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ّٟ ٚس اٌّزوبء د فٟ ححم١ك ٚحعض٠ض ا١ٌّضة  اإلعخشاح١ج

 اٌّغخذاِتت ٕبفغ١ّ اٌخّ 

صبالث فٟ ٌالحّ  ِمبسٔت ب١ٓ ِؤّعغت ِٛب١ٍ١ظ ِٚؤّعغت أٚس٠ذٚدساعت 

 اٌجضائش
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 محم د كنوش
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 رئيســـا 1جامعة سطــيـف     أستـاذ التعليم الـعـالي   عبد الوىاب بلمهدي األستاذ الد كتور:

 مشرفا ومقررا 1جامعة سطــيـف     أستـاذ التعليم الـعـالي  روش ـاألستاذ الد كتور: زين الد ين ب

 مناقشـــا 1جامعة سطــيـف     أستـاذ التعليم الـعـالي  وزيـاألستاذ الد كتور: عبد الرزاق ف

 مناقشـــا 1  ـةـنـاتـــــــمعة بجا    أستـاذ التعليم الـعـالي   وريـاألستاذ الد كتور: مسعود زم
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 مناقشـــا     1جامعة سطــيـف                   أ حاضرأستاذ  مـ                        رةـالد كتور: عمر بن سدي

 
 

 تحت إشراف

 األستاذ الد كتور: زين الد ين بروش

 2017/2016ة ـامعي  ـــة الجــــنـالس     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والحمد هلل رب العاملين

 والصالة والسالم على أشزف املزسلين 



 

 

 راتتشك  

ُّ اٌٍّ   ٌٚه اٌحّذ حًّذا وث١ًشا ِببسًوب ١ٍ٠ك بجالي ٚجٙه ٚعظ١ُ عٍطبٔه أْ ٚفمخٕٟ  ٌه اٌشىش ٙ

 ا سض١ج ٌٚه اٌحّذ بعذ اٌشضٝ...٘زا اٌعًّ، ٌه اٌحّذ حخٝ حشضٝ ٌٚه اٌحّذ إر بصجإلٔـ

أِب بعذ:     

"ال ٠شىش هللا ِٓ ال ٠شىش إٌّبط  "   ُٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍ  لًب ٌمٌٛٗ صٍ  اِٚصذ   

  

 

 

 

 

 

 

 

ٌمجٌٛٗ  اإلششاف ػٍٝ ٌألعخبر اٌذوخٛس: ص٠ٓ اٌذ٠ٓ بشٚػ أرمذَ ثدض٠ً اٌشىش ٚاٌؼشفبْ  

 ٘زا األطشٚزخ، ٚٔظ١ش  رٛخ١ٙبرٗ  اٌم١ّخ ٚاٌغذ٠ذح.

  

 وّب ارمذَ  ثدض٠ً اٌشىش ٌـــ:

ق ٠ؼٍٝ؛أعزبرٞ اٌذوزٛس: فبسٚ  

 اٌذوزٛس: ِصطفٝ ط٠ٛطٟ؛

 األعزبر٠ٓ: سافغ ٔٛس اٌذ٠ٓ ٚ سافغ ِصطفٝ،

 اٌغبدح: أٚع١ف ِسّذ أ١ِٓ، ثٛٔٛح ِسّذ، ثٓ ز١ٍّخ زغ١ٓ، ِؼّبػ ٘ذٜ ٚز١ّذح غبشٟ. 

 ٌىً األعبرزح ٚاٌغبدح اٌز٠ٓ عبّ٘ٛا فٟ اٌزسى١ُ ٚاٌزذل١ك اٌٍغٛٞ  ٌالعزّبسح.

 

اٌؼًّ، ألٛي ٌُٙ شىشاً خض٠ال، ٚخضاوُ هللا ػٕٟ  ٌىً ِٓ وبْ ٌٗ ِثمبي رسح فٟ إرّبَ ٘زا

 أٌف خ١ش. 

 



 

 

 إ٘ذاء
إٌٝ ِٓ لبي ف١ٙب خ١ش األٔبَ  ــــ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ    ــــ ٌّب عئً، ِٓ أزك إٌبط أ٘ذٞ ػٍّٟ ٘زا 

: أِه، لبي: ثُ ِٓ؟، لبي: أِه، لبي: ثُ ِٓ؟، لبي: أِه، لبي: ثُ ِٓ؟ لبي: لبيثصسجزٟ ٠ب سعٛي هللا ؟ 

 أبٛن.

 

إٌٝ سِض اٌحٕبْ ٚاٌعطف ٚاٌحب، إٌٝ اٌخٟ عٙشث ا١ٌٍبٌٟ ٌىٟ أٔبَ لش٠ش اٌع١ٕ١ٓ؛ أِٟ اٌحب١بت حفظٙب     

 هللا ٚأطبي فٟ عّش٘ب؛

شفخبٞ؛ أبٟ اٌغبٌٟ حفظٗ هللا  ٔطمج بٗ إٌٝ سِض اٌعطبء ٚاٌبزي ٚاٌغخبء ٚاٌخضح١ت، إٌٝ أغٍٝ ِب   

 ٚأطبي فٟ عّشٖ؛

أٔخّب ٚاٌذٞ اٌز٠ٓ ٌُ حخٛلفب عٓ اٌذعبء ٌٟ، دعبئىُ  وبْ ٌٚضي ٚأداِٗ هللا ٌٟ عٛٔبً فٟ وً صِبْ 

 ِٚىبْ...

 

 ؛إٌٝ إثٕٟ خٛاد ثشاء صٚخزٟ اٌغب١ٌخ؛ ػًٛٔب طٛاي فزشح إٔدبص ٘زا اٌؼًّإٌٝ اٌزٟ  وبٔذ ٌٟ    

 والً ثبعّٙب ٚإٌٝ وً أفشاد ػبئالرُٙ ؛ إٌٝ أخٛارٟ اٌسج١جبد؛   

 إٌٝ إخٛرٟ، ٚوً أفشاد ػبئالرُٙ؛    

 إٌٝ وً وزبو١ذ اٌؼبئٍخ اٌىج١شح؛  

 إٌٝ وً أعبرزرٟ ِٓ االثزذائٟ إٌٝ  ِشزٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌدبِؼخ، إٌٝ وً ِٓ ػٍّٕٟ زشفًب؛   

   

 إٌٝ وً ِٓ أزجُٙ ٠ٚجبدٌٕٟٛٔ ٔفظ اٌشؼٛس.  

 

 ِحّذ      
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 مقــدمة

ّاالّملتع ّاألصعدة؛ ّٚتيع ّعلى ّا١تتسارعة ّبالتغَتات ّتتسم ّبيئة ّظل ّيف ّيةتقتاادا١تؤسسات ّالتكنولوجية،
ّكانتّا١تؤسساتّتسعيّداخلّتقطاعّاألعماؿّا١تنافسةّبُتّا١تؤسساتّاشتدادوالقانونية،ّضفّإذلّذلكّ ،ّفبعدما

ّاٟتاضرّتسعىّإذلّٖتقيقّتقدرّمقبوؿّمنّ ّأصبحتّيفّيومنا ّيفّا١تاضيّالقريب؛ ّوالرفعّمنّأرباحها إذلّالزيادة
ّ ّإذل ّنظرًا ّأصبحتّاشتداداألرباح ّأهنا ّكما ّبينها، ّفيما ّالبقاءّّا١تنافسة ّمن ّ٘تكنها ّاليت ّالسبل ّكل ّيف تبحث

ميزاتّوالتحوالتّاليتّتشهدىاّا١تؤسساتّيفّا١تمنّأىمّّوّ،رّمقبوؿّمنّاألرباحيةّيفّالسوؽّوٖتقيقّتقدستمراّرواال
ّللبحثّالعلميّّو ّكبَتة ّأ٫تية ّإلعطاء ّالتوجو ّىو ّيفّّاستغبلؿعادلّاليـو ّوا١تعرفة ّيفّا١تعلومة ٦ّتثلة وإدماجّنوإتو؛

ّكبَتةّللبحثّتكانّتّأياًّا١تؤسسا يفّمنظومةّأوّآلياتّّالعلميّطبيعتهاّصناعية،ّٕتاريةّأوّخدمية،ّوإعطاءّأ٫تية
يةّيفّالبيئةّالداخليةّللمؤسسةّويفّبيئتهاّا٠تارجية،ّوىذاّتقتاادتسيَتّا١تعرفةّوا١تعلوماتّبطريقةّتتميزّبالنجاعةّاال

ّكتابوّ"اإلدارةّمنّأجلّا١تّاماّيؤكدهّبيًتّدّر ستقبل"،ّأفّا١تعرفةّمنذّاآلفّىيّا١تفتاحّوأفّالعادلّبدأّيابحّكرّيف
لتجميعّا١تعرفةّوليسّاليدّالعاملةّأوّا١توادّأوّالطاتقة،ّوتقدّسبقوّأفبلطوفّيفّالتأكيدّعلىّا١تعرفةّبقولوّ"بدوفّّامركّز

وا١تتمثل١ّتوّاحمليطّبوّاا١تعرفةّلنّيكوفّاإلنسافّتقادرًاّعلىّمعرفةّذاتو،ّوإفّحاملّا١تعرفةّوحدهّالقادرّعلىّفهمّع
ّ.الوجود"ّيف

ّّو ّاحمليط ّىذا ّظل ّواعتمادّّتبذؿّا١تستقرّغَتيف ّالتوصل ّبغية ّوبشرية؛ ّمالية ّكبَتة ٣ّتهودات ا١تؤسسات
ّالبقاءّ ّىديف ّٖتقيق ّمن ّ٘تكنها ّاألتقل، ّعلى ّا١تنافسة ّأو ّاألخرى ّا١تؤسسات ّعن ّو٦تيزة ّجديدة ّتسيَتية أساليب

نيفّاألساليبّالقائمةّعلىّأساسّا١تعرفةّوا١تعلومةّمنّأىمّاألساليبّاليتّتسعىّالربحّا١تقبوؿ،ّوٯتكنّتاّوٖتقيق
 ا١تعرفةّوالذّكاءّإدارةاالتقتاادي،ّ،ّالذّكاءّاإلسًتاتيجيةا١تؤسساتّلد٣تهاّيفّأنظمتهاّالتسيَتيةّحالياّمثل؛ّاليقظةّ

ّكوهناّأنظمةّتبقيسًتاتيجياإل تقدـّعلىّا١تنافسُت،ّو٘تكنهاّمنّا١تؤسسةّعلىّيقظةّدائمةّوذاتّموتقعّتنافسيّمّ،
ّاكتسابّمفاتيحّالريادةّالتنافسية.

ّعلىؤسسةّٔتدىّمقدرةّا١تّايفّظلّالبيئةّالتنافسيةّمرىونلرْتيةّٖتقيقّا١تؤسسة٢ّتديفّالبقاءّواّكماّيعتربّ
الّمنّخبلؿّٖتقيقّا١تؤسسة٢ّتذاّالنوعّمنّا١تيزةّالّيكوفّإّغَتّأفنافسيةّمستدامةّتضمن٢ّتاّذلك،ّٖتقيقّميزةّت

منّاٟتاوؿّعلىّا١تعلومةّٔتختلفّالطرائقّّانطبلتقًاللمعلوماتّمنّتقبلّا١تؤسسةّداخلياًّوخارجياً،ّّسًتاتيجيإتسيَتّ
٢ّّتا.وجعلهاّذاتّتقيمةّبالنسبةّّىذهّا١تعلومةّاستغبلؿا١تشروعةّمنهاّوغَتّا١تشروعةّإذلّ
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يجةّلتطورّتكنولوجياّا١تعلوماتّواإلتااؿّومعّالسرعةّاليتّتظهرّهباّا١تؤسساتّويفّنفسّالوتقتّتزوؿ؛ّنت
اليتّجعلتّمنّالعادلّتقريةّصغَتة،ّٔتا٬ّتعلّأيّتطورّيفّأيّمكافّمنّالعادلّوّيفّأي٣ّتاؿّٯتكنّأفّيؤثرّعلىّ
ّيفّ ّتًتدد ّوال ّبالغة؛ ّأ٫تية ّا١تستدامة ّالتنافسية ّا١تيزة ّتعطي ّا١تؤسسات ّجعل ّىذا ّكل ّووجودىا، ّا١تؤسسة حياة

ّّّيفّظلّالبئيةّالتنافسيةّىذه.ّميزةّتنافسيةّمستدامةّٖتقيقاليةّوالبشريةّٔتاّٯتكنهاّمنّٗتايصّا١تواردّا١ت

ّّسًتاتيجياإلللذّكاءّّسًتاتيجياإلإفّالدورّ ّواٟتفاظّّا١تؤسسةّإكسابيفّومركباتو ّمستدامة ّتنافسية ١تيزة
ّتقطاعّعليها، ّيف ّناشطتُت ّمؤسستُت ّأخذ ّخبلؿ ّمن ّاٞتزائرية ّا١تؤسسات ّيف ّذلك ّكعينةّّوواتقع االتااالت

ّتوضيحوّيفّىذهّالدراسة.ىوّماّنسعىّالستكشافوّّوّللمؤسسةّاٞتزائرية،

 الدراسةإشكالية ـ  1

ّّّّّّّّ ّالذّكاء ّدور ّعن ّوالكشف ّللبحث ّالدراسة ّىذه ّالتنافسيةّّاالسًتاتيجيتسعى ّا١تيزة ّوتعزيز ّٖتقيق يف
بُتّالقطاعّالعاـّالذيّ٘تثلوّمؤسسةّموبيليسّا١تستدامةّيفّمؤسساتّاالتااالتّيفّاٞتزائر،ّمعّدراسةّمقارنةّ

ّوالقطاعّا٠تاصّالذيّ٘تثلوّمؤسسةّأوريدو،ّمنّخبلؿّطرحّاإلشكاليةّالتالية:

تي موبيليس وأوريدو مؤسسبفي تحقيق وتعزيز الميزة التنافسية المستدامة  ستراتيجياإلما دور الذ كاء ّّّّّّ
 التصاالت في الجزائر؟ ل

أسئلةّفرعيةّتسمحّبإجراءّدراسةّمقارنةّبُتّمؤسسةّموبيليسّومؤسسةّّالسؤاؿّالرئيسيويندرجّٖتتّىذاّّّّّّّ
ّعلىّالنحوّالتارل:ّّٞتزائريفّاتااالتّبللأوريدوّ

ّ

يفّاعتماد٫تاّنظاـّالذّكاءّّٞتزائريفّاتااالتّبللىلّتوجدّفروؽّبُتّمؤسسةّموبيليسّومؤسسةّأوريدوّ -1
ّ؟سًتاتيجياإل

يفّٖتقيقهما١ّتيزةّتنافسيةّّٞتزائريفّاتااالتّبلليليسّومؤسسةّأوريدوّىلّتوجدّفروؽّبُتّمؤسسةّموب -2
 مستدامة؟

الذّكاءّ ىلّتوجدّفروؽّبُتّمؤسسةّموبيليسّومؤسسةّأوريدوّلبلتااالتّيفّاٞتزائرّيفّالدورّالذيّيلعبو -3
 يفّٖتقيقّوتعزيزّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيفّا١تؤسستُت٤ّتلّالدراسة؟ّسًتاتيجياإل
ّ
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 ضيات الدراسةفر . 2

ّالدراسة؛ ّإذلّمشكلة ّا١تتغَتّا١تستقلّالذيّيتميزّبأنوّالّٯتكنّاّاستنادا ّلطبيعة لتحكمّأوّالسيطرةّونظرًا
ّعلىّطرحباددّدراسةّمقارنة،ّفإنوّيتحتمّعليناّاستعماؿّا١تنهجّالوصفي؛ّالذيّيقّعليو،ّوكوننا فرضيةّلوصفّّـو

ّلوصأّوالّأوّتقياسّا١تتغَتّا١تستقل ّمثّفرضية ،ّ ّثويفّفّأوّتقياسّا١تتغَتّالتابع، ّللجمعّودراسةّاألخَتّفرضية الثة
وضوع،ّاليتّسيجريّاختبارىا،ّواستخبلصّالنتائجّا١تصياغةّفرضياتّتنسجمّمعّ،ّوعليوّمتّالعبلتقةّبُتّا١تتغَتين

ّوىي: رئيسية فرضيات ثالثتعتمدّالدراسةّعلىّوالتوصياتّمنّخبل٢تا،ّو٢تذاّ

يفّاعتمادّّٞتزائريفّاتااالتّبللتوجدّفروؽّبُتّمؤسسةّموبيليسّومؤسسةّأوريدوّ األولى: الرئيسية الفرضية
 ؛سًتاتيجياإلنظاـّللذّكاءّ

ّتقياس ّ ويتم ّالذّكاء ّأواًل: ّالتالية، ّبا١تؤشرات ّالفرضية ّاليقظةّسًتاتيجياإلىذه ّإذل: ّيتفرع ّوالذي ،
ّإّ؛ّاٟتمايةاإلسًتاتيجية توليدّّوفة،ّواليتّبدورىاّتتفرعّإذلّتشخيصّا١تعرفة،ّدارةّا١تعّرواألمنّوكذلكّالتأثَت،ّثانياً:

ّوتطبيقّا١تعرفة.ّ،توزيعّا١تعرفةّوٗتزينّا١تعرفة،ّّوا١تعرفة،ّ

يفّٖتقيقّميزةّّٞتزائريفّاتااالتّبللتوجدّفروؽّبُتّمؤسسةّموبيليسّومؤسسةّأوريدوّ :ثانيةال الرئيسيةالفرضية 
 ؛تنافسيةّمستدامة

ّمنّخبلؿّ ويتمّتقياس ّالفرضية ّثانياً:ّىذه ّا١تنخفضة، ّالتكلفة ّمدخلّاستدامة ّأواًل: ا١تدخلُتّالتاليُت،
ّمدخلّاستدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن.

ّ يلعب :ثالثةال الرئيسيةالفرضية  ّيفّّا٬تابياّادوّرّسًتاتيجياإلالذّكاء ّمستدامة ّتنافسية ّميزة ّوتعزيز ّٖتقيق يف
ّ؛أوريدوّلبلتااالتّيفّاٞتزائرمؤسسيتّموبيليسّّو

ّميزةّّويتمّ ّوتعزيز ّٖتقيق ّيف ّاالتقتاادي ّالذّكاء ّدور ّالتالية: ّا١تؤشرات ّخبلؿ ّمن ّالفرضية ّىذه تقياس
ّ ّا١تنخفضة، ّالتكلفة ّمنّخبلؿّمدخلّاستدامة ّميزةّّوتنافسيةّمستدامة ّاالتقتااديّيفّٖتقيقّوتعزيز ّالذّكاء دور

ّ ّللزبائن، ٦ّتيزة ّتقيمة ّخلق ّاستدامة ّمدخل ّخبلؿ ّمن ّمستدامة ّإداّرّوتنافسية ّميزةّدور ّوتعزيز ّٖتقيق ّيف ّا١تعرفة ة
ودورّإدارةّا١تعرفةّيفّٖتقيقّوتعزيزّميزةّتنافسيةّّ،تنافسيةّمستدامةّمنّخبلؿّمدخلّاستدامةّالتكلفةّا١تنخفضة

ّ.مستدامةّمنّخبلؿّمدخلّاستدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن
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 الموضوع اختيارأسباب ـ  3

ّب ّللموضوع٤ّتلّالدراسة ّىوّذايتتتنوعّأسبابّاختيارينا ّالشخايةّيفّالبحثّيفّّ؛ُتّما ْتكمّالرغبة
الفعاؿّيفّٖتقيقّوتعزيزّميزةّتنافسيةّمستدامة،ّىذهّالرغبةّالنابعةّمنّاإلدراؾّّهودوّرّاالسًتاتيجيموضوعّالذّكاءّ

ّكماّينبعّمنّرغبةّيفّالقياـّبدراسةّمقارنةّوبأ٫تيةّا١توض ّعّْتكمّالبحثّا١تسبقّيفّعملّأكادٯتيّمشابوّمنّتقبل،
ّجيداًّ ّحساس ّتقطاع ّمنّيف ٥ّتتلفتُت ّمؤسستُت ّيف ّالتكنولوجية ّناحّا١تلكيةّناحيةّللتطورات األساليبّّةيومن

ّ–أوريدوّّ-أساليبّتسيَتيةّجزائرية٤ّتضةّوالثانيةّمؤسسةّأجنبيةّذاتّّ-موبيليسّ-ّوذلّوطنيةاألفّالتسيَتية؛
التطوراتّالتكنولوجيةّاليتّفرضتّىذاّالنوعّْتكمّّةعلميّةموضوعيّوىناؾّأسبابّذاتّأساليبّتسيَتيةّأجنبية.

ّّذهّالتطورات.٢تاٞتزائريةّمواكبةّا١تؤسساتّمنّا١تواضيعّيفّالوتقتّاٟتاضر،ّوضرورةّتكيفّّو

 الدراسةأىمية ـ  4

ّ ّتتناو٢تا، ّاليت ّا١تتغَتات ّأ٫تية ّخبلؿ ّمن ّأ٫تيتها ّالدراسة ّتستمد ّإحيث ّتسعى ّنظريّإلهنا ّوصف عطاء
األخَتةّعلىّاىتماـّالباحثُت١ّتاّأصبحتّتلعبوّمنّدورّحساسّيفّالتأثَتّعلىّّسنوات١تتغَتاتّاستحوذتّيفّال

ّا١تؤسسات،ّبلّأصبحتّمواضيعّتقتاادالواتقعّاال ّّوتقتااداالّالذّكاءيّالتنافسيّيفّحياة ّا١تعرفة ّالذّكاءيّوإدارة
حسمّالاراعّالتنافسيّواٟتفاظّّيفّمهمةوتأثَتىاّيفّخلقّوتعزيزّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة؛ّمواضيعّّسًتاتيجياإل

ّميدانياًّ ّأما ّالنظري، ّيفّشقها ّىذا ّا١تؤسسات، ّيفّالسوؽّوحياة ّيفّمعرفةّعلىّالبقاء ّالدراسة أوّّتتجلىّأ٫تية
ّعلى ّّالوتقوؼ ّا١تعتقتااداالّالذّكاءواتقع ّوإدارة ّّي ّبينهما ّالتكاملية ّوالعبلتقة ّكمرفة ّنظاـ ّلبناء ّالذّكاءقدمة

ّالقطاعّالذيّيشهدّتنافسيةّمتُتّيفّتقطاعّامؤسستُتّىاّيفّسًتاتيجياإل مقارنةّّتقويةالتااالتّيفّاٞتزائرّىذا
ّالقطاعّّ،اٞتزائريّتقتاادبالقطاعاتّاألخرىّيفّاال ّكوفّأفّىذا ّكافّيشتغلّيفّظلّاتقتاادّاحتكارّالقلة وإف

ّ ّواحدةّوطنية ّلثبلثّمؤسسات؛ ّّوّ-موبيليس-منظمّمنّتقبلّالدولةّيفّظلّاحتكاره ّ-ازيج–أخرىّمشًتكة
ّّ.-أوريدوّّ–ّوثالثةّأجنبية

لبلتااالتّيفّاٞتزائر١ّتيزةّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدوّٖتقيقّأوّمدىّباإلضافةّإذلّالكشفّعنّمستوىّ
ّكانتّموجودة،ّومنّٙتةّتوجيوّأنظارّمتخذيّالقرارّيفّا١تؤسساتّ تنافسيةّمستدامةّوماّىوّمادرّىذهّا١تيزةّإف

علىّّملالعسبلّبناءّميزةّتنافسيةّمستدامةّّوكسبيلّلّّسًتاتيجياإلءّنظاـّللذّكاءّاٞتزائريةّأل٫تيةّاالستثمارّيفّبنا
ّٛتايتها.
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ّ ّمؤسستُت ّبُت ّمقارنة ّبدراسة ّالقياـ ّيف ّالدراسة ّأ٫تية ّتكمن ّتسَتّّّإحدا٫تاكما ّوطنية ّوترسمّمؤسسة
ّ ّبالوتقوؼّعلىّواتقعّحاؿّّينّجزائريُت،منّتقبلّمسَّتّاإلسًتاتيجيةخططها ّيسمحّلنا ّما ّوىذا وطنيةّّمؤسسة

تكيفهاّمعّالتطوراتّومدىّاندماجهاّّوّ،مهمةّمثلّموبيليسّواليتّتشتغلّيفّتقطاعّيتميزّبالتطورّا١تتسارعّعا١تياًّ
ّلل ّالعا١تيةومواكبتها ّالقطاع،ّتغَتات ّوترسمّتسَتّّّأجنبيةّأخرىّمؤسسةّوّيف ّأجانب، ّمسَتين ّتقبل ّمن ّجزئيًا

ّكاملةّسًتاتيجيةاإلخططهاّ ّكوفّأهناّيفّخططهاّمنّتقبلّأجانبّبافة للمسَتينّعلىّمستوىّتعودّّسًتاتيجيةاإل،
 ا١تؤسسةّاألـّخارجّالوطن.

 الدراسةأىداف ـ  5

ّ ّالذّكاء ّتبُتّأ٫تية ّإذلّٖتقيقّىدؼّرئيسيّوىو ّالدراسة ّا١تيزةّّسًتاتيجياإلهتدؼّىذه يفّٖتقيقّوتعزيز
يفّّتيجيسًتااإلالتنافسيةّا١تستدامةّنظرياً،ّومعرفةّواتقعّتأثَتّالذّكاءّ مؤسسيتّعلىّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّميدانياًّ

ّكانتأوريدوّلبلتااالتّيفّاٞتزائر،ّموبيليسّّو لااحلّمن؟،ّّىناؾّفروؽّيفّالتأثَت،ّوإفّوجدت؛ّوكشفّماّإذا
ولتحقيقّىذاّا٢تدؼّالرئيسيّمتّصياغة٣ّتموعةّمنّاألىداؼّالفرعيةّاليتّمنّخبل٢تاّنتمكنّمنّوماّىوّسببها؟ّ

ّقّا٢تدؼّالرئيسي،ّوىيّعلىّالنحوّالتارل:ٖتقي

 والعناصرّا١تكونةّلوّا١تتمثلةّيفّالذّكاءّاالتقتااديّوإدارةّا١تعرفة؛ّاالسًتاتيجيالتعرؼّعلىّالذّكاءّ -1
 بلتااالتّيفّاٞتزائر؛لّمؤسسةّموبيليسوواتقعّالعناصرّا١تكونةّلوّيفّّاالسًتاتيجيالكشفّعنّواتقعّالذّكاءّ -2
 بلتااالتّيفّاٞتزائر؛مؤسسةّأوريدوّلوواتقعّالعناصرّا١تكونةّلوّيفّّاالسًتاتيجيالكشفّعنّواتقعّالذّكاءّ -3
بلتااالتّيفّاٞتزائر،ّوماّىوّمؤسسةّموبيليسّلمعرفةّمستوىّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّاحملققةّعلىّمستوىّ -4

 ؛؟مادرىا
تااالتّيفّاٞتزائر،ّوماّىوّبلمؤسسةّأوريدوّلمعرفةّمستوىّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّاحملققةّعلىّمستوىّ -5

 ؛؟مادرىا
ّيتب -6 ّالذّكاء ّمسا٫تة ّمدى ّيفّّسًتاتيجياإلُت ّا١تعرفة ّوإدارة ّاالتقتاادي ّالذّكاء ّبُت ّللتفاعل ّحتمية كنتيجة

 ؛لبلتااالتّيفّاٞتزائرّموبيليسٖتقيقّوتعزيزّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيفّشركةّ
ّل -7 ويفّٖتقيقّميزةّتنافسيةّمستدامة،ّويفّّسًتاتيجياإلكاءّلذّّالكشفّعنّالفوارؽّا١توجودةّيفّاعتمادّنظاـ

ّ ّتأثَت ّأوريدوّّاإلسًتاتيجيالذّكاء ّومؤسسة ّموبيليس ّمؤسسة ّبُت ّمستدامة ّتنافسية ّميزة ّوتعزيز ّٖتقيق يف
 لبلتااالتّيفّاٞتزائر؛
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ةّٔتاّيكسبها٤ّتلّالدراسّتُتيفّا١تؤسسّاالسًتاتيجيتقابلةّللتطبيقّلتطويرّالذّكاءّّوتوصياتّتقدًنّمقًتحات -8
والتوصياتّللمؤسساتّبافةّعامةّيفّالقطاعاتّتعميمّىذهّا١تقًتحاتّّ،ّونقلّأوميزةّتنافسيةّمستدامة

ّ.،ّويفّا١تؤسساتّعموماًّاألخرىّيفّاٞتزائر

 الدراسةـ المنهج المتبع في  6

ّواليتّبناءًّّّّّّّ ّأنوّعلىّمتغَتاتّالدراسة ّالسيطّرالّٯتكنّالتحكّتتميز ّأو ّمّيفّأيّمنها ّعليها، ّيدفعناّة ىذا
ّكلّواحدّعلىّحدى،ّّ-ا١تستقلّوالتابعّ-لقياسّا١تتغَتينّ علىّا١تنهجّّالبدّأفّنعتمدّأساساًّّوبالتارلبأداتُت،

ّ ّالدراسة ١ّتتغَتي ّأواًل ّنظري ّتوصيف ّتقدًن ّعلى ّيقـو ّوالذي ّّ-الوصفي؛ ّالتنافسيةّّسًتاتيجياإلالذّكاء وا١تيزة
ّمنّاالّ-ا١تستدامة ّبشيء ّألجلّفهموتناو٢تما ّوكيفّيّؤّستفاضة ّالتابع،مكوناهتما ّا١تتغَتّا١تستقلّيفّا١تتغَت ّّثر

ّالدراسة.ّوذلكّيفّاٞتانبّالنظريّمن

ّّّّّّ ّعلى ّاالعتماد ّمت ّفقد ّالتطبيقي ّاٞتانب ّيف ّا١تقارفأما ّا١تنهج ّخبلؿ، ّّمن ّبُتّا١تنهج ّمقارنة ّدراسة إجراء
ّيتعلقّبواتقعّ ّفيما ّأوريدوا ّموبيليسّومؤسسة ّوتأثَتّّذّكاءالمؤسسة ّا١تستدامة ّالتنافسية ّالذّكاءاإلسًتتيجيّوا١تيزة

ّكانتّ ّكبلّا١تؤسستُتّوالبحثّيفّسببّالفوارؽّاليت ّا١تستدامةّيف ّالتنافسية اإلسًتاتيجيّيفّٖتقيقّونعزيزّا١تيزة
ّّ.سببّيفّذلك

 الدراسات السابقةـ  7
 

 أوال: الدراسات العربية

ّدكتوّرّ(2008دراسة )العزاوي،  -1 ّأطروحة ّاه وقرارات  ستراتيجياإل الذ كاء"أثر العالقة بين بعنواف:
 رؤساء وأعضاء: دراسة اختبارية تحليلية آلراء عينة من ستراتيجياإلعمليات الخدمة في النجاح 

 ".مجالس عدد من كليات جامعة بغداد
ّ ّإذل ّالدراسة ّتىدفت ّبُت ّالعبلتقة ّأثر ّا٠تدمةّاالسًتاتيجيّالذّكاءبياف ّعمليات ّالنجاحّّوتقرارات يف

ّّسًتاتيجياإل ّوشكلت ّبغداد، ّٞتامعة ّتابعة ّكليات ّتسع ّالدراسة ّومشلت ّبغداد، ّجامعة ّكليات منّّ%38يف
ّ ّمن ّفجمعت ّالدراسة ّبيانات ّأما ّاٞتامعة، ّكليات ّىذه٣80ّّتموع ٣ّتالس ّوأعضاء ّرؤساء ّمن ّوعضوًا رئيسًا

قّوالسجبلتّالرٝتيةّّئشاىداتّا١تيدانيةّوالوثااالستبانةّومتّاالستعانةّبا١تقاببلتّالشخايةّوا١تّاعتمادالكلياتّب
كأدواتّمساعدةّيفّٚتعّلبيانات،ّواعتمدتّالدراسةّأساليبّاإلحااءّالوصفيّيفّٖتديدّتقوةّمتغَتاتّالدراسة،ّ
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أبرزىاّّ؛وأساليبّاإلحااءّاالستدالرلّالبلمعلميةّالختبارّفرضياهتا.ّوتقدّتوصلتّالدراسةّإذلّالعديدّمنّالنتائج
ّرص ٤ّتدودية ّّسًتاتيجياإلّالذّكاءيد ّعلى ّا١تبحوثة ّالكليات ّإيف ّ٘تتع ّبّ%25ثر ّالعينة ّأفراد ّمن ّالذّكاءفقط

ّالنمطّمنّّ%75،ّوتوفرّبعضّمقوماتوّسًتاتيجياإل ،ّوضعفّبعضّالذّكاءمنهم،ّووجودّنقصّيفّثقافةّىذا
علومات١ّتتخذيّتقراراتّعملياهتاّبوّىذهّالكلياتّيفّهتيئةّا١تّمحتيةّللنظاـّا١تعلومايتّالذيّهتتمقوماتّالبنيةّالت

عن٤ّتدوديةّٕتسيدىا١ّتتغَتاتّالبيئة. ّيفّالوتقتّا١تناسب،ّفضبلًّ
"دور الذ كاء االستراتيجي وجودة المعلومات على  بعنواف: أطروحةّدكتوراه( 2013دراسة )العدوان،  -2

 جودة المعلومات في البنوك التجارية الكويتية".
سًتاتيجيّوجودةّا١تعلوماتّعلىّجودةّالقراراتّيفّالبنوؾّرّالذّكاءّاإلىدفتّالدراسةّإذلّالتعرؼّعلىّأث

ف٣ّتتمعّالدراسةّمنّا١تديرينّيفّاإلدارةّالعلياّوالوسطىّيفّالبنوؾّالتجاريةّالكويتيةّوالبالغّالتجاريةّالكويتية،ّتكوّّ
ّ 371ّعددىم ّنسبة ّشكلت ّفقد ّالدراسة ّعينة ّأما ّا١ت33%، ّعدد ّبلغ ّحيث ّالدراسة ٣ّتتمع ّمن ،132ّديرين

ولتحقيقّأىداؼّالدراسةّاستخدـّا١تنهجّالوصفيّالتحليليّٞتمعّالبياناتّوٖتليلهاّواختبارّالفرضياتّمنّخبلؿّ
ّاستخ ّاستبانة ّوبعد ّللدراسة، ّرئيسية ّكأداة ّفرضياهتاّإدمت ّلغرضّاختبار ّالدراسة ّلبيانات ّالتحليل ّعملية جراء

سًتاتيجيّبأبعادهّعبلتقةّذاتّداللةّإحاائيةّبُتّالذّكاءّاإلّتوصلتّالدراسةّإذلّعددّمنّالنتائجّأبرزىا:ّوجود
ّالتجارية ّالبنوؾ ّيف ّا١تعلومات ّذّوجودة ّأثر ّووجود ّبأبعادىا، ّاإلّيالكويتية ّللذّكاء ّإحاائية سًتاتيجيّداللة

ّالقراراتّيف ّعلىّجودة ّّوّللمديرينّبأبعاده ّالكويتية، ّذّوالبنوؾّالتجارية ّأثر ّّيجود ّللعبلتقةإداللة بُتّّحاائية
ّسًتاتيجيّبأبعادهّوجودةّا١تعلوماتّبأبعادىاّعلىّجودةّالقراراتّيفّالبنوؾّالتجاريةّالكويتية.الذّكاءّاإل

في تحقيق ممارسات الجودة  ستراتيجياإل الذ كاء"أثر  بعنواف: رسالةّماجيستَت( 2014)حمودة،  دراسة -3
 نة عمان".الشاملة: دراسة تطبيقية في المستشفيات الخاصة األردنية في مدي

ّّ ّأثر ّاذلّاختبار ّيفّا١تستشفياتّّسًتاتيجياإلّالذّكاءىدفتّالدراسة ّالشاملة ٦ّتارساتّاٞتودة ّٖتقيق يف
ا٠تاصةّاألردنية،ّوا٠تروجّبتوصياتّتعملّعلىّزيادةّاالىتماـّهبذاّاٞتانب،ّوذلكّمنّأجلّٖتسُتّمستوىّاٞتودةّ

٣تتمعّالدراسةّمنّٚتيعّالعاملُتّيفّاإلدارةّالعلياّيفّيفّا١تؤسسات٤ّتلّالدراسة،ّولتحقيقّىدؼّالدراسةّتكوفّ
مستشفىّيفّمدينةّعماف،ّو٘تثلتّوحدةّالتحليلّوا١تعاينةّمنّا١تديرين59ّّا١تؤسسات٤ّتلّالدراسةّوالبالغّعددىمّ

راءّأاالستبيافّالستطبلعّّاستخداـورؤساءّاألتقساـ،ّوتقدّاعتمدتّالدراسةّعلىّا١تنهجّالوصفيّالتحليلي،ّومتّ
يف٦ّتارساتّاٞتودةّالشاملةّّسًتاتيجياإلّللذّكاءّإحاائيةداللةّّذيّةّالدراسة،ّوأظهرتّالدراسةّوجودّتأثَتعين
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ّ ّإحاائية ّداللة ّذي ّتأثَت ّووجود ّالدراسة، ٤ّتل ّا١تستشفيات ٨ّتوّّسًتاتيجياإلّللذّكاءيف ّالتوجو ٦ّتارسة يف
ّا١تستهلكّيفّا١تؤسسات٤ّتلّالدراسة.ّّّّّّّ

 جنبيةثانيا: الدراسات األ
 :بعنوان دراسة بحثية( Abadie and others, 2010) دراسة -4

Strategic intelligence monitor on personal health systems market structure and 

innovation dynamics. 

يفّٖتقيقّاإلبداعّمنّخبلؿّٖتقيقّأعلىّنسبّمبيعاتّّسًتاتيجياإلّالذّكاءىدفتّالدراسةّإذلّبيافّأ٫تيةّ
السوؽّالاحيةّاألوروبيةّومنافسةّشركاتّاألدويةّالعمبلتقة،ّوتكونتّعينةّالدراسةّمن٣ّتموعةّمنّشركاتّّيف

ّ ّوعددىا ّالعا١تية ّعن50ّّاألدوية ّالبيانات ّٚتع ّلتحقيق ّوا١تقاببلت ّاالستبانة ّأدايت ّالدراسة ّواعتمدت شركة
ديرينّيفّالشركاتّا١تبحوثة،ّويؤىلّا١تديرينّيفّيوفرّالرؤيةّللمّسًتاتيجياالّالذّكاءالدراسة،ّوأظهرتّالدراسة،ّأفّ

ّالشركات٤ّتلّالدراسةّليكونواّتقادة١ّتنظماتّتقودّسوؽّاألدوية.ّّّ

 :بعنواف مقال (Pellissier & Kruger, 2011) دراسة -5
A study of strategic intelligence as a strategic management tool in the long-term 

insurance in South Africa. 

