :(1)اخلمس اآلتية ىنقوم بشرح القو السابق الشكل ىاعتمادا عل
  :ديد الوافدين اجلدد للصناعة - 1

أمرا افتراضيا بالنسبة للوضع املستقبلي للمنافسة ، إال أم يشكلون رغم أن الوافدين احملتملني يبقى 
  .حقيقيا ينعكس على هيكل الصناعة و بالتايل على جاذبيتها  ايف هذه احلالة الفعلية لدخوهلم ضغط

 :القوة التفاوضية للمجهزين - 2

ت الالزمة يزاتتمثل اإلمكانيات احلقيقية ألي متعامل يف خدمات اهلاتف النقال يف حجم التجه
، حيث سعي املتعاملون الثالث إىل توسيع حجم استثمارام يف هذا اال حىت لضمان جودة التغطية

  .ول إىل تقدمي أفضل خدمة لزبائنهميتمكنوا من الوص
 :القوة التفاوضية للمشاركني  - 3

وكون املنتجات ودة والكفاءة احلقيقية للمنتج توفر املعلومات لديهم حول اجلملشتركني ورغم معرفة ا
سعار جاء نتيجة األ ضإال أن اخنفا ،سهولة التحول من متعامل إىل آخر ، ومعمنطية متقاربة يف اجلودة

يجة لشبه انعدام ، وضعف هذه األخرية جاء نتنتيجة قوة املشترين على املساومةليس ظروف املنافسة و
  .يضعف من القوة التفاوضية هلم ينعدد املتعاملني مقارنة باملشتر، مبا أن تركز البدائل الفعالة

 :ديد حاالت اإلحالل - 4

لكن يف الواقع إن البدائل ال  ،خدمة اهلاتف النقال كغريه من املنتجات ختضع هي األخرى لبدائل
متارس أي ديدا على خدمات اهلاتف النقال نتيجة تطور األمناط االستهالكية خلدمة اهلاتف النقال حبيث 

  .ضاعف عشرات املرات من عدد مشتركي اهلاتف الثابت عدد مشتركي اهلاتف ت
دل على منافسة القلة حبيث بعد دخول جنمة يإن وجود ثالث متعاملني :طبيعة املنافسة يف الصناعة  - 5

خدمة (كان ذلك له تأثري كبري يف بداية املنافسة السعرية و تقدمي اخلدمات  ،يف هذه الصناعة
  ).ملات الدولية و املناسبات ختفيض األسعار يف املكا ،األنترنيت

                                         
يف إطار امللتقي الدويل الرابع حول  ، حبث مقدماملالمح التنظيمية واإلستراتيجيات التنافسية ملتعاملي صناعة اهلاتف النقال اجلزائريسعاد قويف،   (1)

، ص 2010نوفمرب  10و  09 اجلزائر املنافسة واالستراتيجيات املنافسة للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة الشلف،

03.  
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  تطور سوق خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر : املطلب الثالث 
إذا قامت وزارة  ،تعود نشأة سوق اهلاتف النقال باجلزائر إىل العشرية األخرية من القرن العشرين

املصنع من  NMI-900الربيد و املواصالت بإدخال خدمة اهلاتف النقال إىل سوق االتصاالت التماثلي
مشترك يف  4691و قد ارتفع عدد مشاركي اهلاتف النقال التماثلي من  1991قبل شركة نوكيا يف سنة 

يف  -900- الشبكة الرقمية  بإغالقبعدما قامت نوكيا   ،1999يف البداية  18000إىل  1996سنة 
  (1).2001سنة يف ت الشبكة التماثلية و اليت عوض 1996

 بدأ فتح سوق اهلاتف النقال أمام املنافسة مبنح رخصة استغالل الشبكة 2000- 03تطبيقا للقانون 
GSM اتصاالت اجلزائر  كومألوراسOTA  والوطنية التصاالت اجلزائر)WTA( ،نتيجة انفتاح و

شتركني املالذي يترجم بتطور عدد معتربا وسريعا و  امنوشهد هذا السوق قال باجلزائر سوق اهلاتف الن
مشترك إىل حوايل  18000سنوات من االنفتاح انتقل العدد من  عشريف ظل السوق، وومداخيل هذا 

  : واجلدول التايل يبني ذلك 2009ةمشترك سن مليون 32
   

                                         
، بحث في مؤسسة الهاتف النقال موبيليس الجزائر اليقظةدراسة تحليلية لتطبيق عبد الفتاح بوخمخم، سهيلة بومعزة،   (1)

أفريل  29إلى  26مقدم في إطار المؤتمر الدولي السنوي العاشر حول الريادية في مجتمع المعرفة، جامعة الزيتونة، األردن، 
  . 10، ص 2010
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  .عدد املشتركني يف سوق اهلاتف النقال ):05(اجلدول رقم 

  السنوات
  العدد الكلي  

  للمشاركني
معدل 
  جنمة  جازي موبليس  الولوج

1998  18000  -  -  18000  0.06  
1999  72000  -  -  72000  0.24  
2000  86000  -  -  88000  0.28  
2001  100000  -  -  100.000  0.32  
2002  135204  315040  -  450244  1.5  
2003  167662  1279265  -  1446927  4.67  
2004  1176485  3418367  287562  4882414  15.26  
2005  4907950  7276834  1476561  13666135  41.52  
2006  7476104  10530826  2991024  20997954  63.60  
2007  9692762  13382253  4487706  27562721  81.50  
2008  7703689  4108857  5218926  27031472  79.04  
2009  10079500  14617 642  8032682  32729824  91.68  

  .28، ص2009 ،لربيد املواصالتل  الضبطالتقرير السنوي للسلطة  :املصدر
يف اجلزائر بدأ عدد نالحظ من اجلدول أنه منذ دخول املنافسة يف سوق خدمة اهلاتف النقال       

  .يف املائة  92مليون مشترك ومعدل ولوج تقريبا  32 أكثر من املشتركني يف التزايد حىت  وصل إيل
  :اهلاتف النقال فنبينه من اجلدول األيتأما عدد عمال املتعاملني يف سوق خدمة 

  سوق اهلاتف النقال خدمة عدد عمال املتعاملني يف: )06(رقماجلدول 
  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

  3996  3630  3005  2662  1743  1372  100  موبيليس

  3471  3500  3187  3035  2589  1623  1253  جازي

  1813  1549  1319  1256  1077  875  0  جنمة

  .29، ص2009 ،املواصالتو للربيد الضبطالتقرير السنوي للسلطة  :املصدر
م قلة نسبة احلصة السوقية غنالحظ من اجلدول أن عدد عمال املتعامل موبيليس ميثل أكرب عدد ر

يزها على التكنولوجيا املتطورة مقارنة مع املتعامل جازي أما شركة جنمة فهي متثل العدد األقل نظرا لترك
  .وينسثل العنصر المته النسبة ذمن ه %40 ،عامل 1900قد بلغ عدد العمال و
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  : متعاملني نبينها يف اجلدول اآليتأما عدد املوزعني و الوكاالت التجارية ونقاط البيع لل 

  2009عدد املوزعني و الوكالء و نقاط البيع املتعاملني لسنة : )07(اجلدول رقم 
  نقاط البيع  وكاالت التجارية  املوزعني  2009سنة 

  188.2  116  5  موبيليس
  20340  73  8  جازي
  21611  35  5  جنمة

  .29، ص2009 ،الضبط للربيد واملواصالتالتقرير السنوي للسلطة  :املصدر
و لكن نقاط البيع نرى أا  ،املتعاملني بنيأن عدد املوزعني متقارب  07 نالحظ من اجلدول رقم

أكرب عدد لنقاط البيع رغم أن حصتها  متلكاليت  وشركة جنمة  عند هانسبة جندأكرب  لكن متفاوتة بينهما،
  . %30السوقية متثل 

  التصاالت جنمةلمؤشر قياس تنافسية شركة الوطنية  :املطلب الرابع
األعمال للحصول علي القدرة التنافسية جيب أن يقترن بوجود مقياس دقيق لذلك  إن سعي منظمات

من اجلوانب الوظيفية يف املوضوع كنوعية  التفوق، وهذا أمر مل حيسم بعد بشكل دقيق طاملا هناك العديد
وهي أمور من الصعب إخضاعها ملقياس جاهز ومع ذلك فان هناك  ،املنتج ورضا الزبون و االحتفاظ به

اليت من املمكن االعتماد عليها  األخرىبعض املؤشرات مثل احلصة السوقية و نسبة الرحبية وبعض املقاييس 
حتقيق التفوق التنافسي من عدمه، لكن يف دراستنا  مدىاآلخرين لتحديد مقارنة النتائج مع املنافسني  يف

  .08رقم  اجلدولمعدل الزيادة يف احلصة السوقية كما هو مبني يف  ىهذه سوف نعتمد عل
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  احلصة السوقية للمتعاملني يف السوق اهلاتف النقال: )08(رقم  اجلدول
 احلصة
  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2004  السوقية

  %26  %30.80  %28.50  %35.17  %35.60  %35.93  %24.10  %11.59 %30.03  موبيليس

  %46  %44.66  %52.19  %48.55  %50.15  %53.27  %70.01  %88.41 %69.97  جازي

  %30  %24.54  19.31  16.28  %14.24  %10.81  %5.89  % 00  %00  جنمة

  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  اموع

    .سلطة الضبط ومواقع االنترنت ملتعاملني الثالث تقريرمن إعداد الطالب بناء على  :املصدر
نالحظ أن احلصة  2009مقارنة مع سنة  31/12/2010أنه يف  يتنب )08(اجلدول رقم من

أما شركة أوراسكوم لالتصاالت 4.20%اخنفضت بالنسبة   ،السوقية لشركة موبيليس اهلاتف النقال
نسبة فكانت " جنمة " أما الشركة الوطنية لالتصاالت  %1.34ارتفعت احلصة السوقية بالنسبة " جازي"

  .% 5.46:الزيادة يف احلصة السوقية ب
  .أن معدل الزيادة يف احلصة السوقية دائما متزايدا" جنمة"وما نالحظه أيضا بالنسبة لشركة 

  " جنمة"الوطنية لالتصاالت لشركة  االستراتيجيات التنافسية:املطلب اخلامس 
من خالل استقرائنا لتطور فعاليات شركة جنمة مند انطالق عالمتها التجارية يف السوق اجلزائرية 

  :فإننا نالحظ إستراتيجيتها التنافسية مرت مبرحلتني أساسيتني

هذه الفترة  ، وكانتتكتيكات دفاعية اجتاه املتنافسنيعتمد على تإستراتيجية تنافسية : املرحلة األوىل
  .2004ديسمرب  31إىل غاية  2004أوت  25من إطالق منتوج جنمة من 

فعند دخول جنمة سوق اهلاتف النقال اختارت إستراتيجية التمييز فهي تلقب نفسها الرائد يف 
الرسائل  )MMS(املتميز " جنمة"املنافسني على تقدمي منتج  اخلدمات املتعددة الوسائط حيث كان رد فعل

بتخفيض قيمة بطاقات االشتراك فمثال بطاقات ) GPRS(نظام التوصيل  تة، خدمة اإلنترنياملصور
ر شراء بطاقة االشتراك ووصل سع 2990دج  بدل 1200االشتراك جازي وصلت يف بعض نقاط البيع 

بالنسبة لشركة موبليس فقد وصلت دج و500التابعة أيضا لشركة أوراسكوم اتصاالت اجلزائر إىل و" ألو"
  .دج1000دج مع رصيد أويل  650إىل  بعض نقاط البيع  يف

  :فاعتمدت جنمة إستراتيجية تنافسية اجتاه هذه التكتيكات من املتنافسني على 
  .سريع ال التغطية ونقاط البيعالتوسيع ال -
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  .يف السعر انتهاج سياسة  تنافسية جدا -
  :كمايليه اإلستراتيجية ذوكانت مظاهر تطبيق ه

واليات وإنشاء عشرات نقاط البيع التوزيع اخلاصة بنجمة مبواصفات  5التغطية ليشمل  توسيع جمال
  .موحدة 

اإلستراتيجية التنافسية بعد إرجاع املنافسني األسعار إىل مستويات عادية حيث : املرحلة الثانية
أساسية نورد كزات أصبحت اإلستراتيجية دف إىل حتقيق أكرب حصة و تظهر هذه اإلستراتيجية عدة مرت

  : أمهها فيما يلي
هذا وخدمة انترنيت باهلاتف النقال و ، من خالل الرسائل املصورة منتج متميز وخدمات متطورة - 1

كذلك مع توجد عند املتعاملني اآلخرين، وطبعا إضافة إىل كل خدمات اهلاتف النقال األخرى اليت 
للكمبيوتر احملمول  بالنسبةت إضافة خدمة جديدة حبيث ميكن االستفادة من خدمات االنترني

)PC (دج 2500ـ أو احلاسوب عن طريق اشتراك شهري ب. 
، انتقلت املنافسة إىل بطاقة االشتراكسعار املكاملات وحيث بعد استقرار األ ،سياسة أسعار جد تنافسية -2

م جمانا خدمات اليت تقدمها  مثل املكاملات اانية فأدخلت شركة جنمة خدمة إىل زبائنها حبيث تتكل
حيث قيمة التفعيل  ،الشركة خدمات جد تنافسية أدخلتبعدها دقائق اجتاه خط جنمة فقط و 5دة مل

دقيقة اجتاه خط جنمة  30حبيث تتكلم  آخريندج بالنسبة للمتعاملني  100دج بدال من  50بقيمة 
 .ساعة يف اليوم12ملدة  دقيقة اجتاه مجيع اخلطوط 15و

خدمات متعددة باستمرار وذلك من تقدمي خدمات جديدة بالنسبة للزبون حبيث ختتلف عن   - 3
أي خدمات تقدمها للمؤسسات  Nedjma euterpieseاملتعاملني اآلخرين مسيت ب 

خدمات من هذا النوع الن املؤسسة  لالستفادة من أسعار منخفضة ألن هذه املؤسسة يف حاجة إىل
 . الكثرية االتصاالت تتحمل تكاليف باهظة  جراء

والطرقات املهمة وذلك من خالل الالفتات اإلشهارية يف الساحات العمومية : سياسة إشهار واسعة - 4
إلشهار من خالل التلفزة الوطنية، اإلذاعة، أهم اجلرائد وإطالق محالت إعالنية ايف املدن وكذلك 

ويل  الفرق كما أصبحت جنمة ودخوهلا أيضا جمال مت" حنبها وحنب يل حبها"واسعة كحملة زيدان 
 .املمول الرمسي للفريق الوطين لكرة القدم

اجلد متطورة أكثر  GPRSحيث تعتمد الشركة على نظام التغطية  توسيع جمال التغطية ذو فعالية - 5
ظرف  يفوالية  48واملستعمل من املتعاملني اآلخرين فتمكنت الشركة من تغطية  GSMمن 

  .دة تقنية على مستوى الوطنوح 3000وجيز باعتمادها على 



  دور إدارة املعرفة يف تدعيم القدرة التنافسية  لشركة جنمة لالتصاالترابع                                                               الفصل ال

 
128 

 

توسيع مستمر لنقاط البيع حيث أصبحت ال تعتمد فقط على نقاط البيع املعتمدة لديها حبيث  - 6
 .أصبحت يف ظرف وجيز أكرب متعامل نقاط البيع

تطوير مستمر للموارد البشرية حيث أنشأت شركة جنمة معهد خاص لتكوين إطاراا حبيث  - 7
من تربص تكويين من هذا املعهد وحبيث بلغت ساعات التكوين  ستفادةالايستطيع كل عامل من 

 .ساعة 25000 ب:2010لسنة 
وهو جمال يفسح التفكري  ،ربنامج تسري إبداعي ذلك لتحريك األفكار األكثر عبقريةالعمل ب  - 8

اجلماعي حبيث ميكن للعامل من تقدمي فكرته عن طريق استمارة عرب االنترنت تعرض على هيئة 
 .املوضوع مقابل حتفيز مايل معترب مقبولةداع وتكون الفكرة املبدعة متخصصة لإلب

   . االلكتروينللربيد   Gmailالقيام بربط أي شرحية هاتف نقال  جنمة خبدمة  - 9
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  امليدانيةالدراسة : املبحث الثاين
ميكن من خالل هذا املبحث التعرف على مدى مسامهة إدارة املعرفة يف تدعيم القدرة التنافسية 

  .لشركة جنمة لالتصاالت وذلك من خالل إجابات أفراد عينة الدراسة

  منهجية الدراسة: املطلب األول
ديد جمتمع وعينة الدراسة، يتناول هذا املطلب إيضاحا لنموذج الدراسة الذي مت تطبيقه، وكذلك حت

  .بناء أداة الدراسة و التأكد من صدقها، والكيفية اليت طبقت ا كيفية مث عرض

  منوذج الدراسة : أوال
 ومتغري تابع القدرة التنافسية، ة ومتغري مستقل إدارة املعرف ،يتكون منوذج الدراسة من متغريين اثنني

الذي يساند االفتراض كون أن إدارة املعرفة هلا عالقة وتأثري يف تدعيم القدرة التنافسية و ذلك أن تطبيق 
حول قوى التنافس اخلمس، وأن تدعيم القدرة التنافسية يف و يف املؤسسة يضمن معرفة متميزة إدارة املعرفة 

يف هذه  املؤسسة يتطلب توفر معرفة حول قوى التنافس اخلمس ويف هذا السياق فإن العالقة الظاهرة
  : الدراسة تنعكس يف كون أن

  إدارة املعرفة    عالقة وتأثري     القدرة التنافسية 
  :باملعادلة التاليةوميكن متثيل منوذج الدراسة 

(x) ƒ = (y)  
  :حيث أن

  متغري تابع ): y(القدرة التنافسية 
  .متغري مستقل): x(إدارة املعرفة 

   :حدود الدراسة: ثانيا 
  :حددت هذه الدراسة بعدد من احملددات البشرية واملكانية والزمنية اآلتية