ّ ّمدى ّلتوضيح ّالدراسة ّّسًتاتيجياالّالذّكاءّاستخداـىدفت ّجنوب ّيف ّالتأمُت ّشركات فريقيا،ّإيف
افريقيا،ّولتحقيقّأىداؼّشركةّتأمُتّمسجلةّيف٣ّتلسّا٠تدماتّا١تارلّيفّجنوب82ّّوتكونتّعينةّالدراسةّمنّ

ّتلكّالشركات،ّوتقدّتوصلتّالدراسةّإذلّراءّا١تديرينّيفأهجّالوصفيّالتحليليّوذلك١ّتعرفةّخدـّا١تنستُّاالدراسةّ
ّستخداـيفّآلياتّاالّاختبلؼّوّسًتاتيجياإلّالذّكاءأبعادّّاستخداـيفّّاختبلؼوجودّّ:عددّمنّالنتائجّأبرزىا

ّالقرارات.ّاٗتاذلتعزيزّعمليةّّسًتاتيجياإلّالذّكاءأنشطةّّاستخداـّةّوالاغَتة،ّوكذلكبُتّالشركاتّالكبَّت

 :بعنوانمقال ( Seitovitra, 2011)ّدراسة-6
The role of strategic intelligence services in corporate decision-making. 

القرارات،ّوذلكّمنّخبلؿّبيافّّّاٗتاذيفّعمليةّّسًتاتيجياإلّالذّكاءىدفتّالدراسةّإذلّالتعرؼّعلىّدورّّ
ةّبأعما٢تاّوصواًلّلرسمّصورةّواضحةّعنّاإلدارةّالعلياّيفّالشركات٤ّتلّالدراسةّتتخذّالقراراتّا١تتعلقّكيفّأفّّ

ّ ّنشاطات ّّالذّكاءدور ّعملية ّيف ّٞتّاٗتاذالتنافسي ّالدراسة ّأىداؼ ّولتحقيق ّا١تنهجّّأالقرارات، ّإذل الباحث
ّ ّمن ّالدراسة ّعينة ّوتكونت ّالتحليلي، ّإذل14ّّالوصفي ّالدراسة ّوتوصلت ّالدراسة، ٣ّتتمع ّالشركات ّيف مديرًا
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يساعدّا١تديرينّعلىّرسمّصورةّحوؿّبيئةّاألعماؿّومقارنةّىذهّّسًتاتيجياإلّالذّكاءّالعديدّمنّالنتائجّأبرزىاّأف
ّإذلّ ّباإلضافة ّبعملياتّالشركاتّا١تنافسة، ّأعماؿّّسًتاتيجياإلّالذّكاءّاعتبارالاورة ّللمعلوماتّحوؿ مادرًا

ّكماّأفّمتخذيّالقراراتّيفّالشركاتّ٭تتاجوفّمع لوماتّداخليةّوخارجيةّوعملياتّالشركاتّالعاملةّيفّالقطاع،
ّتقراراتّذاتّجودةّعالية.ّاٗتاذاليتّتساعدىمّيفّ

 اسة الحالية عن الدراسات السابقةـ ما يميز الدر  8

ّ ّالبحثّاعتبارعلى ّينطلقّّالعلميّأف ّأف ٬ّتب ّتقيمة؛ ّذا ّْتث ّأي ّيكوف ّولكي ّتراكمية؛ ّعملية ىو
ّيف ّالبحث ّيف ّسبقو ّمن ّأو ّاآلخروف، ّتوتقفّعنده ٦ّتا ّْتثو ّيف ّعبلتقةّّّنفسّا١توضوعصاحبو ّذات ّمواضيع أو

ّالدراسةّىيّدراسةّمستقغَتّأنوّعلىّاعتب،ّٔتوضوعّْتثو لة،ّويفّسياؽّالدراساتّالسابقةّالبدّأفّارّأفّىذه
ّ ٢ّتا ٣ّتاؿّّإضافةتكوف ّنفس ّيف ّالدراسات ّمن ّغَتىا ّعن ّٯتيزىا ّما ٢ّتا ّويكوف ّالدراسات ّمن ّسبقها ّما على
ىذهّالدراسةّّفّّإأفّنقوؿّّٯتكنناّتقدموّاآلخروف،ّعلميةّعلىّماّّإضافةاسةّذاتّّدّراّيفّتقدًنمن٤ّتاولةًّّوالبحث،ّ

ّ:ماّيليٗتتلفّعنّالدراساتّالسابقةّفي

ّعنوان الدراسة - ّا١تكتيب ّالرصيد ّعلى ّاالطبلع ّبعد ّأْتاثّ: ّمن ّإ٧تازه ّمت ّما ّعلى ّ٭تتوي ّوالذي الوطٍت
ّالعنواّ،أكادٯتية ّهبذا ّدراسة ّأي ّعلى ّ٭تتوي ّال ّأنو ّلنا ّتطرتقتّتبُت ّوطنية ّدراسة ّأي ٧ّتد ّدل ّأننا ّكما ف،

 لربطّبينهما.أوّاّأوّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّسًتاتيجيالذّكاءّاإلّ،ّسواءٌّإلحدىّمتغَتاتّالدراسة
ّأىمّّاالستدامة في الميزة التنافسية: عنصر - ّمن ّتنافسية ١ّتيزة ّا١تؤسسة ّاكتساب ّعملية ّأو ّىدؼ يعترب

ّا١تيزةّال٬ّتعلهاّيفّموتقعّاألىداؼّاليتّتسعىّا١تؤسسةّلتح قيقها،ّغَتّأفّوصوؿّا١تؤسسةّإذلّٖتقيقّىذه
هبا،ّبعنارّمهمّيفّا١تيزةّّتقمناّميزّالدراسةّاليتتت،ّومنوّيتهاّواستدامتهاٛتاّتمكنّمنتنافسيّتقويّماّدلّت

الستدامةّيفّعنارّاّعلىّاعتبارّأف،ّأيّبناءّميزةّتنافسيةّمستدامةّالتنافسية؛ّوىوّعنارّاالستدامةّيفّا١تيزة
ّا١تيزةّالتنافسية،ّمنّأىمّماّيؤثرّعلىّٖتقيقّىديفّالبقاءّوالرْتيةّبالنسبةّللمنظمات.ّ

ّالتتعّ:ميدانيةدراسة الال - ّا١تيدانية ّالدراسة ّتقمنارب ّّيت ّومؤسسةّّ–هبا ّموبيليس ّمؤسسة ّبُت ّمقارنة دراسة
خبلؿّكوفّأنوّعلىّحدّاطبلعيّّو-ةّرّا١تميزة٢ّتذهّالدراسكذلكّمنّالعناصّّ-أوريدوّلبلتااالتّيفّاٞتزائر

أيّدراسةّّأجدّدلّ-وتقبيلّٖتديدّالدراسةّا١تيدانيةّاّتقبلّٖتديدّا١توضوعّ٘تاماًّالدراسةّا١تسحيةّاليتّتقمتّهب
٨ّتنّباددىا٦ّتيزةّبكوهناّدراسةّتقارفّبُتّمؤسسةّكماّتعتربّالدراسةّا١تيدانيةّاليتّّمقارنةّبُتّا١تؤسستُت،

ّ ّوطٍت، ّبطاتقم ّتسَت ّوطنية ّيف ّتشتغل ّاليت ّالوحيدة ّىي ّموبيليس، ّمؤسسة ّيف االتااالت،ّّتقطاعمتمثلة
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ّكليّشمنّتقبلّمسَتينّأجانبّبّاهتاسًتاتيجيإومؤسسةّأجنبيةّتسَتّجزئياّبطاتقمّتسيَتّأجنيب،ّوتااغّ كل
 يفّا١تؤسسةّاألـّخارجّالوطن.

 الدراسةـ صعوبات  9

،ّحثية،ّوباألخصّيفّالشقّا١تيداينّمنّالدراسةواجهتناّبعضّالاعوباتّالبّْتثيّّّعملّأكادٯتيّّّكأيّّّّ
ّ:ّماّيليالاعوباتّٯتكنّحارىاّفيىذهّوأىمّ

ّكناّنسعىّ - ّكوفّأننا أىمّصعوبةّواجهتناّيفّىذهّالدراسةّىوّٖتديدّاألسئلةّاليت٬ّتبّأفّٖتتويهاّاالستمارة
 .الدراسةّمنّا١تؤسستُت٤ّتلّالدراسةّربّعددّمنّا١تعلوماتّحوؿّموضوعّإذلّٚتعّأك

ّبضرورةّعدـّطرحّأوّعدـّتضمُتّاالستمارةّأليّسؤاؿّورلّا١تؤسستُتّعلىّحدّسواءّبتقييدتقياـّمسّؤ - نا
ّ ّإليهاسًتاتيجياإلحوؿ ّالوصوؿ ّوكيفية ّا١تستقبلية ّواألىداؼ ّبأسئلةّة ّاألسئلة ّبعض ّلتغيَت ّدفعنا ّما ّوىذا ،

 ت.أخرىّأوّتعديلها،ّٔتاّتسمحّلناّباٟتاوؿّعلىّإذفّالتوزيعّوٚتعّاالستمارا
تقارّا١تدةّاليتّٝتحّلناّفيهاّبالبقاءّيفّا١تؤسستُتّمنّأجلّاالطبلعّعلىّا١تؤسستُتّداخليا،ّدلّتسمحّلناّ -

بالتقربّأكثرّمنّالفئاتّا١تستهدفةّيفّالدراسة،ّْتكمّأفّىذاّالنوعّمنّالفئاتّتتوذلّمناصبّمسؤوليةّالّ
ضيقّالوتقتّالّيسمحّمّأفّمهاموّّوارجّا١تؤسسة،ّأوّْتكتسمح٢ّتمّٔتناتقشةّبعضّا١تواضيعّمعّأطراؼّخ

 ٢تمّبذلك.
ّأفرادّ - ّمن ّالعديد ّٖتفظ ّبسبب ّعليها ّاٟتاوؿ ّأردنا ّاليت ّا١تعلومات ّكل ّعلى ّاٟتاوؿ ّعلى ّمقدرتنا عدـ

الفئاتّا١تستهدفةّيفّالدراسة،ّألسبابّعدة؛ّفمنهاّماّىوّبسببّعدـّالسماح٢ّتمّٔتناتقشةّىذاّالنوعّمنّ
 ة.ا١تواضيعّمعّأفرادّمنّخارجّا١تؤسس

ّكافّبوؿّتزويدناّببعضّالوثائقّا١تعدـّتقَّ - وجودىاّبُتّأيديناّسوؼّيساعدناّأكثرّهمةّيفّىذهّالدراسة،ّواليت
،ّوتقيمةّيفّاٟتاوؿّعلىّنتائجّوتوصياتّمهمةّبالنسبةّللمؤسستُت،ّمثلّبياناتّعنّتطورّأرباحّا١تؤسستُت

ّ ١ّتكونات ّا١تخااة ّا١تيزانية ّاالتقّسًتاتيجياإلالذّكاء ّالذكاء ّا١تخااةّمن ّوكذلك ّا١تعرفة ّوإدارة تاادي
 لتحقيقّميزةّتنافسيةّمستدامةّوالتكوين.

ّ
ّ
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 التعريفات اإلجرائية .10

ّفيماّيليّتعريف١ّتتغَتاتّالدراسةّوا١تركباتّاٞتزئية٢ّتا،ّوالعبلتقةّبُتّا١تركبات:نقدـّ     

٤ّتيطّّىوالذ كاء االستراتيجي:  - ّحوؿ ّٖتتاجها ّاليت ّبا١تعلومات ّا١تنظمة ّالعملياتّاليتّهتدؼّلتزويد ٚتلة
ّ ّخياراهتا ّوتاميم ٤ّتيطها، ّيف ّ٭تدث ّتقد ّتغيَت ّأي ّتوتقع ّمن ّٯتكنها ّٔتا ّٗتلقّسًتاتيجيةاإلاألعماؿ ّاليت ،

ءّاإلسًتاتيجيّمنّ،ّويتكوفّالذكاللمنظمةّيفّاألسواؽّاٞتديدةّامستقبليّاورْتّاللمستهلكّالقيمة،ّوٖتققّ٪تّو
 اإلتقتااديّوإدارةّا١تعرفة.ّالذّكاء

ىوّعبارةّعنّٚتلةّالعملياتّاليتّهتدؼّإذلّٚتعّا١تعلوماتّمنّالبيئةّاحمليطةّللمنظمة،ّالذ كاء االقتصادي:  -
،ّويتكوفّالقرارّا١تناسبّللمنظمةّبأسلوبّتقانوينّوجعلهاّيفّمتناوؿّصانعيّالقرارّٔتاّيساعدىمّعلىّاٗتاذ

 منّاليقظةّاإلسًتاتيجية،ّنظاـّالتأثَتّوأنظمةّاٟتمايةّواألمن.ّاالتقتااديالذّكاءّ
ّالعملياتّاليتّتتعلقّبتوليدّواكتسابّواٟتفاظّونشرّواستعماؿّا١تعرفة؛ّٔتاّٮتدـّ ىي إدارة المعرفة: - ٚتلة

 ا١تنظمةّيفّالوصوؿّإذلّمنتجاتّوتقدًنّخدماتّمتفردةّعنّا١تنافسُت.
ّا١تواردّ ىي ة:الميزة التنافسية المستدام - ّاستغبلؿ ّخبلؿ ّمن ّا١تؤسسة ّٖتققو ّالذي ّا١تتفوؽ ّاألداء ذلك

ّمنهاّغَتّا١تلموسة،ّبأسلوبّياعبّتقليدهّمنّتقبلّا١تنافسُت،ّمعّٖتققّشرط تكرارّّا١تختلفة،ّوخاوصًا
ّالتفوؽ يةّ،ّوتقدّمتّتناو٢تاّمنّخبلؿّا١تدخلُتّالذينّمنّخبل٢تاّٯتكنّٖتقيقّا١تيزةّالتنافسىذهّا١تيزةّأوّىذا

 ا١تستدامة.ّ

 نموذج الدراسة .11
ّالدراسةّالبحثيةّالنظريةّحوؿّمتغَتيّالدراسةّمتّاالعتمادّيفّدراستناّىذهّعلىّالنموذجّالتارل:بعدّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 المتغير التابع                                                            المتغير المستقل        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ حدود الدراسة 12

ّٯتكنّحارّحدودّالدراسةّاليت٨ّتنّباددىاّيفّثبلثةّحدودّأساسيةّعلىّالنحوّالتارل:

ّمنالزمانية:  الحدود-1 ّالنظري ّشقها ّمن ّبدءًا ّموضعنا ّيف ّالبحثية ّالدراسة ّيفّانطلقت ّتسجيل ّأوؿ ّتقبيل ذ
ّ ّالدراسّ-2013ّجويلية ّمتغَتات ّإحدى ّحوؿ ّأكادٯتية ّدراسة ّلنا ّكانت ّالتنافسيةّوإف ّا١تيزة ّوىو ّاٟتالية ة

 .2017فيفريإذلّغايةّشهرّّّ،-ا١تستدامةّمنّتقبل

ا١تديريةّالعامة١ّتؤسسةّموبيليسّيفّاٞتزائرّالعاصمة،ّوكذلكّ٘تثلّاجملاؿّا١تكاينّللدراسةّيفّالحدود المكانية: -2
ّكذلكّا١تديريةّالعامة١ّتؤسسةّأوريدو ّ.يفّاٞتزائرّالعاصمة

ّوالوسطىّعلىّمستوىّيالبشرية:  الحدود-3 ّالعليا ّالعامةّتمثلّاجملاؿّالبشريّللدراسةّيفّأفرادّاإلدارة ا١تديرية
ّأوريدو ١ّتؤسسة ّالعامة ّموبيليسّوا١تديرية ّالعاـّومساعديو،١ّتؤسسة ّوالوسطىّا١تدير ّالعليا ّاإلدارة ّويقادّبأفراد ،

ّا١تكاتب ّورؤساء ّا١تااحل، ّحارنارؤساء ّوتقد ّالّ، ّىذه ّيف ّالبشرية ّنظراًّحدودنا ّالذكاءّّفئات ّمثل ّمواضيع ألف

 الميزة التنافسية المستدامة االستراتيجي الذ كاء
  االقتصادي الذ كاء 

  ةاإلستراتيجياليقظة 
 الحماية واألمن 

  التأثيـر
 

    إدارة المعرفة 

 تشخيص المعرفة
 لمعرفة توليد ا

 تخزين المعرفة 
 توزيع المعرفة 
 تطبيق المعرفة

 

 

 

مدخل استدامة التكلفة 
 المنخفضة

 

 

 مدخل استدامة خلق
 قيمة مميزة للزبائن 
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ّكلمةّالفالّّّ،وا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّالّيتمّمناتقشتهاّودراستهاّوالتخطيط٢ّتاّسًتاتيجياإل كماّالّيكوفّفيها
ّكماّأنناّوبعدّعرضّاالستمارةّوالتشاورّمعّبعضّمسؤورلّا١تؤسستُتّإالّيفّفئة٤ّتدودةّداخلّا١تؤسساتّعموماًّ ،

إعبلمناّأفّىذاّالنوعّمنّاألسئلةّالّتطرحّإالّعلىّعددّتقليلّداخلّا١تؤسسةّبالدرجةّاألوذلّا١تدير٤ّتلّالدراسةّمتّ
رجةّتقليلةّرؤساءّا١تااحلّوبدّرؤساءاٞتهويُتّونواهبمّمثّعلىّّلعاـ،ّنوابّا١تديرّالعاـّوا١تديرينّا١تركزيُت،ّمثّا١تديرينا

ّ.وعّمنّالفئاتعليوّتقمناّْتارّدراستناّيفّىذاّالنّا١تكاتب،ّوبناءًّ

ّكافّ كماّذكرناّّّبعضّاٟتدودّاليتّفرضتّعليناّمنّتقبلّمسؤورلّا١تؤسستُتّعلىّحدّسواء،لناّىذاّوتقد
ةّواألىداؼّسًتاتيجياإلوأىمّىذهّاٟتدودّىيّعدـّالسماحّلناّبتضمُتّاالستمارةّأيّأسئلةّحوؿّّذلكّسابقاً،

ّكناّنودّأوّا٠تططّا١تستقبلية ّكوفّأفّاالستمارةّاليت ّكانتّتتضمنّأسئلةّمنّذلكّالنوع،ّوبالتارلّأصبحّتوّز، يعها
ّحّلناّمن٣ّتاؿّأوّماّٝتحّلناّبالسؤاؿّحولو.نِّعليناّلزاماًّتعديلّاالستمارةّوفقّماّمُّ

 الدراسةـ تقسيمات  13

ّإذلّ ّالدراسة ّتقسيم ّمت ّالبداية ّيف ّبيناىا ّاليت ّاألىداؼ ّوٖتقيق ّالدراسة ّإشكالية ّعلى ّاإلجابة ّأجل من
ّاٞتّزباإلّنيءجّز ّوا٠تا٘تة، ّا١تقدمة ّإذل ّالنظريضافة ّاٞتانب ّمن ّيتكوف ّاألوؿ ّّوء ّمتغ، ّلفهم ّالدراسةّذلك َتات

فاوؿ،ّأماّاٞتزءّالثاينّفيتعلقّبالدراسةّا١تيدانية،ّويفّىذاّاٞتزءّمنّّةيفّثبلثّ،ّوجاءّاٞتزءّالنظريوالعبلتقةّبينهما
ّالدراسةّعلىّالنحوّالتارل:ّّّقسيممتّتميدانياً،ّوتقدّّدراسةالدراسةّنسعىّلكشفّواتقعّموضوعّال

ّمقدمة  -

ّالنظريّـ الفصل األول    ّيتناوؿّاإلطار ّثبلثسًتاتيجياإلّللذّكاء: ّإذل ّمقسم ّبدوره ّوىو ّا١تبحثّّة، مباحث؛
إلدارةّا١تعرفة،ّثّالثاينّفيتناوؿّاإلطارّالنظريّ،ّأماّا١تبحسًتاتيجياإلّالذّكاءمدخلّومفاىيمّحوؿّّبعنوافاألوؿّ
ّي.تقتااداالّللذّكاءحثّالثالثّفيتناوؿّاإلطارّالنظريّأماّا١تب

اإلطارّالنظريّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّوىوّبدورهّمقسمّإذلّأربعةّمباحث؛ّا١تبحثّّيتناوؿّالثاني:الفصل ّ.
ّ ّفيتناوؿ ّالثاين ّا١تبحث ّأـ ّا١تستدامة، ّالتنافسية ّللميزة ّا١تفاىيمي ّاإلطار ّيتناوؿ ّالعاسًتاتيجياإلاألوؿ مةّات

ّ ّالتنافسية ّا١تيزة ّتضاؤؿ ّسرعة ّعلى ّا١تؤثرة ّالعوامل ّفيتناوؿ ّالثالث ّا١تبحث ّأما ّتطورىاللمنافسة، ّودوافع
ّاتّالدفاعيةّا٠تاصةّهبا،ّيفّحُتّيتناوؿّا١تبحثّالرابعّواألخَتّمقوماتّبناءّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة.ّسًتاتيجياإلّو
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ا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّوىوّبدورهّمقسمّّوتعزيزّيفّٖتقيقّسًتاتيجياإلّالذّكاءدورّّناّفيوتناولّالفصل الثالث:ّ.
ّّوّثةّثبلإذل ّا١تعرفة ّإلدارة ّٯتكن ّوكيف ّا١تنظمة ّبيئة ّتناوؿ ّاألوؿ ّا١تبحث ّمساعدةّتقتااداالّالذّكاءمباحث، ي

يزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّيفّا١تنظمةّيفّالتعاملّمعّبيئتها،ّأماّا١تبحثّالثاينّفقدّتناوؿّدورّإدارةّا١تعرفةّيفّٖتقيقّا١ت
ّّ.قيقّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةيّيفّٖتتقتااداالّالذّكاءحُتّتناوؿّا١تبحثّالثالثّواألخَتّدورّ

ّالرابعّ:الفصل الرابع . ّالفال ّموبيليسّّتضمن ّمؤسسة ّبُت ّمقارنة ّدراسة ّعن ّعبارة ّوىي ّميدانية، دراسة
ّالفالّّمنبلتااالتّيفّاٞتزائر،ّوتقدّتضومؤسسةّأوريدوّل حيثّتطرتقناّيفّا١تبحثّاألوؿّأربعةّمباحث،ّىذا

ّ ّلواتقع ّحُت ّيف ّالدراسة، ٤ّتل ّا١تؤسستُت ّوتقدًن ّاٞتزائر ّيف ّاالتااالت ّالثاينتقطاع ّفيوّا١تبحث منهجيةّّتناولنا
ناّوليفّحُتّتنالثّفقدّخاصّلعرضّوٖتليلّومناتقشةّبياناتّالدراسةّا١تيدانية،ّ،ّأماّا١تبحثّالثاالدراسةّا١تيدانية

ّإذلّ ّباإلضافة ّا١تيدانية، ّنتائجّالدراسة ّومناتقشة ّالفرضيات ّاختبار ّالبحثيةّواآلّاالتقًتاحاتيفّا١تبحثّالرابع فاؽ
ّا١تستقبلية.ّ

ّخاتمة ّ-ّّّّ
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 تمهيــــد:

ّكبَتةّفرضتهاّالتغَتاتّالبيئيةّاليتّ٘تّوتقتناّالراىنتعيشّا١تنظماتّيفّ تازّبالسرعةّوالتغيَتّا١تستمر،ّٖتديات
علىّا١تنظماتّمواكبةّىذهّالتغيَتات والعملّعلىّالتمتعّبا١ترونةّالكافية٢ّتاّمنّأجلّالتكيفّّ،حيثّأصبحّلزاماًّ

ّكلّ ،ّغَتّأوّالبلثباتّالثابتّالوحيدّىوّعنارّأوّخاصيةّالتغَتّالشيء،ّوأصبحّامتغَّتّشيءمعّبيئتهاّاليتّأصبح
واليتّترغبّيفّّ،اتّوالدرايةّهباّليسّباألمرّالسهل،ّوألجلّذلكّتسعىّا١تنظماتّالرائدةأفّمواكبةّىذهّالتغَّت

ّ ّإذل ّجدية ّبطريقة ّريادهتا ّعلى ٢ّتاّّاستثماراحملافظة ّتسمح ّثقافة ّوترسيخ ّوأنظمة ّتطوير ّأجل ّمن ّكبَتة أمواؿ
نظاـّإدارةّّ:منّخبلؿّشقيونوّإ،ّْتيثّسًتاتيجياإلّالذّكاءباٟتفاظّعلىّريادهتاّومنّبُتّىذهّاألنظمة٧ّتدّنظاـّ

ّ ّ٭تدثّيفّبيئتهاّتقتااداالّالذّكاءّونظاـا١تعرفة ّلكلّما ّتامة ّعلىّيقظة ّبالبقاء ّللمنظمة ّالنظاـ ّيسمحّىذا ي،
ّاألسبقيةّوالتفوؽّعلىّا١تنافسُت منّخبلؿّالكشفّعلىّا١تخاطرّوالعملّعلىّّ؛الداخليةّوا٠تارجية،ّو٭تقق٢ّتا

ّكلّىذاّسوؼّنتطرؽّإليوّبشاستغبل٢تلعملّعلىّوالكشفّعلىّالفرصّواّ،بهانٕت منّالتفايلّمنّخبلؿّّيءا،
،ّا١تتمثلُتّسًتاتيجياإلّالذّكاءلةّلنظاـّوكذاّشرحّاألنظمةّا١تركبةّأوّا١تشكّ ّسًتاتيجياإلّالذّكاءتوضيحّدورّوأ٫تيةّ

ّي.تقتااداالّالذّكاءنظاـّإدارةّا١تعرفةّونظاـّيفّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 ستراتيجياإل الذ كاءومفاىيم حول المبحث األول: مدخل 

ّالتفا ّمن ّبشيء ّالتطرؽ ّا١تبحث ّىذا ّيف ّأدي٨تاوؿ ّالذي ّالتارٮتي ّللسياؽ ّّىل ّظهور ّالذّكاءإذل
ّإذلّسًتاتيجياإل ّنتطرؽّإذلّمداخلّتفسَتّّأفّوكيفّتطور ّمث ّاٟتارل، ّوتقتنا ّاٟتديثّا١تتداوؿّيف ّٔتفهومو ظهر

ّ.سًتاتيجياإلّالذّكاءمّا١تبحثّبالتطرؽّإذلّ٪تاذجّتقياسّتمث٩ّتتكنظاـ،ّّإليوّوالتطرؽّسًتاتيجياإلّالذّكاء

 ستراتيجياال الذ كاءو  للذ كاءالمطلب األول: اإلطار المفاىيمي 

ّ ّّسًتاتيجياالّالذّكاءتقبلّالتطرؽّإذلّمفهـو  .الذّكاءنقدـّحملةّعامةّعنّمفهـو

 وأنواعو الذ كاءأوال: مفهوم 

 الذ كاءمفهوم  -1
ّاإل ّاهلل ّوكّرخلق ّٚتيعاّنساف ّسخرىا ّاليت ّالكائنات، ّباتقي ّعن ّوميزه ّاألرض، ّيف ّا٠تبلفة ّلو ّوجعل مو،

ّميزةّ ّليعطيو ّإياه ّالذّكاء،ّوتقدّشغلّموضوع1ّبُتّالبدائلّاالختيار٠تدمتو،ّوذلكّمنّخبلؿّالعقلّالذيّوىبو
علىّأفّّاتفاؽؾّقّأوّأسالبّتقياسو،ّلكنّىناائيفّتاورهّوتعريفوّوطّرّاختلفواعلماءّعلمّالنفسّمنذّالقدًنّوتقدّ

ّٔتقدارّالذّكاء ّموجودة ّعقلية ّآلّصفة ّا١تقدارّٮتتلفّمنّفرد ّومنوأفّىذا ّلذلكّومنّأجل٣ّتتمعّآلّخر خر،
ّ ّلتعريف ّبتاور ّالتعّالذّكاءا٠تروج ّمن ٣ّتموعة ّانورد ّلو ّا١تقدمة ّالتعريفّّانطبلتقاًّريف ّمث ّاللغوي، ّالتعريف من

ّ.االصطبلحي
ّللذ كاءالتعريف اللغوي 1-1

ّتامًاّسريعّّالذّكاءيفّالسن،ّومنوّّالذّكاءىوّ٘تاـّالشيء،ّومنوّّةلغّالذّكاء يفّالفهم،ّوىوّأفّيكوفّفهمًا
أيّأ٘تمتّذْتهاّوبلغتّاٟتدّالواجبّّةتّإشعا٢تا،ّويقاؿّ"ّتقدّذكيتّالشايتّالنارّأيّأ٘تمقاؿّذكّّالقبوؿ،ّويُّ

ّكماّيقادّب ّ.2واالستيعابالفطنةّوسرعةّالفهمّّةلغّالذّكاءفيو".

                                                 
 .18ّ،ّص:2009ّ،ّالكويت،1ّرّوالتوزيع،ّطّ،ّشركةّاإلبداعّالفكريّللنشصناعة الذ كاءطارؽّالسويداف،1ّ
،ّمداخلةّيفّا١تلتقيّالدورلّالسادسّالذ كاء االجتماعي في خدمة الذ كاء االقتصادي في منظمات األعمال الحديثةتقية٤ّتمدّا١تهديّحساف،2ّ

،ّدارّلسان العربمنظور،ّّابن:ّٚتاؿّالدينّ.ّنقبلّعن2012نوفمرب7ّّ-6حوؿّالذّكاءّاالتقتااديّوالتنافسيةّا١تستدامة،ّجامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّ
 .106،ّص:1990ّالفكر،ّبَتوت،ّ
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ّوي ّيف ّشيشروف ّالروماين ّالفيلسوؼ ّإذل ّالفضل ّ)ّّابتكارعود ّىذهIntelligentiaّكلمة ّشاعت ّوتقد ،)
ّمثبلّ ّوالفرنسية ّاإل٧تليزية ّيف ّفهي ّتقريبا، ّاألحرؼ ّبنفس ّاألخرى ّاألوروبية ّاللغات ّيف ّالبلتينية الكلمة

(Intelligenceّّوتقدّنقلّالعلماءّالعربّىذاّالكلمةّإذلّاللغةّالعربيةّيفّكلمة،)1ذكاء.ّ
 للذ كاء االصطالحيالتعريف  1-2

ّكولفُتّّبُتّارتباطهاّبالتفكَتّتارًةّوبالتعليمّوالتكيفّتارةًّّالذّكاءتباينتّتعاريفّّااصطبلحًّ أخرى،ّفيعرؼ
(S. Colvinّ)ّالذّكاء(ّأنو:ّالقدرةّعلىّتعلمّالتكيفّيفّالبيئة،ّويعرفوّوودروH. Woodrowّّّأنوّالقدرةّعلى)

ّبينما ّتَتمافّ)ّكسبّا٠تربة، ّيذىبّبيٍتّ)L. M. Termanيعرفو ّبينما ّعلىّالتفكَتّاجملرد، ّالقدرة ّأنو )A. 

Binetّ2والتوجيوّا٢تادؼّللسلوؾّوالنقدّالذايتّواالبتكارىوّالقدرةّعلىّالفهمّّالذّكاء(ّإذلّأف.ّ
ّ ّّالتباينويرجعّىذا ّواضحّومتفقّعليو ّمفهـو ّٔتناىجّّللذّكاءيفّٖتديد ّا١تفهـو ّىذا ّاليتّإذلّتأثر العلـو
ّ ّفقدّظهر ّمثّّأوالًّّالذّكاءتناولتو، ّاٞتانبّاإلدراكيّمنّالنشاطّالعقلي، ٦ّتثبًل ّالقدٯتة ّالفلسفة ّاىتمتيفّإطار

ّالبيولوجيةّوالفزيولوجيةّمقدمةّإياهّيفّإطارّتكيفي،ّ ّكمظهرّّواستقربدراستوّالعلـو أخَتًاّيفّإطارهّالسيكولوجي
ّ.3عقليّمنّمظاىرّالسلوؾ

لتأمبلتّالفلسفيةّالقدٯتةّعلىّتقسيمّالعقلّإذلّثبلثةّمظاىرّرئيسيةّىي:ّاإلدراؾ؛ّالذيّلقدّأٚتعتّا
يفّىذاّمعٌتّّالذّكاءّاٗتذالذيّٯتثلّالناحيةّالعاطفيةّوالنزوع؛ّوتقدّّ؛االنفعاؿٯتثلّالناحيةّا١تعرفيةّلنشاطّالعقل،ّ

،ّوالقدرةّعلىّالتكيفّإزاءّواالختيارالتمييز٤ّتالةّالنشاطّاإلدراكيّللعقل٦ّتثبًلّالقدرةّعلىّالتحليلّوالًتكيبّّو
(ّ ّبرجرسوف ّوجعلو ّوللدافعية، ّللوجداف ّمقاببًل ّالثبلثي ّالتقسيم ّىذا ّيف ّفكاف ّا١تختلفة، (Bergersonّا١تواتقف

ّ.4للغريزةّمقاببلًّ
(ّعلىّالفكرّا١تفسرّلظاىرةC. Darwinّأماّمنّا١تنظورّالبيولوجيّفقدّسيطرتّالنظريةّالتطوريةّلداروينّ)

 .H(،ّوسبنسرّ)L. Morgan(،ّمورغافّ)G. J. Romanes،ّفرأىّأناارهّىذهّالنظريةّأمثاؿ:ّرومانسّ)الذّكاء

Spencerّوسيلةّتكيفّاإلنسافّمعّتغَتاتّبيئتوّمنّأجلّالبقاء،ّشأنوّيفّذلكّشأفّبقيةّالكائناتّّالذّكاء(ّأف

                                                 
 .236،ّص:1990ّ،ّا١تكتبةّاأل٧تلوّمارية،ّمار،ّالقدرات العقلية،ّنقبلّعن:ّفؤادّأبوّحطب،ّالسابق المرجعتقية٤ّتمدّا١تهديّحساف،1ّ
،ّرسالةّبسكيكدة ميدانية على إطارات اإلدارة الوسطى بمركب تكرير البترولوعالقتو بفعالية القيادة: دراسة  االنفعاليالذ كاء إبراىيمّبنّجامع،2ّ

،2000ّ،مار،5ّطّ،ّدارّالفكرّالعريب،ّالذ كاء.ّنقبلّعن:ّفؤادّالبهيّالسيد،19ّ،ّص:2010ّماجيستَتّغَتّمنشورة،ّجامعةّتقسنطينة،ّاٞتزائر،ّ
 .189ص:ّ

 .20،ّص:ّالسابق المرجعتقية٤ّتمدّا١تهديّحساف،3ّ
 .88،ّص:٣ّ،1983ّتمعّاللغةّالعربية،ّا٢تيئةّالعامةّلشؤوفّا١تطابعّاألمَتية،ّالقاىرة،ّالمعجم الفلسفي.ّنقبلّعن:20ّص:ّّنفسو،ّجعا١تّر4ّ
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اٟتيوافّأبسطّمنّمطالبّاإلنساف،ّاٟتية،ّوأنوّيتناسبّمعّحجمّمطالبّىذهّالكائنات،ّحيثّتكوفّمطالبّ
ّكماّأشارّبيٍتّ) (ّيفّأوائلّالقرفّالتاسعّعشرّإذلA. Binetّومطالبّالطفلّأبسطّمنّمطالبّالراشدّوىكذا.

ّالبيولوجيّ ّأفّالنشاطّاألساسيّللذّكاءأ٫تيةّا١تفهـو ّعنّيتمثلّيفّالقدرةّعلىّالتكيف،ّبلّوعربّّّللذّكاء،ّمبينًا
ّ.1تكيفيةبالقوةّالّالذّكاءمستوىّ

ّ ّالفيزيولوجي ّاٞتانب ّمن ّّفارتبطأما ّوبالقشرةّّالذّكاءمفهـو ّعاـ، ّبوجو ّا١تركزي ّالعايب ّاٞتهاز بتكوين
بوجوّخاص،ّوتقدّدلتّالبحوثّيفّىذاّا١تيدافّعلىّأفّالقشرةّا١تخيةّىيّا١تسؤولةّعنّمستوىّّ*ا١تخيةّأوّاللحاء

(J.S. Boltonّكاملّوظائفها،ّومنهاّدراسةّبولتوفّ)،ّمنّحيثّعددّخبلياىاّوانقسامهاّوتشعبهاّوكذاّتالذّكاء
تقوياًّبضعفّّارتباطاًّالضعفّالعقليّيرتبطّّأفّّّإذلالعلماءّّىؤالء(،ّوذىبC. S. Sheringtonّودراسةّشرنغتوفّ)

ّ.2ا٠تبلياّا١تخيةّالعابية
ّ ّتناولتّمفهـو ّاإلنسانية ّبعُتّّالذّكاءوبا١تقابلّفالعلـو ّأوسعّآخذة ي،ّجتماعبعدّاالالّعتبارااليفّإطار

ّ ّّارتبطحيث ّاالّالذّكاءمفهـو ّوالنجاح ّبالتفاعل ّاإلطار ّىذا ّ)جتماعيف ّثورندايك ّحاوؿ ّوتقد  .E. Lي،

Thorndikeّاال ّالذّكاءاجملردّّوّالذّكاء،ّا١تيكانيكيّالذّكاءإذل:ّّللذّكاءيّيفّتقسيموّالثبلثيّجتماع(ّتأكيدّا١تفهـو
،ّويذىبّإذلّالذّكاءيّىوّمظهرّرئيسيّمنّمظاىرّجتماعفاحّاال(ّأفّالكE. A. Dollكدّدوؿّ)ّؤي،ّويجتماعاال

ّ.3الذّكاءيّ٭تتاجّإذلّنسبةّعاليةّمنّجتماعأفّالنجاحّاال
 الذ كاءأنواع  1-3

،ّاألخرىمقارنةّبنظرائهمّيفّاجملاالتّّالذّكاءفّيفّعلمّالنفسّأكثرّا١تهتمُتّٔتوضوعّّوثالباحّوعتربّالعلماءّيُّ
ّانطلق،ّغَتّأفّأىمّتانيفّىوّتانيفّغاردنرّالذيّللذّكاءلعديدّمنّالتانيفاتّوتقدّتقدـّعلماءّعلمّالنفسّا

ّ ّتانيفو ّا١تنطقية؛ّللذّكاءيف ّالرياضية ّاللغوية؛ ّوىي: ٥ّتتلفة ّميادين ّيف ّمؤىبلت ّٯتتلكوف ّاألفراد ّأف ّفكرة ّمن ،
تعلقةّبالقدرةّعلىّفهمّاٟتالةّا١تّ–يةّجتماع؛ّواال-دراؾّا١تشاعرّالذاتيةإا١تتعلقةّبّ–ا١توسيقية؛ّالشخايةّا١تكانية؛ّ

م،ّللتعاملّمعّالبيئةّاحمليطةّهبّالذّكاء،ّوبالتارلّيتمتعّالناسّبأنواعّمتعددةّمنّ-اآلخرينالنفسية؛ّالنواياّوحاجاتّ

                                                 
ّ.20،ّص:ّالسابق لمرجعتقية٤ّتمدّا١تهديّحساف،ّا1
رباعّا٠تبلياّالعابيةّا١تتواجدةّبا١تخ،ّتتميزّمنّحجمّا١تخ:ّوىيّعبارةّعنّبنيةّضخمةّٖتتويّعلىّثبلثةّأ%80(ّتشكلNeocortexّالقشرةّا١تخيةّ)*ّ

 باالستجابةّللمنبهاتّا٠تارجيةّوتوصفّبأهناّاٞتزءّا١تفكرّمنّا١تخ.
 .21،ّص:ّالسابق لمرجعتقية٤ّتمدّا١تهديّحساف،ّا2
 .22ص:ّنفسو،ّا١ترجع3ّّ
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الذيّّالذّكاءوأهناّالّتقلّأ٫تيةّعنّّابتكاراتتقدراتّٟتلّا١تشكبلتّأوّالوصوؿّإذلّّالذّكاءوتعتربّىذهّاألنواعّمنّ
ّ.1ّ(A. Binetياسّبيٍتّ)يقيسوّمق

ّ:2ّإذلّسبعةّأنواع؛ّىيّالذّكاءعلىّذلكّصنفّغاردنرّّوبناءًّ
ّالداخليّ)ّالذّكاء1-3-1ّ ّيفIntrapersonal intelligenceّالذايت ّيتجلى ّباورةّّالوعي(: ّومبلحظتها بالذات

ّ ّا١تزاجية ّيعٍتّوعىّالفردّْتالتو ّكما ّوالقاورّفيها، ودوافعوّورغباتوّوتقدرتوّّالتووانفعادتقيقةّوإدراؾّنواحيّالقوة
ّبشكلّا٬تايب.ّوإدارهتاعلىّفهمّذاتوّ

ّ)جتماعاالّالذّكاء1-3-2ّ ّيتمثلSocial Intelligenceي :)ّّ ّفهم ّعلى ّالقدرة ّاآلخرينّّوإدراؾيف أمزجة
ّالفعالةّوا١تبلئمةّتبعاًّلذلكّاإلدراؾ.ّةستجابواالومقاصدىمّودوافعهمّومشاعرىمّوالقدرةّعلىّالتمييزّبينهاّ

ّ)ّالذّكاء1-3-3ّ Linguistic intelligenceّاللغوي ّللكلمة ّالفعاؿ ّاالستعماؿ ّعلى ّالقدرة ّيف ّويتمثل ّءاسّو(:
ّكتاب ّأو ّكماّيعٍتّالقدرةّعلىّةًّأكافّذلكّنطقًا تقدّيكوفّّاالستعماؿاللغةّمنّالناحيةّالعملية،ّوىذاّّاستعماؿ،

ّما.ّشيءهبدؼّالببلغةّواإلفااح،ّأوّهبدؼّإتقناعّاآلخرينّبعملّ
ّعلىLogical- Mathematical intelligenceّا١تنطقيّالرياضيّ)ّالذّكاء1-3-4ّ ّالقدرة ّيتمثلّيف ّاستعماؿ(:

ّ ّالتقريرية ّالبناءات ّيف ّالنتائج ّواستنباط ّاألسباب ّومعرفة ّالعبلتقات ّوإدراؾ ّا١تنطقية ّواأل٪تاط ّيةفًتاضواالاألعداد
ّوغَتىاّمنّ٪تاذجّالتفكَتّاجملرد.

القدرةّعلىّإدراؾّالعادلّالباريّا١تكاينّالذيّ٭تتويّّيف(:ّيتمثلSpatial intelligenceّكاينّ)ا١تّالذّكاء1-3-5ّ
طبيعةّالباريةّأوّا١تكانيةّاأللوافّواألشكاؿ،ّوالقدرةّعلىّالقياـّبأعماؿّتغيَتّأوّبالتمثيلّاٞتغرايفّلؤلفكارّذاتّال

ّعلىّذلكّاإلدراؾ.ّبناءًّ
ّاستخداـ(:ّويتجلىّيفّتقدرةّالفردّعلىBodily- Kinesthetic intelligenceّاٞتسميّاٟتركيّ)ّالذّكاء1-3-6ّ

ّتشكيلّاألشياءّللتعبَتّعنّأفكارهّومشاعره.ّاستخداـجسموّأوّ
ّ)ّالذّكاء1-3-7 ّواإليقاعاتMusical intelligenceّا١توسيقي ّاألصوات ّإدراؾ ّعلى ّالفرد ّتقدرة ّيف ّويتجلى :)

ّا١توسيقيةّو٘تييزىاّوٖتويلها.
ىمّعلماءّعلمّالنفس،ّوأفّتقسيمّغاردنرّأكثرّّالذّكاءأكثرّا١تهتمُتّٔتوضوعّّأفّّّإذلّفّأشرناسبقّوأّكما

عندّعلماءّالنفس،ّلكنّىذاّدلّٯتنعّعلماءّاإلدارةّأوّالعاملُتّّاًّلتانيفاتّاليتّالتقتّإٚتاعاًّواسعأوّاّتالتقسيما

                                                 
 .48،ّص:2004ّ،ّعماف،ّاألردف،1ّرّوالتوزيع،ّطّ،ّدارّالشروؽّللنشطفي والذ كاء االنفعاليعاالذ كاء ال٤تمودّعبدّاهلل٤ّتمدّخوالدة،1ّّ
 .48،ّص:ّوا١ترجعّنفس2ّ
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ّالتانيفّالّينفيّوطبيعةّٗتااّيتماشىوالباحثُتّيفّحقلّالعملّاإلداريّبتقدًنّتانيفّ ّكافّىذا هم،ّوإف
ّبلّيكملهاالتانيفاتّاأل ّا١تشتغلّالذّكاءوأىمّأنواعّّ،خرى، ّكانواّفّيفّحقلّاإلدارةّواليتّتقدمها ّ،علماءّسواء

ّباحثُتأّو ّاٟتالية،Strategic Intelligenceّ)ّسًتاتيجياالّالذّكاءّنذكرّ،إداريُتأّو، ّموضوعّدراستنا ّالذيّىو )
ّالسوؽّ)بتّووالذيّسوؼّنتناول ّذكاء ّكذلك ّالبحثّالقادمة، ّالذيMarket Intelligenceّفايلّيفّأجزاء )

ّعربّإجراءّٖتليلّا١تنافسة،ّّيريننّمنّخبللوّتوفَتّٖتليبلتّللمدٯتك ّوأسواتقها التنفذيُتّعنّا١تنظمة،ّومنافسيها
ّا٠ت ّالسوؽ ّاآلوٖتليل ّوالتانيف ّالكلية، ّبالبيئة ّاص ّالذي ّا١تهم ّاإلدارةّأضافوخر ّاألعماؿّّعلماء ّذكاء ىو

(Business Intelligenceّ،ّالذيّتستطيعّا١تنظماتّمنّخبللوّنشرّوٖتليلّا١تعلوماتّا٢تامةّلنشاطاتّأعما٢تا)
ّ ّّاٗتاذولعملية ّىناؾ ّكذلك ّوا٠تارجية، ّالداخلية ّا١تاادر ّمن ّ)ّالذّكاءالقرار  Competitiveالتنافسي

Intelligenceّّالنوعّمن كلّمديرّٯتتلكّمعرفةّبا١تنافسُت،ّليضيفّتقيمةّإذلّنظاـّالذي٬ّتعلّّّىوّالذّكاء(ّىذا
ّكما٬ّتعلوّتقادرًاّعلىّصياغةّ ّالذّكاءوٯتكنّأفّنوضحّأنواعّّ،جديدةّللتنافسّةسًتاتيجيإإدارةّا١تعرفةّيفّا١تنظمة،

ّكلّنوعّمنّاألنواعّخاوصاًّّلماءّاإلدارة،ّوالفرؽّبينهاّبناءًّاليتّتقدمهاّع ّللذّكاءّعلىّالنطاؽّالزمٍتّالذيّيغطيو
ّالذيّيعتربّموضوعّدراستناّىذهّيفّالشكلّالتارل:ّسًتاتيجياإل

 

 ستراتيجياإل للذ كاءالنطاق الزمني يوضح : 1الشكل رقم 

 
 

Source : GIA white papers, Introduction to strategic intelligence, Global intelligence alliance, Finland, 

2004, P: 05. 
 

 

 اإلعخشاح١جٟ اٌّزوبء

 

 ٟاٌخٕبفغ اٌّزوبء

 

 

 اٌغٛقروبء 

 

اٌّغخٜٛ 

 اإلعخشاح١جٟ

اٌّغخٜٛ 

 اٌخٕبفغٟ

ِغخٜٛ 

 اٌغٛق

ًاٌّغخم اٌحبضش اٌّبضٟ

 ثً
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علىّالنطاؽّّاًّاعتمادالسوؽّّكاءّذالتنافسيّّوّالذّكاء،ّسًتاتيجياإلّالذّكاءالفرؽّبُت1ّّرتقمّيوضحّالشكلّ
ّكلّنوعّمنّاألنواعّالثبلث ّكاءّذالسابقةّالذكر،ّوكذاّا١تستوىّالذيّهتتمّبو،ّحيثّيظهرّأفّّةالزمٍتّالذيّيشملو

ّا،ّويغطيّنطاتقداًّزمنيةّالحقةّا١تستقبلّتقاَتتُتّجّوبفًتةّ-ا١تاضيّ–بفًتةّزمنيةّسابقةّّوّالسوؽ،ّيهتمّباٟتاضر
أوسعّمنّسابقوّْتيثّّوالتنافسيّفهّالذّكاءأيّماّ٭تدثّيفّالسوؽّالّأكثر،ّأماّّ؛الّيتجاوزّالسوؽّامكاني

ّأنوّيهتمّبا١تنافّكاءّذمنّّوا١تستقبلّلكنّلفًتةّزمنيةّأوسعّيشملّباإلضافةّللحاضر،ّا١تاضي ّكما سُتّالسوؽ،
ّكذلكّخارجّالسوؽ،ّبالبحثّومتابعتهمّمنّأينّ٭تالوفّّأيّ،وٖتركاهتم ّيهتمّهبم ليسّيفّالسوؽّفقطّوإ٪تا

ّكموادّأولية؟ّ،ىم؟ّومنّىمّموردّوّ،علىّماادرّتقوهتم؟ وكيفّٯتكنّّ،وماّىيّنقاطّضعفهم؟ّ،ماذاّيستعملوف
ّستقببلًّومّةّزمنيةّماضياًًّّتيغطيّفّونوعّاألخَتّوىوّالذيّيعربّأماّالّ؟،شلّحركاهتمّوأخذّحااهمّيفّالسوؽ

ّاآل ّالنوعُت ّمن ّوأوسع ّطبعاًّأكرب ّّخرين؛ ّاباإلضافة ّإذل ّّوٟتاضر، ّنتناولوّّالذيّسًتاتيجياإلّالذّكاءىو سوؼ
ّبالتفايلّفيماّيليّمنّدراستنا.

 لمحة تاريخية ومفهومو ستراتيجياإل الذ كاءثانيا: 

 ستراتيجياإل الذ كاءلمحة تاريخية عن  -1
ترجعّأصولوّإذلّتاريخّّالذّكاءإذلّالعاورّالقدٯتة،ّوىذاّالنوعّمنّّسًتاتيجياإلّالذّكاءتّظهورّتعودّبدايا

ّالتعريفّ ّإذلّدتقة ّيفتقر ّولكنو ّإالّأنوّّواالتفاؽغٍت، ّتارٮتيًا ّورغمّا١تدىّالزمٍت١ّتمارستو علىّتعريفّدتقيقّلو،
،ّوكافّّالذّكاءحدودّوفرصّىذاّّالكتشاؼمازاؿّىناؾّالكثَت٦ّتا٬ّتبّعملوّ والتحدياتّلتطبيقيوّيفّعادلّاليـو

ّ ّاألىداؼّّسًتاتيجياإلّللذّكاءّاستعماؿأوؿ ّلتحقيق ّا١تيبلد، ّتقبل ّالرابع ّالقرف ّيف ّالعسكرية ّالعمليات يف
ّوفقاًّسًتاتيجياإل ّّة ّتزولػ ّّ Sun Tzuسوف ّأبرز ّالعادلسًتاتيجياإلأحد ّيف ّأ٫تية1ُّت ّإذل ّكتبو ّيف ّأشار ّحيث ،

ئةّمعركة،ّاأفّٗتاؼّنتائجّمّدوّوعرفتّنفسكّفليسّىناؾّماّيدعوبقولوّ"ّإذاّعرفتّالعّالذّكاءىذاّّاستخداـ
ّفّو ّعرفتّنفسكّودلّتعرؼّالعدو، ّكلّإإذا ّدلّتعرؼّنفسكّانتاارنكّسوؼّتقاسيّمنّىزٯتةّمقابل ،ّوإذا

ّ.2وتعرؼّالعدو،ّفأنتّأٛتقّوسوؼّتواجوّا٢تزٯتةّيفّكلّمعركة"
فّىذاّالنمطّظّ (ّأوؿّمنّّوCIA)Central Intelligence Agency ةّا١تركزيّاالستخباراتوكانتّوكالةّ

ّ ّالسياساتّّالذّكاءمن ّوصياغة ّالسياسية ّالقرارات ّصناع ّدعم ّويف ّالتسلح، ّمن ّاٟتد ّاتفاتقيات ّتنفيذ يف
                                                 

1
 Don McDowell, Strategic intelligence, revised edition, Jan Goldman series edition, United Kingdom, 2009, P: 

03. 
2ّّ ّالدوريّوآخروف، ّللنشرّوالتوزيع،ّقراءات وبحوث الفكر اإلستراتيجي وانعكاساتو على نجاح منظمات األعمال؛زكريا ّاليازوريّالعلمية ّدار ،

 .76،ّص:2009ّاألردف،ّ
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دٯتهاّا١تعلوماتّونقلهاّوتقييمهاّوٖتليلها،ّمثّتقّالتقتناءفيهاّبػّ"عمليةّّالذّكاء،ّإذّتافّالوكالةّدورّةسًتاتيجياإل
بدعمّّالذّكاءىذاّالنوعّمنّّاستخداـهنائيّيعتمدّيفّصناعةّالقرارات،ّوتقدّحظىّّكاءّذلاناعّالسياسةّيفّصورةّ

ّكمنظومةّاستخباراتية،ّّ،1941عاـّ (Harry S. Trumanالرئيسّاألمريكيّىاريّترومافّ) ّالوكالة والذيّأنشأ
ّكنتّ)ّلتحقوا Sherman Kentّشَتماف ّعاـ ّوألّ ّةسًتاتيجياإلتّٔتكتبّا٠تدما1941ّ( ّحينهاّّيفّالوكالة، ف

ّّالذّكاءبعنوافّ"1947ّّّفّكتابوّالثاينّعاـّيفّالسياسةّالدوليةّاألمريكية"،ّمثّألّ ّسًتاتيجياإلّالذّكاءبعنوافّ"ّكتاباًّ
ّكيفيةّٖتقيقّالسبلـّبّ"،ّمشَتاًّّسًتاتيجياإل ّالنمطّمنّّاستخداـفيوّإذل وّيفّالتجسسّاستخدام،ّّوالذّكاءىذا

ّ.1وشنّاٟتروب
،ّبلّّسًتاتيجياإلّالذّكاءإدارةّمنظماتّاألعماؿّالعا١تيةّا١تتميزةّوا١تتفوتقةّمنهاّبشكلّفرؽّّاىتماـوتنامىّ

ّ"٣تتمعّيقدّاألوؿّمنّالقرفّاٟتاديّوالعشّريفّمستهلّالعّإتهت "ّبسببّّسًتاتيجياإلّالذّكاءنّإذلّالًتويجّلػ
ّأفك ّمن ّينتجو ّو١تا ّيؤديو ّالذي ّالدور ّحيوية ّتقيمة ّذات ّيفّّ،تكنولوجيةّوّ،ثقافيةّوّ،يةاتقتاادار ّتسهم ومعرفية

ّكماّخدمةّأصحابّا١تااحلّخاصةّالزب أهناّتستجيبّٟتاجاتّوطلباتّاجملتمعّالدورلّائنّوا١تنافسُتّوا١تسا٫تُت،
ّإ ّالدعوة ّا٢تائلّوا١تتناميّمنّاألفكار٧ّتدّمنّالضروريّبلّمنّاٟتكمة ّالتطور ّويفّخضمّىذا ذلّواحملليّمعاً،

ّ.2ّسًتاتيجياإلّالذّكاءيفّحقلّإدارةّاألعماؿّٖتتّمظلةّّالذّكاءتوظيفّماّتقيلّعنّ
"ّيفّعددّمنّالشركات،ّووظيفةّ"مديرّاألْتاث"ّيفّشركاتّسًتاتيجياإلّالذّكاءوظهرتّوظيفةّ"مديرّ

ّالذّكاءاـّ(ّالذيّصاغّىيكبًلّلنظRoss O’brienيفّتقارةّآسياّوأوؿّمنّشغلهاّ)ّسًتاتيجياإلّالذّكاءخدماتّ
راءّأتستطلعّّسًتاتيجياإلّالذّكاءكًتونية،ّومتّإنشاءّمراكزّألْتاثّيفّاألعماؿّاإللّهاعتمادّواتقًتح،ّسًتاتيجياإل

علىّالشركاتّالسنغافوريةّيفّىذاّّاستطبلعذيُتّللمنظماتّيف٥ّتتلفّدوؿّالعادل،ّحيثّأجرىّيا١تديرينّالتنف
ّكماّبدأتّالعديدّمنّاٞتامعاتّّدتقتاا،ّوتقدرتوّعلىّدعمّاالالذّكاءالنمطّمنّ علىّمستوىّالدولةّومنظماهتا،

ّ ّبتدريس ّبورتبلند ّوالية ّجامعة ّمنّّسًتاتيجياإلّالذّكاءمثل ّوالعديد ّالتكنولوجيا، ّوإدارة ّا٢تندسة ّتقسم لطلبة
ّتواصلّبناءّ وفَتّوتطويرهّمنّخبلؿ٣ّتموعةّمنّاألخاائيُتّالذينّيقوموفّبتّسًتاتيجياإلئهاّكاّذا١تنظماتّاليـو

ّمثلّ ّالرئيسية ّيفّالقضايا ّالعليا ّلقراراتّاإلدارة ّاليتّتشكلّتقاعدة معّمنظماتّّاالندماجالتحليبلتّاألساسية
ّ.3أخرىّوتطويرّا١تنتجاتّاٞتديدة

                                                 
 .15،ّص:ّالسابق لمرجعسعادّحربّتقاسم،ّا1ّ
 .235،ّص:2009ّ،ّدارّالثقافةّللنشرّوالتوزيع،ّاألردف،1ّ،ّطّنظم المعلومات اإلستراتيجية منظور الميزة اإلستراتيجية٤تمدّالطائيّوآخروف،2ّ
 .16،ّص:ّالسابق لمرجع،ّاسعادّحربّتقاسم3
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 ستراتيجياإل الذ كاءمفهوم  -2
ّتزايدّ ّمنّتقبلّالباحثُتّسًتاتيجياإلّالذّكاءٔتوضوعّّاالىتماـمع ّلو ّتزايدتّوتعددتّالتعاريفّا١تقدمة

ّكانتّالّتتناتقضّمعّبعضهاّالبعض،ّإالّأهناّٗتتلفّنسبياًّ ّغالباًّّختبلؼاالويرجعّىذاّّ،واألكادٯتيُت،ّفهيّوإف
ردّفيماّنّوّسًتاتيجياإلّللذّكاءإذلّاٟتداثةّالنسبيةّيفّدراسةّأبعاده،ّوألجلّإعطاءّصورةّواضحةّأوّتعريفّواضحّ

ّلفُتّزمانياًّومكانياً،ّمنها:ّعلماءّوباحثُت٥ّتتيليّٚتلةّمنّالتعاريفّلوّلكتابّّو
ّيساعدّعلىّّسًتاتيجياإلّالذّكاءّ- ّعنّنظاـ ّالعملية،ّّاٗتاذىوّعبارة القرارّمنّخبلؿّا١تبلحظةّوٖتليلّالبيئة

ّكماّأهناّترتكزّّٖتديديةّاٟتاليةّوا١تستقبليةّمنّأجلّتقتاادالتغَتاتّاالّوّالتكنولوجيةّوالتقنية،ّ الفرصّوالتحديات.
ّكانتّدرجةّتقوهتاّسًتاتيجياإلعلىّا١تعلوماتّ ّكلّاألفعاؿّا٢تادفةّللرصدّا١تستمر،ّأوّغَتّا١تستمر،ّمهما ة،ّٔتعٌت

ّ.1معُتّسًتاتيجيإمعلوماتّعنّا١تنظمةّيفّميدافّّالحتوائهاأوّضعفهاّ
-ّّ ّللجميعّمنّأجلّتفعيلهاّّسًتاتيجياإلّالذّكاءتعريفّأربيلو: ّوتفسَتّا١تعلوماتّا١تتاحة ّالبحث ّمنهجية ىو

ّ.2الفرصّا١تتاحةّومواجهةّالتهديداتّاحمليطةّستغبلؿفةّتقدرهتاّلبلومعّر
-ّّ(ّ ّد٬تنارو ّعرفو ّيفDegenaroّكما ّلكبارّصناعّالقرار ّا٠تارجية ّعنّالبيئة ّلتوفَتّمعلوماتّشاملة ّأداة ّبأنو )

ّ.3ّةسًتاتيجياإلالوتقتّا١تناسبّلدعمّعمليةّتطويرّ
ّكوارميبّ)ّ- فّمنّأجلّّوالذيّيتمتعّبوّا١تديّرّالذّكاء،ّبأنوّذلكّاتيجيسًّتاإلّالذّكاء(Quarmbyّيفّحُتّيعرؼ

ّ.4طويلةّاألمدّللمنظمةّةسًتاتيجياإلصياغةّالسياساتّوا٠تططّ
-ّ(ّ ّماكويب Maccobyّأما ّيعرؼ ّّسًتاتيجياإلّالذّكاء( ّأنو ّا١تنظماتّّالذّكاءعلى ّتقادة ّبو ّيتمتع الذي
ّ.5فّوسًتاتيجياإل
ّ

                                                 
مداخلةّيفّا١تلتقيّالدورلّالسادسّحوؿّالذّكاءّاالتقتااديّ،ّالذ كاء اإلستراتيجي كأداة فعالة التخاذ القرار داخل منظمات األعمالصليحةّفبلؽ،1ّ

 .2012نوفمرب7ّّ-6والتنافسيةّا١تستدامة،ّجامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّ
مداخلةّيفّا١تلتقيّالدورلّالسادسّحوؿّ،ّتراتيجية التنافسية للمؤسسة االقتصادية: حالة ملبنة الحضنةالذ كاء اإلستراتيجي واإلسواضحّفواز،2ّ

 .2012نوفمرب7ّّ-6الذّكاءّاالتقتااديّوالتنافسيةّا١تستدامة،ّجامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّ
،ّمداخلةّيفّالة في شركة آسيا لالتصاالت في العراقإسهام المعرفة اإلستراتيجية في تعزيز الذ كاء اإلستراتيجي: دراسة حسعد٤ّتمودّالكواز،3ّ

 .2012أفريل26ّّ-23ا١تؤ٘ترّالسنويّاٟتاديّعشرّحوؿّذكاءّاألعماؿّواتقتاادّا١تعرفة،ّجامعةّالزيتونة،ّاألردف،ّ
 .19،ّص:ّالسابق المرجعسعادّحربّتقاسم،4ّ
 .19،ّص:ّنفسوّا١ترجع5ّ
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-ّ(ّ ّفينلند ّأنوFinlandأما ّعلى ّيعرفو ّعمليّّ( ّشكل ّيف ّالضرورية ّا١تعلومات ّإلنتاج ّومستمرة ّمنهجية عملية
ّ.1القراراتّعلىّا١تدىّالطويلّاٗتاذلتسهيلّ

Liebowitzّيفّحُتّيعرؼّليوبويتزّ)ّ- الذيّيوفرّا١تعلومةّوا١تعرفةّّالذّكاءعلىّأنوّذلكّّسًتاتيجياإلّالذّكاء(
 .2يفّا١تنظمةّةسًتاتيجياإلالقراراتّّٗتاذال
ّيعرؼّّ- ّ)ّكما ّكزوا Mark Xuّمارؾ ّالعملياتّاليتّهتدؼّلتزويدّا١تنظمةّّسًتاتيجياإلّالذّكاء( علىّأنوّٚتلة

با١تعلوماتّاليتّٖتتاجهاّحوؿ٤ّتيطّاألعماؿّٔتاّٯتكنهاّمنّتوتقعّأيّتغيَتّتقدّ٭تدثّيف٤ّتيطها،ّوتاميمّخياراهتاّ
ّ.3ّللمنظمةّيفّاألسواؽّاٞتديدةّايمستقبلّاورْتّا،ّاليتّٗتلقّللمستهلكّالقيمة،ّوٖتققّ٪تّوةسًتاتيجياإل
-ّ(ّ ّدويل ّماؾ Mc Dwellّأما ّيف ّتستخدـ ّإدارية ّأداة ّأنو ّعلى ّيعرفو ّا٢تامةّّاٗتاذ( ّالقضايا ّبشأف القرارات

ّ.4والشاملة
منّالعلماءّويفّأزمنة٥ّتتلفةّٯتكنّلناّأفّنعرؼّّعددلّسًتاتيجياإلّللذّكاءبعدّعرضّٚتلةّمنّالتعارؼّ

ّسًتاتيجياإلّالذّكاء ّٚتل، ّىذهّّةبأنو ّتوريد ّوحىت ّبيانات ّشكل ّيف ّورودىا ّمنذ ّبا١تعلومة ّهتتم ّاليت العمليات
يفّالوتقتّّةالبياناتّإذلّٖتويلّىذهّالبياناتّإذلّمعلوماتّمفيدة،ّووضعهاّيفّمتناوؿّمتخذيّالقرارّيفّا١تنظم

للخسائرّنباًّاًّللفرصّوٕتتقتناصاا،ّمنّأجلّمواجهةّأيّتغَتاتّسوؼّٖتدثّيفّبيئةّاألعماؿ؛ّستغبل٢تا١تناسبّال
ّيفّا١تنظمة؛ّٔتاّ٭تقق٢ّتاّاألسبقيةّعلىّا١تنافسُت.

 ستراتيجياإل الذ كاءثالثا: مبادئ 

دّوتشخصّأبعادهّومقوماتوّفقدّحدّّّسًتاتيجياإلّالذّكاءتناوؿّالباحثوفّعدةّمبادئّمتعددةّٖتكمّعملّ
ّ:5ىيّ،سًتاتيجياإلّللذّكاء(ّثبلثةّمبادئPaukerّبواكرّ)

ّوفُت،ّٔتا٬ّتعلّمنسيقيوّيكونسًتاتيجيإالقرارّالرئيسيُتّبافتهمّّومتخذّسًتاتيجياإلّالذّكاءبّأفّيدعم٬ّتّ-
ّ.ةسًتاتيجياالأْتاثهمّوٖتليبلهتمّٔتاّيتوافقّوحاجاتّا١تستفيدينّيف٥ّتتلفّاألنشطةّ

                                                 
 .19ص:ّ،ّالسابق المرجعسعادّحربّتقاسم،1ّ

2
Jay Liebowitz, Strategic intelligence: Business intelligence, competitive intelligence and knowledge 

management, Auerbach Publications, New York, 2006, p: 22. 
3
 Mark Xu, Managing strategic intelligence: Techniques and technologies, information science reference, New 

York, USA, 2007; P: 02. 
4
 Don Mc Dowell, op.cit. P: 07.

 

مداخلةّيفّا١تلتقيّالدورلّالسادسّحوؿّالذّكاءّ،ّعلى النجاح اإلستراتيجي لمنظمات األعمال الحديثة اإلستراتيجيأثر الذ كاء وىيبةّبنّداودية،5ّ
 .2012ربّنوفم7ّ-6االتقتااديّوالتنافسيةّا١تستدامة،ّجامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّ
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-ّّ ّالقضايا ّو٭تلل ّالتغَتاسًتاتيجياإليراتقب ّبنتائج ّا١تؤشراتّا١تتعلقة ّآثار ّويتعقب ّاألمد،ّة، ّوالبعيدة تّا١تفاجئة
ّويشخصّالتغَتاتّاليتّتوحيّْتدوثّتغيَتاتّيفّا١تستقبل.

يفّمركزّا١تنظمةّليتمّٖتليلّوتفسَتّا١تعلوماتّذاتّالالةّواليتّتعدّّسًتاتيجياإلّالذّكاء٬تبّأفّيتسمّتنسيقّّ-
ّمهمة١ّتتخذيّالقرار.

ّ ّيلعبو ّالذي ّللدور ّإشارهتم ّإطار ّّسًتاتيجياإلّالذّكاءويف ّوضع ّسياساتّسًتاتيجيااليف ّوتطوير ات
ّكلّمنّكو١توافّوتوبكّ) ّ:1الفعاؿّوىيّسًتاتيجياالّللذّكاء(ّأربعةّمبادئKuhlmaun et Tubkّاإلبداع،ّتقدـ

ّا١تبدأّعملياتّالتحاورّبُت٥ّتتلفّاألتقساـّاليتّتشًتؾّيفّصياغةّالسياسات،ّٔتاّّمبدأ المشاركة:ّ- ينظمّىذا
ّو٥تتلفّا١تااحلّٞتميعّا١تشاركُت.٭تققّالتوافقّبُتّالقيمّ

التشكيلّا١توضوعيّللتاوراتّا١تختلفةّبتقدًنّا١تؤشراتّا١تناسبة،ّّسًتاتيجياإلّالذّكاءيساندّمبدأ الموضوعية: ّ-
ّوالتحاليلّوآلياتّمعاٞتةّالبيانات.

ّّمبدأ التوسط والتنظيم:ّ- ّّسًتاتيجياإلّالذّكاءيسهل ١ّتختلف ّالتاورات ّحوؿ ّا١تتبادؿ ا١تشاركُتّالتعلم
ّالذيّيساعدّيفّتسهيلّالنقاشّداخلّا١تنظماتّويساعدّيفّحلّالنزاعاتّوالاراعاتّاليتّ ّاألمر وخلفياهتم،

ّٖتدثّيفّا١تنظمة.
ّالقراراتّوا١تساعدةّيفّالتنفيذّالناجح٢ّتا.ّاٗتاذّسًتاتيجياإلّالذّكاءتسهلّعمليةّّمبدأ دعم القرار:ّ-

 اً ستراتيجيإخصائص القادة األذكياء و  تيجيسترااإل الذ كاءالمطلب الثاني: أىمية 

ّ ّا١تطلبّإذلّأ٫تية ّخاائصّالقادةّّسًتاتيجياإلّالذّكاءنتطرؽّيفّىذا ّوكذا ّالراىن، ّيفّوتقتنا يفّا١تنظمة
ّاً.سًتاتيجيإاألذكياءّ

 ستراتيجيإلا الذ كاءأوال: أىمية 

ّكلّمرحلةّمنّٔتثابةّالسيفّوالدرعّالواتقيّللمنظمة،ّحيثّيلّسًتاتيجياإلّالذّكاءيعدّ عبّدورًاّمهمًاّيف
يفّإدارةّا١تخاطرّاليتّتواجوّا١تنظمة،ّوتشخيصّّالذّكاءاتّا١تنظمة،ّوتربزّأ٫تيةّىذاّالنمطّمنّسًتاتيجيإمراحلّ

ّالذّكاءوٖتديدّا١تخاطرّوالتهديداتّوالفرصّبطريقةّتساعدّا١تدراءّيفّٖتديدّبرامجّوسياساتّا١تنظمة،ّو٬تعلّىذاّ

                                                 
 .25،ّصالمرجع السابقصليحةّفبلؽ،1ّ



 اإلطار النظري للذ كاء اإلستراتيجي                                                                             الفصل األول 
 

12 

 

ّ ّعلى ّتقادرة ّا١تنظمة ّأف ّكما ّو٧تاحها، ّا١تنظمة ّلتعزيز ّالفرص ّويوفر ّا١تستقبلية ّالتحديات ّمع ّالذّكاءالتعامل
ّ.1يعملّعلىّإعدادّالقادةّومساعدهتمّيفّتقيادةّا١تنظمةّسًتاتيجياال

ّ:2عربّمنظوماتوّيفّمنظماتّاألعماؿّأداة١ّتاّيأيتّسًتاتيجياإلّالذّكاءويعدّ
ّاٞتودةّّاعتمادخبلؿّ؛ّمنّسًتاتيجياإلالتمكُتّلضمافّالنجاحّّ- ّ.سًتاتيجياإلوالتفوؽّّةسًتاتيجياإلمفهـو
ّا١تستقبليةٖتليلّاألىداؼّّ- ّومعرفة ّوالوعيّبسًتاتيجياإل، ّللمنافسُت، اهتمّوتقدراهتمّونوعّافًتاضاتّاٟتالية

ّتهم.استجاب
ّالتطوّرّ- ّكأحد ّاإلنساف ّهبا ّيتمتع ّاليت ّاٞتوىرية ّبا١تقدرات ّالذكية ّللمنظومات ّا١تقدرات ّا١تهمةّربط ات

ّلتكنولوجياّا١تعلومات.
١ّتنظماتّاألعماؿّخاصةّالقياديةّمنها.ّسًتاتيجياإلبناءّا١تركزّّ-
ّمعهاّمنّأخطارّوهتديداتّيفّبيئةّاألعماؿ.ّةسًتاتيجياإلتشخيصّالفرصّّ- ّوماّيتبلـز
ّمعّالزبائنّوا١توردين.ّةسًتاتيجياإلوىندسةّبناءّعبلتقتهاّّةسًتاتيجياإلتعزيزّالقدراتّّ-
إبداعاً،ّّةسًتاتيجياإلوتكوينّا١تعرفةّّةسًتاتيجيإوماّيتالّبوّمنّنوافذ،ّوسيناريوىاتّّسًتاتيجياإلالتفكَتّّ-

ّاليتّتنظمّالقيمةّا١تعرفيةّوعوائدىا.ّةسًتاتيجياإلةّمؤثرةّيف٤ّتفظةّخياراهتاّاستجابوذاكرة،ّوىيكلةّّو
١ّتيةّوالدوليةّواحمللية.دعمّالقدراتّالتفاوضيةّواإلبداعية١ّتنظماتّاألعماؿّالعاّ-

ّ ّوا١تّسًتاتيجياإلّالذّكاءويوفر ّالوتقت ّيف ّا١تناسبة، ّليكونواّّكافا١تعلومة ّا١تناسبُت ّلؤلشخاص ا١تناسبُت،
القراراتّا١تناسبةّاليتّتابّيفّمالحةّا١تنظمة،ّويزودّا١تنظمةّبا١تعلوماتّاليتّٖتتاجهاّحوؿّّاٗتاذتقادرينّعلىّ

ا١تناسبةّاليتّستخلقّالقيمةّللزبوف،ّّاتسًتاتيجياإللىّتوتقعّالتغَتات،ّوتاميمّبيئةّاألعماؿّحىتّتكوفّتقادرةّع
 .3للمنظمةّيفّاألسواؽّاٞتديدةّمستقبليةوٖتققّ٪تواًّوأرباحاًّ

ّجزءًّّكما ّكونو ّمن ّمستنبطة ّأ٫تيتو ّوا١تشاّاأف ّاٞتماعي ّالعمل ّثقافة ّويعزز ّا١تنظمة، ّثقافة ّيفّمن ركة
ّكماّويهي ّأتقساـّا١تنظمة،ّوٯتكنّإداراهتاّوالعاملُتّفيهاّمنّاإلسهاـّبتاوراهتمّا١تعّئا١تعلوماتّفيها، لوماتّلعمـو

ّكماّّاٗتاذإزاءّا١تستقبلّمنّخبلؿّإشراكهمّيفّ ّسًتاتيجياإليفّالتخطيطّّسًتاتيجياإلّالذّكاءتربزّأ٫تيةّالقرارات،
ظلّالتحدياتّا١تستقبليةّعلىّا١تدىّ،ّومساعدةّا١تنظمةّيفّاٟتفاظّعلىّوضعهاّالتنافسيّيفّةسًتاتيجياإلواإلدارةّ

ّسًتاتيجياإل ّالنشاطات ّعلى ّوالًتكيز ّا١تنظمة، ّفيو ّستمضي ّالذي ّالطريق ّإذل ّا١تنظمة ّتقادة ّويوجو ،ّاالستباتقية،
                                                 

 ..ّبتارؼ28،ّص:ّالسابق المرجعسعادّحربّتقاسم،1ّّ
 .231،ّص:ّالسابق المرجع٤تمدّالطائيّوآخروف،2ّّ

3
 Mark Xu, op.cit., P: 1-2. 
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ّ ّأشكاؿ ّّسًتاتيجياإلّالذّكاءوتشمل ّا١تخاطر ّالتنبؤاتّّوالتحريٖتليل ّوتقييم ّالكوارث ٥ّتاطر ّوتقليل عنها
ّكم ّا١تستقبل. ّيف ّلبناءّوا١تعلومات ّأداة ّألنو ّاٞتماعي، ّالتعلم ّعلى ّا١تنظمات ّتقدرة ّتطوير ّيف ّأيضا ّدوره ّيربز ا

ّ ّلتطوير ّوعامل ّالغد، ّمديريّّاالبتكارمنظمات ٬ّتعل ّعندما ّا١تنظمية ّالذاكرة ّبناء ّيف ّويساعد ّفيها، وا١تنافسة
ّالذّكاء،ّويقدـّنظيماًّا١تنظماتّيتحولوفّمنّالعملياتّغَتّا١تنهجيةّيفّأداءّالعمل،ّإذلّأخرىّأكثرّىيكليةّوت

ّ.1بياناتّمتكاملةّوتقدراتّإلدارةّالبياناتّويوفرّالكفاءةّوالفعاليةّاليتّتتطلبهاّا١تنظماتّالتنافسيةّسًتاتيجياإل

 اً ستراتيجيإثانيا: خصائص القادة األذكياء 

ّىوMaccobyّيرىّماكويبّ) ّْتسًتاتيجياإلّالذّكاء(ّأفّسر٧ّتاحّالقادةّاليـو اجةّإذلّإدارةّ،ّفالقادةّاليـو
ّ:2كماّيليّّاًّسًتاتيجيإمنظماهتمّا١تعقدة،ّوتقدّحددّماكويبّصفاتّالقادةّاألذكياءّ

ّات؛سًتاتيجياإلاً،ّولديهمّالقدرةّعلىّوضعّا٠تططّّوسًتاتيجيإيفكروفّ -
ّاتّيفّظلّالتغَتاتّاليتّٖتدثّيفّالبيئةّاحمليطةّبا١تنظمة؛سًتاتيجياإلعلىّتنفيذّّلديهمّالقدرة -
ّشراكاتّتفاعليةّمعّتقادةّآخرينّومنظماتّأخرى؛ّٮتلقوفّ-
ّالزبائن؛ّاحتياجاتلديهمّالقدرةّعلىّٖتفيزّا١توظفُت،ّوتلبيةّ -
ّلديهمّالقدرةّعلىّالتاور. -

ّالقادةّيوٝتوفّأيضاّبػ:ّىؤالءكماّأفّ
ّكاحملاربُتّاٟتكماءّيتارفوفّْتسمّويفعلوفّماّيقولوف،ّويتمتعوفّبقدراتّّ- ة،ّووضوحّعاليّةسًتاتيجيإأهنم

ّ ّوىمّذووّحكمة ّالتفكَت، ّالاّرواستقامةيف ّإدارة ّعن ّفضبًل ّا١تتميز، ّو٭تفزوفّاآلخرينّعلىّاألداء عاتّا،
ّ؛يفّىذاّاجملاؿّسًتاتيجياإلا١تنظميةّبثقةّوسيطرةّعاليتُت،ّوتوظيفّالعقلّ

ّاالّ- ّيف ّعقو٢تم ّتوظيف ّيف ّتقليدية ّطرائق ّيعتمدوف ّال ّوالتستجابأهنم ّالبيئية ّللتغَتات ّاحمليطةّة حديات
ّ؛ٔتنظماهتم،ّوتفكَتىمّبأساليبّمبدعة

لهمّالطويلّاألمد،ّوتُّّسًتاتيجياإلطبيعيةّتعززّفيهمّمهاراتّالًتكيزّّواستقامةالتمتعّبثقةّعاليةّبالنفس،ّّ-
ّمنّيعملوفّمعهمّمزيداًّمنّاإلبداع.