 لشركة الوطنية  لالتصاالتاشتملت الدراسة على عدد من العمال اإلداريني : احلدود البشرية. 
 املديرية العامة للشركة جنمة لالتصاالت و كذلك معهد التكوين املوارد البشرية  :احلدود املكانية
 .الشركة
 مت تطبيق الدراسة ميدانيا خالل الفصل الدراسي الثاين من السنة اجلامعية : احلدود الزمنية

2010-2011. 
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  عينة الدراسة : ثالثا
، فقد انية على جمتمع كبري نسبياالعينة اليت تعترب من اخلطوات اهلامة يف إجراء دراسة ميدبعد اختيار 

و يف هذه  ،و كذلك نظرا لكرب العدد و قلة الوقت  ،يتعذر تطبيق الدراسة على مجيع أفراد جمتمع الدراسة
 أن العينة املمثلة سوف ذلك على أساس تمع الدراسة حىت ميكن متثيله واحلالة ميكن اختيار عينة ممثلة

 .كل كتوصلنا إىل النتائج نفسها تقريبا لو أننا قمنا بإجراء الدراسة مع اتمع 

عامل  160عامل من جمموع  40وقد مت حتديد حجم العينة العشوائية البسيطة يف هذه الدراسة 
  .من حجم اتمع %25اليت متثل ما نسبته إداري و

  أداة الدراسة :رابعا 
أن األداة األكثر  ناجدو ،نهج املتبع يف الدراسةعلى املبيعة البيانات اليت يراد مجعها وبناءا على ط   

توافر املعلومات األساسية املرتبطة  نة، وذلك لعدممالئمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة هي االستبا
واملالحظة  الشخصية إضافة إىل صعوبة احلصول عليها عن طريق املقابالت ،باملوضوع كبيانات منشورة

  ة عليه فقد مت تصميم اإلستبانة باالعتماد على الدراسات اليت تناولت إدارة املعرفة والقدرة التنافسيو
  : نة من جزئني مهاتتكون االستباو
 يتضمن املتغريات الشخصية للدراسة املتعلقة باملعلومات العامة عن أفراد الدراسة و : اجلزء األول

 .التعليمي وسنوات اخلربة املستوى، هي العمر
 الفرع األول يتضمن املتغري املستقل إدارة املعرفة و  ،ينقسم اجلزء الثاين إىل فرعني :اجلزء الثاين

عبارة، أما الفرع الثاين فيتضمن املتغري التابع هو القدرة التنافسية وبتكون من  16يتكون من 
 )2أنظر امللحق رقم (.عبارات10

ذلك د اإلجابات احملتملة لكل عبارة وانة على السلم الترتييب الذي حيديالستبوقد مت االعتماد يف ا
املتدرج ذو النقاط اخلمس لقياس العبارات حيث يقابل كل ) (likert scoleباستخدام مقياس ليكرت 

) بشدة موافق، موافق، حمايد، غري موافق  ،غري موافق إطالقا: (ختبارات التالية عبارة قائمة حتمل اال
ة على رسالة موجهة ألفراد العتبة نايعلى التوايل كما مشلت االستب) 1،2،3،4،5(واملتناسبة مع األوزان 

  .الدراسة لتعريفهم بالدراسة وأمهيتها
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  إجراء تطبيق أداة الدراسة :خامسا
، و قد بلغ حمدد انية، وذلك من خالل الزيارات امليدعلى أفراد الدراسة انيااستب 40ع مت توزي

  .ة من جمموع االستبيانات املوزعةنيااستب 40االستبيانات املسترجعة 

  :حتليل االستبيانات: املطلب الثاين
حتليل البيانات اليت مت جتميعها فقد مت استخدام العديد من األساليب لتحقيق أهداف الدراسة و

 (Package for social sciencesاإلحصائية املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
(statistical  اليت يرمز هلا بالرمز و spss وفيما يلي جمموع األساليب اإلحصائية اليت مت استخدامها:  

 استخراج التكرارات و النسب املؤوية لكل عبارة يف االستبيان. 
  إىل اإلجابات و أو اختيارات أفراد  استناداقياس املتوسطات احلسابية لكل عبارة يف االستبيان

 .املستقل و املتغري التابعالعينة املشار إليها باالستبيان و املتوسط احلسايب للمتغري 
 ا احلسابية قياساالحنراف املعياري ملعرفة مدى احنراف إجابات أفراد عينة الدراسة عن متوسطا. 
  ملعرفة نوعية العالقة اليت تربطهماحساب معامل االرتباط بني املتغري املستقل و التابع. 
  حساب معامل التحديد ملعرفة نسبة تفسري املتغري املستقل للمتغري التابع. 
 0.05 مبستوي معنوية فيشر استعمال اختبار=α 
  0.05استعمال اختبار ستودنت ملستوي معنوية=α الدراسة  فرضبة الختبار.  

  التحليل اإلحصائي : أوال 
 :اجلزء األول -1

األول من االستبيان ميكننا من التعرف على بعض اخلصائص الشخصية لعينة الدراسة كما  اجلزءمن 
  :يلي
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 : العمر  - أ

  .أفراد عينة الدراسة حسب العمرتوزيع : )09(اجلدول رقم

  النسبة  التكرار  العمر
 %10  04  سنة25أقل من 

 %27.5  11  سنة30سنة إىل 26من 
  %40  16  سنة 40إىل  31من 
  %22.5  09  سنة  فأكثر 40من 

  %100  40  اموع
  .من إعداد الطالب على أساس أجوبة االستبيانات :املصدر

ما ما سنة، أ25ن عمن أفراد العينة تقل أعمارهم  %10أن ما نسبته  أعالهيوضح اجلدول     
تتراوح أعمارهم ، أما األفراد الذين سنة 30إىل  26أعمارهم من من أفراد العينة تتراوح  % 27.5نسبته 

األفراد الذين يزيد عمرهم من أفراد العينة و %40ـ سنة ميثلون األكرب نسبة ب 40سنة إىل  31ما بني 
  .من أفراد العينة ℅22.5سنة فيمثلون نسبة  40عن 

  :سنوات اخلربة- ب
  .حسب سنوات اخلربة عينة الدراسةتوزيع أفراد : )10(اجلدول رقم 
  السنة  التكرار  سنوات اخلربة

  10%  04  أقل من ثالث سنوات
  55%  22  سنوات 5من ثالث سنوات إىل 

  35%  14  سنوات6أكثر من 
  %100  40  اموع

  .من إعداد الطالب على أساس أجوبة االستبيانات: املصدر
تتراوح  55% وكذلكسنوات  3من أفراد العينة تقل خربم عن  10% أن أعالهيوضح اجلدول 

 35%سنوات فأكثر فيمثلون نسبة  6ين تتجاوز خربم ذوأما ال ،سنوات 5سنوات إىل  3 منخربم 
  .، مما يدل على أن النسبة األكرب يف عينة الدراسة من أصحاب اخلربة املتوسطة من أفراد العينة
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  :املؤهل العلمي -ج
  .الدراسة حسب املؤهل العلمي عينةتوزيع أفراد  :)11(اجلدول رقم

  النسبة  التكرار  العلمياملؤهل 
  10%  04  ثانوي أو أقل 

  30%  12  دبلوم
  60%  24  جامعي 

  40  %100  
  .من إعداد الطالب علي أساس أجوبة االستبيانات :املصدر

من محلة  30%أن ذو مستوى ثانوي أو أقل، و عينةاد المن أفر 10%إىل أن  أعالهيشري اجلدول 
ذو املستوى الدراسي دراسات عليا  عينةاألكرب من أفراد ال النسبةو ،دبلوم أي ميلكون مستوى ثانوي

   .من أفراد اهليئة 60%فيمثلون 

  :اجلزء الثاين
لتحليل اجلزء الثاين من استبيان مت االعتماد على معيار املتوسط احلسايب الختيار درجة املوافقة على 

كما مت االعتماد أيضا على االحنراف املعياري ملعرفة مدى تشتت إجابات أفراد  ،كل عبارة يف االستبيان
  .بتوضيح العمل مبقياس ليكارت وقبل البدأ يف التحليل نقوم  ،ة الدراسة عن متوسطاا احلسابيةعين

 )غري موافق إطالقا، غري موافق، حمايد، موافق، موافق بشدة (مبا أن املتغري الذي يعرب عن اخليارات  
، غري 1=غري موافق إطالقا (مقياس ترتييب واألرقام اليت تدخل يف الربنامج تعرب عن األوزان، وهي 

مث حنسب بعد ذلك املتوسط احلسايب، ويتم بعد ذلك  )5=، موافق بشدة4=، موافق3=، حمايد2=موافق
متثل عدد  4، حيث  5علي  4هي يف دراستنا هذه عبارة عن حاصل قسمة حساب طول الفترة أوال و

إيل  4مسافة ثالثة ، ومن  4إيل  3مسافة ثانية، من 3إىل  2مسافة أويل،ومن  2ايل 1من (املسافات 
ويصبح  0.80ينتج طول فترة يساوي  5علي  4متثل عدد االختيارات وعند قسمة  5مسافة رابعة،   5

  :ل التايل التوزيع حسب اجلدو
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  جدول التوزيع ملقياس ليكارت:12اجلدول رقم 

  املستوي  املتوسط املرجح
  غري موافق إطالقا   1.79اىل 1من  
  غري موافق   2.59إىل  1.80 من 
  حمايد   3.39إىل  2.60من 
  موافق   4.19إىل  3.40من 
  موافق بشدة   5إىل 4.20من 

  
 القدرة التنافسيةحول إدارة املعرفة وجابات أفراد عينة الدراسة إلارات وفيما يلي عرض التكر

إدارة املعرفة جابات افرد عينة الدراسة حول كل من لالاالحنراف املعياري باإلضافة إيل املتوسط احلسايب و
  .والقدرة التنافسية
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  :عينة الدارسة حول إدارة املعرفةأفراد  تكرارات إجابات  - أ

  .عينة الدارسة حول إدارة املعرفةتكرارات إجابات أفراد : )13( اجلدول رقم

 االختيار العبارة الرقم

 الرقم
  عبارات تتعلق بإدارة املعرفة 

 :إن تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسة يضمن توفري مايلي

غري 
موافق 
 إطالقا

  غري
 موافق

 موافق حمايد
موافق
 بشدة

 32 02 02 01 01 واألحباثيوجد قسم داخل الشركة لتقدمي الدارسات  1
 25 01 07 02 05 هناك حتويل للمعرفة الضمنية إىل معرفة معلنة 2
 34 01 02 01 02 تسمح للعمال باملساعدة يف مواصلة املشاكل اليت تواجه الشركة  3
 31 01 02 03 03 تشجع العمال على تطوير املعرفة لديهم  4
 20 05 13 01 01 تضع الشركة ميزانية مناسبة لدعم مشاريع إدارة املعرفة  5
 34 01 02 01 02 نشر ثقافة املبادرة الفردية واجلماعية بني املوظفني  6
 36 01 01 01 01 توفري نظام فعال لتكنولوجيا املعلومات 7
 21 06 09 02 01 وجود نظام دائم لصيانة موجودات املعرفة لديها  8
 18 02 16 02 02 تقييم مستويات أداء املوظفني وفق نظم مشاركة املعرفة  9
 36 01 01 01 01 هناك تطبيق  لعملية االستشارات بني الشركة وبني مراكز البحث 10
 36 01 01 01 01 تفعيل دور وسائل اإلعالم وتوظيفها يف نقل املعرفة  11
 16 02 16 02 04 املعرفة اليت متتلكهاتسهيل وصول مجيع املوظفني إىل قواعد  12

13 
دعوة خرباء من خارج الشركة للمشاركة يف ورشة عمل 

 19 03 07 06 05 والندوات واحملاضرات ذات العالقة باملعرفة

 17 03 10 05 05 تكوين فرق عمل من أصحاب اخلربة لالستشارات العلمية  14
 23 04 08 02 03 )وأسعارها أو خصائصهاأنواع السلع املقدمة (معرفة باملوردين 15
 31 03 03 01 02 )أنواع السلع واألسعار واخلدمات املطلوبة(معرفة بالزبائن  16

  .من إعداد الطالب علي أساس أجوبة االستبيانات :املصدر
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  .تكرارات إجابات أفراد  العينة حول القدرة التنافسية  -  ب

  .العينة حول القدرة التنافسية تكرارات إجابات أفراد  : )14(اجلدول رقم

 االختيار العبارة الرقم

 الرقم
  التنافسية قدرةالبعبارات تتعلق 

 إن إدارة املعرفة حتقق املزايا التالية وذلك من خالل

غري 
 موافق
 إطالقا

  غري 
 موافق

 موافق حمايد
  موافق 
  بشدة

17 
تعمل تكنولوجيا املعلومات على ختفيض تكاليف املنتجات 

 35 01 02 01 01 واخلدمات والعمليات

 30 04 04 01 01 تعمل إدارة املعرفة على توفري أسعار أقل من أسعار املنافسني  18

 36 01 01 01 01 تعمل إدارة املعرفة على زيادة احلصة السوقية 19

20 
تساهم إدارة املعرفة على متيز السلعة واخلدمة املقدمة يف 

 38 00 01 00 01 يقدمه املنافسونالسوق واليت ختتلف عما 

21 
يعزز وجود إدارة املعرفة قدرة املنظمة على الترويج ملنتجاا 

 37 00 01 01 01 وخدماا يف السوق

22 

يعمل نظام إدارة املعرفة املستخدم يف الشركة على سرعة 
تطوير وتنويع املنتجات واخلدمات لتخدم رغبات 

 املستهلكني احلاليني واجلدد
01 01 01 02 35 

23 
تساعد تكنولوجيا املعلومات املستخدمة يف الشركة على 

 32 01 02 02 03 حتسني جودة اخلدمات مبا يتوافق مع رغبات املستهلكني

24 
تساعد نظم إدارة املعرفة املستخدمة يف تقليل تكاليف 

 30 01 05 02 02 اجلودة

25 
لتلبية مطلب تساعد إدارة املعرفة يف حتقيق مرونة املعلومة 

 28 02 05 02 03 السوق

26 
يساعد نظام إدارة املعرفة املستخدم داخل الشركة على تأمني فرصة 

 33 01 04 01 01 . إبداع واملبادرة

  .من إعداد الطالب علي أساس أجوبة االستبيانات :املصدر
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  االحنراف املعياري إلجابات أفراد عينة الدراسةاملتوسط احلسايب و -ج

  .حول إدارة املعرفة واالحنراف املعياري املتوسط احلسايب: )15(رقم اجلدول

   العبارة الرقم
  عبارات تتعلق بإدارة املعرفة  الرقم

 :إن تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسة يضمن توفري مايلي
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

  النتيجة

1 
 واألحباثيوجد قسم داخل الشركة لتقدمي الدارسات 

4.53 1.062 
  موافق بشدة

  
  موافق 1.476 3.98 هناك حتويل للمعرفة الضمنية إىل معرفة معلنة 2
  موافق بشدة 1.057 4.60 تسمح للعمال باملساعدة يف مواصلة املشاكل اليت تواجه الشركة  3
  موافق بشدة 1.312 4.35 تشجع العمال على تطوير املعرفة لديهم  4
  موافق 1.086 4.00 تضع الشركة ميزانية مناسبة لدعم مشاريع إدارة املعرفة  5
    موافق بشدة 1.057 4.65 نشر ثقافة املبادرة الفردية واجلماعية بني املوظفني  6
  موافق بشدة 0.840 4.75 توفري نظام فعال لتكنولوجيا املعلومات 7
  موافق 1.099 4.15 وجود نظام دائم لصيانة موجودات املعرفة لديها  8
  موافق 1.224 3.80 تقييم مستويات أداء املوظفني وفق نظم مشاركة املعرفة  9
  موافق 1.210 3.65 هناك تطبيق  لعملية االستشارات بني الشركة وبني مراكز البحث 10
  موافق 0.840 3.75 تفعيل دور وسائل اإلعالم وتوظيفها يف نقل املعرفة  11
  موافق 1.336 3.60 مجيع املوظفني إىل قواعد املعرفة اليت متتلكهاتسهيل وصول  12

13 
دعوة خرباء من خارج الشركة للمشاركة يف ورشة عمل 

  موافق 1.514 3.63 والندوات واحملاضرات ذات العالقة باملعرفة

  موافق 1.450 3.53 تكوين فرق عمل من أصحاب اخلربة لالستشارات العلمية  14
  موافق 1.300 4.05 )أنواع السلع املقدمة وأسعارها أو خصائصها( باملوردينمعرفة  15

  موافق بشدة 1.086 4.50 )أنواع السلع واألسعار واخلدمات املطلوبة(معرفة بالزبائن  16

  
   املعرفةري للمتغري املستقل إدارة املتوسط احلسايب و االحنراف املعيا

  موافق 1.0711 4.1531

  )02امللحق رقم  (إعداد الطالب علي أساس أجوبة االستبياناتمن  :املصدر
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جند أنه  اخلاص باملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري حول إدارة املعرفة 15رقم  بعد دراسة اجلدول
    .موافق حسب مقياس ليكارت اخلماسي أي 4.15علي  حتصلنا

  .حول القدرة التنافسيةف املعياري االحنراسايب واملتوسط احل: )16( جلدول رقما  

   العبارة الرقم

 الرقم
  عبارات تتعلق بالقدرة التنافسية 

 إن إدارة املعرفة حتقق املزايا التالية وذلك من خالل
  املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

  النتيجة

17 
تعمل تكنولوجيا املعلومات على ختفيض تكاليف املنتجات 

 واخلدمات والعمليات
4.70 0.883 

  موافق بشدة

  موافق بشدة 0.960 4.53 تعمل إدارة املعرفة على توفري أسعار أقل من أسعار املنافسني  18
  موافق بشدة 0.840 4.75 تعمل إدارة املعرفة على زيادة احلصة السوقية 19