ّالنمطّمنّ ٥ّتيلةّوباَتةّذ٬ّتعلّالقائدّالذيّيوسمّبوّالذّكاءوإذلّجانبّماّذكرنا،ّفإفّىذا واسعتُت،ّا
الفكريةّوالتحليلية،ّويعتمدّالعقلّا١تفكرّوا١تعرفةّبدؿّتقوتوّالعضليةّيفّإ٧تازّالعمل،ّمعّّاتويتسمّبالعلمّوا١تهاّر

                                                 
 .ّبتارؼ29،ّص:ّالسابق المرجعسعادّحربّتقاسم،1ّّ
 .ّبتارؼ37،ّص:ّوا١ترجعّنفس2ّ
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ّب ّ٘تتعهم ّجانب ّإذل ّبو، ّاحمليطُت ٤ّتبة ّيفقدانو ّظل ّوثقل ّفكرية ّّالذّكاءعجرفة ّجانب ّإذل ّالذّكاءالشعوري
منّالعاملُتّواستيعابّمشاعرىمّوبناءّعبلتقاتّطيبةّوفاعلةّمعهم،ّوىذاّسيثَتّّباالتقًتا،ّمنّخبلؿّسًتاتيجياإل

ّ.سًتاتيجياإليفّالسَتّٔتنظماهتم٨ّتوّالنجاحّّسًتاتيجياإلالرغبةّيفّالعمل،ّويعززّدورّذكائهمّ

 الذ كاءونماذج قياس  ستراتيجياإل الذ كاء، نظام ستراتيجياإل الذ كاءالمطلب الثالث: مداخل تفسير 
 ستراتيجيإلا

 ستراتيجياإل الذ كاءأوال: مداخل تفسير 

ويفّّ،سًتاتيجياإلّللذّكاءتعتمدّعلىّالنموذجّالعسكريّالقدًنّّسًتاتيجياإلّللذّكاءإفّالطريقةّالتقليديةّ
ّكيفيةّ ىذاّالنموذجّتعملّا١تنظماتّٔتوجبّنظاـّللقيادةّيتمّفيوّالسيطرةّفيوّوتعزيزّالقسمّالوظيفيّللعمل١ّتعرفة

ّّوتبا ّا١تعلومات ّا١تعلوماتّاستخدامدؿ ّإلعداد ٤ّتددة ّومواضيع ّأْتاث ّٔتجاالت ّمعنيوف ّأخاائيوف ّوىناؾ ها،
فّىذهّا١تعلوماتّّّوويفّمعظمّاألحيافّيستخدـّا١تسؤولوالتحاليلّا١تبنيةّعلىّطلباتّا١تسؤولُتّيفّمركزّالقيادة،ّ

 .1علوماتّعلىّأهنا٤ّتظورةكأساسّللقراراتّاليتّتتخذ١ّترةّواحدة،ّويفّالواتقعّتانفّمعظمّا١ت
ّ ّمدخبلف ّّسًتاتيجياإلّلذّكاءلوىناؾ ّنظاـ ّوتفعيل ّبناء ّيف ّا١تنظمات ّتعتمد٫تا ّشيوعاً، ّللذّكاءأكثر

 وا١تدخلّالعمليايت.ّ،ا١تدخلّالوظيفي٫ّتاّ،سًتاتيجياإل
 (Fanctional Approach) ستراتيجياإل للذ كاءالمدخل الوظيفي  -1

هاّمنّتقبلّا١تستوياتّاألخرىّاستخداممّتبادؿّا١تعلوماتّعلىّنطاؽّواسعّّووفقًا٢ّتذاّا١تدخلّنادرًاّماّيت
،ّوىذاّا١تدخلّيعتمدّغالبًاّمنّتقبلّا١تنظماتّاليتّتعتمدّا١تركزيةّعلى2ّمنّا١تدراءّداخلّىذاّالنوعّمنّا١تنظمات

تّا٠تاصةّبنشاطاتوّمنهاّإذلّٚتعّا١تعلوماّكلّفّأتقساـّا١تنظمةّينحوإات.ّْتيثّالقراّرّاٗتاذمستوىّاألتقساـّيفّ
ّعنّاألتقساـّاألخرى،ّوٗتضعّعمليةّصناعةّالقراراتّالتشغيليةّمنهاّإذلّتاوراتّمديرّالقسمّالتنفيذي،ّ منفردًا

ىمّيفّاعتمادمنّاإلدارةّالعليا،ّّوّللنخبةّسًتاتيجياإلّالذّكاءمع٤ّتدوديةّيفّالتعاملّمعّا١تعرفةّاليتّيوفرىاّنظاـّ
ّوتقلّّّالعمليايتّالذّكاءالغالبّعلىّ ّالتغَتاتّالبيئية، ّا١تديرينّيفّالتعاملّمع ّيلجأ يفّا١تنظماتّاليتّّالتنفيذيُتما

 .3ّّّّلتلبيةّحاجتهمّمنّا١تعلوماتّسًتاتيجياإلّالذّكاءتعتمدّىذاّا١تدخلّإذلّ

                                                 
1
 Mark Xu, op.cit., P: 3. 

2
 Ibid., P: 5.

 

 .27،ّصالسابق المرجعوىيبةّبنّداودية،3ّ
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ّتعتمده،ّىيّحريةّالتارؼّللمنظماتّاليتّسًتاتيجياالّللذّكاءمنّأىمّا١تزاياّاليتّيتيحهاّا١تدخلّالوظيفيّ
التنفيذيُت؛ّىذهّاٟتريةّيفّالتارؼّتسمح٢ّتمّبالوصوؿّللمعلومةّالضروريةّيفّالوتقتّا١تناسبّوبالكميةّّينرّيلمدل

علىّأداءّنظاـّ ،ّسًتاتيجياإلّالذّكاءا١تناسبة،ّغَتّأفّىذاّالّينفيّوجودّبعضّالعوائقّأوّالنقائصّاليتّتأثرّسلباًّ
 :1بفعاليةّوكفاءةّأ٫تها

القرارّدوفّالرجوعّّاٗتاذالتنفيذينّيفّالبحثّعنّا١تعلومةّّوّينرّيذيّيعطيّاٟتريةّللمداألسلوبّالالعملّهبذاّّ-
ّإذلّبعضهمّالبعضّداخلّا١تنظمةّالواحدة،ّٯتنعّالتحليلّالواسعّوالشاملّللمعلوماتّعلىّمستوىّا١تنظمة.

تستخدـّبسببّتّتقدّلوماعدـّوجودّتقياسّواضحّلعمليةّتبادؿّا١تعلوماتّبُتّاألتقساـ،ّوحىتّعندماّتنشرّا١تعّ-
ّ ّتقيمة ّوظيفيًا ّا١تنظماتّا١توجو ّيفّأتقساـ ّأفّيعتقدّا١تدراء ّللدىشة ّلذلكّليسّمثَتًا ّالذّكاءثقافةّخزفّا١تعلومة.

ّعلىّأنوّمقتارّعلى٣ّتاؿّمعُتّمثل:ّتقييمّا١تنافسُتّأوّتقييمّالتقنياتّاٞتديدة.ّّسًتاتيجياإل
 ستراتيجياإل للذ كاءالمدخل العملي -2

ّا١تدخلّالعمليّعلىّأساسّأفّمسؤوليةّصناعةّالقراراتّال٬ّتبّأفّّ،ا١تدخلّالوظيفيعلىّعكسّ يقـو
ّكلّتقسمّيسهموفّ ترتكزّيفّيد٩ّتبةّمنّا١تديرينّالتنفيذيُتّعلىّمستوىّاألتقساـ،ّبلّالبدّمنّجعلّالعاملُتّيف

ّ،ّوٯت2بتاوراهتمّإزاءّا١تستقبلّخبلؿّصناعةّالقرارات،ّالسيماّيفّالتغَتاتّاٟتاٝتة كنّحارّالفرضياتّاليتّيقـو
 :3عليهاّىذاّا١تدخلّيفّا١تبادئّالتالية

ّّوّ- ّا١تعلومات ّٚتع ّكلّّاٗتاذمسؤولية ّفيها ّيشًتؾ ّبل ّفقط، ّالتنفيذيُت ّا١تديرين ّعاتق ّعلى ّتقع ّال القرارات
ّ ّيوجو ّأف ٬ّتب ّلذلك ّّسًتاتيجياالّالذّكاءالعاملُت، ّكّاحتياجاهتملتلبية ّذلك ّينحار ّوال ّا١تعلومات حقّمن

 للمديرينّيفّاإلدارةّالعلياّفقط،ّوالبدّمنّتبادؿّا١تعلوماتّيفّكافةّأ٨تاءّا١تنظمة.
قبلّا١تنظمة،ّوىذاّأمرّتشجعّىذهّا١تركزيةّعلىّإ٬تادّمعلوماتّوتاوراتّمتنوعةّمنّتقبلّا١توظفُتّحوؿّمستّ-

ع٣ّتموعةّٔتفردىاّمنّّالّتستطيفّالتغيَتاتّيفّالاناعاتّواألسواؽّوالزبائنّتًتاكمّبسرعةّلدرجةّأنوّإىاـ،ّحيثّ
التنفيذيُتّالتعاملّمع٥ّتتلفّاإلشاراتّمنّبيئةّالعملّوالّتستطيعّبطريقةّمناسبةّإذلّأفكارّجديدةّّينرّيكبارّا١تد

ّاتّوفرصّالعملّا١تستقبلية.سًتاتيجيإحوؿّ

                                                 
1
 Jean-Pierre Kguger,  A study of strategic intelligence as a strategic management tool in the long-term 

insurance industry in South Africa, master these, University of  South Africa, 2010, P: 102.
 

 .29،ّصّالسابق المرجعوىيبةّبنّداودية،2ّ
3
Mark Xu, op. cit. P : 5. 

4
Ibid, P: 6.
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ّابّرّإفّّّ- ّا١تتنوعة ّا١تعلوماتّٕتعلّا١تاادر ّمنّتقبلّفرؽّواليتّٯتكنّالّسًتاتيجيإلاّللذّكاءمجّإدارة وصوؿّإليها
ّأيّوتقت.ّا١تشاكلّوا١تسائلّيفّأيّمكافّويفّا١تدراءّوالعاملُتّعلىّحلّّ

ّّإفّّّ- ّليس ّاٟتارل ّتقمّّّسًتاتيجياإلّالذّكاءّاتقتاارالتحدي ّتوزيعهاّعلى ّولكن ّالعليا(، ّ)اإلدارة ّا١تنظمة ّىـر ة
رارّوالتارؼ،ّويفّىذاّالسياؽ٬ّتبّأفّالقّاٗتاذبشكلّواسعّوفقًاّألفضلّالطرائقّلتخويلّا١تسؤولياتّا٠تاصةّب

ّمنّثقافةّا١تنظمةّألنوّيُّّسًتاتيجياإلّالذّكاءيكوفّ طورّثقافةّعملّالفريق،ّوأسلوبّا١تشاركةّيفّا١تعلوماتّجزءًا
ّالقرار.ّاٗتاذّو

(ّ ّكزو ّمارؾ ّحدد ّالعمليّفقد ّللمدخل Mark Xuّووفقًا ّبعملية ّمرتبطة ّمتتابعة ّمراحل ّستة ّالذّكاء(
ّ:3وىيّسًتاتيجياإل
ّّ:Sensing االستشعارمرحلة ّ- ّبناء ّيتم ّا١ترحلة ّعلىّتشخيصّمؤشراتّّالوعييفّىذه ّلدىّالقادة والقدرة

ّ.ةللمنظمالتغيَتّالداخليةّوا٠تارجيةّبالنسبةّ
ّ.ىقّٚتعّالبياناتّذاتّالالةّوا١تغّزيفّىدهّا١ترحلةّيتمّالًتكيزّعلىّطرائ: Collectionمرحلة الجمع ّ-
:ّتشملّىذهّا١ترحلةّتنظيمّالبياناتّاليتّمتّٚتعهاّوتنسيقهاّوىيكلتهاّووضعهاّيفOrganizingّمرحلة التنظيم ّ-

ّشكلّماادرّللمعلومات.
ّإذلّمعلوماتّّتتضمن :Processingمرحلة المعالجة ّ- ّوٖتويلها ّٖتليلّالبياناتّوتنظيمها ّعملية ّا١ترحلة ىذه

ّبالطرائقّواألدواتّا١تناسبة.
-ّ ّا١تعلوماتّّتتضمن :Communicating االتصالمرحلة ّ ّإذل ّالوصوؿ ّعملية ّتسهيل ّا١ترحلة ىذه

ّللمستخدمُت.
ا١تعلوماتّيفّصنعّالقراراتّووضعّا٠تطط،ّوٖتديدّّاعتمادّتتضمنىذهّا١ترحلةّ: Using ستخداممرحلة االّ-

ّإجراءاتّتنفيذىا.
ّوفّبُتّا١تدراءّوا١توظفُت.كلّمرحلةّمنّا١تراحلّالسابقةّالذكرّيتمّٖتقيقهاّبالتعاّّوكماّأشرناّسلفاًّفإفّّ

 ستراتيجياإل الذ كاءثانيا: نظام 
ّمنتغومري ّمن ّكل ّ)ّوّأشار ّأجلMontgomery and Weinbergّوينبَتغ ّمن ّٖتتاج ّا١تنظمة ّأف ّإذل )

الفرصّاليتّتتيحهاّنفسّالبيئة،ّالبد٢ّتاّّاستغبلؿمواجهةّالتهديداتّا١تستقبليةّاليتّتفرضهاّبيئةّاألعماؿ،ّوكذاّ
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داخلّا١تنظمةّّسًتاتيجياإلّالذّكاء،ّأيّالتكلمّعلىّنظاـ1ّكنظاـّداخلّا١تنظمةّسًتاتيجياإلّالذّكاءّاعتمادمنّ
 داخلّا١تنظمة.ّسًتاتيجياإلّالذّكاءوليسّ

ّكلّمنّمنتغومريوتقدّعرّّ علىّّسًتاتيجياإلّالذّكاء(ّنظاـّ Montgomery and Weinbergوينبَتغّ)ّوّؼ
يفّحالةّبياناتّإذلّجعلهاّّرلّّاألوّّّ،ّٚتع،ّوٖتليلّا١تعلوماتّبدءاًّمنّشكلهاراختيا تتضمنأنوّٚتلةّالعملياتّاليتّ

ّ.2ّّسًتاتيجياإلهاّيفّعمليةّالتخطيطّاستخداميفّشكلّمعلومةّيفّيدّاإلدارةّالعلياّبغيةّ
ّيُّ ّ)عرّّكما ّلييبويتز Liebowitzّؼ ّأنواعّّسًتاتيجياإلّالذّكاء( ٥ّتتلف ّبُت ّاٞتمع ّعملية ّأنو ّعلى كنظاـ

وإدارةّا١تعرفة،ّمنّخبلؿّالتزويدّبا١تعلومةّوا١تعرفةّٔتاّّالتنافسيّالذّكاءبُتّذكاءّاألعماؿ،ّّالقّتوافق،ّاليتّٗتاءالذّك
ّ ّ ّّاٗتاذيساعدّعلى ّٯتكنّتعريفُّيفّا١تنظّّّسًتاتيجياإلالقرار ّكما ّأوّمة، ّا١تعلومة ّوٖتويل ّخلق ّعملية ّأنو ّعلى و

للمنظمةّّىثليا،ّويتمّالًتكيزّحوؿّالطريقةّا١تاراتّعلىّا١تستوياتّالعلالقّرّاٗتاذهاّيفّاستخداما١تعرفة،ّاليتّٯتكنّ
ّ.3مةفعّمنّكفاءةّوفعاليةّا١تنظّّاليتّتواجوّهباّالتحدياتّوالفرصّا١تستقبلية،ّمنّأجلّالرّّ

ّحّيفّالشكلّالتارل:كماّىوّموضّّّسًتاتيجياإلّالذّكاءمتّاللجنةّاألوروبيةّ٪توذجاًّلنظاـّكماّتقدّّ
ّ

 ستراتيجياإل الذ كاءنموذج اللجنة األوروبية لنظام يوضح  :2الشكل رقم 

ّ
Source: Cetisme partnership, Economic intelligence: A guide for beginners and practitioners, European 

commission, 2002, p: 19. 

                                                 
1
 David B. Montgomery and Charles B. Weinberg, Toward strategic intelligence systems, journal of marketing, 

Vol 43, 1979, pp: 41-52. 
2
 Jean-Pierre Kruger, op.cit, p: 107. 

3
 Ibid, p: 108. 

 اإلعخشاح١جٟ اٌّزوبء

عٍٝ إداسة اٌّعٍِٛبث 

 اٌذاخ١ٍتِغخٜٛ اٌب١ئت 

اٌّعٍِٛبث عٍٝ إداسة 

 ِغخٜٛ اٌب١ئت اٌخبسج١ت
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ّابعضلّبعضهماّثنُتّيكمّّابُتّأساسيُتّفّمنّمركّّ؛ّيتكوّّسًتاتيجياإلّالذّكاءجنةّاألوروبيةّفإفّنظاـّللّّّوفقاًّ
ّ ّيهتّّتقتااداالّالذّكاء٫تا: ّوىو ّللمنظّّي؛ ّا٠تارجية ّبالبيئة ّكمركّّم ّا١تعرفة ّوإدارة ّثافمة، ّالداخليةّهتتّّّب ّبالبيئة م

ّك لثاينّوا١تبحثّالثالثّؽ٢ّتمّبالتفايلّيفّا١تبحثّاثنُتّسوؼّنتطرّّبُتّاألساسيُتّاالمنّىذينّا١تركّّّلّ للمنظمة،
ّمنّىذاّالفال.ّ

 ستراتيجي  اإل الذ كاءثالثا: نماذج قياس 

وخاوصًاّيفّظلّبيئةّاألعماؿّاليتّتتسمّبالتغَتّا١تستمر،ّّسًتاتيجياإلّالذّكاءإدراكًاّمنّا١تنظماتّبأ٫تيةّ
صوؿّللمعلومةّوسرعةّاليتّوفرتّسرعةّالّوّتااالواالتّّّعلوماتوخاوصًاّيفّوتقتّالتطورّالرىيبّلتكنولوجياّا١ت
رّا١تنظمةّ،ّغَتّأفّتوفّّسًتاتيجياإلّالذّكاءّاعتمادمّعلىّا١تنظماتّووصو٢تاّمهماّبعدتّا١تسافات؛ّىذاّالتطورّحتّّ

قتّاألىداؼّاليتّوضعّمنّأجلهاّىذاّالنظاـ،ّخاوصًاّللتكلفةّالّيعٍتّأهناّحقّّّسًتاتيجياإلّللذّكاءعلىّنظاـّ
ّللمنظمة،ّالكبَتةّاليتّيكلّّ ّكفاءةّنظاـّدلّيتمتعّبالكفاءةّا١ترجوّّّمافها ،ّّسًتاتيجياإلّالذّكاءة،ّومنّأجلّتقياس

ّ ّنظاـ ّكفاءة ّتقياس ّمنّخبل٢تا ّٯتكن ّ٪تاذج٥ّتتلفة ّوالباحثُت ّاإلدارة ّعلماء ىذهّّأىمّّّوّ،سًتاتيجياإلّالذّكاءتقدـ
 :1هاالنماذجّنذكرّأ٫تّّ

ّكلّ(:Tregor and Zimermanنموذج تريقور وزميرمان )ّّ- ّالذّكاءمنّتريقورّوزمَتمافّ٪توذجًاّلقياسّّتقدـ
،ّوىوّعبارةّعن٣ّتموعةّمنّاألسئلةّتوجوّإذلّالقادةّوأعضاءّاإلدارة،ّويتمّاإلجابةّعليهاّبػّ"نعم"ّأوّسًتاتيجياإل

ّكلمّةسًتاتيجيإكانتّّّ،يتّمتّاإلجابةّعليهاّبػّ"ال"ّ"ال"،ّوكلماّزادّعددّاألسئلةّال اّا١تنظمةّغَتّسليمة،ّوبالتارل
ّ،ّوىذاّيعٍتّأفّأوضاعّا١تنظمّغَتّجيدة،ّوالعكسّصحيح.سًتاتيجياالّالذّكاءتقلّ

ّلقياسّدّّتقّ(Castillo) انموذج كاستيلو ّ- ّ٪توذجو ّكاستيلوا ٤ّتاورّسًتاتيجياإلّالذّكاءـ ّعنّأربعة ّعبارة ّوىو ،
ّوىي:

 ؛(Foresight)االستشراؼّ-أ
ّ(؛Economic Intelligenceاالتقتااديّ)ّالذّكاء-ب
ّ(؛Knowledge Managementا١تعرفةّ)ّرةإدا-ج
ّ.(Benchmarking)ّا١ترجعيةّا١تقارنة-د

ّعمليةّالقياسّعلىّطرحّٚتلةّمنّاألسئلةّتتمحورّحوؿّاحملاورّاألربعةّالسالفةّالذكر. ّوتقـو
                                                 

 .ّبالتارؼ49،ّص:ّالسابق المرجعسعادّحربّتقاسم،1ّّ
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،ّوىوّاألخرّعبارةّسًتاتيجياإلّالذّكاءلقياسّّ٪توذجاتقاـّماكويبّبدورهّبتقدًنّ(: Maccobyنموذج ماكوبي )ّ-
ّعنّٚتلةّمنّاحملاورّاليتّتطرحّحو٢تاّٚتلةّمنّاألسئلة،ّوىذهّاحملاورّىي:

ّ(؛Foresight)ّاالستشراؼ-أ
ّ(؛System Thinking)ّالنظمّتفكَت-ب
ّ(؛Visioning)ّا١تستقبليةّالرؤية-ج
ّ(؛Motivition)ّالدافعية-د

 (.Partnering)ّالشراكة-ىػّ
،ّمنّخبلؿّتقياسّسًتاتيجياإلّالذّكاء٪توذجاًّلقياسّأّيوىجيورجّتقدـّبدور(: Georghiouنموذج جيورجيوا ) -

ّالعناصرّالتالية:
 .(:ّوىوّٖتليلّاألداءّالسابقّيفّا١تنظمةّلتخايصّا١تواردّوالسياساتّيفّا١تنظمةEvaluation)ّالتقييم-أ

ّ(؛Foresight)ّاالستشراؼ-ب
دّالفعل٠ّتفضّالتكاليفّالبشريةّ(:ّوىوّتوتقعّاآلثارّوردّوTechnology Assessmentالتكنولوجيّ)ّالتقييم-ج

ّإذلّجتماعواال ّإشارة ّيف ّيفّاجملتمع، ّالتكنولوجيا ّالتعاملّمع ّكيفية ّلتعلم ّميزةّّاعتبارية، ّيفّا١تنظمة التكنولوجيا
ّتنافسيةّللمنظمة.

ّامتّاللجنةّاألوروبيةّ٪توذجتقدّّفقدّكماّأشرناّسلفاّ(: European Commissionنموذج اللجنة األوروبية )ّ-
ّ:٫ّ1ّتاكنظاـّيتكوفّمنّعنارينّرئيسُتّسًتاتيجياإلّكاءللذّّ

ّ(؛Economic Intelligenceيّ)تقتااداالّالذّكاء-أ
ّ.(Knowledge managementا١تعرفةّ)ّإدارة-ب

ّبقياسّسًتاتيجياإلّالذّكاء٦تاّيبلحظّمنّٚتلةّالنماذجّاليتّوضعتّلقياسّ ّكلّ٪توذجّيقـو ّالذّكاء،ّأف
ّحو٢تا،ّألعضاءّّيفّا١تنظمةّمنّسًتاتيجياإل ّمنّاألسئلة ّيتمّطرحّٚتلة ّاحملاور ّىذه خبلؿ٣ّتموعةّمنّاحملاور،

ّ ّوا١تدراء ّالعليا، ّأغلبّالنماذجّا١توضوعّالتنفيذيُتاإلدارة ّيبلحظّأف ّكما ّا١تنظمة، ّداخل ّالعماؿ ّأتقل ّةوبدرجة
،ّوىذاّيدؿّعلىّأفّستشراؼاالاليتّتقمناّبذكرىاّىناّوغَتّا١تذكورة،ّركزتّعلىّعنارّّسًتاتيجياإلّالذّكاءلقياسّ
ّ.سًتاتيجيّّاإلّالذّكاءمنّأىمّالعناصرّيفّنظاـّّاالستشراؼعنارّ

                                                 
1
 Cetisme Partnership, op cit, p: 19. 
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كنظاـّداخلّا١تنظمة،ّّسًتاتيجيّّاإلّللذّكاءاللجنةّاألوروبيةّيفّتعريفهاّّ٪توذجيفّدراستناّىذهّسوؼّنعتمدّ
ارةّا١تعرفة،ّوىذاّماّسوؼّنتطرؽّلوّيّوإدتقتااداالّالذّكاء٫تا:ّّأساسيُتوالذيّتقسمتّٔتوجبوّىذاّالنظاـ١ّتركبُتّ

ّيفّا١تبحثُتّالقادمُت.ّ

 المبحث الثاني: اإلطار النظري إلدارة المعرفة

ّتطوّر ّكبَتةّّتضاعفّالتطورىذهّّواالتااالت،ّسريعّيفّتكنولوجياّا١تعلوماتّدّّجّايشهدّعادلّاليـو لدرجة
ّّال ّتاورىا ّٔتٯتكن ّا١تنظمة، ّحوؿ ّاليت ّوالبيانات ّا١تعلومات ّأيّّقدار ّوفرز ّالتحكم ّعليها ّصعب ّما منّّوىذا

بّمنّإمكانيةّالتعاملّمعهأّتاّٮتدـّأىداؼّا١تنظمة،ّونظرا١ًّتاّتلعبوّا١تعلوماتّتعتربّمهمةّأوّغَتّمهمة٢ّتا،ّوصعّّ
ّكمادرّمهمّللتفوؽّٞتأتّا١تنظماتّإذلّإحداثّإداراتّخاصةّبا١تعرفةّداخل  .هاا١تعرفة

 لمعرفةالمطلب األول: اإلطار المفاىيمي ل

Peter Druckerّيقوؿّبيًتّدراكرّ) ّبالنسبة ّإفّا١تواردّاألساسية ّوالّللمنظمة(، ّالطبيعية، ّدلّتعدّا١توارد ،
ّا١تعرفة ّىو ّللمنظمة ّاألساسي ّا١تورد ّبل ّأنواعو، ّٔتختلف ّا١تاؿ ّتعت1رأس ّا١تعرفة ّأصبحت ّفقد ّلذلك ّمورداًّرب،

األخرى،ّوأىمّخاصيةّ٘تيزىاّعنّا١تواردّاألخرىّيفّا١تنظمة،ّأهناّّاًّىاماًّبالنسبةّللمنظمة،ّعلىّغَتّا١تواردسًتاتيجيإ
ّكلماّزادّباالستعماؿالّتفٌتّوالّتنقضيّ ّكًماّونوًعا ،ّولفهم2ّااستغبل٢تأوّّاستعما٢تا،ّبلّعلىّالعكسّفإهناّتزداد

ّاّوكذاّأنواعها.أكثر،ّنتطرؽّيفّا١تطلبّالتارلّإذلّماىيةّا١تعرفة،ّماادرىاّوخاائاهّسًتاتيجيّّاإلىذاّا١توردّ

 أوال: تعريف المعرفة

 للمعرفة التعريف اللغوي   -1
منّالفعلّعرؼ،ّومعرفةّالشيءّإدراكوّْتاسةّمنّّاشتقاتقهاكلمةّمعرفةّّاألصلّيف لقاموسّاحمليط،ّوفقا -

 .3اٟتواس

                                                 
1
Donald Hislop, Knowledge management in organization, oxford university press, New York, 2005, p: 15. 

2
Petter Gottschalk, Knowledge management Systems: Value Shop Creation, IDEA Group Publishing, Norway, 

2007; p: 10. 
3ّّ ّا٠تَت، ّأبو ّغنيم ّوأٛتد ّاألغا ّجاسر ّجامعةّواقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة القدس المفتوحة وإجراءات تطويرىاناصر ٣ّتلة ،

 .30ّ،2012األتقاى،ّاجمللةّالسادسةّعشر،ّالعددّاألوؿ،ّص:ّ
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ّأوّمنّخبلؿّّا١تعرفةّ(Oxford) أكسفورد وفقّتقاموس - ّوا١تبلحظة ّوا٠تربة ىيّالفهمّمنّخبلؿّا١تمارسة
ّالفردّا١تعرفيةّاليتّٯتتلكهاWit and Mayerّلدراسة،ّيفّحُتّذىبّويتّومايرّ)ا (ّإذلّأفّا١تعرفةّىيّتقدرة

ّ.1اّيفّعقلوّباورةّما،ّويعودّإليهاّمىتّماّدعتّاٟتاجةّلذلكوٮتزهن
ّتُّّّ- ّعرّّكما ّأهنا ّعلى ّا١تعرفة ّالوتقاالطّّ»ؼ ّعلى ّأوبلع ّاٟتقائق ّأو ّسواءٌّّائع ّمنّّا١تبادئ ّأو ّالدراسة من

ّ.2«التقص
ّكذلكّعلىّأهنا،ّالفهمّالواضحّوا١تؤكدّلؤلشياء،ّفهمعرّّكماّتُّّّ-ّّّّ ّكلّماّيدركوّأوّيستوعبوّالعقل،ّّوّؼ تعلم

ّ.3وإدراؾّمعلوماتّمنظمةّتطبقّعلىّحلّمشكلةّماّاختااصأوّتعود،ّّاعتقادخربةّعملية،ّمهارة،ّ
 االصطالحي للمعرفة التعريف-2

ّللتعّر ّالفهمّّحىتللمعرفةّنوردّٚتلةّمنّالتعارؼّّالصطبلحيافّيألجلّإعطاءّفكرةّواضحة يتحققّلنا
ّ.اصطبلحاًّالواضحّللمعرفةّ

وفهمهاّوتكرارّالتطبيقّيفّّاستيعاهباا١تعرفةّىيّنتاجّمعاٞتةّالبياناتّاليتّٗترجّٔتعلوماتّإذّتابحّمعرفةّبعدّّ-
ّا١تمارسةّيؤديّإذلّا٠تربةّاليتّتقودّإذلّاٟتكمة.

الكاملّللمعلوماتّوالبياناتّمعّإمكانيةّا١تزاوجةّمعّا١تهاراتّواألفكارّوالتبارّواٟتدسّّاـستخدا١تعرفةّىيّاالّ-
ّوالدوافعّالكامنةّيفّالفرد.

ّالبحثّالعلميّّ- ّحسبّطرائق ّمنّخبلؿّْتوثو ّاإلنساف؛ ّ٭تالّعليها ّمنّاٟتقائقّاليت ّىي٣ّتموعة ا١تعرفة
ليتّتراكمتّلديو،ّواليتّتقدّتوصلوّإذلّدرجةّا٠تربةّومنّٙتةّا١تنطقية،ّأوّمنّخبلؿّٕتاربوّالسابقةّخاصةّالعمليةّا

ّاٟتكمة.
ّاألفرادّيفّحلّا١تشاكلّاليتّ ٣ّتملّا١تهاراتّوالقدراتّاليتّيستعملها ّٯتكنّتعريفّا١تعرفةّعلىّأهنا كما

ّ.4تواجههم
ّ

                                                 
دراسةّتطبيقيةّيفّشركةّديارلّالعامةّللاناعاتّالكهربائية،٣ّتلةّديارل،ّّعملياتّإدارةّا١تعرفةّيفّتطويرّالقدراتّا١تميزة:ّتأثَتحيدرّشاكرّنوري،1ّّ

 ،48ّ،2011ّالعددّ
ّلغريبّآسيا،2ّّ ّواالجتماعية ّنمقاربة تجريبية في قطاعات مركزية في دول االسكوا األعضاءّ:منهجية إدارة المعرفةاللجنةّاالتقتاادية ّيويورؾ،،

 .04،ّص:2004
 .30،ّص:2007،ّدارّالوراؽ،ّعجماف،ّاإلماراتّالعربيةّا١تتحدة،1ّ،ّطإدارة المعرفة: الممارسة والمفاىيمإبراىيمّا٠تلوؼّا١تلكاوي،3ّّ

4
Isabelle Kern, knowledge management from case studies on the atlas, Diploma thesis in information and 

technology, not published, university of Zurich, Switzerland, 2004, p: 17. 
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 .1االشًتاؾّفيهاّ"ّؼّعلىّأهناّ"ّٕتربةّأوّمعلوماتّٯتكنّتبليغهاّأوعرّّكماّتُّّّ-
 .2ؼّا١تعرفةّعلىّأهناّتوفيقةّثبلثيةّٕتمعّبُتّا١تعلومة،ّالفهمّوالقدرةّا١توجودةّيفّعقوؿّاألفرادعرّّكماّتُّّّ-

 ثانيا: مصادر المعرفة وخصائصها

 مصادر المعرفة  -1
ّالذّكاء(ّمادرّا١تعرفة،ّبأنوّذلكّا١تادرّالذيّ٭تويّأو٬ّتمعّا١تعرفة،ّوأكدّأفSaffadyّ)صفاديّّؼعرّّ

ّٖت ّأمور ّوا٠تربة ّلؤلفرادوالتعلم ّا١تعرفة ّحدود ّوماادر3ّدد ّداخلية ّماادر ّإذلّتقسمُت، ّا١تعرفة ّوتنقسمّماادر ،
ّخارجية.