20 
تساهم إدارة املعرفة على متيز السلعة واخلدمة املقدمة يف السوق 

 املنافسونواليت ختتلف عما يقدمه 
4.85 0.700 

  موافق بشدة

21 
على الترويج ملنتجاا  شركةيعزز وجود إدارة املعرفة قدرة ال

 وخدماا يف السوق
4.78 0.832 

  موافق بشدة

22 

يعمل نظام إدارة املعرفة املستخدم يف الشركة على سرعة تطوير 
وتنويع املنتجات واخلدمات لتخدم رغبات املستهلكني احلاليني 

 واجلدد

4.73 0.847 
  موافق بشدة

23 
تساعد تكنولوجيا املعلومات املستخدمة يف الشركة على حتسني 

 جودة اخلدمات مبا يتوافق مع رغبات املستهلكني
4.43 1.259 

  موافق بشدة

  1.192 4.38 تساعد نظم إدارة املعرفة املستخدمة يف تقليل تكاليف اجلودة 24
 

  موافق بشدة

  موافق بشدة 1.296 4.25 املعرفة يف حتقيق مرونة املعلومة لتلبية مطلب السوقتساعد إدارة  25

26 
يساعد نظام إدارة املعرفة املستخدم داخل الشركة على تأمني فرصة 

 . إبداع واملبادرة
  موافق بشدة 0.955 4.60

  موافق بشدة 0.910 4.597 املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري للمتغري التابع القدرة التنافسية   
 )02امللحق رقم  (من إعداد الطالب علي أساس أجوبة االستبيانات :املصدر
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املعياري حول القدرة التنافسية جند أنه  االحنرافللمتوسط احلسايب و  16بعد دراسة اجلدول رقم 
  .أي موافق بشدة حسب مقياس ليكارت 4.59علي  مت احلصول
  اختبار فرضية الدراسة :ثانيا

عن العالقة بني إدارة املعرفة  قبل القيام باختبار فرضية الدراسة نقوم بتكوين منوذج الدراسة املعرب
ويف األخري نقوم بتقييمه واختبار فرضية  ،بتقدير معامالت النموذج الرياضي مث نقوم ،القدرة التنافسيةو

  .الدراسة

 :   تكوين منوذج الدراسة -1

املشار إليها يف االستبيان باستعمال برنامج  ومن خالل املعاجلة اإلحصائية إلجابات أفراد العينة 
(spss)  اتضح أن االجتاه العام لنموذج الدراسة ميثل عالقة خطية مستقيمة ، ولذلك مت االعتماد يف متثيله

 .)  Y=  a X +b(على املعادلة العامة للمستقيم 

 منوذج الدراسةتقدير  -2

يف االستبيانات  إليهاإلجابات أفراد عينة  الدراسة املشار  اإلحصائيةأيضا من خالل املعاجلة 
  :األيتمت تقدير منوذج الدراسة واملتمثل يف  2ومن امللحق رقم  spssبرنامج  باستعمال

Y= 0.78X+1.359  
    :تقيم منوذج الدراسة -3

للعالقة بني إدارة املعرفة و القدرة التنافسية جنري من أجل دراسة جودة و فعالية متثيل منوذج الدراسة 
ما يسمى باختبار املعنوية اإلحصائية و وظيفة هذا االختبار هي التأكد من أن منوذج الدراسة املقترح يعرب 

القدرة التنافسية و يتكون هذا االختبار من مقياس عية العالقة بني إدارة املعرفة وبصفة جيدة وفعالة عن نو
  .الرتباط ومقياس معامل التحديدل امعام

  : rمعامل االرتباط   - أ
  

عامل االرتباط بني إدارة املعرفة والقدرة النتيجة اخلاصة مب ىاعتمادا عل 02بالرجوع إيل امللحق 
هذا يدل علي أنه هناك ارتباط قوي جدا بني إدارة املعرفة والقدرة  و ، r =0.917التنافسية جند أن 

  . التنافسية
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 :  2rمعامل التحديد   -  ب
  يستخدم معامل التحديد ملعرفة مقدار تأثري املتغري املستقل على املتغري التابع  وذلك من خالل

و كلما كانت قيمة معامل التحديد قريبة من الواحد  x ب y النموذج الرياضي املختار للتعبري عن عالقة
 .(1)املقترح واقعي وصحيح يالرياضالنموذج متينة وقوية و yو Xكلما كانت العالقة بني 

أي أن نسبة تفسري إدارة املعرفة للتغريات احلادثة يف  =R2 0.84وحبساب معامل التحديد جند أن
 .من النموذج احلقيقي % 84القدرة التنافسية تقدر ب 

 
 ):F(فيشر اختبار

النموذج املقترح ، و مدى  لةداعة اإلحصائية مليونحول املع )₀H(يتمثل اختبار فيشر يف اختبار الفرضية 
و القيمة ) f réel( الفعليموضوعية قيمة معامل التحديد احملصل عليه ، من أجل ذلك نقوم مبقارنة القيمة 

  . املستخرجة من جدول مقياس فيشر  (f tab)رجة أو اجلدولية احل
تم رفض الفرضية سيف املستخرجة من اجلدول (F tab)احملسوبة أكرب من قيمة ) (f réelإذا كانت قيمة  

H₀)   (أي أن معادلة التمثيل جيدة وقيمة معامل  ،لة التمثيل املقترحةعاداملفترضة للطبيعة العشوائية مل
وتصلح الستخدامها كمقياس لتقدير فعالية و جودة موضوعية  قيمة هيصلنا عليها حتاليت  R2) (التحديد
  .التمثيل 

املفترضة للطبيعة العشوائية ملعادلة  )H₀(ول الفرضيةبقفإنه سيتم  (F réel < F tab)إذا كالقيمة 
  املقترحة غري معنوية إحصائيا و ال تصلح تفسري سلوك املتغرياالحندار أي أن معادلة  ،التمثيل املقترحة

  (1).التابع  
املستخرجة من جدول  )(F tabدولية  ة أو اجلجو القيمة احلر) (F réelو اجلدول التايل يوضح القيمة 

  .مقياس فيشر 
  
  
  
  
 

                                         
  .49ص ئر،، الجزاوعات الجامعيةطبديوان الم ،دروس وسائل محلولة :االقتصاد القياسيمحمد علي ،   (1) 

  .52- 51 ص المرجع السابق ، ص (1)
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  :حسب مقیاس فیشر ( F tab ) الجد ولیةو القیمة ) (F réelالقیمة الفعلیة : 17الجدول رقم 

 املعنويةمستوى 

α 

 البسطحرية درجة 

)v1( 

 املقام درجة حرية
)v2( 

 دوليةالقيمة اجل

F tab)( 

  الفعليةالقيمة 
F réel) ( 

0.05  01  38  4.1  202.098  
  .خاص مبقياس فيشر 02دول التوزيع فيشر و امللحق رقم جاعتمادا على إعداد الطالب من  :املصدر

 ةاجلد وليأكرب من القيمة ) (f réel احملتسبةجند أن القيمة الفعلية أو  16  بناءا على معطيات اجلدول رقم
F tab)( وعليه فإن نتيجة هذا االختبار هي رفض الفرضية ،)H₀(  و املفترضة للطبعة العشوائية ملعادلة

اليت حصلنا عليها هي قيمة  R2التحديدأن معادلة التمثيل جيدة و قيمة معامل  يإ ،التمثيل املقترحة
موضوعية و يصلح استخدامها كمقياس لتقدير فعالية و جودة التمثيل و بصفة عامة منوذج الدراسة ككل 

  .مقبول 

  : )a(عامل بالنسبة للم)T(اختيار ستيودنت
  : ستيودنت الختبار فرضية الدراسة و املتمثلة يف اآليت  اختبارمث استخدام 

H₀ : 0الوطنية لالتصاالت جنمة أي  لشركةلال تساهم إدارة املعرفة يف تدعيم القدرة التنافسية = a   
H₁ :مة، أي أن تؤثر إدارة املعرفة يف تدعيم القدرة التنافسية للشركة الوطنية لالتصاالت جنa≠0     
α=0.05 

ستيودنت و القيمة اجلدولية له ل ) (f réelو يتم إجراء هذا االختبار مبقارنة القيمة الفعلية أو احملسوبة 
Ttab)(  ستيودنت لاملستخرجة من جدول التوزيع.  