 الداخلية المصادر-1-1
ّذاكرهتمّ ّوكذا ّا١تنظمة، ّداخل ّالعاملُت ّاألفراد ّومعتقدات ّخربات ّيف ّللمعرفة ّالداخلية ّا١تاادر تتمثل

ّا١تنظمة؛ ّداخل ّيقوموفّهبا ّاليت ّالبحثية ّواألنشطة ّاليتّّومذكراهتم ّوإبداعات ّواكتشافات منّدراساتّوٖتاليل،
يتولدّعنهاّمعرفةّخاصةّبا١تنظمة؛ّأيّىيّتلكّا١تعرفةّاليتّتكوفّنتاج١ّتاّصرفتوّا١تنظمةّعلىّنشاطّأوّوظيفةّ
ّالنوعّمنّا١تعرفةّصعبّنقلوّوشرحو،ّ البحثّوالتطورّيف٥ّتابرىاّأوّورشاهتاّا٠تاصةّهبا.ّويفّالغالبّيكوفّىذا

ّفوا ّذو ّوىو ّنظرًا ّللمنظمة؛ ّكبَتة ّبراءاتّّالنفرادىائد ّمثل ّتقانونية؛ ّبأساليب ّٛتايتها ّخبلؿ ّمن ّا١تعرفة هبذه
ّاالخًتاع.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

٥تزفّللمعرفةّّهاعتباّربمادرّداخليّللمعرفةّّكلّشخصّداخلّا١تنظمةّىوّعبارةّعنّّكماّٯتكنّالقوؿّأفّّ
ّخبل ّمن ٬ّتمعها ّأوّاليت ّما ّمشكلة ّحل ّنريد ّعندما ّعنهم ّنبحث ّالذين ّواألصدتقاء ّوالتجارب ّالتدريب ؿ

ّ.4نستكشفّفرصةّما
 الخارجية  المصادر-1-2

يقادّبا١تاادرّا٠تارجيةّللمعرفة؛ّتلكّا١تعرفةّاليتّالّتتحالّعليهاّا١تنظمةّمنّاألفرادّالعاملُتّهبا،ّأوّالّ
ّ ّللمنظمة ّالتابعة ّوالتطوير ّالبحث ّتقسم ّمن ّتكوف ّأ٫تها ّومتعددة، ّكثَتة ّالرائدةّّاالتقتداءوىي با١تنظمات

(Benchmarkingّ،ّا١تشاركةّيفّا١تؤ٘ترات،)ّالاحفّوا١توادّا١تنشورةّعلىّاالخًتاعا٠ترباء،ّشراءّبراءاتّّرئجااست،
                                                 

1
 Joseph M. Firestone, Mark W. Mcelroy, Key issues in the new knowledge management, Butterworth–

Heinemann, USA,2003, P : 04. 
2
Todd R. Groff, Thomas P. Jone, Introduction to Knowledge management: KM in Business, Butterworth 

Heinemann, United State of America, 2003, p: 03. 
 .45،ّص:2008ّ،ّدارّصفاء،ّعماف،ّاألردف،1،ّطاتجاىات معاصرة في إدارة المعرفة٤تمدّعوادّالزيادات،3ّ
 .107،ّص:2008،ّدارّصفاء،ّعماف،ّاألردف،1ّ،ّطإدارة المعرفةرْتيّماطفيّعلياف،4ّ
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نًتنيت،ّاٞتوسسة...إخل.ّوٕتدرّاإلشارةّإذلّأفّالعديدّمنّا١تنظماتّتعتمدّيفّاألغلبّعلىّا١تاادرّشبكةّاإل
 كبَتةّمقارنةّبا١تاادرّالداخلية.ّّفّأمواالكلّّا٠تارجية؛ّنظرًاّألهناّالّتُّ

ّوظيفةّ ّعن ّعبارة ّتكوف ّما ّغالًبا ّواليت ّوالتطوير ّالبحث ّأنشطة ّيف ّوا١تتمثلة ّالداخلية، ّا١تاادر ّأف ذلك
أمواؿّطائلة؛ّّفوّمن،ّغَتّأنوّعلىّالرغم٦ّتاّتكلّّجيداًّّضخمةّفّأمواالتتكفلّهباّإدارةّخاصةّداخلّا١تنظمةّتكلّّ

ّيفّالغالبّتكوفّمتاحةّ ّاألخَتة ّكوفّأفّىذه ّا٠تارجية؛ ّبا١تاادر ّمقارنة ّعالية ّنسبية ّتبقىّذاتّأ٫تية إالّأهنا
ا١تاادرّالداخليةّللمعرفةّتضمنّللمنظمةّميزةّاالنفرادّوالتميزّأّفّسة،ّيفّحُتّلمنظماتّا١تنافِّلللمنظمةّوحىتّ

 األخرى.للمنظمةّيفّا١تعرفةّمقارنةّبا١تنظماتّ
 المعرفة خصائص-2

ةّ٘تيزهّا١تعرفةّنتاجّعملّإنساينّٯتتازّبالسموّوالرتقي،ّحيثّميزّاهللّسبحانوّوتعاذلّاإلنسافّبافاتّخاص
ّالعقلّالبشري،ّالذيّيعتربّّوعنّباتقيّا١تخلوتقات،ّ ّهبا ّالقدرةّعلىّالتفكَتّوالتأملّوالتبارّاليتّيقـو منّأ٫تها

ّكلّجيلّعلىّتطويرىأّتاّيتناسبّمعّمتطلباتّعاره،ّْتقّالاانعّاألوؿّللمعرفةّوتوريث هاّلؤلجياؿ،ّإذّيعمل
ّدليلّواضحّعلىّأفّا١تعرفة وليست٤ّتاورةّبفئةّّستخداـستهلكّباالوالّتُّّدتراكمية؛ّوأهناّغَتّتقابلةّللنفاّوىذا

٥ّتتلفةّحسبّومضامُتّعافدوفّغَتىا،ّفالكلّيستطيعّأفّيفكرّويولدّا١تعرفة،ّاألمرّالذي٬ّتعلهاّٖتتويّعلىّم
ّٖتتويّعلىّأبعادّمتعددةّ ٬ّتعلها ٦ّتا ّالنفسّوىكذا، ّفمثبلّعلمّالرياضياتّٮتتلفّعنّعلم العلمّالذيّتتبعو؛

 .1هاّوتطويرىااستخداموالقياسّتقبلّّومتشعبةّباإلضافةّإذلّعدـّتقابليتهاّللعدّّ
 :2وهبذاّالاددّٯتكنّاإلشارةّإذلّعددّمنّا٠تاائصّاألساسيةّللمعرفةّنذكرّمنها

 إمكانية توليد المعرفة  2-1
ّواالستقراءّاالستنباطوتشَتّىذهّا٠تاصيةّإذلّحركةّا١تعرفةّمنّخبلؿّعملياتّالبحثّالعلميّاليتّتتضمنّ

ّاألشخاصّا١تبتكروف،ّالذينّلديهمّا٠تاوبةّ ّكبَتةّيفّتوليدّا١تعرفةّإذّيقـو والتحليلّوالًتكيب،ّاليتّتسهمّبدرجة
ّالنتائج،ّوتوليدّا١تعرفةّاٞتديدة.ّواستخبلصوالًتكيبّوالتمحيصّالفكريةّوالقدرةّعلىّالتحليلّ

 موت المعرفة    إمكانية 2-2
اتّالكتبّوا١توضوعةّعلىّوىذهّا٠تاصيةّيفّا١تعرفة؛ّتشَتّإذلّأفّا١تعرفةّالساكنةّأوّالرائدةّا١توجودةّبُتّطيّّ

٘توتّمعّموتّأصحاهبا،ّوبعضّا١تعارؼّرفوؼّا١تكتباتّأوّا١توجودةّيفّرؤوسّمنّٯتتلكوهناّودلّيعلموىاّلغَتىمّ
                                                 

 .93،ّص:سابقالمرجع الماطفيّعلياف،ّرْتي1ّ
ّ.93ّ،ّص:وا١ترجعّنفس2ّ
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ّ،ها٤تلّّّهاّلدرجةّمتدنيةّجًدا،ّباإلضافةّإذلّذلكّتقدّتأيتّمعرفةّوتنسخّمعرفةّتقائمةّوٖتلّّاستخدامّتتقادـّويقلّّ
ّوببلّفائدة.ّىرلّتابحّا١تعرفةّالسابقةّدوفّجدّووبالتا

 إمكانية امتالك المعرفة  2-3
دّيفّاجملتمعّاٟتاوؿّعلىّا١تعرفةّيفّحالةّماّإذاّرغبّيفّذلك،ّفّرّأيّ ّاستطاعةوتشَتّىذهّا٠تاصية؛ّإذلّ

ا١تعرفةّىيّالتعلم،ّومنّٙتةّٯتكنّٖتويلّىذهّا١تعرفةّإذلّطرائقّعمليةّّالكتسابّوبالطبعّفإفّالطريقةّاألكثرّشيوعاًّ
 علىّا١تنظماتّأوّاألفرادّمالكيها.ّاًّأوّأسرارّٕتاريةّتدرّأرباحّاخًتاعأوّبراءةّ

 تخزين المعرفة إمكانية  2-4
ويقادّهبذهّا٠تاصيةّإمكانيةّاٟتفاظّعلىّا١تعرفةّونقلهاّيفّالزمنّمنّخبلؿّعملياتّالتخزينّاليتّتطورت،ّ
ّكافّحفظّا١تعرفةّيتمّبالتواترّمنّخبلؿّ طرائقهاّوأساليبهاّمعّالتطورّالتكنولوجيّالذيّيشهدهّالعادل،ّففيّالبداية

إذلّالنسخّعلىّأشياء٥ّتتلفة؛ّمثلّالاخورّواٞتلدّإذلّأفّّانتقلتخر؛ّمثّاٟتفظّيفّالذاكرةّالبشريةّمنّفردّإذلّآ
ّكبَتةّعلىّاٟتاسوبّوىوّ وصلّإذلّاألوراؽ،ّمثّتطورّذلكّليتمّٗتزينهاّحالياّبايغّإلكًتونيةّواليتّتعتمدّبدرجة

وتقواعد٤ّتددةّ،ّوىيّعبارةّعنّأوعيةّإلكًتونيةّٖتتويّعلىّبياناتّ Knowledge Basesماّيسمىّبقواعدّا١تعرفة
 يف٣ّتاؿّخربةّمعينةّيفّموضوعّماّعلىّشكلّشفرات.ّ

 باالستهالكالمعرفة  دعدم قابلية نفا 2-5
ّكبَتّمنّا١تستهلكُتّبلّعلىّاستعما٢تاقادّهبذهّا٠تاصيةّأفّا١تعرفةّالّتنقصّمنّخبلؿّويُّ ،ّمنّتقبلّعدد

ّك  تضاعفتّوتطورتّوتوسعت.ّلماّزادّعددّمستهلكيّا١تعرفةّالعكسّفإنو
ّإمكانية تقاسم المعرفة والخبرات العلمية 2-6

ّ ّا١تعرفة ّنشر ّإمكانية ّإذل ّا٠تاصية ّىذه ّالبلزمةّّواالنتقاؿوتشَت ّوالسبل ّالوسائل ّتوفرت ّإذا ّالعادل عرب
 .1لذلك

 ثانيا: أنواع المعرفة

ّاٟتارلّسبلحربعتتُّ ّتقدـّمن2بالنسبةّللمنظمةّاتنافسيّّّاّا١تعرفةّيفّوتقتنا ّأوّ،ّحىتّإفّا١تنظمةّعندما تجاهتا
منّمعرفتهاّوىوّاٞتزءّالقابلّللتحديد،ّوالنقلّورٔتاّيفّحاالتّكثَتةّسهلّّاخدماهتاّوخرباهتاّفإهناّالّتقدـّإالّجزء

ّكماّأفّىناؾّ التقليدّأيضا.ّلتظلّا١تعرفةّاألكثرّأ٫تيةّملكيةّخاصةّبا١تنظمةّيفّرؤوسّأفرادىاّوعبلتقتهمّا١تتميزة.
                                                 

 .38،ّص:سابقال مرجعالإبراىيمّا٠تلوؼّا١تلكاوي،1ّّ
2
 Nicholas Bahra, Competitive knowledge management, Palgrave Macmillan, Great Britain, 2001, p: 73. 
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فةّا٠تاصةّبا١تنظمةّوطريقتهاّيفّفهمّاألشياءّويفّالقياـّباألعماؿ،ّواليتّتتكوفّخبلؿّثقافةّا١تنظمة؛ّاليتّ٘تثلّا١تعّر
ّالتنافسيةّمنّ فًتةّطويلةّعنّطريقّا٠تربةّوالتفاعلّبُتّرؤيةّا١تنظمةّلؤلعماؿّوأىدافهاّوطريقتهاّيفّإنشاءّميزهتا

افسيةّاليتّيتفاعلوفّمعها،ّوفقّماّجهة،ّوالعاملُتّٔتؤىبلهتمّوخاوصياهتمّمنّجهةّأخرى،ّوالسوؽّوالبيئةّالتن
،ّمنّجهةّثالثة،ّومنّأجلّٖتقيق1ّ(ّٔتنظورّا١تعرفةّالقائمّعلىّالثقافةAlavi and Leidnerيسميوّآاليفّوليدنَتّ)

هاّأوّٖتديدّفجوةّا١تعرفةّفيهاّاستخداماإلدارةّالفعالةّللمعرفةّيفّا١تنظمة،ّالبدّمنّتانيفّا١تعارؼّفيهاّلتحسُتّ
ّآلية ّتطور ّمنتجاتّ أوّأو ّشكل ّيف ّللتجسيد ّتقابلة ّصر٭تة ّمعرفة ّإذل ّوٖتويلها ّاٞتديدة ّا١تعرفة ّإنشاء عمليات

 .2وخدماتّخاصةّبا١تنظمة
وتقدّوردتّعدةّتانيفاتّألنواعّا١تعرفةّيفّالكتاباتّا١تختلفةّلباحثُت٥ّتتلفُتّنوردّأ٫تها،ّوسوؼّنتطرؽّ

ّتانيفاتّاألخرى.عنّالّاختبلؼإذلّالتانيفاتّاليتّٖتتويّعلىّإضافاتّأوّ
 اإلغريقي التقسيم-1

ّ:3يقسمّاإلغريقّا١تعرفةّإذلّأربعةّأتقساـّرئيسيةّوىي
ّوالقوانُتّالمعرفة اإلدارية -1-1 :ّوتشَتّىذهّا١تعرفةّإذلّمعرفةّا١تبادئّالعامةّوالقوانُتّوالقواعدّاألساسيةّللعلـو

ّوالقواعدّالعلمية؛ّمثلّمعرفةّتقوانُتّالرياضياتّوالفيزياء...إخل.
:ّوتشَتّىذهّا١تعرفةّإذلّا١تعرفةّبا١تهاراتّوالرباعاتّوالقدرات،ّاليتّتؤديّإذلّصنعّعرفة الفنية التقنيةالم -1-2

ّا١تنتجاتّوتقدًنّا٠تدماتّوالتدريباتّوالتمريناتّاليتّتؤديّإذلّتراكمّا١تعرفةّالفنيةّا١تؤديةّإذلّا٠تربة.
ية؛ّعندماّجتماعشكلّأساسي؛ّيفّا١تمارساتّاال:ّوتظهرّىذهّا١تعرفةّبالحكمة التطبيقية والعملية معرفة-1-3

ّيُت.جتماعيةّمثلّا١تالحُتّاالجتماعيطبقّالشخصّمعرفتوّيف٥ّتتلف٣ّتاالتّاٟتياةّاال
ّالنإتةّعنّتركيبّأوّٚتعّأوّربطّبُت٣ّتموعةّمنّا١تعلوماتّ)التركيبية الهجينة المعرفة-1-4 (:ّوىيّا١تعرفة

عنّتفكَتّعلميّعميقّوشاؽ،ّوىذاّالنوعّمنّا١تعرفةّٯتكنّأفّيطلقّعليوّّوا١تعارؼ،ّوىذاّالنوعّمنّا١تعرفةّناتج
ّا١تعرفةّاٞتديدة.

 

                                                 
 .43،ّص:سابقال مرجعال٧تمّعبود٧ّتم،ّإدارةّا١تعرفة،1ّ
 .77،ّص:سابقال مرجعالرْتيّماطفىّعلياف،2ّ
 .86،ّص:ا١ترجعّنفسو3ّ
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ّأنواعّتقدّّ(: Tom Backmanتصنيف توم باكمان ) -2 ّإذلّأربعة ّباكمافّبدورهّتانيفوّللمعرفةّوتقسمها ـّتـو
 :1وىي

ا١تعرفةّالرٝتيةّاليتّعادةّماّالار٭تة:ّىيّمعرفةّجاىزةّوسهلةّالوصوؿ،ّذلكّأهناّموثقةّيفّماادرّّا١تعرفة-2-1
 تكوفّجيدةّالتنظيم،ّمثلّالوثائقّأوّاٟتاسوب.

ّغَتّّا١تعرفة-2-2 ّبشكل ّإليها ّالوصوؿ ّيتم ّحيث ّسابقتها، ّمن ّإليها ّللوصوؿ ّتقابلية ّأتقل ّمعرفة ّىي الضمنية:
 با٠تربة.ّاكتساهبامّوا١تناتقشة،ّولكنهاّغَتّرٝتيةّألهناّغَتّموثقة،ّوىيّا١تعرفةّاليتّيتّاالستعبلـمباشرّعنّطريقّ

منّّالستينياتيفM. Polanyّّوٕتدرّاإلشارةّإذلّأفّأوؿّمنّأشارّإذلّىذينّالتانيفُتّىمّميشاؿّبوالينّ
ّبأشياءّالّٯتكنوّشرحّّ ّكافّيرىّبأفّالفردّيعرؼّأكثر٦ّتاّٯتكنّأفّيقوؿ،ّوأنوّٯتكنّأفّيقـو القرفّا١تاضيّالذي

ّ.1991يفّأواخرّعاـI. Nonakaّّّااككيفيةّالقياـّهبا،ّوجاءّبعدهّإيكاجَتوّنون
الكامنة:ّىيّتلكّا١تعرفةّاليتّٯتكنّالوصوؿّإليهاّبشكلّغَتّمباشر،ّويتمّذلكّبشكلّغَتّمباشرّّا١تعرفة-2-3

ّا١تعريفّومبلحظةّالسلوؾ.ّاالستنباطويتمّباعوبةّمنّخبلؿّأساليبّ
أوّا١تكتشفةّمنّخبلؿّالنشاطّالعلميّالبحثيّبغيةّاجملهولة:ّىذاّالنوعّمنّا١تعرفةّىوّا١تعرفةّا١تبتكرةّّا١تعرفة-2-4

ّالوصوؿّإليها؛ّأيّنتاجّالبحثّالعملي.
 جامعة ىارفرد تصنيف-3

تقدمت٣ّتلةّإدارةّاألعماؿ؛ّّتامعةّىارفردّيفّبوسطنّبالوالياتّا١تتحدةّاألمريكيةّتانيفها1991ّّيفّأواخر
ّى ّاجمللة ّفيها ّتقدمت ّاليت ّالفًتة ّىذه ّوتعترب ّللمعرفة، ّا٠تاص ّالرٝتية ّالبداية ّالتانيف ّبإدارةّّلبلىتماـذا الواسع

 .2اًّاستخداما١تعرفة،ّحيثّصنفّا١تعرفةّإذلّنوعُت٫ّتاّاألكثرّ
ّكمًيا،ّوالقابلةّللنقلّالمعرفة الصريحة-3-1 :ّوىيّا١تعرفةّالرٝتية،ّالقياسية،ّا١ترمزة،ّالنظاميةّالالبة،ّا١تعربّعنها

ّا١تتسرب ّا١تعرفة ّأيضا ّوتسمى ّالفكريةّوالتعليم، ّا١تلكية ّأشكاؿ ّيف ٧ّتدىا ّا١تنظمة، ّخارج ّإذل ّتسرهبا ّإلمكانية ة،
ّ ّبراءات ّيف ٧ّتدىا ّكما ّتقانونًا ّيفّاالخًتاعاحملمية ٣ّتسدة ٧ّتدىا ّكما ّالتجارية...إخل. ّاألسرار ّالنشر، ّحقوؽ ،

ّمنتجاتّوخدماتّا١تنظمة.

                                                 
 .45،ّص:ّسابقالمرجع ال، ٧تمّعبود٧ّتم1
ّ،ّنقبلّعن:44،ّص:ّنفسورجعّا١ت2ّ

Ikujaro Nonaka :The Knowledge –creating company, H B R, Vol 68, N : 06 Non-Dec 1991, pp : 96-104. 
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ّباالمعرفة الضمنية: -3-2 ّالذاتية،ّا٠تاصة ألفرادّوعبلتقاتّاٞتماعاتّداخلّا١تنظمة،ّوىيّا١تعرفةّغَتّالرٝتية،
وىذاّالنوعّمنّا١تعرفةّىوّالذيّيعطيّا١تنظمةّخاوصيتهاّعنّا١تنظماتّاألخرىّالعاملةّيفّنفسّتقطاعّا١تنظمةّ

 ومنافسيها.
 (M. H. Zackميشيل زاك ) تصنيف-4

ّعلىّا١تعM. H. Zackتقدـّميشيلّزاؾّ) ّللمعرفةّيفّا١تنظماتّالقائمة ّآخرًا ّأنواعّ(ّتانيًفا رفةّإذلّثبلثة
ّ:1وىي

ىّا١تعرفةّ(:ّوىوّالنوعّأوّالنطاؽّاألدىنّمنّا١تعرفة؛ّيشتملّعلCore Knowledgeالجوىرية ) المعرفة-4-1
،ّفّىذاّالنوعّمنّا١تعرفةّالّيضمنّللمنظمةّتقابليةّبقاءّتنافسيةّطويلةّاألمدّأوّمستدٯتةإاألوليةّالسطحية،ّحيثّ

ّلدخوؿ٣ّتاؿّأوّتقطاعّأعماؿّمعُت.ّاًّأساسيّاًّومعّذلكّ٘تثلّىذهّا١تعرفةّشرط
:ّوىذهّا١تعرفةّىيّاليتّتتيحّللمنظمةّالتمتعّبقابليةّبقاءّ(Advanced Knowledgeالمتقدمة ) المعرفة-4-2

تنافسية،ّفمعّأفّا١تنظمةّ٘تتلكّبشكلّعاـّنفسّا١تستوىّوالنطاؽّواٞتودةّمنّا١تعرفةّاليتّٯتتلكهاّا١تنافسوف،ّإالّ
نّا١تنافسُتّيفّتعويلهاّعلىّتقدرهتاّعلىّالتميزّيفّمعرفتهاّلكسبّميزةّتنافسيةّمستدامةّمنّىذاّأهناّٗتتلفّع

ّالتميز.
وىيّا١تعرفةّاليتّ٘تكنّا١تنظمةّمنّأفّتقودّصناعتهاّ(: Innovation Knowledgeاالبتكارية ) المعرفة-4-3

ّكبَتّعنهم،ّفهذاّالنوعّمنّا١تعرفةّالذ يّيرتبطّباالبتكار،٬ّتعلّا١تنظمةّتقادرةّعنّومنافسيهاّو٘تيزّنفسهاّبشكل
ّيادةّداخلّتقطاعها.تغَتّأوضاعّالتنافسّداخلّتقطاعّأعما٢تا؛ّلااٟتهاّواحتبلؿّمركزّالرّّ

ّاألوذلّإذلّ ّبالدرجة ّبلّيرجع ّالّيتضارب، ّالتنوعّاٟتاصلّيفّٖتديدّأنواعّا١تعرفة ّأفّىذا ّاإلشارة وٕتدر
أ٫تيةّّختبلؼالىذهّالتانيفات،ّوطبعًاّٗتتلفّوتتعددّالتانيفاتّنظرًاّالفًتاتّالزمنيةّاليتّجاءتّفيهاّّاختبلؼ

ّللمعرفةّىوّالتعريفّالذيّتقدمتوّجامعةّاعتمادا١تعرفةّنفسهاّمنّفًتةّزمنيةّألخرى،ّغَتّأفّالتانيفّاألكثرّ ا
ّكلّمنّنون فّ؛ّوىوّالتاني(Nonaka & Takeachi) وتاكوشيكاّّاىارفرد؛ّوىوّذاتّالتانيفّالذيّأكدّعليو

ّ.2الذيّيقسمّا١تعرفةّإذلّمعرفةّصر٭تة،ّومعرفةّضمنية

                                                 
 Micheal H. Zack: Developing a knowledge strategy, C M R, Vol 41, No : 3, Springّن،ّنقبلّع45،ّص:السابق المرجع1ّ

1999, pp: 133-145. 
2
 Murray E. Jennex, knowledge management : concepts, methodologies, tools, and applications, Information 

Science Reference, New York, USA, 2008, P : 41. 
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 المطلب الثاني: اإلطار المفاىيمي إلدارة المعرفة

ّاٟتديثُّ ّّتنامى ّعاـ ّبعد ّخاصة ّكبَت، ّبشكل ّاٟتديث ّالعار ّيف ّا١تعرفة ّإدارة ّعلى2111ّعن ّوذلك ،
،ّاليتّواالتااالتا١تعلوماتّّاتا٠تاص،ّوتقدّنتجّذلكّعنّتطورّتقنيمستوىّالتنظيماتّاإلداريةّالعامةّمنهاّّو
ّكبَتّجأتاحتّللمنظماتّاٟتاوؿّعلىّبياناتّ بّ،ّيفوؽّالتاور،ّوىذاّماّصعّّداًّأوّمعلوماتّأوّمعرفةّْتجم

ّةحاألمثلّللمواردّا١تتاّاالستغبلؿيةّتقائمةّعلىّاتقتاادىذهّا١تعلوماتّبكل٧ّتاعةّّاستغبلؿمنّطريقةّالتحكمّّو
ا١تعلوماتّوا١تعرفةّا١تتحالّعليهاّبأتقاىّحد٦ّتكن،ّّاستغبلؿسّالوتقتّللحاوؿّعلىّىذهّا١تعلومات،ّويفّنف

إذلّا١تعرفةّا١تًتاكمةّلدىّالعاملُتّيفّا١تنظمة،ّإضافةّإذلّأفّبعضّا١تنظماتّّولعلّماّيبُتّذلكّىوّتناميّاٟتاجةُّ
ّاالّأصبحت ّٖتديّعدـ ّأوّتواجو ّا١تعرفية ّوتتخبّستغبلؿتفقدّذاكرهتا ّا١تتاحة، طّيفّاإلجراءاتّاألمثلّللمعرفة

ّكيفيةّنشأة1ّْتسبّاجتهاداتّا١توظفُتّاٞتدد دارةّا،ّوإلعطاءّصورةّواضحةّحوؿّذلكّنتناوؿّيفّىذاّا١تطلب
 عرفة،ّتعريفهاّوأ٫تيتهاّوكذاّمتطلباهتاّوالعوائقّاليتّٯتكنّأفّتواجههاّباإلضافةّإذلّٚتلةّالعملياتّاليتّتشملها.ّا١ت

 أوال: نشأة وتعريف إدارة المعرفة

 المعرفة نشأة إدارة-1
ّأوؿDon Marchَّ"ّعدّّيُّ "ّّ ّأهناّّاستخدـمن ّعلى ّا١تاضي ّالقرف ّٙتانينات ّبداية ّيف ّا١تعرفة ّإدارة ماطلح

ّللذّكاءيفّا١تؤ٘ترّاألمريكيّاألوؿ1981ّّ.ّويفّعاـ2ّا١ترحلةّالنهائيةّمنّالفرضياتّا١تتعلقةّبتطويرّنظمّا١تعلومات
   Knowledge is“تقوةّإذلّعبارتوّالشهَتةّ"ا١تعرفةّّ Edward Freigenbaum،ّأشارّإدواردّفراينبـواالصطناعي

powerّومنذّذلكّالوتقتّولدّحقلّمعريفّجديدّأطلقّعليوّىندسةّا١تعرفةKnowledge Engineeringّ.ّ
وعلىّالرغمّمنّأفّإدارةّا١تعرفةّمتّاٟتديثّعنهاّعلىّنطاؽّواسع،ّمنذّبدايةّالتسعينات؛ّوبالتحديدّبعدّ

،ّإالّأف1991ّ(ّدراستوّالشهَتةّعنّالشركاتّا٠تبلتقةّللمعرفةّأواخرّعاـI. Nonakaّكاجَتوّنوناكاّ)نشرّايّأف
ّتقِّ ّتقدٯتة ّالبعضّإذلّأهنا ّفلقدّأشار ّليستّجديدة، ّا١تعرفة ّيفّالتاريخّمنّالتاريخّنفسِّّـَّدَّإدارة ّوىيّمتجذرة و،

ّكافّالغربّيركزّعلىّفلسفاتّاإلغري ّكهنةّخبلؿّاألديافّوالفلسفات،ّوإذا قّ)سقراط،ّأفبلطوفّوأرسطو(،ّفإف
ّكانواّسباتقُتّإذلّذلكّتقبلّثبلثةّأالؼّسنةّتقبلّا١تيبلد. ّحضاراتّواديّالرافدينّوواديّالنيل،

                                                 
1ّّ ّالقحطاين، ّاإلدارةّإدارة المعرفة وتطبيقاتها في القطاع العام السعودي الواقع والمأمولسادلّبنّسعيد ّمعهد ّاإلدارية، ّالدورلّللتنمية ّا١تؤ٘تر ،

 .2009نوفمرب4ّّ-1العامة،ّا١تملكةّالعربيةّالسعودية،ّ
 .130،ّص:ّسابقال مرجعال٧تمّعبود٧ّتم،2ّّ
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ّكرؤيةّوتنظيمّومفاىيمّوتطبيقاتّيعتربّجديد إذلّحدّما،ّوالّّاًّومعّذلكّفافّالطرحّا١تنهجيّإلدارةّا١تعرفة
ل،ّليأخذّمكانوّبُتّفروعّاإلدارات؛ّشأنوّشأفّإدارةّالتسويقّواإلدارةّا١تاليةّيزاؿّىذاّاجملاؿّتقيدّالتطورّوالتأصي

وإدارةّا١تواردّالبشرية.ّولقدّحاوؿّا١تهتموفّبإدارةّا١تعرفةّدراسةّالتطورّالراىنّإلدارةّا١تعرفةّوذلكّمنّخبلؿّتعقبّ
ّا٠تاائصّاألساسية١ّتراحلّأوّأجياؿّا١تعرفة.

(ّالذيّأكدI. Toumiّاألجياؿّا١تتعاتقبة،ّوىذاّماّحاوؿّالقياـّبوّايكاتوّتيوميّ)ويأخذّتطورّإدارةّا١تعرفةّشكلّ
 :1علىّأفّىناؾّثبلثةّأجياؿّلتطورّإدارةّا١تعرفةّىي

:ّ٘تيزّبالًتكيزّعلىّتقاسمّا١تعلومات،ّمستودعاتّا١تعلومات،ّو٤تاسبةّرأسّالجيل األول إلدارة المعرفة -1-1
ٖتتّتأثَتّاجملتمعّا١تعلومايت،ّالذيّيركزّعلىّّاًّرةّا١تعرفةّفإنوّالّيزاؿّتقويإداا١تاؿّالفكري،ّوىذاّاٞتيلّرغمّتطورّ

ّخزفّا١تعلوماتّوالوصوؿّإليها.
ي،ّجتماع:ّو٘تيزّىذاّاٞتيلّبالًتكيزّعلىّمفاىيمّا١تعرفةّالضمنية،ّالتعلمّاالالجيل الثاني إلدارة المعرفة -1-2

ّالعل ّالناحية ّومن ّا١تمارسة، ّوٚتاعات ّاجملسدة ّأيضميوا١تعرفة ّيركز ّكاف ّاٞتيل ّىذا ّفاف ّالتنظيميّّاًّة ّالتغيَت على
احملتوى،ّّوإدارةّالقياس،ّاٟتوافز،ّاألدواتّالنظامي،ّمنّحيثّأفّا١تطلوبّفيوّتطور٦ّتارساتّإدارةّا١تعرفة،ّأنظمة

ّكافي ّكماّأفّاٟتواسيبّدلّتكنّمبلئمةّللتعاملّمعّا١تعرفةّالضمنيةّوا١تعرفية.ّاًّولكنّىذاّدلّيكن ، 
ّاآلالثالث إلدارة المعرفة الجيل -1-3 ّاٞتيلّالذيّيتطور ّىو ّفّوي: ّعلىّا١تستقبلّوإذلّأينّتتجو دارةّاركز

ا١تعرفة،ّويفّىذاّاٞتيلّستكوفّا١تعرفةّاٞتيدة؛ّىيّاليتّتسمحّبالتفكَتّا١ترفّوا٠تبلؽّوبناءّالاناعاتّالقائمةّعلىّ
ّكلّمعرفةّا١تنظمةّجتماعالا١تعرفة.ّولعلّاألىمّيفّىذاّاٞتيلّسيكوفّبربطّا١تعرفةّبالبعدّا يّوالبعدّالثقايفّٔتا٬ّتعل

ّ ّوثقافيًّاجتماعمتبلزمة ّتغَتًًّيا ّا١تعرفة ّوأفّيفرضّتوليد ٬ّتعلّاٞتيلّالثالثّإلدارةّاجتماعّاا، ّكلو ّوىذا ّوثقافًيا؛ ًيا
أتقربّإذلّفكرةّا٢تدـ٦ّّتا٬ّتعلّا١تنظمةّاالبتكارا١تعرفةّيبٍتّىياكلوّا١تتعلقةّبالتعلمّالتنظيميّوتوليدّا١تعرفةّوعملياتّ

ّالنقطةّالبؤريةّيفّتطورّا١تعرفةّاٞتديدةّللمنظمة.ّهاعتباّربا٠تبلؽّالشومبيًتيّ
ّعمليةّ ّىي ّا١تعرفة ّمعاٞتة ّبأف ّالزعم ّىو ّا١تعرفة، ّإلدارة ّاٞتديد ّللجيل ّاألساسية ّالتطورات ّمن واحدة

ّذاتيًّاجتماع ّمنظمة ّا١تيلّللتعلم،ّوإفّالتدخبلتّا١تية ّمعّنظاميةّ٪تطية ّاأل٪تاطّستقودّا ّلدعمّمثلّىذه ستهدفة
ّا١تستدًن.ّاالبتكاراّإذلّمزيدّمنّدائمًّ

ّ
ّ

                                                 
 .135-134صّص:،ّسابقال مرجعال٧تمّعبود٧ّتم،1ّّ
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 إدارة المعرفة تعريف-2
ّإدارةّا١تعرفة،ّنسردّفيماّيلي٣ّتموعةّمنّا١تفاىيمّلباحثُتّوكتاب٥ّتتلفُتّ إلعطاءّصورةّواضحةّعنّمفهـو

 منها:
تنسيقّوتوليفّا١تعرفةّواألصوؿّا١ترتبطةّبرأسّ،ّةرتقاب،ّتنظيم،ّا١تعرفةّعلىّأهناّ"ّٗتطيطّإدارةWiigَّ ّؼعرّّيُّ

ّ ٬ّتري ّْتيث ّوالتنظيمية، ّالشخاية ّواإلمكانات ّوالقدرات ّوالعمليات ّالفكري ّا١تاؿ ّأكرب ّمنّّتقدرٖتقيق ٯتكن
ّللمعرفةّورأسّا١تاؿّالفكريّ ّالتنافسية،ّوتتضمنّإدارةّا١تعرفة؛ّٖتقيقّعمليةّاإلدامة التأثَتّاإل٬تايبّيفّنتائجّا١تيزة

 .1ونشرىاّواستثمارىااّستغبل٢تاّو
ّتعريفوتقدّعرؼّالبعضّإدّ ّ"عملية ّبأهنا ّا١تعرفة ّارة ّٖتايل، ّٗتزين، ّاسًتجاع، ّوتطبيقّرأسّا١تاؿّ، نشر

ّالظاىّر ّ"توظيفّّيالفكري ّبأهنا ّآخروف ّعرفها ّوتقد "ّ ّواجملتمع ّوالسوؽ ّوا١تنظمة ّلؤلفراد ّأفضل ١ّتنفعة والضمٍت
ّ.2"واالبتكارةّابستجللحكمةّا١تًتاكمةّلزيادةّسرعةّاال

ّ ّيعرفها ّعلىّتوليدّا١تعرفةّفهيWickّّكما ّالقادرة ّتربزّيفّا١تنظمة أساسيّللقيمةّا١تضافةّّمادر»بأهنا
ّكلّجانبّفيها،ّومستخدموىاّ ونوعّمنّا١تيزةّالتنافسية،ّوسوؽّرئيسّألعماؿّا١تنظمةّضمنّنشاطّمهمّيتخلل

ّ.3«عّا١تعرفةذُووّمؤىبلتّعاليةّوثقافةّراتقيةّفهمّصنّاّ
ّيُّ ّجينيكسعرّّكما ّاستعماؿّّ(Jennex)فها ّوإعادة ّواسًتجاع ّخزف ّأو ّوأسر ٠ّتلق ّنظاـ ّعن ّعبارة بأهنا

 .4ّا١تعرفة
ا١تعرفةّا١توجودةّيفّا١تنظمةّمنّأجلّمساعدةّا١تنظمةّعلىّّاستغبلؿكماّتعرؼّعلىّأهناّٚتلةّعملياتّٖتديدّّوّّ-

ّ.5ا١تنافسة
إدارةّا١تعرفةّبأهنا:ّتقدرةّا١تنظمةّعلىّخلقّا١تعرفةّاٞتديدة،Nonaka & Takeuchiّّؼّنوناكاّوتاكوشيّعرّّويُّّ-

ّ.6ونشرىاّيفّٚتيعّأ٨تاءّا١تنظمة،ّوٕتسيدىاّيفّا١تنتجاتّوا٠تدماتّواإلجراءات
ّا١تنظمةّبتحديدّعرّّكماّتُّ وتنظيمّوٖتويلّا١تعلوماتّا١تهمةّّواختيارؼّعلىّأهناّالعمليةّاليتّمنّخبل٢تا؛ّتقـو

ذاكرةّا١تنظمة،ّيفّأسلوبّمنظمّٯتكنّالوصوؿّإليهاّوتقتّاٟتاجة،ّمنّأجلّحلّا١تشاكلّإذلّخربةّوجعلهاّيفّ
                                                 

 .55،ّص:سابقالمرجع ال٤تمدّعوادّالزيادات،1ّ
 .26،ّص:2006،ّدارّا١تسَتة،ّاألردف،1ّ،ّطالمدخل إلى إدارة المعرفةالعلىّعبدّالستارّوآخروف،2ّ
 .42،ّص:سابقالمرجع الوىيبةّداسيّحسُت،3ّ

4
 Murray E, Jennex, knowledge management in modern organizations, USA, 2007, p: 04. 

5
Irma Becerra-fernandez, Dorothy Leidner, Knowledge management: An evolutionary view, AMIS, New York, 

2008, p: 06.  
6
 Caroline de brun, ABC of knowledge management, first edition, national library of health, 2005, p: 05.  
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،ّوىناؾ1ّاليتّٯتكنّأفّتواجوّا١تنظمة،ّوىيّتتعلقّبتسيَتّا١تعرفةّداخلّا١تنظمةّمنّْتثّونشرّوحفظّواسًتجاع
اؿّالفكريّيفّا١تنظمةّمنّرأسّا١تّواستثمارؼّإدارةّا١تعرفةّعلىّأهناّعبارةّعنّجهدّمنظمّيستهدؼّتنميةّعرّّمنّيُّ

ّّو ّوتنظيمها ّوتوزيعها ّالداخليةّوا٠تارجية،ّوخزهنا ها،ّوتسهيلّا١تشاركةّاستخدامخبلؿّحارّا١تعرفةّمنّماادرىا
ّك  .2القراراتّوحلّا١تشكبلتّاٗتاذبُتّاألفراد٠ّتلقّمعرفةّجديدةّوتطبيقهاّيفّاألنشطةّاإلدارية

علىّتعريفّإدارةّا١تعرفةّوذلكّيرجعّألسبابّاليتّّاتفاؽد٦ّتاّسبقّمنّالتعريفاتّيبلحظّتباينّوعدـّوجّو
ّ.3أسلفناّشرحهاّسابقا

ّاليتّ ّالعمليات ّٚتلة ّبأهنا: ّا١تعرفة ّنعرؼّإدارة ّأف ّٯتكننا ّالدراسة، ّالبحثّيفّىذه ّتسهيلّمواصلة وبغية
تجاتّوتقدًنّخدماتّا١تعرفة؛ّٔتاّٮتدـّا١تنظمةّيفّالوصوؿّإذلّمنّواستعماؿواٟتفاظّونشرّّواكتسابتتعلقّبتوليدّ

ّمتفردةّعنّا١تنافسُت.

 ثانيا: أىمية وأىداف إدارة المعرفة

ّ ّوذلك ّوإدارهتا، ّا١تعرفة ّعلى ّاٟتاوؿ ّأجل ّمن ّضخمة ّأمواؿ ّا١تنظمات ١ّتاّّاانطبلتقًّتنفق ّإدراكها؛ من
ّكثروة ّ٘تثلو ّاٟتاضرّوسبلحّأصبحت ّالوتقت 4ّيف ّإدارة ّأىداؼ ّىي ّفما ّوفيما، ّداّا١تعرفة، ّأ٫تيتها خلّتتجلى

ّا١تنظمة.
ّإدارة المعرفة أىمية-1

ّكأساسّللميزةّالتنافسيةّسًتاتيجيإدّورِّأصبحتّا١تعرفةّيفّوتقتناّاٟتارلّعبارةّعنّمَّ ،ّا١تستدامةّللمنظمات؛
ّ ّعن ّعبارة ّا١تعرفة ّإدارة ّأصبحت ّا١تاضي، ّالقرف ّمن ّالتسعينيات ّمنتاف ّمن ّأنو ّيفّّةسًتاتيجيإْتيث تطبيقية

ّا ّعلى ّترتكز ّاليت ّوبناء١5ًّتعرفةا١تنظمات ّاٞتديدةّ، ّا١تعرفة ّتوفَت ّىو ّا١تعرفة؛ ّإلدارة ّاألساسي ّا٢تدؼ ّفإف ّعليو ا
ّإذلّسلوؾّعملي6ّّّللمنظمة ّوالفاعلية؛ّمنّخبلؿّّبشكلّدائم؛ّوترٚتتها ّبتحقيقّالكفاءة ّأىداؼّا١تنظمة ٮتدـ

يةّللمنظمة،ّإذّتركزّعلىّوالتشغيلّةسًتاتيجياالٗتطيطّجهودّا١تعرفةّوتنظيمهاّباورةّتؤديّإذلّٖتقيقّاألىداؼّ

                                                 
1
 P, Bouvard et P, storhaye, knowledge management, Edition management et société, Paris, 2002, p: 17.   

ّاجملارل2 ّياسُت ، مدى توافر وظائف إدارة المعرفة وأثرىا في بلورة التميز التنظيمي من وجهة نظر العاملين في سلطة منطقة العقبة أماؿ
 .142،ّص:36رب،ّالعددّ،ّنوفم٣ّ،2009تلةّدراسات،ّاألردف،ّاالقتصادية الخاصة

3
Global issues: Introduction to knowledge management. 

4
 Amrit Tiwana, Knowledge management toolkit, First Edition, Prentice Hall PTR, USA, 1999, P: 08. 

5
 Peter Feher, Combining knowledge and change management at consultancies, The Electronic Journal of 

knowledge management, volume 2 issue 1, Budapest university, 2004, pp : 19-32, available online at 

www.ejkm.com. 
6
 Kimiz Dalkir, Knowledge management in theory and practice, Elsevier Butterworth-Heinemann, USA, 2005, 

P: 06. 

http://www.ejkm.com/
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القدراتّأسبابّا١تعرفةّحيثّأفّا١تعرفةّالسليمةّوالكافيةّىيّجوىرّاٟتكمةّواإلبداعّوالعملّلتوفَتّاإلمكانات،ّّو
فّإدارةّا١تعرفةّتعملّعلىّتوفَتّتقدراتّوإمكاناتّواسعةّيفّتقنيةّا١تعلومات،ّلتنعكسّإالتنافسيةّا١تميزة،ّحيثّ

ّا١تنظمةّوتبلمسّتقدراهتمّوإمكاناهتمّوتؤثرّعلىّ٪تاذجّاألعماؿّوالتقنيةّا١تعتمدة،ّاليتّٚتيعهاّعلىّسلوؾّاألفرادّيف
ّ ّٖتقيق ّعلى ّبناءّّاالنسجاـتعمل ّمن ّللتأكد ّا١تستمرة، ّوا١تتابعة ّوا١تستقبلية ّاٟتالية ّوالتوجهات ّا١تمارسات بُت

ّ.2يةّإدارةّا١تعرفةّيفّالنقاطّالتالية،ّوٯتكنّإٚتاؿّأ٫ت1القدراتّا١تعرفيةّوالعملّا١تستمرّعلىّتطويرىاّوإدامتها
ّللمنظماتّلتخفيضّالتكاليف؛ّسبيلّمهمإدارةّا١تعرفةّّعدُّّتّّ-
ّٖتقيقّأىدافها؛ّإتاهعمليةّنظاميةّمتكاملةّلتنسيقّأنشطةّا١تنظمةّا١تختلفة؛ّيفّّعدُّّتّّ-
ّسينو؛باألداءّا١تنظميّا١تعتمدّعلىّا٠تربةّوا١تعرفةّوٖتّلبلحتفاظعززّتقدرةّا١تنظمةُّتّّ-
ّ؛3ّنّإدارةّا١تعرفةّا١تنظمةّمنّالتبارّٔتستقبلها،ّوالتعلمّمنّٕتربتهاّا٠تاصةكّّ٘تُّّ-
ّّعدُّّتّّ- ّالفاعلة ّا١تنظمات ّأداة ّا١تعرفة ّا١تعرفةّّالستثمارإدارة ّإذل ّالوصوؿ ّجعل ّخبلؿ ّمن ّالفكري، ّما٢تا رأس

ّكنة؛ا١تتولدةّعنهاّبالنسبةّلؤلشخاصّاآلخرينّاحملتاجُتّإليهاّعمليةّسهلةّو٦ت
ّ؛ةّالتغَتاتّالبيئيةّغَتّا١تستقرةسهمّيفّٖتفيزّا١تنظمات؛ّلتجديدّذاهتاّومواجهُتّّ-
ّاٟتارلّوبناءّعلىّذلكّيتمّالتخطيطّّ- ّوتقييمّوضعها ّتتمكنّا١تنظمةّمنّٖتديدّأىدافها؛ ّا١تعرفة بفضلّإدارة

ّ.4للمستقبل
ة،ّعربّمسا٫تتهاّيفّ٘تكُتّا١تنظمةّمنّتبٍتّا١تزيدّمنّللمنظمّللحاوؿّعلىّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامّرّالفرصةَّوفّ ُتّّ-

(ّفإفّا١تنظمةAlavi and Leidnerّ؛ّووفقاّأللفيّوليدنَتّ)5اإلبداعاتّا١تتمثلةّيفّطرحّسلعّوخدماتّجديدة
ّكانتّتقادرةّبشكلّفعليّّ ا١تعرفةّيفّخلقّمعرفةّجديدة،ّّاستعماؿعلىّّتتمكنّمنّبناءّميزةّتنافسيةّمستدامةّإذا

،ّوذلكّٔتاّ٭توؿّدوفّمواكبة6ّتمرّومنّخبل٢تاّتكوفّميزهتاّتقائمةّعلىّا١تعرفةّا١تتجددةّبشكلّمستمربشكلّمس
ّا١تنافسُت٢ّتا.

                                                 
 .80،ّص:سابقالمرجع الإبراىيمّا٠تلوؼّا١تلكاوي،1ّّ
 .60،ّص:سابقالمرجع العوادّالزيادات٤ّتمد،2ّّ

3
 Nicholas Bahra, Competitive knowledge management, first edition, palgrave macmillan, New York, USA, 

2001, P: 66.  
4
 Imed Boughzala & Jean-Louis Ermine, Trends in Enterprise Knowledge Management, First edition, ISTEL, 

USA, 2006, P: 25. 
،ّمداخلةّمقدمةّضمنّفعالياتّا١تؤ٘ترّالعلميّإدارة المعرفة كتوجو إداري حديث للمنظمات في عصر العولمةمبارؾّبوعشة،ّليلياّبنّمناور،5ّّ

ّكليةّإدارةّاألعماؿ،ّجامعةّاٞتناف،و١تةّاإلدارةّيفّعارّا١تعرفعاألوؿّحوؿّ  .2012ديسمرب17ّّ-15ة،
6
Petter Gottschalk, Strategic knowledge management technology, IDEA group publishing, Norway, 2005, p: 56. 
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،1ّّؽّا١تنظمةّأماـّمنافسيهايةّتفوّّاستمراّرلنجاحّاألساسيّللمنظمةّيفّٖتقيقّلّإدارةّا١تعرفةّمفتاحّاثّّكماّ٘تُّ
 .2القرارّداخلّا١تنظمةّاٗتاذكذلكّتساعدّعلىّ

 إدارة المعرفة ىدافأ-2
ّيفّبيئةّاألعماؿّاٟتالية،ّحيثّلقدّأصبحتّإدارةّا١تعرفة؛ّضرورةّالّغٌتّعنه ّكانتّإا فّا١تنظماتّاليت

ّالتنافسيةّمنّالعملياتّالتحويليةّللموادّواألشياء،ّأصبحتّتسعىّّتديةّعاليةّإذلّ ٖتقق؛ّالقيمةّا١تضافةّوا١تيزة
ّأعلىّمنّخبلؿّالعمليات ّعلىّا١تعرفةّٖتقيقّتقيمةّمضافة ّا١تعتمدة ّأىداؼّإدارة3ّواألنشطة ّوٯتكنّأف٨ّتار ،

ّا١تعرفةّفيماّيلي:
ّ:4(ّإذلّاألىداؼّالتاليةّإلدارةّا١تعرفةHolsapple and Singhيشَت)

ّتوليدّا١تعرفةّالبلزمةّللمنظمة؛ّ-
ّنشرّوتوزيعّا١تعرفةّعلىّاٞتهاتّذاتّالعبلتقةّبالكميةّا١تطلوبةّويفّالوتقتّا١تناسب؛ّ-
ّفظّا١تعرفةّوٗتزينهاّوالتكفلّْتمايتها؛حّ-
ّتعتربّإدارةّا١تعرفةّدليلّالعملّاٞتيد؛ّ-
كن٢ّتمّالتعاملّمنّالعماؿّالتقليدينّإذلّماّأصطلحّعلىّتسميتوّبعماؿّا١تعرفة،ّوىمّالعماؿّالذينّٯتّاالنتقاؿّ-

ّ.5ةوجعلهاّيفّخدمةّا١تنظمةّٔتاّ٭تققّاألىداؼّا١تسطّرّااستيعابًّ،ّامعّا١تعرفةّخلقًّ
ّ:6وكذلكّهتدؼّإذلّّّّّ

ّتبسيطّالعملياتّوخفضّالتكاليف؛ّعنّطريقّالتخلصّمنّاإلجراءاتّا١تطولةّأوّغَتّالضرورية؛ّ-
ّفكرةّاإلبداع؛ّعنّطريقّتشجيعّمبدأّتدفقّاألفكارّْترية؛ّتبٍتّ-
ّتفعيلّا١تعرفةّورأسّا١تاؿّالفكريّلتحسُتّطرائقّإيااؿّا١تنتجاتّوا٠تدمات؛ّ-
 ا١تنظمةّوتطويرّعبلتقاهتأّتثيبلهتا؛ٖتسُتّصورةّّ-

                                                 
1
Tamara Almarber and others, value chain model in knowledge management, International journal of recent 

trends in engineering, vol: 02, N: 02, November 2009.   
2
Carol Gorelick, Performance through learning: knowledge management in practice, Elsevier Butterworth–

Heinemann, USA, 2004, P: 11. 
  .57وىيبةّداسيّحسُت،ّمرجعّسابق،ّص:3ّ
 .81،ّص:سابقالمرجع اللوؼ،ّإبراىيمّا١تلكاويّا٠ت4ّ

5
 Kral Wiig, People- Focused knowledge management: how effective decision-making leads to corporate 

success, Elsevier, United State of America, 2004, p: 23. 
 .158-157عليافّرْتيّماطفى،ّمرجعّسابق،ّصّص:6ّ
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-ّّّ ّإذل ّا١تعرفة ّإدارة ّهتدؼ ّيَّكما ّالعاملُت ّّولُّاِّجعل ّأعما٢تم، ّيف ّاإلبداع ١ّترحلة ّالاحيحة،ّّاٗتاذوف القرارات
ّ.1ا١تعرفةّالعاليةّاٞتودةّباستعماؿ

ّ.2دمةّا١تنظمةرأسّا١تاؿّالفكريّداخلّا١تنظمةّوجعلوّيفّخّاستغبلؿكماّهتدؼّإدارةّا١تعرفة؛ّإذلّبناءّّوّّ-
ّللمهنيُتّّ- ّوالتعليمية ّاٞتوانبّا١تهنية ّتساعدّيفّتطوير ّا١تعرفة، ّإذلّتطورّأسسّومعايَتّتأىيلّإلدارة باإلضافة

ّ.3ا١تختاُتّيفّا١تعرفة

 ثالثا: متطلبات وعوائق إدارة المعرفة

ّبكفاءة ّا١تعرفة ّإدارة ّمنّالشروطّاليتّالبدّمنّتوفرىوفعاليةّيتطلب٧ّتاحّأداء ّٚتلة ّلكيّتؤديّإذلّ، ا؛
ّكماّٯتكنّأفّتواجوّإدارةّا١تعرفةّٚتلةّمنّالعوائقّاليتّٯتكنّأفّٖتوؿّدوفّجِّوُّّٖتقيقّاألىداؼّاليت دتّمنّأجلها،

 بلوغهاّاألىداؼّاليتّأوجدتّمنّأجلها.ّ
 إدارة المعرفة متطلبات-1

كقاعدةّأساسيةّالبدّّّىاتباّراعإدارةّا١تعرفةّداخلّا١تنظمةّٚتلةّمنّا١تتطلبات،ّواليتّٯتكنّّاعتماديستوجبّ
ّ:4وىيّةممنهاّلتطبيقّإدارةّا١تعرفةّداخلّا١تنظ

ّٖتُّّ:التنفيذيينتطوير المدراء  1-1 ّيفّلكي ّا١تدراء ّيكوف ّأف ّالبد ّمنها؛ ّا١ترجوة ّاألىداؼ ّا١تعرفة ّإدارة قق
ّّاألعلىا١تستوىّ ّا١تدراء ّأو ّوبأ٫تيةّالتنفيذيُتمنّا١تؤسسة ّا١تعرفة ّداخلّاعتمادّعلىّفهمّووعىّتامُتّبإدارة ىا

ّ.نظمةا١ت
ّموردّأوّمادرّلوّخاوصيةّٗتتلفّعنّباتقيّا١تواردّّاعتبارّعلىّالمعرفة:إنشاء فرق إدارة  1-2 أفّا١تعرفة

ّنوع دّوىمّعماؿّا١تعرفة،ّالذينّالبدّأفّيتشكلّمنّالعماؿّللتعاملّمعّىذاّا١تورِّّاخاصّّّااألخرىّفإفّذلكّيستلـز
 منهمّفرؽّإدارةّا١تعرفة.

ّكبَتةّللعملّضمنّتورلّا١تنظماتّنظمة مبنية على المشاركة والثقة:ثقافة م توفر 1-3 الفريق،ّّا١تعاصرةّأ٫تية
ّاقاببلتّالتوظيف،ّوخاوصًّيفّمّاكوحدةّواحدةّأصبحّمعيارّمهمّجيدًّحىتّأفّمعيارّالقابليةّللعملّضمنّفريقّّ

١تعرفة،ّولكيّٖتققّفرؽّإدارةّا١تعرفةّإدارةّاّعتماديفّا١تنظماتّالقائمةّعلىّا١تعرفةّأوّاليتّتتجوّلذلكّأوّتتجوّال
                                                 

1
 M. du Plessis, drivers of knowledge management in the corporate environment, international journal of 

information management, volume 25, 2005, pp: 193-202. 
2
 Karl, M Wiig, Knowledge management: An Emerginging Dixipline Rooted in long History, Knowledge 

research institute, 1999. 
 .45،ّص:2001،ّدارّاٟتامد،ّاألردف،1،ّطإدارة المعرفة: التحديات والتقنيات والحلولاعيلّطيطيّخضر،ّإٝت3ّ

4
İsmat barutçugil, stratejik insan kaynakları yönetimi, kariyer yayıncılık, ikinci baskı, İstanbul, 2004, p: 106 - 

107. 
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ّعلىّا١تشاركةّيفّا١تعلومةّوسرعةّاتقتاادأىدافهاّبكل٧ّتاعةّ ية،ّالبدّأفّتسعىّا١تؤسسةّلتوطُتّأوّبناءّثقافةّتقـو
ّكماّاميعّأفرادّالفريقّالواحدّخاوصًّنشرىاّوإياا٢تاّٞت أفّتكوفّالعبلتقةّالقائمةّبُتّعماؿّا١تعرفةّتقائمة٬ّّتب،

ّ.اواحدًّّاا١تتبادؿ،ّوالتفكَتّفردًّّعتمادواالعلىّالثقةّ
ّّّ ّ:1كماّتتطلبّكذلكّّّ

 المستدام ستراتيجياإل االلتزام 1-4
ّكماّّالتزاـإفّأساسّالنجاحّيفّإدارةّا١تعرفة؛ّيكُمنّيفّتوفرّ منّاإلدارةّالعلياّبإ٧تاحّعملياتّإدارةّا١تعرفة،

ّكاملّا١تنظمة؛ّ ولذلكّمنّاألمورّاألساسيةّأفّيشجعّا١تديروفّٚتيع٬ّتبّأفّتكوفّجهودّإدارةّا١تعرفةّمتغلغلةّيف
 أنواعّالسلوؾّا١تناسبّإلدارةّا١تعرفةّبُتّالعاملُت.

ّسلسلة القيم إدارة-1-5
ّبالزبائنّوا١تورّّ ّبُتّا١تنظمةّوا١تتعاملُتّمعها؛ّأيّعبلتقتها دين،ّيفّٚتيعّوتشَتّإذلّالقيمّاليتّتتشكلّفيما

ّا١ت ّتبادؿ ّلضماف ّالتنظيمية؛ ّا١تعرفةّا١تستويات ّتأسيسّفريق ّمسؤولية ّتقع ّا١تعرفة ّوعلىّمدير ّوا١تعارؼ، علومات
ّ.انتقاداهتمورغباهتمّوكذلكّّاحتياجاهتمالذيّيعملّعلىّإنشاءّسبلسلّللقيمّمعّالزبائنّو١تعرفةّ

 التكنولوجيا استخدام-1-6
؛ّواالتااالتنولوجياّا١تعلوماتّٖتتاجّإدارةّا١تعرفةّإذلّبنيةّٖتتيةّمساندةّلعملياتّإدارةّا١تعرفة،ّتتمثلّيفّتك

ّىذهّ ّتبسيط ّعلى ّالعمل ٬ّتب ّكما ّا١تنظمة، ّداخل ّوتطبيقها ّوتقاٝتها ّوتنظيمها ّا١تعرفة ّخلق ّٖتسُت بغية
ّ.2التكنولوجياّوجعلهاّيفّمتناوؿّٚتيعّاألفرادّداخلّا١تنظمة

 العاملون وثقافة المنظمة-1-7
ّال عاملوفّداخلّا١تنظمةّحوؿّا١تعرفة،ّوماّمدىّأ٫تيتهاّويقادّهبا؛ّٚتلةّا١تعتقداتّواألفكارّاليتّ٭تملها

ّودورىاّيفّاٟتفاظّعلىّا١تنظمةّوتفوتقها.
 إدارة المعرفة عوائق-2

ّمنّ ّٚتلة ّا١تعرفة ّإدارة ّتواجو ّأىدافها ّٖتقيق ّأجل ّمن ّا١تنظمة، ّهبا ّتقـو ّاليت ّالعمليات ّمن ّعملية كأي
ّكافًياّيفّتعطيلّإدارةّا١تعوتقاتّأوّا١تشاكل،ّويفّحاؿّماّإذاّدلّيتمّمعاٞتتهاّّو حلها؛ّٯتكنّأفّٖتوؿّأوّتكوفّسبًبا
ّا١تعرفة؛ّيفّالوصوؿّإذلّاألىداؼّاليتّأوجدتّمنّأجلها.

                                                 
 .15-14،ّمرجعّسابق،ّصّص:اللجنةّاالتقتااديةّواالجتماعيةّلغريبّأسيا1ّ

2
 Madanmohan Rao, knowledge management tools and techniques, Elsevier Butterworth-Heinemann, USA, 

2005, p: 160. 
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جّعنّسوءّنتَُّتّّ(ّمتّٖتديد٣ّتموعةّمنّاألخطاء،ّاليتّٯتكنّأفSutton and Fefferويفّدراسةّللباحثُتّ)
ّ:1وىيّإدارةّا١تعرفةّا١تتاحةّيفّا١تنظمات

ةّمنّتقبلّاإلدارةّالعليا،ّحيثّٖتجزّا١تعرفةّيفّا١تستوياتّالعليا؛ّوىذاّماّٯتنعّوصو٢تاّللمستوياتّا١تعرفّاحتكارّ-
ّالوسطىّوالدنيا.

ا١تنظماتّّوافتقارالتعاملّمعّا١تعرفةّوكأهناّمطلوبةّلذاهتاّأوّأفّاٟتاوؿّعليهاّيتمّألغراضّإعبلميةّودعائية،ّّ-
ّها.ستخداماإذلّاألفرادّالقادرينّعلىّتوظيفّا١تعرفةّّو

شراءّا١تعرفةّمنّجهات٥ّتتاةّخارجية،ّوىذاّتقدّيؤديّإذلّوتقفّعملياتّالبحثّوالتفكَتّداخلّا١تنظمة،ّمنّّ-
ّكماّأفّىذاّالنوعّمنّا١تعرفةّذاتّا١تادرّا٠تارجي،ّالّٯتكنّا١تنظمةّمنّ ا١تعرفةّأوّّاحتكارتقبلّا١تكلفُتّبذلك

ّ.ستخداـاٟتاوؿّعلىّا١تلكيةّاٟتاريةّيفّاال
ّالقّ- ّأو ّا١تعرفة ّلتوليد ّالتجاربّا١توجهة ّإجراء ّيف ّوالعجز ّّاختبارىااور ّتطويرىا دوفّّباستبلمهاّواالكتفاءأو

ّمعاٞتةّأوّالتأكدّمنّمبلءمتهاّللواتقعّالقائمّأوّطبيعةّا١تشكلةّا١ترادّحلها.
ّاٟتاوؿّ- ّيف ّضخمة ّأمواؿ ّوصرؼ ّالبشر، ّعقوؿ ّوليس ّا١تعرفة ّٖتفظ ّاليت ّىي ّاٟتواسيب ّبأف علىّّالتوىم

تكنولوجياّمتطورةّدوفّوجودّإطاراتّبشرية؛ّيفّمستوىّىذهّالتكنولوجياّاليتّغالباّماّتكوفّذاتّتقنيةّعاليةّ
ّجًدا.

ّكميةّلقياسّعوائدّا١تعرفةّأوّإجراءّدراساتّجدوىّاٟتاوؿّعلىّا١تعرفةّأوّّ- تقياـّبعضّا١تنظماتّبوضعّمعايَت
ّالفوائدّالبعيدةّا١تدىّواليتّياعبّتقياسها.إثرائهاّوتوظيفهاّلتعذرّاستحضارّٚتيعّالعوائدّّو

عدـّاالىتماـّبا١تعرفةّالكامنة،ّاليتّٯتكنّأفّتستمدّمنهاّا١تعرفةّالار٭تة؛ّوىذهّا١تعرفةّأكثرّأ٫تيةّمنّا١تعرفةّّ-
ّالار٭تة.

األعماؿ،ّّالبتكار(Ernest and young centerّ)ّىذاّوتقدّأكدتّدراسةّتقاـّهباّمركزّأرنستّأندّيونغ
ّ ّواألوروبية431ّعلى ّاألمريكية ّا١تنظمات ّمن ّحسب2ّمنظمة ّا١تعرفة، ّإلدارة ّاألساسية ّالاعوبات ّأف ّعلى ،

ّإجاباتّا١تديرينّالتنفيذيُتّللمنظماتّا١تشاركةّيفّا١تسحّىيّحسبّاأل٫تية،ّوجاءتّالنتائجّوفقّالشكلّالتارل:
 

 
 

                                                 
 ،ّبتارؼ.63-61،ّدارّاإلسكندرية،ّمار،ّصّص:، إدارة المعرفة وتطوير المنظماتخضَتّالكبيسيّعامر1ّ
 .175ص:ّ،سابقال مرجعال٧تمّعبود٧ّتم،2ّ
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 اجو إدارة المعرفةأىم المعوقات التي تو يوضح : 3الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rudy Ruggles, the state of :عنّ.ّنقبل175،ّص2005،ّدارّالوراؽ،ّاألردف،1،ّطات والعملياتستراتيجياإلإدارة المعرفة المفاىيم و ٧تمّعبود٧ّتم،ّّالمصدر:

the  nation: Knowledge Management in Practice, California Management Review, Vol: 40, No: 03, Spring, 1998, pp: 80-89. 
 

 المطلب الثالث: عمليات إدارة المعرفة

ّدّّؤَّواليتّيفّحاؿّماّإذاّدلّتػُّّإدارةّا١تعرفةّىيّعبارةّعن٣ّتموعةّمنّالعملياتّا١تًتابطةّمعّبعضهاّالبعض،
ثرّّؤإفّذلكّسوؼّيعمليةّمنّٚتلةّالعملياتّا١تشكلةّإلدارةّا١تعرفةّبكفاءةّووفقّماّىوّمطلوب،ّعملهاّفّأي

ّعلىّالعملياتّالتالية،ّوبالتارلّالتأثَتّعلىّأداءّإدارةّا١تعرفة،ّوبالتارلّأىداؼّا١تنظمة.
ّلذلكّّاختبلؼىناؾّ ّا١تعرفة، ّا١تعرفةّحوؿّعددّعملياتّإدارة طفيفّبُتّالباحثُتّيفّموضوعاتّإدارة

ّ:1تقبلّالباحثُتّوىيّسوؼّيتمّالًتكيزّيفّىذهّالدراسةّعلىّأكثرّعملياتّاإلدارةّإشارةّمن

                                                 
 .195،ّص:ّسابقال مرجعالماطفىّعليافّرْتي،1ّّ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .        األفرادّؾتغيَتّسلّو

 تقياسّتقيمةّوأداءّاألصوؿ

 اليت٬ّتبّأفّتدار ا١تعرفةّةٖتديدّماىي

 ّمبادراتاستخداـّا١تواردّيف
 المعرفة

 خرطنةّمعرفةّالشركةّاٟتالية

 ٖتديدّعملياتّتقياسيةّللعملّا١تعريف

 جعلّا١تعرفةّمتاحة

 التكنولوجيةّّّتٕتاوزّاحملددا

 ١تبادراتّٖتديدّالفريق/القائدّا١تبلئم
 اجتذابّاألفرادّا١توىوبُتّواحملافظةّعليهم
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 أوال: تشخيص المعرفة

منّأىمّالعوائقّاليتّتواجههاّا١تنظماتّيفّتعاملهاّمعّا١تعرفة؛ّصعوبةّالوصوؿّإذلّا١تعرفةّا١تطلوبةّلذلكّ
٧تدّأفّتشخيصّا١تعرفةّمنّاألمورّا١تهمة؛ّألهناّتأيتّيفّا١تقاـّاألوؿّأوّالدرجةّاألوذلّيفّترتيبّعملياتّإدارةّ

ّوتقوعّأيّخطأّيفّىذهّالعمليةّيؤديّبالضرورة،ّإذلّالنقصّوعدـّالدتقةّيفّالعملياتّالبلحقة.ّا١تعرفة،ّوإف
ّلتحديدّنوعيةّوطبيعةّ ّا١تنظمة ّهبا ويقادّبعمليةّتشخيصّا١تعرفة؛ّٚتلةّاإلجراءاتّوالعملياتّاليتّتقـو

ظمةّوٖتديدّاألشخاصّاٟتاملُتّوماىيةّا١تعرفةّاليتّتريدىا،ّوأليّأغراضّتريدىا،ّباإلضافةّإذلّٖتديدّمعرفةّا١تن
ّمةّمعّالغاياتّا١توضوعةّللمشروعّالذيّيكتنفو.ئا.ّومنّأىدافهاّتوفَتّمبدأّا١تبل٢ت

ّإذلّأف ّبلّإفّالغموضّيتمثلّيفّٖتديدّالدورّّو٬تبّاإلشارة ّىيّالغامضة، ا١تعرفةّليستّيفّحدّذاهتا
ّ.1مةّللوصوؿّإذلّحلوؿّللمشاكلّاليتّتواجههاّا١تنظمةئالعمليةّٖتددّلناّا١تعرفةّا١تبلّالذيّتؤديوّيفّا١تنظمة،ّفهذه

ّ ّاألىداؼ ّخبلؿ ّمن ّا١تنظمة؛ ّيف ّتوفرىا ّالواجب ّا١تعرفة ّنوعية ّبا١تنظمة،ّّةسًتاتيجياإلّووتتحدد ا٠تاصة
ّةسًتاتيجيإالتميز؛ّٗتتلفّا١تعرفةّالواجبّتوفرىاّفيها،ّعنّمعرفةّا١تنظمةّاليتّتعتمدّّةسًتاتيجيإفا١تنظمةّاليتّتعتمدّ

الًتكيز،ّوكذلكّا١تعرفةّا١تنظمةّاليتّهتدؼّإذلّالتوسعّيفّاٟتاةّالسوؽ،ّٗتتلفّعنّّةسًتاتيجيإيادةّبالتكلفةّأوّالرّّ
 ا١تعرفةّالواجبّتوفرىاّيفّمنظمةّهتدؼّإذلّالرفعّمعّعوائدىا.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 المعرفة سابتاكثانيا: 

ا١تعرفة،ّوتقدّأشارّالعديدّمنّالكتابّّاكتسابعرفة؛ّتأيتّعمليةّا١ترحلةّالثانيةّوبعدّعمليةّتشخيصّيفّا١ت
ا١تعرفةّمادرينّرئيسيُت:ّفهيّإماّتكوفّمنّمادرّداخليّمنّخبلؿّالدوراتّالعلميةّّاكتسابإذلّأفّماادرّ

تطور،ّوإماّمنّماادرّخارجيةّمنّالتكوينيةّاليتّتقدمهاّا١تنظمةّألفرادىاّوكذلكّمنّخبلؿّعملياتّالبحثّوال
ّسابقا. ّا١تادرين ّىذين ّشرح ّمت ّوتقد ّالشراء ّّخبلؿ ّماادر ّأىم ّمن ّأف ّإذل ّاإلشارة ا١تعرفةّّاكتسابوٕتدر

ّالعاملُتّا١تبدعُتّوا١تتميزينّللمنظمة.ّاستقطاب

 ثالثا: توليد المعرفة

بتوليدّا١تعرفةّداخلّّاالىتماـويتزايدّّ.2تعٍتّعمليةّتوليدّا١تعرفة،ّإبداعّأوّخلقّا١تعرفةّعندّعددّمنّالكتاب
ا١تنافسةّبُتّا١تنظماتّيفّاألسواؽ،ّّاشتدادا١تنظماتّٔتعدؿّالّمثيلّلو،ّومنّاألسبابّاليتّتدعوّإذلّذلكّىوّ

                                                 
 .22،ّص:ّسابقال مرجعالعوادّالزيادات٤ّتمد،1ّ
 .196،ّص:ّسابقالمرجع ال٧تمّعبود٧ّتم،2ّّ
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ىذهّا١تنافسةّاليتّتعتمدّيفّالغالبّوتقتارّعلىّا١تنظماتّاليتّ٘تلكّا١تعرفةّمنّخبلؿّتوليدىاّوملكيتهاّاٟتاريةّ
معّا١تنظماتّاألخرىّالعاملةّيفّنفسّّاالشًتاؾبلؿّاٟتاوؿّعليهاّمنّماادرّخارجية،ّوبالتارل٢ّتا؛ّالّمنّخ

ّالقطاعّيفّىذهّا١تعرفة.
ّالبيئة ّتوفَت ّا١تنظمة ّتستطيع ّسواءّولكي ّا١تعرفة، ّلتوليد ّا١تستوىّّا١تبلئمة ّعلى ّأو ّالفردي ّا١تستوى على

ّ.1اٞتماعي٬ّتبّتوفرّالعناصرّاآلتية
ّعلّبُتّاألفراد؛والتفاّاالتااؿّ-
ّالشفافيةّوتقليلّاٟتواجز؛ّ-
ّالتكاملّبُتّا٠تربات؛ّ-
ّتوفرّالبيئةّا١تساعدةّعلىّذلك.ّّّ-

 خزن المعرفةترابعا: 

ّ ّا١تعرفةٗتعملية ّّزف ّتشمل ّاليت ّالعمليات ّتلك ّّاالحتفاظتعٍت ّوالوصوؿ ّالداخلي ّواالسًتجاعوالبحث
زفّا١تعرفةّإذلّأ٫تيةّالذاكرةّالتنظيمية،ّفا١تنظماتّتواجوّٗتمليةّوا١تكافّواإلدامةّللمعرفةّداخلّا١تنظمة،ّوتشَتّع

ّاألفرادّاللذينّيغادروهنا،ّوتعتربّعمليةّ ّأوّ٭تملها ّللكثَتّمنّا١تعرفة،ّاليتّيعرفها ّلفقداهنا ّنتيجة ّكبَتًا زفّٗتخطرًا
ّللّا١تعرفة ّكبَت ّدوراف ّمعدؿ ّتسجل ّاليت ّوخاوًصا ّللمنظمات، ّبالنسبة ّوحساسة ّمهمة ّأفّعملية ّذلك عماؿ

التكويناتّوا٠ترباتّاليتّّصرفتّعليهاّالكثَتّمنّاألمواؿّواٞتهدّوالوتقت،ّلكيّتكسبهاّلعما٢تاّٯتكنّأفّتابحّ
ّ.2ببلّتقيمةّيفّحاؿّمغادرةّاألفرادّالذينّٖتالواّعلىّىذهّا١تعرفةّأوّالتكوينّداخلّا١تنظمة

إلدارةّّالقيمةّا١تتحالة،ّفالكثَتّمنّاسًتجاعهاّا١تعرفةّوعمليةّالتقاطو٘تثلّعمليةّٗتزينّا١تعرفةّجسرًاّبُتّ
ّموضوعاهتاّوضروراتّالربطّفيماّبينهاّوإدامتهاّوٖتديثها.ّوّا١تعرفة،ّنإتةّمنّخبلؿّعناصرّا١تعرفةّا١تختلفة

ّكماّأفّ ىذاّوإفّالًتكيزّاألىمّيفّعمليةّالتخزين؛٬ّتبّأفّيكوفّحوؿّحجمّالسياؽّالذيّسيتمّاحتواؤه،
تشكلّتقضيةّمركزيةّيفّا١تنظماتّا١تعتمدةّعلىّا١تعرفة،ّإذّٖترصّا١تنظماتّعلىّإدارةّا١تخزوفّّمستودعاتّا١تعرفة

ّللمنظمة.ّاهّرأٝتاؿّفكريّ اعتباّربّو،3ّهّمورًداّمهًماّمنّمواردّا١تنظمةاعتباّرا١تعريفّب

                                                 
 .56،ّص:ّسابقال مرجعالوىيبةّداسيّحسُت،1ّ
 .99،ّص:سابقال مرجعال رجا١تعوادّالزيادات٤ّتمد،2ّ
 .198-197صّص:،ّسابقال مرجعالعليافّرْتيّماطفى،3ّّ
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 خامسا: تطوير المعرفة وتوزيعها

ّاالستثماراؿّا١تعرفة،ّوىذاّيقودّإذلّضرورةّإفّتطويرّا١تعرفةّيركزّعلىّزيادةّتقدراتّومهاراتّوكفاءاتّعم
ّكماّهتتمّىذهّالعمليةّبتطويرّنظمّالعملّداخلّا١تنظمة،ّ يفّرأسّا١تاؿّالبشريّالذيّينعكسّعلىّتقيمةّا١تنظمة.

ّمنّخبلؿّاألْتاثّوالدراساتّداخلّا١تنظمةّلااٟتهاّا٠تاص.
شكلّالكايف،ّويفّالوتقتّا١تناسبّفلنّتتحالّمّا١تنظمةّبإيااؿّا١تعرفةّبالأماّتوزيعّا١تعرفةّفإنوّماّدلّتق

ّالعملياتّالسابقة،ّ ّيف ّا١تبذولة ّاٞتهود ّوكذا ّا١تعرفة، ّوتوليد ّيفّتشخيص ّا١تبذولة ّمنّاٞتهود ّعلىّعائد ا١تنظمة
ّكبًلّمنّتقاسمّا١تعّرّعمليةّتوزيعوتشملّ حيثّتعتربّإتاحةّا١تشاركةّيفّّ،فةّونشرىاّونقلّا١تعرفةّوتشاركهاا١تعرفة

ّكافةّا١تهتمُتّهباّأمرًاّحيوياّللمنظمة،ّاليتّ٘تتلكّا١تعرفة ،ّأوّوضعهاّيفّإطارّنظاـّوإجراءاتّتسمحّبتوزيعهاّعلى
ّكماّأنوّماّدلّتقم1كلّمنّلوّعبلتقةّهباّأوّبأيّجزءّمنهاّّاستفادةىذهّا١تعرفةّحيثّيؤديّذلكّإذلّ ا١تنظمةّّ.