لعدم املفترضة  H₀كانت القيمة الفعلية أكرب من القيمة املستخرجة من اجلدول فسيتم رفض الفرضية  إذا
،أي أن إدارة املعرفة تؤثر يف تدعيم القدرة علي القدرة التنافسية لشركة جنمة وجود تأثري إدارة املعرفة

   a≠0التنافسية لشركة جنمة التصاالت مبعين 
، أي أنه ال يوجد تأثري  H₀وإذا كانت القيمة اجلدولية أكرب من القيمة احملتسبة فإنه سيتم قبول الفرضية

  .يف تدعيم القدرة التنافسية لشركة جنمة إلدارة املعرفة
واجلدول التايل يوضح القيمة الفعلية والقيمة اجلدولية املستخرجة من جدول التوزيع اإلحصائي لستيودنت 

   α=0.05يساوي  معنويةو مستوي   v=38عند درجة حرية
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بالنسبة   ( F tab )و القیمة الجد ولیة ) (F réelالقیمة الفعلیة : 18الجدول رقم 
  (a)للمعامل

  

 القيمة احملتسبة القيمة اجلدولية درجة احلرية املقام مستوي املعنوية

0.05 38 1.686 14.216 

قياس اخلاص مب 02ودنت وامللحق رقم ياعتمادا على جدول التوزيع لست من إعداد الطالب: املصدر
  .ستيودنت
جند ان القيمة الفعلية أو احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية، وعليه فإن  18معطيات اجلدول رقم بناءا علي 

املعرفة يف تدعيم القدرة  إلدارةاملفترضة لعدم وجود تأثري   H₀نتيجة هذا إختبار هي رفض الفرضية
 a≠0املعرفة تؤثر علي القدرة التنافسية مبعين  إدارةأن  إيالتنافسية لشركة جنمة، 

  )b(لثابت لبالنسبة )T(اختبار ستوديونت  - 

 :حسب الفرضية التالية  )b(املتغري الثابت   اختباراستخدام  مت

H₀ : 0أي  الصفرالثابت يساوي=b  
H₁ : 0أي  الصفرالثابت ال يساوي ≠b  

و القيمة اجلدولية له  تلستيودن)  (f réelة بوسويتم إجراء هذا االختبار مبقارنة القيمة الفعلية أو احمل
Ttab)( نتيوداملستخرجة من جدول توزيع ست.  

املستخرجة من اجلدول سيتم رفض الفرضية  )(T tabاحملسوبة أكرب من قيمة ) (f réelإذا كانت قيمة 
)H₀( 0 أي أن املتغري الثابت ال يساوي الصفر يف  ،املفترضة لعدم وجود املتغري الثابت≠b  

  .أي أنه ال يوجد متغري ثابت  ،)H₀( فإنه سيتم قبول الفرضية(F réel < T tab)وإذا كانت قيمة 
املستخرجة من جدول  ) (T tabو القيمة اجلدولية ) (T réelو اجلدول التايل يوضح القيمة الفعلية 

 α=0.05ة تساوي عنويو مستوى م V=38نت عند الدرجة  يودستلالتوزيع اإلحصائي  
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 )b(لثابت  لبالنسبة  )(T tabو القيمة اجلدولية ) (T réelالقيمة الفعلية  : 19اجلدول رقم

 القيمة الفعلية القيمة اجلدولية درجة حرية املقام مستوي معنوية

0.05 38 1.686 5.780 

   .من إعداد الطالب  :املصدر

من القيمة اجلدولية وعليه فإن نتيجة هذا  كربالقيمة الفعلية أو احملسوبة أ إنبناءا علي معطيات اجلدول جند 
الدراسة  منوذج بقي، وعليه ي b=0ثابت أي أن الاملفترضة لعدم وجود  H₀قبول الفرضيةعدم االختبار هي 

 Y= 0.78X+1.359كما يف األول 

  نتائج الدراسة: املطلب الثالث  
  :اليةالتوصل إىل النتائج الت اختبار فرضية الدراسة متكنخالل حتليل إجابات االستبيانات ومن 
  سنة حيث ميثلون ما  40سنة إىل  31أغلب أفراد عينة الدراسة تتراوح أعمارهم ما بني
 .%25نسبته 

  45النسبة األكرب من األفراد العينة ذو مستوى جامعي نسبته%. 

  النسب األكرب من األفراد عينة الدراسة من أصحاب اخلربة املتوسطة أي الذين يتراوح
  %55سنوات حيث ميثلون ما نسبته  5سنوات إىل  3مارهم إىل أع

  كل إجتاهات أفراد عينة الدراسة إجيابية حنو كل عبارات إدارة املعرفة ، حيث كانت قيمة
 .نتيجتها موافق حسب مقياس ليكارت املتوسط احلسايب لكل عبارة من عبارات اإلدارة املعرفة 

 كانت  حيث ،جيابية حنو كل عبارات القدرة التنافسيةأفراد عينة الدراسة إ: هاتكل اإلجتا
حسب مقياس  نتيجتها موافق جداقيمة املتوسط احلسايب لكل عبارة من عبارات القدرة التنافسية 

 .ليكارت

  لشركة الوطنية لالتصاالت من  القدرة التنافسيةووجود عالقة قوية طردية مابني ادارة املعرفة
وجهة نظر عينة الدراسة ،حيث بلغ معامل االرتباط  بني ادارة املعرفة والقدرة  التنافسية لشركة الوطنية 

 . r=0.917لألتصاالت ب 

  لشركة الوطنية  "القدرة التنافسية"للمتغري التابع  "ادارة املعرفة"تقدر نسبة تفسري املتغري املستقل
  .من النمودج احلقيقي   %84أي ان النمودج املقدر يعرب عن   %84ألتصاالت ب 



  دور إدارة املعرفة يف تدعيم القدرة التنافسية  لشركة جنمة لالتصاالترابع                                                               الفصل ال

 
144 

 

 باستخدام اختبار فيشر مت التوصل ايل ان منوذج الدراسة ككل مقبول. 

  الدارة املعرفة أثر كبري يف تدعيم القدرة التنافسية لشركة جنمة من وجهة نظر أفراد عينة
الوطنية التصاالت جنمة ميكن من تدعيم القدرة الدراسة، حبيث ان تطبيق ادارة املعرفة يف الشركة 

    .التنافسية، ومت التوصل ايل هذه النتيجة من خالل اختبار ستيودنت
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   :خالصة الفصل
من خالل التطرق يف هذا الفصل التطبيقي إىل تأثري إدارة املعرفة على القدرة التنافسية للشركة 

  :اجلزائر جنمة مث التوصل إىل نتائج التاليةالوطنية لالتصاالت 
املعرفة يف املؤسسة يضمن من خالل ما ذكر يف االستبيان توفري معرفة حول  دارةإإن تطبيق  -

 .قوى التنافس اخلمس لبورتر ومن خالل أيضا تستطيع املؤسسة تدعيم القدرة التنافسية
الدراسة مت التوصل إىل وجود  ة ومن خالل إجابات أفراد عينةيمن خالل الدراسة االستبان -

أن إدارة املعرفة كذلك ، وبني إدارة املعرفة والقدرة التنافسية لشركة جنمةطردية عالقة قوية 
والباقي يبقي إيل  78تساهم يف تدعيم القدرة التنافسية لشركة جنمة لالتصاالت بنسبة 

 . ا حسب إجابات أفراد عينة الدراسةذعوامل أخرى و ه
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  :اخلامتة

، وتفهمت لقد أدركت املؤسسات املعاصرة طبيعة التحوالت اليت غريت من واقع نظام األعمال
ومن أهم  ،تأثريها يف تغيري مواقف املؤسسات، خاصة يف ظل االقتصاد اجلديد اقتصاد املعرفةشدة املنافسة و

يف خلق القيمة و تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات، الفكرية هذه التحوالت االهتمام املتزايد باألصول 
األمر الذي جعل أسلوب إدارة املعرفة من أهم أساليب اإلدارة املعاصرة لتحقيق أهداف املؤسسات، وعليه 

يف أربعة  "التنافسية يف املؤسسة االقتصاديةتدعيم القدرة ل  كمدخل إدارة املعرفة"استعرضت هذه الدراسة 
  ."جنمة " شركة الوطنية لالتصاالت اجلزائر ال حالة مع دراسة فصول

تطبيق املؤسسة االقتصادية إلدارة املعرفة كأسلوب إداري يتماشي مع املتغريات و املستجدات  إن
اليت بدورها تستطيع ي اجلديد الرقمي اليت حتدث يف عامل أصبحت فيه املعرفة مسة النظام االقتصادي  العامل

 يتطلب توفر جمموعة الدعائم املؤسسة حتقيق التفوق التنافسي، حيث أن تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسة
كأنظمة املعلومات وتكنولوجيا  واملورد البشري اليت تساعدها يف كسب و نقل املعرفة داخل املؤسسة  من 

  .رتر  واستغالهلا حىت تستطيع املؤسسة تدعيم قدرا التنافسيةاجل معرفة قوى التنافس اخلمس لبو
  :يلي ، ميكن تلخيصها كمابالنسبة لنتائج اختبار فرضيات الدراسةو

  إدارة املعرفة  أن خالل الفصل األول إىل التوصل منالفرضية األول جاءت صحيحة،  حيث مت
للقدرة  ااملعرفة اليت تعترب مصدر ونشر توليد وخلق منا ه املؤسسة إذا ميكنهي أداة فعالة يف

 .التنافسية
 أيضا صحيحة، حيث مت التوصل من خالل الفصل الثاين إىل أن تدعيم القدرة  نيةفرضية الثاال

 .لبقاء و منو واستمرار املؤسسة يف ظل بيئة تنافسية او ضروري احتمي االتنافسية أصبح مطلب
 املعرفة يف تدعيم القدرة التنافسية من خالل حيث تساهم إدارة جاء صحيحة : الفرضية الثالثة

 .جمموعة من الدعائم تتمثل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال و املوارد البشرية
 يف الفصل الرابع أن  التطبيقيةصحيحة حيث مت التوصل من خالل الدراسة  :الفرضية الرابعة