ّ.2ّاليتّصرفتّمنّأجلّاٟتاوؿّعليهاّاىظةفلنّتولدّعائدّمقابلّالتكلفةّالبّءبتوزيعّا١تعرفةّبشكلّكف

 سادسا: تطبيق المعرفة

أفضلّّا١تنظمةّامتبلؾفّإا١تعرفةّوتطبيقهاّْتيثّّاستخداـإفّآخرّعمليةّمنّعملياتّإدارةّا١تعرفة؛ّىيّ
ىيّوسيلةّوليستّغايةّّأيّأفّا١تعرفةّ؛موضعّالتطبيقّماّدلّتوضعّىذهّا١تعرفةّئا،معرفةّوأحدثها،ّالّيعٍتّشي

ّللمنظمة،ّيفّا١تااريفّأوّاألمواؿّاليتّّّاالجتهادث٬ّتبّْتي ّوفعالية ّكفاءة ّيضمنّٖتقيق يفّتطبيقّا١تعرفة،ّٔتا
إذلّتطبيقًّّداّجبارةّلنشرّثقافةّمنظمةّتدعوكلفتهاّىذهّا١تعرفة،ّولتحقيقّذلك٬ّتبّعلىّا١تديرينّأفّيبذلواّجهّو

ّ.3فعاؿّللمعرفة
ّاإلش ٬ّتب ّا١تعرفة؛ ّإدارة ّعمليات ّعرض ّمًتابطةّبعد ّحلقات ّعن ّعبارة ّىي ّالعمليات ّىذه ّأف ّإذل ارة

إدارةّا١تعرفة،ّوبالتارلّفإفّضعفّإحدىّحلقاتّىذهّّعملياتّببعضهاّالبعض،ّتشكلّماّٯتكنّتسميتوّبسلسلة
ّعلىّفعاليةّىذهّالسلسلةّيفّالقياـّبدبلّيشكّّّ؛يشّكلّالسلسلةّٯتكنّأف ّورىاّعلىّأكملّوجوّلذلكلّخطرًا

ّكلّحل ّقةّمنّىذهّالسلسلةّاأل٫تيةّالبالغةّمنّأجلّٖتقيقّالغرضّالذيّأوجدتّمنّأجلو.٬تبّإعطاء
ّ

                                                 
 .59،ّص:سابقال مرجعالداسيّوىيبةّحسُت،1ّ
 .240،ّص:سابقال مرجعالالعلىّعبدّالستارّوآخروف،2ّ
 .13،ّص:سابقال مرجعال اللجنةّاالتقتااديةّواالجتماعيةّلغريبّأسيا،3
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 يقتصاداال للذ كاءالمبحث الثالث: اإلطار النظري 

ّ ّتقتااداالّالذّكاءيعترب ّلنظاـ ّا١تعرفة ّإدارة ّبعد ّالثاين ّا١تركب ّمنّسًتاتيجياإلّالذّكاءي ّالشق ّٯتثل ّفهو ،
ّ.ّللمنظمةّئةّا٠تارجيةالذيّيهتمّبالبيّسًتاتيجياإلّالذّكاء

 يقتصاداال للذ كاءالمطلب األول: اإلطار المفاىيمي 

ّئّتراحلّعديدةّتقبلّظهورهّيفّشكلوّالنهائي،ّسوؼّنتناو٢تاّفيماّيلي:ّتقتااداالّالذّكاءّمرّّ

 ي وأىم التعاريفقتصاداال للذ كاءأواًل: التطور التاريخي 

 ي قتصاداال للذ كاءالتطور التاريخي  – 1
السوؽ،ّوتقدّأوضحّفرناردّّاتقتااديّظهرتّمعّظهورّالتجارة،ّوالّسيماّظهورّتقتااداالّالذّكاءكرةّإفّفّ

(ّيفّالعديدّمنّالدراساتّاليتّتقاـّهباّحوؿّالقوةّا١تتزايدةّللمدفّالتجاريةّالكبَتةّمنFernard Braudelّبراوداؿّ)
ّ 15َّّالقرف ّالقرف ّوا١ت18َإذل ّإيطاليا ّيف ّا١تدف ّبُت ّا١تنافسة ّأف ّالتجاريةّ، ّا٢تجومات ّبداية ّكانت ّفلندا ّيف دف

 .1يّوحىتّالتزويرتقتاادوالتجسسّاال
يّيفّالفكرّالعسكريّالذيّيعتمدّعلىّٖتايلّا١تعلومةّمثّٖتليلها،ّتقتااداالّالذّكاءكماّظهرّماطلحّّّ

ّ ّيفّالفًتة ّّّاالستعماريةفربيطانيا ّمن ّوغَتىا ّا١تتوسط ّالبحر ّٖتالّعلىّا١تعلوماتّعنّمنطقة ّمنّكانت أسراىا
:ّأحد٫تاُّتىناؾّتوجهّ(ّأفFrank Bulingeّّبولينقّ)ّالحظّفرانكالبندتقية.ّبعدّذلكّويفّبدايةّالقرفّالعشرينّ

ّ ّواآلخر ّيؤكدافأ٧تلوسكسوين ّّياباين، ّجهاز ّوضع ّضرورة ّاجملاؿّّواستخبارايت استعبلمايتعلى ّيف ّفقط ليس
ّ.2يةّللدوؿتقتاادالعسكري،ّلكنّأيضاّيفّاجملاالتّاال

ّيّمنّخبلؿّالنقاطّالتالية:تقتااداالّللذّكاءكنّتتبعّالتطورّالتارٮتيّوٯت
-ّّ ّاألعماؿّ"1958سنة ّماطلحّذكاء ّكتاباتّلوفّ)Business Intelligence:ّظهرّوألوؿّمرة (Luhnّ"ّيف

ّكلّنظاـّتقتااداالّللذّكاءّاالذيّيعتربّأوؿّمنّتقدـّتعريفًّ ّلتسيَتّاألعماؿ،ّٔتعٌتّاتااؿيّحيثّعرفوّعلىّأنو:

                                                 
1
Christian Harbulot, Philippe Baumard, Perspective Historique de L’intelligence Economique, Revue 

Intelligence économique, le premier numéro, Paris, 1997, p : 17. 
2
Stéphane Goria, L’expression du problème dans la recherche d’information : application à un contexte 

d’intermédiation territoriale, Thèse doctorat aux sciences de l’information et de la communication, présentée 

le 02/01/2006, université Nancy 2, p19-20. 
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ّ ّٯتكن ّّّهاعتباّرأوسع ّللذّكاءكنظاـ ّتعريف ّٯتكن ّوعليو ّّالذّكاء، ّعلى ّالقدرة ّأنو ّعلى ّالادد ّىذا ّاستيعابيف
 .1ّالعبلتقاتّا١تتبادلةّبُتّاألحداثّاليتّٯتكنّأفّتسمحّبتوجيوّالفعل٨ّتوّا٢تدؼ

التنافسيّّالذّكاء١تاّيسمىّبّا(ّتعريفAldemًّ:ّمنّخبلؿّدراسةّجملموعةّمنّا١تؤسساتّتقدـّألدـّ)1959سنةّّ-
"Competitive Intelligenceّّعلىّأنوّ"ّعملياتّٚتعّوتفسَتّا١تعلوماتّحوؿّنشاطاتّا١تنافسُتّاٟتاليُتّأو"

 .2نقاطّضعفهمّأوّنقاطّتقوهتم"ّالكتشاؼاحملتملُتّ
ّ)1962سنةّّ- "ّوالذيّٯتكن١Environmantal Scaningّتاطلحّا١تسحّالبيئيّ"ّا(ّتعريفAlbaumًّ:ّتقدـّألبـو
ّاليقظةّ"ّعتبارالا ّكماّأفّكويتوفّ)La veilleأنوّيعربّعنّمفهـو (ّويفّنفسّالسنةCuytonّ"ّيفّاألدبياتّاٟتديثة،

ّ".Marketing Intelligenceالتسويقيّ"ّالذّكاءماطلحّّاستخدـأوؿ٦ّتنّ
ّكيليّ)1965سنةّّ-  .3يّيفّبريطانياتقتااداالّالذّكاء(ّبتأليفّأوؿّكتابّعنKellyّ:ّتقاـ
ّتقاـّىارولدّويلينسكيّ)1967سنةّّ- :Harold Wilenskyّّحديث ّبتقدًنّمفهـو يّويظهرّتقتااداالّللذّكاء(

ّكتابوّا١تسمىّبػ:ّ "ّوالذيّعرفوّعلىOrganisational Intelligenceّالتنظيميّ"ّالذّكاءذلكّبوضوحّمنّخبلؿ
 .4لقرارات"اّاٗتاذا١تعلومةّالضروريةّيفّسَتورةّّٖتليل،ّوبثّّّومعاٞتة،ّّوأنوّ"ّإشكاليةّٚتع،ّ

ّكتابّتقتااداالّالذّكاء:ّدخوؿ1981ّسنةّّ- ّالتسيَتّوذلكّبعدّنشر ّةسًتاتيجياإليّيفّبرامجّالتعليمّيفّعلـو
Michael Porter".5ّ"ّلااحبوّمايكلّبورترّ"The Competitive Strategyالتنافسيةّ"

-ّّ ّ)1989سنة ّوباركويتز ّكودماف ّمن ّكل ّتقدـ :Goodman and Berkowitzًّّكتاب ّٖتّا( ّعنواف ّالذّكاءت
العمليايت؛ّوالذيّيشَتّإذلّالقدرةّعلىّّالذّكاءفيوّالفرؽّبُتّّانَّ"ّوتقدّبيػStrategic Intelligenceّّ"ّسًتاتيجياإل

؛ّالذيّيشَتّإذلّالقدرةّعلىّإدارةّا١تعلومةّسًتاتيجياالّالذّكاءإدارةّا١تعلوماتّالعملياتيةّيفّإطار٤ّتيطّتنافسي،ّّو
٤ّّتيطّا١تنظمة.ةّللتأثَتّيفسًتاتيجياإل
-ّّ 1991ّسنة ّظهور ّبداية ّكلّمنّريبولتّومارتيٍتّتقتااداالّالذّكاء: ّعقبّالكتاباتّاليتّنشرىا يّيفّفرنسا
(Ribault and Martinet)6.ّ

                                                 
1
Sophie Larivet, Intelligence économique : acceptation française et multi dimensionnalité, 11

ème
 conférence de 

l’association internationale de management stratégique, 13-14-15 juin 2001, université Laval, Québec, p4. 
2
Stéphane Goria, op.cit. P: 30. 

3
 Ibid, p : 4. 

4
Sophie Larivey, op.cit. p : 30. 

5
Christian Harbulot, Philippe Baumard, Intelligence économique et stratégie des entreprises : une nouvelle 

donne stratégique, 5
éme

 Conférence annuelle de l’association internationale de management stratégique, le 14 

mai 1996, p 2. 
،ّا١تلتقىّالدورلّالسادسّحوؿّالذّكاءّاالتقتااديّوالتنميةّا١تستدامةّالذ كاء االقتصادي كمدخل لتفعيل وظيفة التسويق في المصارفأبوبكرّخوالد،6ّ

ّ.2012نوفمرب7ّّ-6شلف،ّاٞتزائر،ّيفّمنظماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّجامعةّال
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يّبفرنساّمنّطرؼّاحملافظةّالعامةّللتخطيط،ّتقتااداالّالذّكاء(ّحوؿMarterّ:ّتقدًنّتقريرّمارترّ)1994سنةّّ-
 .(Henri Marterإذلّرئيسّاللجنةّاليتّأعدتّىذاّالتقريرّوىوّىانريّمارترّ)ّةنسبّاالسموٝتيّهبذاّ

ّكرايوفّ)2113سنةّّ- يّوذلكّيفّتقتااداالّالذّكاء(٣ّتموعةّمنّاألفكارّوالرؤىّاٞتديدةّحوؿCrayonّ:ّتقدـ
حيثّيرتكزّىذاّ(،Jean-Pierre Raffarinّجوفّبيارّرفرافّ)ّأنداؾالتقريرّالذيّرفعوّإذلّالوزيرّاألوؿّيفّفرنساّ

يّوميادينّتطبيقو،ّا١تنافسة،ّمراجعةّسياسةّتقتااداالّالذّكاءالتقريرّعلىّٜتسة٤ّتاورّأساسيةّىي:ّالفاعلُتّيفّ
ّ.1يّواألتقاليمتقتااداالّالذّكاءي،ّتقتااداالّالذّكاءالتأثَت،ّالتكوينّيفّ

-ّّ ّتقاـّجويلتّ)2114سنة :Guilletّّبأْتاثّحوؿ ّاألخَتّوضعّمنّأجلّيّوأكدّأفّىتقتااداالّالذّكاء( ذا
ّ ّا١تعلومة ّوأكدّيفّّةسًتاتيجياإلٛتاية ّالقراراتّا١تتخذة، ّا١تؤسساتّيفّٖتسُتّنوعية ّلقادة اليتّتعطىّاإلمكانية

ّمنّا١تعطياتّوا١تعلوماتّاليتّتفيدّيفّتطورّا١تؤسساتّسهلةّوليستّصعبةّا١تناؿ.ّ%91نفسّالاددّأفّ
ّّّ ّنظاـ ّأف ّإذل ّاإلشارة ّسبق ّتقتااداالّالذّكاءكما ّبنظاـ ّتقوية ّصلة ّلو ّنظاـّّالذّكاءي ّأو العسكري

ّا١تيدافّّاالستخبارات ّإذل ّاٟترب ّميداف ّنقل ّمت ّعسكريا، ّتتحارب ّالدوؿ ّكانت ّبعدما ّأهنا ّحيث العسكرية،
ّالذّكاءيّوىوّتقتااديتناسبّوا١تيدافّاالّ،الذّكاءنوعّجديدّمنّّاستخداـي،ّلذلكّوجبّعلىّالدوؿّتقتااداال
ّاألوروبيةّمنهاكًّي،ّوإدرّاتقتااداال ّمنّالدوؿّوخاوصا ّوالياباف،ّسعتّيفّإعدادّّوّا ّاألمريكية الوالياتّا١تتحدة

ية،ّوىذاّتقتااد،ّٕتمعّبُتّا١تالحةّالعامةّوالتنميةّاالايًّاتقتاادسياساتّعامةّيفّمعاٞتةّا١تعلوماتّالذكيةّوا١تفيدةّ
ّ.2منّخبلؿ

ّمنّالدوؿّبتأسيسّشركاتّّ- ّعدد ّالتحليبلتّاالّسًتاتيجياإلّويّاادتقتاالّالذّكاءّباسمتقياـ يةّتقتاادإلجراء
ّ ّيف ّتطبيقاهتا ّسًتاتيجيإوٖتديد ّلتقدًن ّأو ّفيها، ّالنمو ّبنسب ّوللتنبؤ ّا١تنظمات، ّأعماؿ وتوفَتّّاالستشاراتات

ّا١تعلوماتّلاناعّالقرارات،ّوتضمّىدهّالشركاتّخرباءّوأكادٯتيُتّمتمرسُتّيفّٚتعّا١تعلوماتّوتنظيمهاّوٖتليلها.
يّداخلّا١تنظمات،ّمهمتهاّتوفَتّا١تعلوماتّالداعمةّلاناعةّالقرار،ّوتعتمدّتقتااداالّللذّكاءيلّوحداتّتشكّ-

ّ ّوالتخطيط ّالتفكَت ّيف ّخربة ّذوي ّمتمرسُت ّأفراد ّعلى ّالوحدات ّماادرّسًتاتيجياالىذه ّمع ّالتعامل ّويف ُت،
ّ ّيّوتقنياتو.تقتااداالّالذّكاءمتعددةّيفّٚتعهاّللمعلومات٦ّتاّأسهمّيفّتطويرّمفهـو

                                                 
1
 Frédérique Peguiron, Application de l’intelligence économique dans un système d’information stratégique 

universitaire : Les apports de la modélisation des acteurs, Thèse doctorat aux sciences de l’information et de 

la communication, présenté le 16/11/2006, université Nancy 2, p : 36. 
ا١تلتقىّالدورلّالسادسّحوؿّالذّكاءّاالتقتااديّوالتنميةّا١تستدامةّ،ّالذ كاء االقتصادي رىان لتسيير المؤسسات الحديثةخلفبلويّمشسّضيات،2ّ

 .2012نوفمرب7ّّ-6يفّمنظماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّجامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّ
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-ّّ ّبتدريس ّاٞتامعات ّمن ّالكثَت ّتقتااداالّالذّكاءبدأت ّمنهجاًّّسًتاتيجيواإلي ّوضع ّخبلؿ ّمن لطبلهبا،
ّيّيفّحياةّا١تنظمات.تقتااداالّالذّكاءمتخاااًّيفّذلك،ّإدراكاًّمنهاّبأ٫تيتوّوالدورّالكبَتّالذيّيلعبوّ

 يقتصاداال الذ كاءمفهوم  2
ّ.دّىناّأىمّالتعاريفّوأمشلهاّمعٌتنوّرّوّي،اادتقتاالّالذّكاءلقدّتعددتّتعاريفّ

(،Harold Wilenskyّ،ّمنّتقبلّىارولدّويلينسكيّ)1967يّسنةّتقتااداالّللذّكاءكافّأوؿّتعريفّتقدـّ
ّكتابوّ ّكالتارل:ّ"l’intelligence Organisationnelleّالتنظيميّ"ّالذّكاءوذلكّيف يّتقتااداالّالذّكاء"ّوتقدّعرفو

ةّللمنظمة،ّا١تخزنةّوا١تنتجةّيفّإطارّتقانوينّمنّسًتاتيجياإليةّّوتقتااداليتّٗتدـّاألىداؼّاالّىوّنشاطّإنتاجّا١تعرفة
ّ.1ماادرّمفتوحة"

(ّ ّمارتر ّبرئاسة ّبفرنسا، ّللتخطيط ّالعامة ّاحملافظة ّتقدمت ّحُت Marterّيف ّسنة ّتقريرىا ّويعترب1994ّ( ،
ي،ّْتيثّيعرفوّعلىّأنو:ّ"ّتقتااداالّللذّكاءّي،ّأوؿّتعريفّعلميتقتااداالّللذّكاءالتقريرّّتضّمنوالتعريفّالذيّ

ّلؤلعوافّاال ّا١تفيدة ّوبثّا١تعلومة ّمعاٞتة، ّبالبحث، ّاألعماؿّا١ترتبطة ّالنشاطاتّتقتااد٣تموعة ٥ّتتلفّىذه يُت،
ّكلّضماناتّاٟتمايةّاألساسية١ّتمتلكاتّ ّا١تنظمةّيفّظلّأحسنّالظروؼّسواءموجهةّبطريقةّشرعيةّمعّتوفَت

ّ.2دةّأوّالتكلفة"منّحيثّالوتقت،ّاٞتّو
ّّ(ّ ّعرؼّأربيلو ّمنّأجلّتقتااداالّالذّكاء(Arbiloكما ّالبحثّوتفسَتّا١تعلوماتّا١تتاحة ّمنهجية يّبأنو

ّ.3تفعيلهاّيفّعمليةّصنعّالقرار
يّليس٣ّتردّفنّا١تراتقبة،ّولكنوّعمليةّتقتااداالّالذّكاء(ّفَتيّأفPhilippe Baumardّأماّفيليبّباوماردّ)

ّوالغرضّمنوّىوّالربطّبُتّالعديدّمنّاجملاالتّوا١تيادين٠ّتدمةّاألىداؼّّداـستخىجوميةّودفاعيةّال ا١تعلومة،
ّ.4للمنظمة،ّْتيثّأنوّوسيلةّللربطّبُتّالنشاطّوا١تعرفةّللمنظمةّةسًتاتيجياإلّوالتكتيكيةّ

اليتّّيّىوّعبارةّعنّٚتلةّالعملياتتقتااداالّالذّكاءّفّّإريفّالسابقةّالذكرّٯتكنّأفّنقوؿّمنّخبلؿّالتعا
ّٔتاّ ّالقرار ّصانعي ّمتناوؿ ّيف ّوجعلها ّتقانوين ّبأسلوب ّللمنظمة، ّاحمليطة ّالبيئة ّمن ّا١تعلومات ّٚتع ّإذل هتدؼ

ّالقرارّا١تناسبّللمنظمة.ّاٗتاذيساعدىمّعلىّ
ّ

                                                 
1
Sophie Larivet, op.cit. P: 30. 

2
Frédérique Peguiron, op.cit. P: 36. 

3ّّ ّبلغنو، ّنموذج لتطبيق الذ كاء االقتصادي في منظمات األعمال الحديثة كترونيةاإللالمؤسسات ٝتية ّالذّكاءّ، ّحوؿ ّالسادس ّالدورل ا١تلتقى
 .2012نوفمرب7ّّ-6معةّالشلف،ّاٞتزائر،ّاالتقتااديّوالتنميةّا١تستدامةّيفّمنظماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّجا

4- Christian Harbulot, Philippe Baumard, op.cit. P: 06. 
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 يقتصاداال الذ كاءثانيا: خصائص وأىمية 

 يقتصاداال الذ كاءخصائص  -1
ّّ ّالتكتيكيتقتااداالّالذّكاءيهتم ّالتفاعل ّبوّّسًتاتيجياإلّوّيّبدراسة ّالنشاطّا١تعنية ّمستويات ّكافة بُت
ّّانطبلتقاًّ ّالقاعدة ّ-للمنظمةّالداخليا١تستوىّّ–من ّبا١تستوياتّالوسطى ّمرورًا ّللمنظّ–، ّا٠تارجية ،ّ-ةمالبيئة

إذلّا١تستوياتّاألعلىّمنهاّعلىّا١تستوىّالدورل،ّومنّبُتّّوحىتّ-الدولةسياساتّ-وصوالًّإذلّا١تستوياتّاألعلىّ
ّيّنذكر.تقتااداالّالذّكاءئصّخاا

ّالقرار؛ّاٗتاذوالتكتيكيّللمعلومةّذاتّا١تزاياّالتنافسيةّيفّعمليةّّسًتاتيجياإلّستخداـاالّ-ّّّ
ّيُت؛تقتاادوجودّإدارةّتقويةّلتنسيقّجهودّاألعوافّاالّ-ّّّ
ّوجودّعبلتقاتّتقويةّبُتّا١تؤسساتّواٞتامعاتّواإلداراتّا١تركزيةّواحمللية؛ّ-ّّّ
ّٚتاعاتّالضغطّوالتأثَت؛ّتشكيلّ-ّّّ
ّيةّوالقانونية؛تقتاادإدماجّا١تعارؼّالعلمية،ّالتقنية،ّاالّ-ّّّ
ّالسريةّيفّنشرّا١تعلوماتّواٟتاوؿّعليهاّبأساليبّشرعية.ّ-ّّّ
 يقتصاداال الذ كاءأىمية  -2

ّلرفعّمستوىّتقدراهتاّالتنافسيةّو٤تاولةّإ٬تادّأساليب٥ّتتلف ةّللوصوؿّتسعىّمعظمّا١تنظماتّيفّالعادلّاليـو
ة٢ّتذهّالتغَتاتّاليتّيكوفّاستجابتقراراتّسريعة،ّصحيحةّوحاٝتة،ّّاٗتاذإذلّرضىّالزبائن،ّويتطلبّىذاّالعملّ

ّ ّا١تنطلقّتأيتّاأل٫تيةّالكربى١ّتفهـو يّالذيّتقتااداالّالذّكاءمعظمهاّغَتّمتوتقعّوغَت٤ّتسوبّالنتائج،ّمنّىذا
ّالعملّالّاستيعابيساعدّعلىّ ّنتيجةّالوضعّالسائدّلبيئة ّتعقيدًا ّواليتّأضحتّأكثر ّا١تنافسة يتّتتافّبشدة

سرعةّالتغَت،ّلذلكّتسعىّا١تنظماتّإذلّٖتسُتّموتقعهاّيفّبيئةّالعمل،ّمنّأجلّالرفعّمنّتنافسيةّا١تنظمة.ّوتقدّ
يّتقدّسهلتّعمليةّالتخطيطّنتيجةّللدعمّالذيّتقتااداالّالذّكاء(ّأفّعمليةPeter Drukerّ)ّدراكرأشارّبيًتّ

ّكبَتّوشفاؼّومتقدموّ ّكفاءةمنّخبلؿّتوفَتّا١تعلوماتّبشكل إفّتطويرّعمليةّّ،ّمثرفّليكوفّمتخذّالقرارّأكثر
التخطيطّبشكلّواضحّوملحوظّ٭تتاجّأفّيستخدـّا١تخططوفّمعرفتهمّوأفّيوسعوىأّتساعدةّأنظمةّا١تعلوماتّ
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يّيفّتقتااداالّالذّكاءنّأفّنلخصّأ٫تيةّيّوإدارةّا١تعرفة،ّوٯتكتقتااداالّالذّكاءوأفّيعملواّعلىّٖتقيقّاٞتمعّبُتّ
ّ:1النقاطّالتالية

هاّمنّخبلؿّتوظيفّالتقانةّاستخدامّوّواسًتجاعهاتوفَتّا١تعلوماتّوالبياناتّاليتّٖتتاجهاّا١تنظمةّوخزهناّّ-
ّوأنظمةّا١تعلوماتّالبلزمة؛

ّالوضعّالسائدّلبيئةّالعملّومتغَتاهتاّوٖتديدّالفرصّا١تتاحة؛ّاستيعابتساىمّيفّّ-
ّللمعلوماتّوالبياناتّبشكلّسهلّوواضح؛ّانسيابيةتوفَتّّ-
ّاألمثلّللوتقتّواجملهودات؛ّستغبلؿتساىمّيفّاالّ-
ّوا١تعلوماتّّ- ّا١تخزنة ّا١تعلومات ّبُت ّالدمج ّخبلؿ ّمن ّللمعلومات ّالاحيح ّالتفسَت ّإ٬تاد ّيف ا١تساعدة

ّا١توجودةّيفّأنظمةّإدارةّا١تعرفة؛
ّاألداءّاإلداريّوخلقّالتنسيقّا١تطلوب؛تساىمّيفّٖتقيقّالتكاملّلنظاـّّ-
ّي؛تقتااداالّالذّكاءالقراراتّالاحيحةّوتوفَتّالشفافيةّاليتّيوفرىاّنظاـّّاٗتاذا١تساعدةّيفّّ-
ّالقرار؛ّاٗتاذعلىّاألفرادّوتعزيزّالعملّا١تؤسسايتّيفّا١تنظمةّوبشكلّخاصّعمليةّّعتمادتقليلّاالّ-

الذيّٯتكنّأفّّاالٕتاهتدامةّللوضعّالسائدّيفّبيئةّاألعماؿ،ّو٤تاولةّتوتقعّيساعدّعلىّا١تراتقبةّاللحظيةّوا١تسّ-ّّّ
الفرصّاليتّٯتكنّأفّتظهر،ّوٕتنبّا١تخاطرّاليتّٯتكنّأفّتفرزىاّبيئةّاألعماؿ،ّوكلّّواتقتناصيأخذه٣ّتاؿّالعمل،ّ

ّ.2ذلكّمنّأجلّٖتسُتّوتقويةّموتقعّا١تنظمةّيفّبيئتهاّالتنافسيةّوفقّتقدرةّتنافسيةّمستدامة
ّالباحثّالفرنسيّسويفّلريفاتّ) ّهبا ّتقاـ ّمنSophie Larivetّوحسبّدراسة ّمكونة ّعلىّعينة )113ّ

ّ:3موظفّكانتّالنتائجّكالتارل211ّمؤسسةّصغَتةّومتوسطةّاليتّتوظفّأتقلّمنّ
ّ؛%21بنسبةّّاتقتااديّالذّكاءمشروعاتّصغَتةّتطبقّّ-
ّ؛%37مشروعاتّصغَتةّتطبقّاليقظةّبنسبةّّ-
ّ،%42يّبنسبةّتقتااداالّالذّكاءةّغَتّمدركةّأل٫تيةّمشروعاتّصغَّتّ-

                                                 
ذكاء األعمال منهجية لتطوير العمليات اإلدارية في منظمات األعمال: محاولة لبناء نموذج عبدّالعزيزّبدرّالنداوي،ّجاسرّيعقوبّالنسور،1ّّ

ّاإلدارية،ّجامعةّالزيتونةّاألردنية،ّّ،ّا١تؤ٘ترّالعلميّالسنويّاٟتاديمقترح ّكليةّاالتقتاادّوالعلـو أفريل26ّّ-23عشر:ّذكاءّاألعماؿّواتقتاادّا١تعرفة،
 .ّبالتارؼ.2012

،ّا١تؤ٘ترّالعلميّالسنويّاٟتاديّعشر:ّذكاءّاألعماؿّدور سياسة التشغيل في تحقيق التنمية البشريةبرحومةّعبدّاٟتميد،ّمهديدّفاطمةّالزىراء،2ّّ
ّاإلدارية،ّجامعةّالزيتونةّاألردنية،ّواتق ّكليةّاالتقتاادّوالعلـو  .ّبالتارؼ.2012أفريل26ّّ-23تاادّا١تعرفة،

3ّّ ّذكاءّدور الذ كاء االقتصادي في تحسين تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطةماطفىّبودرامة، ّالعلميّالسنويّاٟتاديّعشر: ّا١تؤ٘تر ،
ّكليةّاالتق ّاإلدارية،ّجامعةّالزيتونةّاألردنية،ّاألعماؿّواتقتاادّا١تعرفة،  .ّبالتارؼ.2012أفريل26ّّ-23تاادّوالعلـو
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ّوجدّأهنا:ّاتقتااديّالذّكاءوا١تشروعاتّالاغَتةّوا١تتوسطةّاليتّتطبقّ
ّألنظمةّا١تعلوماتّوخاصةّاألنًتنتّوبرامجّاإلعبلـّاآلرلّا٠تاصة؛ّاستعماالًّىيّاألكثرّّ-ّ

ّذّأىدافها؛األكثرّتشاركيّمنّأجلّتنفيّسًتاتيجياالىيّاليتّتطبقّا١تنهجّّ-
ّية؛استمراّرىيّاألكثر٧ّتاحاًّواألكثرّّ-
 يّليسّمرتبطّْتجمهاّأوّطبيعةّنشاطها.تقتااداالّالذّكاءّاستعما٢تاوأفّّ-

 يّللمؤسسةّيفّا١تخططّالتارل:تقتااداالّالذّكاءوٯتكنّأفّنلخصّماّٯتكنّأفّ٭تققوّ
 

 

 

 

 االقتصادي للمؤسسة ءالذ كاماذا يحقق يوضح : 4الشكل رقم 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي للمؤسسةماذا يجلب الذ كاء االقتصاد

التكيفّمعّالقواعدّاٞتديدةّ
 للسوؽ

 التهديداتّٛتايةّا١تؤسسةّمن ا١تتاحةّالفرصّاغتناـ

 يّإذلّالذّكاءّاالتقتاادنتقاؿّمنّتطورّاال
 ي.إسًتاتيجبناءّنظاـ٥ّتابرايتّ

 ّتوتقعّالتغَتاتّالاناعية.يكوفّتوتقعيا: 

 اإلسًتاتيجيّ:ّيفّدعمّالفكريكوفّفعاال 

 تكوفّاستجابة:ّلتسيَتّاألزمات. 

عملياتيةّّيّيقدـّحلوؿّتقنيةالذّكاءّاالتقتااد
للتكيفّمعّظروؼّكلّمؤسسةّللسماح٢ّتاّ

بالتفاعلّمع٤ّتيطهاّبتشغيلّفعاليةّاليقظة،ّّ
،ّوتوفر٢ّتاّالوعيّ(Lobbying)كسبّالتأييدّ
 هتددىا.ّباألخطارّاليت

لذا٬ّتبّأفّ
 يكوفّ:

ٓتلقّيفّا١تؤسسةّوحدةّاستخباريةّوسهولة/سرعةّيفّاألنظمةّا١تساعدةّللتحليلّويفّاٗتاذّالقراراتّّىذاّماّيسمح
 اإلسًتاتيجيةّٔتاّ٭تققّالسبقّوالتفوؽّللمؤسسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Nabila Sahnoune, Introduction à la démarche d’Intelligence économique dans l’entreprise, Séminaire de 

sensibilisation à l’intelligence économique et à la veille stratégique,  Alger, Hôtel El Aurassi, Algérie, 23.12.2008, p: 03. 
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 يقتصاداال الذ كاءثالثاً: وسائل ومنصات 

 يقتصاداال الذ كاءوسائل  -1
ّثيّيفّالعادل،ّحيتقتااداالّالذّكاءكافةّالظروؼّلنموّعملياتّّّواالتااؿلقدّىيأتّتكنولوجياّاإلعبلـّ

يّمنّتقبل٥ّتتلفّتقتااداالّالذّكاءإذلّتبٍتّّأدىّالتطورّالرىيبّيفّعادلّاٟتواسيبّوطرائقّٚتعّا١تعلوماتّوالتحليل
ّنظاـ1ّا١تؤسساتّوا٢تيئات ّ:2ئّتهاموّمنّخبلؿّٚتلةّمنّالوسائلّأوّاألدواتّالتاليةتقتااداالّالذّكاء،ّويقـو

 ملمح نوايا وقدرات المسيرين -
وإلعدادّا١تلمحّالقرارّلديهم،ّّاٗتاذيسمحّبالتنبؤّبقراراتّىؤالءّوبتحديدّالعواملّاليتّتؤثرّعلىّإجراءاتّ

ّسبعة٤ّتدداتّىي:ّعتبارلااحبّالقرار٬ّتبّاألخذّبعُتّاالّالنفسي
ّأ٪تاطّالقيادة؛ّ-
ّالثقافات؛ّ-
ّا١تساراتّا١تهنية؛ّ-
ّالكفاءات؛ّ-
ّا١تيوالت؛ّ-

كماّيتمّٖتليلّىذهّاحملدداتّيفّظلّمناخّا١تنظمةّاٟتارلّوا١تستقبليّمنّوجهةّنظرّالتكاليف،ّالتكنولوجياّ
ّإلدارةّوالعمليات.ا١تتاحة،ّا

 (Benchmarking) مقاربة المرجعيةالّ-
وىيّعبارةّعنّتقنيةّتسمحّبالتعرؼّعلى٤ّتدداتّالكفاءةّالعاليةّألحسنّا١تؤسساتّيفّنفسّالقطاع،ّ

ّوتطبيقّماّيستخلصّمنهاّمنّدروس.
 المستقبلية ةستراتيجياإلتحليل  -

ّكذاّالفرصّوالتهديداتّاليتّٖتيطّبا١تؤسسة.١تعرفة٥ّتتلفّنقاطّالقوةّوالضعفّّوّالسعيويقادّمنّذلكّ
ّ
ّ

                                                 
1ّّ ّمراحل الذ كاء االقتصادي ووسائلوبنّعوارلّحناف، ّيفّمنظماتّاألعماؿّ، ّا١تستدامة ّاالتقتااديّوالتنمية ا١تلتقىّالدورلّالسادسّحوؿّالذّكاء

 .2012نوفمرب7ّّ-6اٟتديثة،ّجامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّ
2
 Fuld  Leonard, the new competitor intelligence: the complete resource for fiding, analyzing and using 

information  about your competitors, John Wiley, New York , 1995, p:482. 
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 ات التنافسيةستراتيجياإلتوقع ّ-
(ّ ّفولد ّوالتنظيمات،Fuldّيقًتح ّاللوائح ّالتوارل: ّعلى ّوىي ّللمؤسسة ّاألربعة ّاحمليطة ّالقوة ّٖتليل )

القدرةّالشرائيةّّارتفاعّ-الزبائنّّوأخَتاًّ،ّ-ّواالندماجعملياتّالشراكةّّ-لوجيا،ّالتغَتاتّيفّتقطاعّالنشاطّالتكنّو
ّ.-للزبائن

ّدخال منتج جديدإتوقع ّ-
Fuldّيقًتحّفولدّ) ؛ّويقادّبذلكّمتابعةّالنشاطاتّالعملياتيةTimeliningّ(ّيفّىذاّاإلطارّماّيسمىّبػ

ّللمؤسساتّوالتعرؼّعلىّا١تعلوماتّالنإتةّوٖتليلها.
 تحليل التكاليف -

ّ ّكأداة ّعلىّا١تيزانية ّا١تقاربةّيفّالًتكيزّويعتمدّاحملللّللتكاليفّىنا ٖتليلية،ّويتمثلّالعنارّاألساسي٢ّتذه
ّكشراءّا١تعدات،ّالبناياتّوالتجهيزّوالتكاليفّاإلدارية.  علىّالنقاطّاٟترجة

ّكلّمؤسسةّترجحّأ أّتاّيتوافقّوإمكانياهتاّأوّو٦ّتكنّتطورّالوسيلةّا٠تاصةّهبوٕتدرّاإلشارةّىناّإذلّأف
ّالقطاعّالذيّتنشطّفيو.

 (Business Intelligence Platformsي )قتصاداال كاءالذ  منصات  -2
ّ ّلنظاـ ّأمثل ّتشغيل ّأجل ّتقتااداالّالذّكاءمن ّّواالستفادةي، ّعن ّالناٚتة ّالفوائد ّمن ّاستخداـالعظمى
ّبّاالتقنياتّا١تتعلقةّبو،٬ّتبّجعلوّمتاح بنيةّٖتتيةّمناسبةّوتقادرةّعلىّٖتقيقّإجراءاتّّاستخداـ١تنّ٭تتاجّإليو،

ّالذّكاءا١تنااتّأوّاألرضيةّعلىّىذهّالتقنياتّالواجبّتوفرىاّلكيّيشغلّنظاـّّمساي،ّويطلقّتاادتقاالّالذّكاء
 :1يّالتقنياتّالتاليةتقتااداالّالذّكاءمنااتّّتتضمنيّبأتقاىّكفاءةّوفعالية٦ّتكنتُت،ّولذلك٬ّتبّأفّتقتااداال
   ( Data Ware house Databasesقواعد المعطيات الخاصة بمخازن المعطيات ) - أ

ّ ّيدعم ّأف ّاألبعاد،ّتقتااداالّالذّكاء٬تب ّوا١تتعددة ّالعبلتقاتية ّا١تعطيات ٥ّتازف ّمعطيات ّتقواعد ّالنمطي ي
إضافةّإذلّذلك٬ّتبّأفّتدعمّ٪تاذجّالتخزينّالوصوؿّالشفاؼّإذلّا١تعطياتّأوّالقريبّمنّالشفاؼ،ّوذلكّيفّ

ّأيّمكافّيتمّٗتزينهاّفيو.
ّ
ّ

                                                 
العلميّالسنويّاٟتاديّعشر:ّذكاءّاألعماؿّواتقتاادّا١تعرفة،ّّالداويّالشيخ،ّشتاٖتةّعائشة،ّتدعيمّالتنافسيةّعنّطريقّالذّكاءّاالتقتاادي،ّا١تؤ٘تر1ّّ

ّاإلدارية،ّجامعةّالزيتونةّاألردنية،ّ  .ّبالتارؼ.2012أفريل26ّّ-23كليةّاالتقتاادّوالعلـو
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 المعالجة التحليلية الفعالة - ب
ّا١ت ّتعترب ّعمل ّضمن ّأساسيًا ّمكونًا ّالفعالة ّالتحليلية ّاألكثرّتقتااداالّالذّكاءعاٞتة ّالتقنية ّتعترب ّفهي ي،

إلجراءّالتحليبلت،ّحيثّتزودناّمناةّعملّاستخدام يّبإمكانيةّدعمّا١تعاٞتةّالتحليليةّالفعالةّتقتااداالّالذّكاءاًّ
ّا ّالتحليلية ّا١تعاٞتة ّدواؿ ّإذل ّباإلضافة ّمعطياهتا، ّتقواعد ّضمن ّوواجهات ّبنائهاّاستخداملفعالة ّإمكانية ّمع ها،

 وإدارهتا.
 التنقيب في المعطياتّ–ّج

يّدعمًاّلتقنياتّالتنقيبّيفّا١تعطيات،ّوٓتاصةّتلكّاليتّتقتااداالّالذّكاء٬تبّأفّتتضمنّمنااتّعملّ
واسعاًّمنّا٠توارزمياتّاليتّٯتكنهاّالعملّمعّا١تعطياتّا١توجودةّيف٥ّتازفّ ّا١تعطيات.تقدـّلنا٣ّتاالًّ

 الواجهات-د
ّ ّعمل ّمناات ّتزودنا ّأف ٥ّتازفّتقتااداالّالذّكاء٬تب ّمعطيات ّتقواعد ّأجل ّمن ّمفتوحة ّبواجهات ي

ا١تعطيات،ّوا١تعاٞتةّالتحليليةّالفعالة،ّوالتنقيبّيفّا١تعطيات،٬ّتبّأفّ٘تتثلّىذهّالواجهاتّللمقاييسّالعا١تيةّلكيّ
ّي.تقتااداالّالذّكاءيبلتّمنااتّعملّيسهلّشراؤىاّوبناءّالتطبيقاتّاليتّتستخدـّتسه

 البناء واإلدارة قدرات-ىـ 
٬تبّأفّتدعمّمنااتّالعملّإمكانيةّبناءّوإدارة٥ّتازفّا١تعطيات،ّأيّأفّىذهّا١تناات٬ّتبّأفّتوفرّ
ّكما٬ّتبّأفّتتضمنّإمكانياتّالبناء،ّالقدرةّعلىّتنفيذّ٪تاذج٥ّتازفّ للمنظمةّماّيسمىّبقدراتّالبناءّواإلدارة،

ونقلّوٖتويلّوتنظيفّا١تعطياتّا١توجودةّيفّا١تاادرّالعملياتية،ّمعّإمكانيةّإجراءّعملياتّّواستعماؿعطيات،ّا١ت
ّاًّعلىّ٪تاذجها.اعتمادالتحميلّاألوليةّوالتحديثّا١تتزايد١ّتخازفّا١تعطياتّوذلكّ

عطياتّا١توجودةّكما٬ّتبّدعم٣ّتاؿّواسعّمنّماادرّا١تعطياتّٔتاّفيهاّتقواعدّا١تعطيات،ّوا١تلفات،ّوا١ت
ّكما٬ّتبّأفّتكوفّتقابلةّللتوسيعّمنّ ّالرب٣تياتّا١تعروفة،ّأماّتقدراتّالتحويلّفيجبّأفّتكوفّتقويةّومرنة، يفّحـز

ّكافةّا١تاادرّوا١تستخدمُتخبلؿّلغاتّالرب٣تة،ّأماّإمكانياتّاإلدارةّفيجبّ ،ّوا١تعطيات،ّواإلجراءاتّأفّتغطي
ّضمنّٚتيعّمنااتّالعمل.