  .أفراد العينة جهة نظروإدارة املعرفة تساهم يف تدعيم القدرة التنافسية من 

  :قد مسحت لنا الدراسة ككل باخلروج جبملة من النتائج نورد أمهها فيما يليلو 
 ا  هلقد وجدت املعرفة مند وجود اإلنسان و كانت أساس تطورو حتضره عرب العصور، إال أ

حيث أصبحت متثل املعرفة  ،عصرنا احلايل يفمل تشهد من قبل هذه األمهية اليت وصلت إليها 
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ظل االقتصاد اجلديد القائم على املعرفة أهم مصدر لتدعيم القدرة التنافسية و األصل أكثر يف 
 .قيمة 

  اية القرن املاضي نتيجة لتطور الفكر اإلداري و تعترب إدارة املعرفة أسلوب إداري ظهر مع
تنافسية متاشيا مع األحداث و التغريات املستمرة اليت منيز هذا العصر، دف تدعيم القدرة ال

 .باملؤسسة
  ا إىل توليد ون و توزيع و تطبيق املعرفة يف املؤسسة يزختتسعى إدارة املعرفة من خالل عمليا

  .ةينافسلتا القدرةدف اإلبداع، و حتقيق 
   إن جوهر إدارة املعرفة هو احملافظة على املعرفة أوال واستخدامها لتوليد معرفة جديدة من أجل

خلق القيمة و تدعيم القدرة التنافسية ثانيا، اليت من خالهلا تساهم إدارة املعرفة يف حتقيق 
 .أهداف املؤسسة

 ل إيل وجود عالقة مت التوص ،إجابات أفراد عينة الدراسةو انية يمن خالل الدراسة االستب
 حيث لشركة الوطنية لالتصاالت جنمة،لما بني إدارة املعرفة و القدرة التنافسية  قوية طردية

   R=0.917القدرة التنافسية و االرتباط بني إدارة املعرفة بلغ معامل
  و باستعمال اختبار فيشر  ،إجابات أفراد عينة الدراسةو انية يمن خالل الدراسة االستب

إيل أن إلدارة املعرفة اثر كبري يف تدعيم القدرة التنافسية للشركة مت التوصل واختبار ستيودنت 
 الوطنية لالتصاالت جنمة  

  :ومن خالل النتائج اليت مت التوصل إليها نستطيع أن نقدم بعض االقتراحات واليت نوجزها فيما يلي  
إداري جديد جيب أن تتبناه مجيع املؤسسات اليت لديها رغبة  أسلوب إدارة املعرفة أسلوب -

 .تدعيم قدرا التنافسية
ضرورة تبين مبدأ مجع املعرفة املتاحة لذي العاملني خصوصا حاملي املعرفة، واستخدام أسلوب  -

 .يف نقلها على بقية العمال يف املؤسسة يتضمن التكوين اجليد لعماهلا
تصاالت اجلزائر جنمة احملافظة على حاملي املعرفة وحتفيزهم بقدر جيب على الشركة الوطنية لال -

اإلمكان لإلبقاء عليهم كمصدر حيوي ومتجدد للمعرفة، باإلضافة إىل أمهية توافر األصول 
 .املعرفية املناسبة من قواعد معرفة وغريها

ا مل يلقي جيب إجراء املزيد من الدراسات حول موضوع إدارة املعرفة باعتباره موضوعا حديث -
بعد حقه من البحث والدراسة، فليست هناك دراسات متخصصة حول واقع املعرفة وإدارا 

 .يف املؤسسات اجلزائرية واليت تبين جوانب القوة والضعف ذا اخلصوص
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يتم خلق بيئة تنافسية، تستلزم  حىتفتح اال لألجانب يف االستثمار يف كافة القطاعات  -
حققه قطاع االتصاالت الذي  أساليب حديثة كإدارة املعرفة، فتحقق جناحات مثل ما استخدام

 .استفاد من التكنولوجيا العالية
 .توفري الدعائم الالزمة من أجل تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسات اجلزائرية -
  .من الدورات التكوينية خاصة يف جمال نقل املعارف و اخلربات اإلكثار -

رة املعرفة يعترب موضوعا واسعا، وهذه الدارسة إال جزءا منه، لذا ما تزال جوانب إن  موضوع إدا
  :نذكر منهايف املستقبل كمواضيع حبث  تؤخذعديدة ميكن أن 

  .املعرفة اقتصاددور الدولة واملؤسسات يف إقامة  -
 .واقع تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسات اجلزائرية يف ظل الرهانات اجلديدة -
 استفادةاحلديثة املعاصرة ومدى  األساليبالعاملة يف اجلزائر يف نقل  األجنبيةجتربة املؤسسات  -

    .املؤسسات اجلزائرية منها
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  االستبيان): 01(امللحق رقم 

  العلمي والبحث العايل التعليم وزارة

   قسنطينة منتوري جامعة    

  التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية

  

  : احملترمون السادة

  : وبعد طيبة حتية

 املعرفة إدارة مسامهة مدى على التعرف دف االستبيان هذا إجناز مت املاجستري، لرسالة التحضري إطار يف
  ". جنمة" لالتصاالت الوطنية لشركة التنافسية القدرة تدعيم يف

 وذلك الدراسة أهداف لتحقيق كاملة املرفق االستبيان أسئلة على باإلجابة التكرم سيادتكم من نرجو لذا
 بسرية تعامل سوف ا اإلدالء سيتم اليت البيانات كافة أن علما إلجاباتكم املناسب املربع يف) ×( إشارة بوضع

  . فقط العلمي البحث وألغراض تامة

  .مسبقا تعاونكم على الشكر خالص تقبلوا األخري ويف
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  االستبيان

 (1ere partie): األول اجلزء

 املئوية النسبة nombre العدد  املتغري

    العمر

    سنة 25 إىل سنة 22 من 

   سنة 30 إىل سنة 26 من 

    سنة 40 إىل سنة 31 من 

    فأكثر سنة 40 من 

       اخلدمة مدة

    سنوات 3 من أقل 

   سنوات 6 إىل سنوات 3 من 

    سنوات 10 من أكثر 

      العلمي املؤهل

   ثانوي أو اقل

   دبلوم

   جامعي
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 :إدارة املعرفة تتكراراب اجلدول اخلاص (2eme partie): الثاين اجلزء

 االختيار العبارة  الرقم

   املعرفة بإدارة تتعلق عبارات  الرقم

 :مايلي توفري يضمن املؤسسة يف املعرفة إدارة تطبيق إن

غري 
موافق 
  إطالقا

غري 
 موافق

موافق  موافق حمايد
  بشدة

      واألحباث الدارسات لتقدمي الشركة داخل قسم يوجد )1(

      معلنة معرفة إىل الضمنية للمعرفة حتويل هناك )2(

 تواجه اليت املشاكل مواصلة يف باملساعدة للعمال تسمح )3(
  الشركة

     

       لديهم املعرفة تطوير على العمال تشجع )4(

       املعرفة إدارة مشاريع لدعم مناسبة ميزانية الشركة تضع )5(

       املوظفني بني واجلماعية الفردية املبادرة ثقافة نشر )6(

      املعلومات لتكنولوجيا فعال نظام توفري )7(

       لديها املعرفة موجودات لصيانة دائم نظام وجود )8(

       املعرفة مشاركة نظم وفق املوظفني أداء مستويات تقييم )9(

 مراكز وبني الشركة بني االستشارات لعملية  تطبيق هناك )10(
 البحث

     

       املعرفة نقل يف وتوظيفها اإلعالم وسائل دور تفعيل )11(

      متتلكها اليت املعرفة قواعد إىل املوظفني مجيع وصول تسهيل )12(
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 عمل ورشة يف للمشاركة الشركة خارج من خرباء دعوة )13(
 باملعرفة العالقة ذات واحملاضرات والندوات

     

       العلمية لالستشارات اخلربة أصحاب من عمل فرق تكوين )14(

      )خصائصها أو وأسعارها املقدمة السلع أنواع(باملوردين معرفة )15(

      )املطلوبة واخلدمات واألسعار السلع أنواع( بالزبائن معرفة )16(

  :لقدرة التنافسية بتكرارات ا اخلاص:اجلدول 

 االختيار العبارة  الرقم

   التنافسية قدرةال تتعلق عبارات  الرقم

 خالل من وذلك التالية املزايا حتقق املعرفة إدارة إن

غري 
موافق 
 إطالقا

غري 
 موافق

موافق  موافق حمايد
 بشدة

 املنتجات تكاليف ختفيض على املعلومات تكنولوجيا تعمل )17(
 والعمليات واخلدمات

     

       املنافسني أسعار من أقل أسعار توفري على املعرفة إدارة تعمل )18(

      السوقية احلصة زيادة على املعرفة إدارة تعمل )19(

 السوق يف املقدمة واخلدمة السلعة متيز على املعرفة إدارة تساهم )20(
 املنافسون يقدمه عما ختتلف واليت

     

 ملنتجاا الترويج على املنظمة قدرة املعرفة إدارة وجود يعزز )21(
 السوق يف وخدماا

     

 تطوير سرعة على الشركة يف املستخدم املعرفة إدارة نظام يعمل )22(
 احلاليني املستهلكني رغبات لتخدم واخلدمات املنتجات وتنويع
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 واجلدد

 حتسني على الشركة يف املستخدمة املعلومات تكنولوجيا تساعد )23(
 املستهلكني رغبات مع يتوافق مبا اخلدمات جودة

     

      اجلودة تكاليف تقليل يف املستخدمة املعرفة إدارة نظم تساعد )24(

 مطلب لتلبية املعلومة مرونة حتقيق يف املعرفة إدارة تساعد )25(
 السوق

     

 تأمني على الشركة داخل املستخدم املعرفة إدارة نظام يساعد )26(
 . واملبادرة إبداع فرصة
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  :النتائج اإلحصائية) 02(امللحق رقم 

  :الدراسةالحنراف املعياري للعينة واالنتائج اخلاصة باملتوسط احلسايب  -1
 

 

نتائج خاصة  -2
مبعامل 

 :االرتباط
 

 

Descriptive Statistics

40 1 5 4,53 1,062
40 1 5 3,98 1,476
40 1 5 4,60 1,057
40 1 5 4,35 1,312
40 1 5 4,00 1,086
40 1 5 4,60 1,057
40 1 5 4,75 ,840
40 1 5 4,15 1,099
40 1 5 3,80 1,224
40 1 5 3,65 1,210
40 1 5 4,75 ,840
40 1 5 3,60 1,336
40 1 5 3,63 1,514
40 1 5 3,53 1,450
40 1 5 4,05 1,300
40 1 5 4,50 1,086
40 1 5 4,70 ,883
40 1 5 4,53 ,960
40 1 5 4,75 ,840
40 1 5 4,85 ,700
40 1 5 4,78 ,832
40 1 5 4,73 ,847
40 1 5 4,43 1,259
40 1 5 4,38 1,192
40 1 5 4,25 1,296
40 1 5 4,60 ,955
40 1,00 5,00 4,1531 1,07118
40 1,00 5,00 4,5975 ,91048
40

q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
q10
q11
q12
q13
q14
q15
q16
q17
q18
q19
q20
q21
q22
q23
q24
q25
q26
knowledj
advantage competitive
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Correlations

1 ,917**
,000

40 40
,917** 1
,000

40 40

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

knowledj

advantage competitive

knowledj
advantage
competitive

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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 :النتائج اخلاصة مبعامل التحديد  -3

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,917(a) ,842 ,838 ,36695 

 

 

 :فيشر رالنتائج اخلاصة الختبا -4

 

 

 :ستيودنت  رالنتائج اخلاصة الختبا -5

 
 

 

 

 

 

 

ANOVAb

27,213 1 27,213 202,099 ,000a

5,117 38 ,135
32,330 39

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), knowledja. 

Dependent Variable: advantage competitiveb. 

Coefficientsa

1,359 ,235 5,780 ,000
,780 ,055 ,917 14,216 ,000

(Constant)
knowledj

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: advantage competitivea. 
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    فـــهـرس احملتويـات  
   قدمةامل

  عموميات حول إدارة املعرفة:األولالفصل 
 02  متهيد

 03  إدارة املعرفة إيل مدخل: املبحث األول
 03  مفهوم البيانات و املعلومات و املعرفة: املطلب األول

 06  نشأة و مفهوم إدارة املعرفة: الثايناملطلب 
 10  أمهية وأهداف إدارة املعرفة: املطلب الثالث
 13  عالقة تكنولوجيا املعلومات و رأس املال املعريف بإدارة املعرفة: املطلب الرابع
 16  جماالت إدارة املعرفة وعناصرها ومناذجها: املبحث الثاين
 16  جماالت إدارة املعرفة :املطلب األول
 19  عناصر إدارة املعرفة : املطلب الثاين

 21  مناذج إدارة املعرفة: املطلب الثالث
 29  عمليات إدارة املعرفة وإستراتيجيتها: املبحث الثالث
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باللغة العربية امللخص    

يتميز العصر احلديث بكثرة التغريات وعدم االستقرار علي مجيع املستويات مما أثر علي طبيعة االقتصاد  
وكان البد علي الفكر اإلداري أن يواكب هذه التغريات و  ،السائد وعلي خمتلف املؤسسات اليت حتركه وتتأثر به

كان للمدارس اإلدارية الفضل الكبري يف هذا التطور إال أن أفكارها مل تعد كلها  هأن أسرع رغم يتطور بشكل 
مالئمة للنمط االقتصادي اجلديد اقتصاد املعرفة، الذي ما عاد يقوم علي املوارد الطبيعية واليد العاملة ورأس املال 

األكثر قيمة، لذا ظهرت يف العقود بل كذلك املعرفة واليت أصبحت متثل عامل اإلنتاج األكثر أمهية واألصل  فقط،
األخرية عدة نظريات وأساليب إدارية تسعي إيل إجياد أسلوب اإلداري األجنع والذي حيقق للمؤسسة البقاء 
واالستمرار يف ظل االنفتاح االقتصادي واملنافسة العاملية وذلك بالسعي إيل إكساا قدرات تنافسية متكنها من 

يها،  ويعد أسلوب إدارة املعرفة من أهم وأجنع األساليب اإلدارية الذي يعين باالستغالل التفوق و التميز علي منافس
األمثل للمعرفة الضمنية والصرحية يف املؤسسة دف تدعيم القدرة التنافسية هلا وتعتمد إدارة املعرفة يف ذلك علي 

وهم املصدر األساسي  ،بعمال املعرفة دعامتني رئيسيتني مها أوال األفراد ذوي اخلربة و الكفاءة، أو ما يعرف
 .للمعرفة الضمنية وثانيا نظم تكنولوجيا املعلومات واليت جتد فيهم إدارة املعرفة وسائل فعالة لتحقيق أهدافها

   .تكنولوجيا املعلوماتاملعرفة، القدرة التنافسية،  إدارة :الكلمات املفتاحية
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Résumé 
 
     L’époque contemporaine se distingue par de nombreux bouleversements et 
une certaine instabilité à tous les niveaux, ce qui influe sur la nature profonde de 
l’économie et des différentes entreprises sur la quelle elles se basent et dont elle 
est le moteur. 
    Ceci oblige donc la pensée administrative à intégrer ces changements et à 
évoluer de façon drastique. Les écoles de formation en administration ont eu 
donc un très grand rôle à jouer  dans cette évolution malgré le fait que leurs 
idéologies ne reflétaient pas entièrement le nouveau modèle économique, celui 
de la connaissance, et qui ne prenait pas seulement en compte les ressources 
naturelles, la main d’œuvre et le capital. L’économie  de savoir redonne son 
importance à la facteur de production et son essence à la plus value. En effet, la 
conclusion des contrats récents a laissé apparaitre de nombreuses théories et 
méthodes administratives visant à trouver un système performant à même de 
permettre à l’entreprise son maintient et son évolution en cette période 
d’ouverture économique et de libre concurrence universelle et cela en 
développant des compétences concurrentielles lui permettant de devancer ses 
concurrentes directes. Après la théorie de la’ gestion de la connaissance, une des 
théories les plus efficaces, à savoir celle qui optimise la compétence et 
l’expérience dans l’entreprise, vise à renforcer sa compétitivité. 
   La’gestion de la connaissance s’appuie sur deux fondements essentiels : 

- Primo : les individus expérimentés et compétents dits « main d’œuvre 
savante » qui sont le principe même de la connaissance. 

- Deuxio : les technologies de l’information dans lesquelles l’gestion de la 
connaissance puise tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses 
objectifs. 

 
Les mots clés : La’ gestion de la connaissance, des compétences concurrentielles, 
les technologies de l’information. 
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Abstract 

   

     The contemporary time distinguishes it self by many distresses and a certain 
instability to all levels, what influences on the deep nature of the economy and 
the different enterprises on the what they base themselves and of which it is the 
motor.   

     It obliges the administrative thought there fore to integrate these changes and 
to evolve of drastic way. Schools of formation in administration had a very big 
role there fore to play in this evolution in spite of the fact that their ideologies 
didn't reflect the new economic model, the one of the knowledge, entirely and 
that didn't take only in amount the natural resources, the hand of œuvre and the 
capital. The economics of knowledge gives back his importance more to the 
productive device and its gas to the been worth. Indeed, the recent contract 
conclusion let appear of numerous theories and administrative methods aiming 
to find an able to effective system to allow the enterprise its maintains and 
his/her/its evolution in this period of economic opening and free universal 
competition and it while developing the competitive expertise permitting him to 
precede his competitive  advantage. After the theory of the knowledge 
management, one of the most efficient theories, to know the one that optimizes 
expertise and the experience in the enterprise, aim to reinforce his 
competitiveness.   

     The knowledge management leans on two essential foundations:   

- Firstly: individuals experienced and competent stories hand of scholarly œuvre 
that is the same principle of the knowledge.   

- Deuxio: technologies of  information in which the knowledge management 
draws all necessary means to the realization of his/her/its objectives.   

  Key words: knowledge management, competitive advantage, technologies of  
information 
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