 يقتصاداال الذ كاءعناصر المطلب الثاني: 

ّكنظاـّمنّثبلثةّعناصرّأساسيةّوىي:ّاليقظةّتقتااداالّالذّكاءيتكوفّّ ؛ّاٟتمايةّأوّاألمنّةسًتاتيجياإلي
ّكماّىوّمبُتّيفّالشكلّالتارل: ّوالعنارّالثالثّواألخَتّوىوّعنارّالتأثَت،
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 دياالقتصا الذ كاءمكونات يوضح : 5الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: M. Boudjemia, Intelligence économique: concepte, définition et mode opératoire, séminaire de sensibilisation à 

l’intelligence économique et à la veille stratégique, Algérie, 23 décembre 2008. 

 

 ةجيستراتياالالمفاىيمي لليقظة  اإلطارأواًل: 

 ةستراتيجياإلتعريف اليقظة  -1
ّكلمةّ"اليقظة"ّمأخوذةّمنّّ،ّنبُتّأوالًّةسًتاتيجياالتقبلّأفّنتطرؽّإذلّتعريفّاليقظةّ ّكلمةّ"اليقظة"، مفهـو

منّاجملاؿّالطيبّو٣تاؿّعلمّالنفسّفإفّاإلنسافّيكوفّيفّّانطبلتقاًّ"ّواليتّتعٌتّالسهر،ّّوVeilleا١تاطلحّالبلتيٍتّ"
ّ:1تّالثبلثّاآلتيةحالةّواحدةّمنّاٟتاال

-ّّ  ؛Etat de Sommeilإماّيفّحالةّنـو
ّ؛Etat de Rêveإماّيفّحالةّحلمّّ-
ّ.Etat de Veilleإماّيفّحالةّيقظةّّ-

ّستمرارويفّاٟتالةّاألخَتةّاليتّتطابقّحالةّالوعيّتكوفّاٟتواسّمتفتحةّعلىّما٬ّتريّحو٢تاّوالرغبةّيفّاال
ّاليقظةّإذلّّانتبوافّأيّيفّحالةّالوعىّىذه،ّونقوؿّ"تيقظ"ّاإلنس لشيءّماّوأخذّاٟتيطةّمنو،ّومنوّمتّنقلّمفهـو

ّكانتّعلىّدرايةّومتابعةّٔتاّ٭تالّيف٤ّتيطهاّمنّتطوراتّ ا١تؤسسة،ّإذّٯتكنّالقوؿّعنّمؤسسةّأهناّيقظةّإذا
ّالوعيّّاستماعوتغَتاتّويفّ راراتّوالقياـّالقّاٗتاذأوّا١تتابعةّٯتكنهاّمنّّواالستماعلئلشاراتّالاادرةّمنو،ّىذا

                                                 
1
 M. Boudjemia, Intelligence économique: concepte, définition et mode opératoire, séminaire de sensibilisation à 

l’intelligence économique et à la veille stratégique, Algérie, 23 décembre 2008. 

 يقتصاداال الذ كاء

 لتأثير في المحيطا
ّلوّأثرّعلىّبعضّّّ

األعضاءّيفّاحمليطّللتأثَتّ
 علىّاحمليطّلااحلّا١تؤسسة.

ّة؛ّاليقظةّالتنافسيّ-
ّاليقظةّالتكنولوجية؛ّ-
ّاليقظةّالتجارية؛ّ-
اليقظةّٔتختلفّّ-

 أنواعها.

 أوأمن المؤسسةحماية 

ٛتايةّا١تعلوماتّا٠تاصةّّّ
با١تؤسسةّضدّا١تخاطرّ

غَتّّالتسربّوّا٠تارجية
 .اإلراديّأوّذوّالنيةّالسيئة

 نأو األم الحماية ةاإلستراتيجي اليقظة التأثير
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ّ ّأف ّكما ّا١تناسبُت، ّوالوتقت ّبالكيفية ّا١تناسبة ّّاستخداـباألفعاؿ ّمفهـو ّعن ّناتج ّالفرنسية ّباللغة ّا١تاطلح ىذا
ا١تراتقبةّبالرادارّوىذاّٟتمايةّمنطقةّما،ّويقادّبا١تراتقبةّيفّميدافّالتسيَت؛ّذلكّالعملّا١تنظمّوا١تستمرّلرصدّبيئةّ

ّا١ت ّعن ّبالكشف ّيهتم ّالذي ّمارتيناتّا١تؤسسة ّمن ّكل ّوضح ّوتقد ّ٪توىا، ّعلى ّسريعًا ّتأثَتًا ّتؤثر ّاليت علومات
ّكتاهبماّعنMartinet and Martinّومارتُتّ) ّتقتااداالّاالستخبارات(ّيف ّٝتاهّبرادارّرالرادايةّأفّىذا ّكما ّأو

م،ّولكنّاليقظة؛ّيعملّعلىّمراتقبةّمستمرة١ّتنطقةّما،ّوىدفوّإشعارّاألشخاصّا١تسؤولُتّعنّأيّخطرّيدا٫ته
ىذاّالرادارّالّيكفيّلوحدهّحيث٧ّتدّىناؾّنوعّآخرّمنّالراداراتّوىوّرادارّا١تتابعة،ّفإذاّأطلقّالرادارّاألوؿّ
اإلنذارّتقاـّالرادارّالثاينّيتتبعّمادرّاإلنذارّهبدؼّالتعرؼّعليوّوٚتعّا١تعلوماتّا٢تامةّعنو،ّوٕتدرّاإلشارةّإذلّ

ّ ّاليقظة ّبا١تّارتبطأفّمفهـو ّالتكنولوجيةّيفّحُتّيفّأوروبا ّاألمريكيةّّارتبطعلومة ّيفّالوالياتّا١تتحدة مفهومها
لكلمةّاليقظةّللتعبَتّعنّاليقظةّيفّمسارّالزمنّا١تاضيّواٟتاضرّّةسًتاتيجياإل،ّوتقدّمتّإضافةّماطلح1ّبا١تنافسة

ّ ّتعاريفّلليقظة ّوتقدّتقدمتّعدة ّلكيّنكوفّعلىّتاّوّةسًتاتيجياالوا١تستقبلي، ّمنها ّنذكرّٚتلة ١ّتفهـو ّعاـ ر
ّ.ةسًتاتيجياالاليقظةّ

ّكولدّوستيفافّتقيز،ّاليقظةّ القراراتّبا١تراتقبةّوالتحليلّّاٗتاذبأهناّنظاـّيساعدّيفّّةسًتاتيجياإلعرؼّدافيد
ّاال ّوا١تؤثرات ّالتكنولوجي ّالتقٍت، ّالعلمي، ّوالفرصّتقتاادللمحيط ّالتهديدات ّلكشف ّوا١تستقبلية ّاٟتاضرة ية

ّ.2أوّعلىّالقراراتّا١تهمةّةسًتاتيجيإعلىّا١تعلومةّاليت٢ّتاّصفةّّةسًتاتيجياإلظةّالتطورية،ّحيثّتركزّاليق
ّتعرؼّاليقظةّ ّعمليةّّةسًتاتيجياإلكما ّاليتّتتبعّبالتوزيعّّاستباتقيةعلىّأهنا ١تراتقبةّوٖتليل٤ّتيطّا١تؤسسة،

ّ.3سًتاتيجيالاالقرارّّاٗتاذيفّّاستعما٢تاوا١تعاٞتةّبدتقة،ّمنّأجلّّةوسّللمعلوماتّا١تنتقاا١تدّر
كانتّىذهّا١تعلومةّّىّا١تعلومةّبافةّمستمرةّسواءلةّعلىّأهناّعمليةّالبحثّعسًتاتيجياإلتعرؼّاليقظةّ

ثرّّؤماّلوّعبلتقةّبا١تؤسسةّأو٤ّتيطهاّوٯتكنّأفّيّتكنولوجيةّوكلّيةّأوّسياسيةّأوّعلميةّأواجتماعأوّّةسًتاتيجيإ
ّعنّاحمليطّالداخليّّعليها؛ّفهيّعمليةّٚتعّومعاٞتةّوٗتزينّا١تعلومات ّالاادرة وكلّاإلشاراتّالقويةّوالضعيفة

ّ.4وا٠تارجيّللمؤسسة

                                                 
1
 Ibid. 

،ّا١تؤ٘ترّالعلميّالسنويّاٟتاديّعشر:ّوذكاء األعمال في منظمات األعمال الجزائرية اإلستراتيجيةواقع اليقظة نعيمةّغبلب،ّزغيبّمليكة،2ّّ
ّكليةّاالتقتاا ّاإلدارية،ّجامعةّالزيتونةّاألردنية،ّذكاءّاألعماؿّواتقتاادّا١تعرفة،  .ّبالتارؼ.2012أفريل26ّّ-23دّوالعلـو

3
 Institut innovation informatique entreprise (3IE), La veille stratégique ; les yeux et les oreilles de votre 

entreprise, 2001, p : 08. 
 ؼ.بالتاّر،ّالسابق لمرجعاّنعيمةّغبلب،ّزغيبّمليكة،4ّ
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للمؤسسة،ّتركزّعلىّٖتسُتّتنافسيةّا١تؤسسةّّةسًتاتيجياإلكماّتعرؼّعلىّأهناّأسلوبّمنظمّيفّاإلدارةّّّ
ّا١ت نهجّيساىمّيفّمنّخبلؿّٚتعّومعاٞتةّا١تعلوماتّونشرّا١تعرفةّا١تفيدةّٔتاّيسمحّيفّالتحكمّيف٤ّتيطها،ّىذا

ّ.1القراراتّيستعملّوسائلّمعينة،ّبتجنيدّالعماؿّويركزّعلىّنشاطّالشبكاتّالداخليةّوا٠تارجيةّاٗتاذ
ّهباّفريقّمنظمّومتناسق،ّّةسًتاتيجياإلكماّتعرؼّاليقظةّ علىّأهناّالعمليةّاٞتماعيةّوا١تستمرة،ّواليتّيقـو

دموفّا١تعلومةّا١تتوتقعةّاليتّٗتصّالتغَتاتّاليتّمنّاحملتملّأفّفيتتبعوفّويتعقبوفّا١تعلومةّبطريقةّتقانونيةّمثّيستخ
ّ.2الفرصّوتقليلّتأثَتّالتهديداتّاليتّيفرضها٤ّتيطّا١تؤسسةّاستغبلؿٖتدثّيف٤ّتيطّا١تؤسسة،ّوذلكّمنّأجلّ

أفّعمليةّمنظمةّوبافةّتقانونيةّّةسًتاتيجياالمنّالتعريفاتّالسالفةّالذكرّٯتكنّأفّنعرؼّاليقظةّّانطبلتقاًّ
ّ ّوعلى ّا١تختلفة، ّأشكا٢تا ّيف ّا١تعلومات ّٚتع ّأجل ّمن ّا١تؤسسة ٤ّتيط ّالرؤيةّّاختبلؼلرصد ٬ّتلي ّٔتا أنواعها،

ا١تدروسّللفرصّاليتّتتيحهاّبيئةّاألعماؿّٔتاّّستغبلؿا١تستقبليةّللمؤسسةّمنّأجلّالتحضَتّاٞتيدّللتهديداتّواال
ّيابّيفّفائدةّا١تؤسسة.

 ةستراتيجياإلأنواع اليقظة  -2
ّكلّّةسًتاتيجياإللمّعلىّاليقظة١ّتاّنتك فإهناّليسّبالضرورةّنوعّواحدّوإ٪تاّىي٣ّتموعةّمنّاألنواعّيهتم

ّوأىمّىذهّاألنواعّنذكر:ّ،نوعّٔتجاؿّمعُتّيفّا١تؤسسة
ّكماّهتتمّّيطرأهتتمّاليقظةّالتجاريةّبالزبائنّورغباهتمّوكلّماّٯتكنّأفّاليقظة التجارية:  2-1 عليهاّمنّتغَتات،

ّكذلكّعلىّتقنياتّوكيفيةّٖتقيقّوفاءّالزبائن،ّبالسوؽّومّؤ علىّالشكاويّاليتّّباالطبلعشراتوّومتغَتاتو،ّوتركز
ّ:4ّ،ّو٘تكنّاليقظةّالتجاريةّا١تؤسسةّمن3تكوفّمداخلّجديدةّلليقظة،ّوهتتمّبا١توزعُتّومالحةّا١تبيعات

ّأسواؽّجديدة؛ّاكتشاؼّ-ّّّ
ّمنتجاتّجديدةّللعمبلء؛ّاتقًتاحّ-ّّّ
ّتطورّوعرضّا١تنتجاتّاٞتديدةّيفّالسوؽ.تتبعّّ-ّّّ
ا١تتعلقةّبالتطويرّواإلبداعّّةسًتاتيجياإلالقراراتّّٗتاذأداةّمهمةّالّةسًتاتيجياإلاليقظةّّاليقظة التكنولوجية: 2-2

ّالتطويرّتقدّيكوفّخارجيًاّمنّخبلؿّنقلّتكنولوجيا،ّشراءّ التكنولوجي،ّومنّٙتةّالتفوؽّعلىّا١تنافسُت،ّوىذا

                                                 
 نفسو.١ّترجعا1ّ
 نفسو.ّا١ترجع2ّ
ا١تلتقىّالدورلّالسادسّحوؿّالذّكاءّاالتقتااديّوالتنميةّ،ّإلى التخطيط اإلستراتيجي اإلستراتيجيةاإلستراتيجي: من اليقظة  الذ كاءأوديةّناصر،3ّ

 .2012نوفمرب7ّّ-6ا١تستدامةّيفّمنظماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّجامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّ
 بالتارؼ.،السابق المرجعّ،ّزغيبّمليكة،نعيمةّغبلب4ّ
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،ّوٯتكنّأف1ّتكوينّعارلّيبتطويرّتكنولوجياّأوّتوظيفّخرباءّو٥تتاُتّذّوّامةّٖتالفات،ّأوّداخلياًّتراخيصّوإتق
ّنوضحّذلكّمنّخبلؿّالشكلّالتارل:

 

 مضمون اليقظة التكنولوجيةيوضح : 6الشكل رقم 
 

 
 
 
 

 
 

 

Source: Institut innovation informatique entreprise (3IE), La veille stratégique ; les yeux et les oreilles de votre 

entreprise, 2001, p: 10. 

 

با١تنافسُتّاٟتاليُتّأوّاحملتملُت،ّالداخلُتّاٞتديدّإذلّالسوؽّاليتّّهتتمّاليقظةّالتنافسيةاليقظة التنافسية:  3 -2
اليقظةّعلىّٚتيعّاجملاالتّاألخرىّللحاوؿّعلىّا١تعلوماتّىذاّالنوعّمنّّتقدّتظهرّبشكلّإنتاجيّفعاؿ،ّويركز

ّ:2ا٢تامةّللمؤسسة،ّو٨تارىاّيفّاآليت
ّجودةّمنتجاتّا١تنافسُت؛ّ-ّّّّّ
ّأسبلؾّالتوزيعّا١تعتمدة؛ّ-ّّّّّ
ّاتّا١تنافسُت؛سًتاتيجيإّ-ّّّّّ
ّسياساتّا١تنافسُتّالسعرية؛ّ-ّّّّّ
ّا٠تدماتّاٞتديدةّللمنافسُت؛ّوا١تنتجاتّّ-ّّّّّ
ّنتائجهمّا١تالية؛ّ-ّّّّّ
ّشراكاهتمّوٖتالفاهتم.ّوّعمبلئهم،ّعقودىمّاٞتديدةّ-ّّّّّ

                                                 
،ّا١تؤ٘ترّالعلميّالسنويّاٟتاديّعشر:ّذكاءّاألعماؿّالذ كاء االقتصادي سياسة حوار بين المنظمة ومحيطها عبدّالفتاحّبوٜتخم،ّصاٟتي٤ّتمد،1ّ

ّاإلدارية،ّجامعةّالزيتونةّاألردنية،ّ ّكليةّاالتقتاادّوالعلـو  .ّبالتارؼ.2012أفريل26ّّ-23واتقتاادّا١تعرفة،
 ،ّبالتارؼ.السابق المرجعأوديةّناصر،2ّّ

 

 اليقظة التكنولوجية

 برامج البحث

 برامج التطوير

 بيع التراخيص

 شراء وحدات اإلنتاج

 براءات اختراع

 ميةمعطيات عل

 معطيات تكنولوجية
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وىيّا١تراتقبةّوالتيقظّللتطوراتّاليتّتؤثرّيفّنشاطّا١تؤسسةّوٗتصّماّتبقىّمنّعناصرّبيئةّّاليقظة البيئية:2-4
ّالسياسيّوي،ّجتماعاالّوين،ّيفّاألنواعّالسابقةّالذكرّمثلّاجملاؿّالقانّوّاالعتبارا١تؤسسةّاليتّدلّتؤخذّبعُتّ

ّ:1الثقايف،ّوتسمحّاليقظةّالبيئيةّبػّو
ّيةّا١ترتبطةّباألداءّيفّا١تؤسسة؛جتماعٖتديدّومراتقبةّالظواىرّاالّ-ّّّّّ
ّيّسليمّيساىمّيفّجعلّا١تبادالتّجيدةّبُتّاألفرادّداخلّا١تؤسسة؛اجتماعتوفَتّمناخّّ-ّّّّّ
ّسوتقيةّأكثر.منّالفرصّللحاوؿّعلىّحاصّّاالستفادةّ-ّّّّّ

 ةستراتيجياإلثانياً: مراحل نظام اليقظة 

الباحثُتّيفّّاختلفىيّٚتلةّمنّالعملياتّا١تنظمةّوا١تتناسقةّفيماّبينها،ّّةسًتاتيجياإلأفّاليقظةّّاعتبارعلىّّّّّ
يقظةّيفّحارّعددّا١تراحلّاليتّيشملهاّنظاـّالّختبلؼوظهرّاالّ،ةسًتاتيجياإلا١تراحلّاليتّيشملهاّنظاـّاليقظةّ

ّأنواع،ّسوؼّنتناو٢تاّفيماّيلي:ّةبشكلّعاـّيفّثبلثّا٨تارّختبلؼ،ّغَتّأفّىذاّاالةسًتاتيجياإل
 اليقظة بثالث مراحل -1

علىّىذاّالتقسيمّأفّعمليةّاليقظةّّتميعّأنواعهاّتتمّيفّثبلثةّمراحلّأساسية،ّّاعتمدوابُتّالباحثوفّالذينّّّّّّّ
ّكانتّتقدّتندرجّضمنّىذهّا١تراحلّمراح ،ّواالستخبلصلّفرعيةّأخرى،ّوىذهّا١تراحلّىيّاٞتمع،ّالتحليلّوإف

ّ:2القرارّاٗتاذنشرّا١تعلوماتّّو
هّا١ترحلةّإذلّا١تعرفةّاٞتيدةّحمليطّا١تؤسسة،ّإذّتبدأّبتحديدّاجملاؿّالذيّسوؼّتركزّعليوّذهتدؼّىّالجمع:ّ-ّّّ

نّتوجدّا١تعلومة؟،ّمثّتتبعهاّعمليةّاٞترد٣ّتهوداتّاليقظةّوذلكّٔتعرفةّوٖتديدّمنّالذيّيراتقب؟ّوماذاّيراتقب؟ّوأي
واٟتاوؿّعلىّا١تعلومةّووضعّخطةّالعملّلتحديدّماادرّا١تعلومات،ّوبافةّعامةّىذهّا١ترحلةّتتمثلّيفّٚتعّ

ّا١تعلوماتّوا١تعطياتّا١تتوفرةّلدىّا١تؤسسة.ّاستغبلؿا١تعلوماتّمنّخبلؿّمراتقبةّاحمليطّّو
ّا١ترحلةّالثانيةّوا١تتمثلةّيفّٖتليلّٚتعّا١تعلّوّبعدّواالستخالص:التحليل ّ-ّ ماتّوتكوينّرصيدّمعلومايت،ّتبدأ

ا١تعلوماتّا١تنتقاةّوتركيبها،ّوذلكّبًتٚتتهاّوتقدٯتهاّيفّشكلّتقاريرّأوّجداوؿّأوّأشكاؿّبيانية،ّبعبارةّأخرىّفرزّ
ّالقرار.ّاٗتاذبتلكّاليتّتعطيّتقيمةّأكربّلعمليةّّواالحتفاظوترتيبّا١تعلوماتّ
ّعام ّوبافة ّبقاد ّعليها ّاحملال ّوا١تعلومات ّا١تعطيات ّوٖتليل ّدراسة ّيف ّتتمثل ّا١ترحلة ّفهذه ّاستنتاجة

ّاإلجراءاتّالضرورية.ّاٗتاذاحمليطّّوّإتاىاتوإظهارّأىمّ
                                                 

 بالتارؼ.20ّ،ّصالسابق المرجعّنعيمةّغبلب،ّزغيبّمليكة،1ّ
2
 M. Boudjemia, Op.cit. 
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ّيفّا١ترحلتُتّالسابقتُتّيتمّنشرىاّالقرار:  اتخاذنشر المعلومات و ّ-ّّّ بعدّاٟتاوؿّعلىّا١تعلوماتّا١تعاٞتة
ّالقرار،ّألفّا١تعلوماتّالّتقيمة٢ّتاّماّدلّتستخدـّيفّصنعّالقرار.ّٗتاذاسبّالوبثهاّيفّالوتقتّا١تن

وماّيبلحظّعلىّىذاّالتقسيمّىوّد٣توّلبعضّالعملياتّيفّنفسّا١ترحلةّبشكلّمبالغّفيو،ّْتيثّٯتكنّأفّ
ّأماـّالسَتّاٟتسنّلعمليةّاليقظة،ّألنوّالّٯتكنّ ّالدمجّا١تبالغّفيوّعائقًا عمليةّإالّبعدّيفّّاالنطبلؽيكوفّىذا

ّكماّأفّىذهّّاالنتهاءوالًتكيبّإالّبعدّّاالستخبلصالعمليةّاليتّتقبلها،ّفبلّٯتكنّالشروعّيفّّانتهاء منّالتحليل،
ّكذلكّ ّيبلحظ ّكما ّللغاية، ّصعبًا ّأمرًا ّفيابحّد٣تها ّتعقدىا ّودرجة ّمنّحيثّطبيعتها العملياتّغَتّمتجانسة

مةّمثلّٗتزينّا١تعلومات،ّألنوّمنّالضروريّأفّٖترصّا١تنظمةّعلىّعلىّىذاّالتقسيمّإ٫تالوّلبعضّالعملياتّا٢تا
ّاّعندّاٟتاجة.استغبل٢تحفظّا١تعلوماتّا١تنتقاةّتقادّ

 بست مراحلّةستراتيجياالاليقظة  -2
٪توذجّّوالنقائصّاليتّلوحظتّعلىّالتقسيمّالسابقّعمدّباحثوفّآخروفّإذلّتقدًنّاالنتقاداتعلىّّبناءًّ

 L’institut d’innovation Informatique pour l’Entrepriseمراحل،ّوتقدّتقدـّّيتكوفّمنّستّأكثرّتفايبلًّ

ّستغبلؿتنقسمّفيوّالعمليةّإذلّفًتتُتّمتمايزتُت،ّخااتّالفًتةّاألوذلّفيو١ّتراتقبةّا١تاادرّوالفًتةّالثانيةّالّ٪توذجاًّ 
ّا١تعلومات،ّْتيثّتتكوفّكلّفًتةّمنّثبلثّمراحلّمثلّماّيوضحّالشكلّالتارل:

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 ةستراتيجياإللنظام اليقظة  المراحل الستيوضح : 7الشكل رقم 
 

 البحث عن المعلومات 
 جمع المعلومات

 التأكد من صحة المعلومات

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Institut innovation informatique entreprise (3IE), La veille stratégique ; les yeux et les oreilles de 

votre entreprise, 2001, p: 15. 

 

 الفترة األولى: مراقبة المصادر أو البيئة
ّ:1يفّىذهّالفًتة٧ّتدّثبلثّعملياتّوىي

١توضوعّوٖتديدّرىاناتو،ّوماىيةّاّاستهداؼتتمثلّىذهّا١ترحلةّيفّالبحث عن مصادر المعلومات:  مرحلة -
ّكما٬ّتبّأفّتضعّا١تنظمةّيفّىذهّا١ترحلةّماادره؟ّوإذلّمنّتُّ ّللبحثّعنّا١تعلومات.ّةسًتاتيجيإوكل؟،

الذيّّلبلستعبلـللبحثّعنّا١تعلومات٬ّتبّإ٧تاز٥ّتططّّةسًتاتيجيإبعدّوضعّّمرحلة جمع المعلومات: -
البحثّأواًلّعنّمكافّوجودّا١تعلومةّوالوسائلّا١تستعملةّيسمحّّتمعّفعاؿّللمعلوماتّا١تفيدةّإذّالبدّمنّ

ّلرؤيةّماادرىا،ّوكذاّطريقةّاٟتاوؿّعليهاّوا١تيزانيةّا١تخااةّلذلكّوأماكنّٗتزينهاّوأرشفتها.
يفّىذهّا١ترحلةّٗتضعّا١تعلوماتّاحملالّعليهاّإذلّالتحليلّالتأكد من صحة المعطيات ودقتها وتحليلها:  -

ل٥ّتتلفة،ّفبعدّالتأكدّمنّصحتهاّتأيتّمرحلةّالتحليلّمنّأجلّإعطاءّمعٌتّوتقيمةّوالتخزينّبواسطةّوسائ

                                                 
1
Institut innovation informatique entreprise (3IE), Op.cit. P: 15. 

 
 عملية المعالجة والتحليل 

 
 البث أو النشر  

 المعلومات استعمال

 قياس بيبليواغرافي
 قياس علمي

 تقارير وخالصات

 المساعدة في اتخاذ القرار
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حداثةّا١تعلومة،ّا١تبلئمةّودرجةّالربح،ّّعتبارإضافيةّللمعلومة،ّوعندّتثبيتّا١تعلومةّيستوجبّاألخذّبعُتّاال
ّودتقةّا١تعلومات.ّاالستيعاب

 المعلومات  استغاللالفترة الثانية: 
 ا١تعلوماتّا١تنتقاةّوىي:ّستغبلؿمنّثبلثّمراحلّالةّالثانيتتكوفّالفًتةّ

تسمحّبتحديدّا١تعلوماتّاليتّٖتتاجهاّا١تنظمةّّا١تكتسبةّمرحلةّمهمةّمعاٞتةّا١تعلوماتمعالجة المعلومات:  -
ّكما٬ّتبّوضع٥ّتطط ّلتخزينّوأرشفةّا١تعلومات.ّاواليتّىيّيفّحاجة٢ّتا،

ّيتمّّيفنشر المعلومات وتعميمها: - ّا١ترحلة ّىذه منّتقبلّّواستعما٢تانشرّوبثّا١تعلوماتّحسبّمبلءمتها
األفرادّلذلك٬ّتبّٖتديدّمنّ٭تتاج٢ّتذهّا١تعلومةّو٬تبّأفّتالّلوّا١تعلومةّيفّالوتقتّا١تناسبّوبالكميةّا١تناسبة؛ّ

ّولذلك٬ّتبّأفّتضعّا١تنظمةّنظاـّداخليّلبثّونشرّا١تعلومات.
عّا١تعلوماتّوإياا٢تا١ّتنّ٭تتاجّإليهاّتستغلّوتستعملّيفّبعدّتوزيالقرار:  اتخاذالمعلومات في  استعمال -

ّالقرارات.ّاٗتاذ
ّالنموذجّّاتساعوعلىّالرغمّمنّ علىّستّمراحلّأوّخطواتّإالّأنوّدلّيسلمّمنّّواشتمالونطاؽّىذا

ّتيب.ووصفّبإ٫تالوّلبعضّا١تراحلّاليتّالّتقلّأ٫تيةّعنّتلكّاليتّذكرتّسابقاًّمثلّالتقييمّوالفرزّوالًّتّ،النقد
بعشرّمراحلّّةسًتاتيجيااللليقظةّّ٪توذجاًّّاتقدمّومنّأشهرّالباحثُتّالذينّبعشر مراحل:  ةستراتيجياإلاليقظة -3

(ّويرجعّسببّوضعهما٢ّتذاّالعددّالكبَتّمنّا١تراحلّإذلّماّوصفاهLegendre et Labontéّليجوندريّوالبونيتّ)
ا١تراحلّا١تذكورةّيفّالنماذجّالسابقة،ّوىذهّالطريقةّجاءتّّباإل٫تاؿّا١تلحوظّلبعضّا١تراحلّاليتّالّتقلّأ٫تيةّعن

 الشكلّالتارل:ّويوضحلتعاجلّماّيراهّالباحثافّنقااًّيفّالنماذجّالسابقة،ّوىذاّماّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 (Legendre et Labonté) بعشر مراحل ليجوندري والبونتي ةستراتيجياإلنموذج اليقظة يوضح : 8الشكل رقم 
 

ّٖتديدّا١تعلومةّا١تستهدفةّ
البحثّيفّماادرّا١تعلوماتّ

ّا١تتوفرة
التخطيطّلطريقةّاٟتاوؿّعلىّ

ّا١تعلومةّا١تستهدفة
ّٚتعّماّأمكنّمنّا١تعلومات

ّالًتتيبّوالفرزّ
ّالتحليل

ّاالستخبلصّوالًتكيب
ّالتوزيعّوالنشر

ّاٗتاذيفّا١تعلوماتّّاستعماؿ
ّالقرار
ّالتقييم

 اًّعلىاعتمادإعدادّالطالبّّمنّالمصدر:
Institut innovation informatique entreprise (3IE), La veille stratégique ; les yeux et les oreilles de votre 

entreprise, 2001, p : 18. 
 

(ّإضافتوّلبعضّا١تراحلّاليتّأ٫تلتهاLegendre et Labontéّيبلحظّعلىّ٪توذجّليجوندريّوالبونيتّ)
ّاذجّالسابقةّالذكرّأوّأد٣تتهاّضمنّمراحلّأخرى.النم

 

 محيطها : حماية وأمن المنظمة وتأثيرىا علىثالثا

اليتّتفرضّالرفعّالتاـّللقيودّا١تفروضةّّيفّإطارّمنظمةّالتجارةّالعا١تيةّٖتريرّالتجارةّالدوليةّاتفاتقياتبعدّ
ّعلوماتزّنتائجوّالتطورّالرىيبّلتكنولوجياّا١تالسلع،ّومعّالتطورّالعلميّوالتكنولوجيّوالذيّمنّأبّرّانتقاؿعلىّ

،ّىذهّاألخَتةّجعلتّا١تنظمةّتعيشّمنافسةّعلىّٚتيعّاألصعدةّوفرضتّعليهاّأفّتكوفّيفّحالةّتواالتااال
ّفرصّويفّنفسّ ّجلبّللمنظمة ّكلّىذا ّويفّالعادلّأٚتع؛ ّوالبعيدة ّالقريبة ّ٭تدثّيفّبيئتها ّلكلّما منّاليقظة

ّكيفيةّالتارؼّمعّىذهّا١تخاطرّفإهنإّتلب٢ّتاّهنايتها،ّلذلكّوجبّعلىّالوتقت٥ّتاطرّاليتّإذاّ دلّتعرؼّا١تنظمة
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ّيعطيّ ّأفّّيضمنالقائمُتّعلىّا١تنظمةّبناءّنظاـّٟتمايتها،ّويفّنفسّالوتقتّبناءّنظاـّللتأثَتّيفّاحمليطّٔتا ٢تا
ّ.القادمُتلعناريُتّتكوفّتغَتاتّالواتقعةّفيهاّتابّيفّصاحلّا١تنظمة،ّوىذاّماّسوؼّنتطرؽّلوّيفّا

 أمن وحماية المنظمة سياسة-1
موضوعًاّمشاهبًاّللفًتةّماّبعدّاٟتربّّعدّّيةّيُّتقتاادوميدافّا١تنافسةّاالّاالستخباراتإفّالعبلتقةّبُتّميدافّ

،ّحيثّّنعرفوالباردةّوالذيّ ١تخاطرّجديدةّتعدّإاليـو فّا٠تطرّالعسكريّا١تباشرّأصبحّيًتاجعّليًتؾّاجملاؿّواسعاًّ
معّتقتاادمباشرةّمنّبينوّا٠تطرّضدّا١تااحلّاالّغَت ا١تنافسةّّاشتداديةّالذيّأصبحّبارزاًّبشكلّجلي،ّوخاوصاًّ

وظيفةّّاستخداـ،ّويتم1ّبُتّا١تنظمات،ّلذلكّتارؼّا١تنظماتّأمواؿّضخمةّمنّأجلّسياسةّاألمنّواٟتماية
ّكماّهتدؼّسياسةّاٟتمايةّيفّّاٟتمايةّٟتمايةّا١تعلوماتّاليتّْتوزةّا١تنظمةّٔتاّيفّذلكّملكيتهاّمن تقبلّا١تنافسُت،

ا١تنظمةّإذلّاٟتفاظّعلىّتباينّا١تعلوماتّلااحلّا١تنظمةّوضمافّسبلمةّوأمنّا١تعلوماتّيفّا١تؤسسة،ّوٯتكنّٖتديدّ
ّكالتارل  :2أىداؼّسياسةّاٟتماية

ّٛتايةّاألصوؿّغَتّا١تلموسةّللمنظمة؛ّّ-ّّّّ
ّاألولويات؛ٖتديدّا١تبادئ،ّالتوجهاتّالعامةّّوّ-ّّّّ
ّوضعّوتنفيذّوصيانةّمستودعّٛتايةّا١تعلومات؛ّ-ّّّّ
ّرفعّالوعيّوتثقيفّاإلدارةّوا١توظفُتّيفّٚتيعّا١تستوياتّداخلّا١تنظمة؛ّ-ّّّّ
ّٖتديدّومعاٞتةّنقاطّالضعفّذاتّاألولوية؛ّّ-ّّّّ
ّوالرتقابة.ّاالمتثاؿضمافّّ-ّّّّ

 القانونية ألمن المعلومات في المنظمة الوسائل-2
ّأىداؼّتع ّٖتقيق ّأجل ّمن ّوجوىرىا، ّاإلدارة ّوكفاءة ّفعالية ّٖتديد ّيف ّاألساسية ّالعناصر ّمن ّا١تعلومة ترب

ّكفاءةّاألجهزةّاإلداريةّيفّالقياـّبنشاطاهتم،ّ ّكبَتّعلىّدرجة إذلّّااستنادًّا١تنظمةّو٧تاحها،ّواليتّتعتمدّإذلّحد
ّ ّمركز ّإذل ّإياا٢تا ّيتم ّاليت ّا١تعلومات 3ّالقرارّاٗتاذنوعية ّحياةّ، ّيف ّا١تعلومة ّتلعبو ّأصبحت ّالذي ّللدور ونظرًا

                                                 
ا١تلتقىّالدورلّالسادسّحوؿّالذّكاءّ،ّإلستراتيجي في منظمات األعمال القائمةأىمية الذ كاء االقتصادي في تفعيل التخطيط احديبّعبدّالقادر،1ّّ

 .2012نوفمرب7ّّ-6االتقتااديّوالتنميةّا١تستدامةّيفّمنظماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّجامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّ
ادسّحوؿّالذّكاءّاالتقتااديّوالتنميةّا١تستدامةّيفّا١تلتقىّالدورلّالس،ّالذ كاء االقتصادي كآلية للحد من األزمات الماليةكباشّفاطمةّالزىراء،2ّّّ

 .2012نوفمرب7ّّ-6منظماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّجامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّ
 .22صّ،السابق المرجععبدّالفتاحّبوٜتخم،ّصاٟتي٤ّتمد،3ّّ
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ّكمادرّ٭تققّالتمّوا١تنظمة،ّ ّللمعلومة ّكبَتة منّٖتقيقّالفارؽّّهانيزّوالربحّللمنظمة،ّوٯتكّّتورلّا١تنظماتّأ٫تية
ّق٥ّتتلفةّنذكرّمنها:ائلااٟتهاّيفّالسوؽ،ّلذلكّتسعىّا١تنظماتّٟتمايةّوأمنّا١تعلوماتّاليتّلديهاّبطّر

 يةقتصادة عن طريق الملكية االالحماي 2-1
ّ ّبراءة ّيف ّوا١تتمثلة ّالاناعية ّا١تلكية ّحقوؽ ّبُت ّأواًل ّالتمييز ّالعبلماتّاالخًتاع٬تب ّالانع، ّعبلمات ،

التجارية،ّحيثّتتمثلّالفائدةّاألساسيةّمنهاّعلىّأهناّتعربّعنّحقوؽّملكيةّحقيقيةّمعًتؼّهباّوتتميزّْتمايةّ
ّيسمحّلالدورلعلىّا١تستوىّ ّأوّالتزوير،ّٔتوجبّ،٦ّتا ّالقرصنة ّعنّطريقّالقانوفّيفّحالة ّهبا ّ ّبا١تطالبة لمنظمة

ّاحتكاريّّبإمكانوّأف٬ّتدّنفسوّيفّحالةّتقتاادتّيفّىذاّاإلطار،ّفا١تتدخلّاالالقانوفّعدةّمعاىداتّدوليةّ٘تّّ
ّب ّومنّىنّاالخًتاعّاستغبلؿمتعلقة ّتلكّا١تعلومة، ّعن ّالنإتة ّالتكنولوجيا ّأو ّا١تعلومة ّالاناعيةّأو ّا١تلكية ّتعد ا

 .1سبلحاًّدفاعياًّللمنظمة
 الحماية عن طريق حقوق التأليف  2-2

ّكأحدّعناصرّاٟتمايةّالاناعيةّأوّ عندماّيتعلقّاألمرّٔتنظمةّترغبّيفّٛتايةّبعضّالعناصرّاجملردةّاليتّتعد
ّأيّبال ّبذلك، ّا٠تاصة ّٯتكنّإ٬تادّبعضّالتدابَتّالقانونية ّإذلّاٟتمايةّعنّطريقّاليت٬ّتبّأفّتبقىّسرية لجوء

ّ.2إحدىّىذهّالتدابَتّتعدّّّاليتّ-التأليفحقوؽّّ–ا١تلكيةّاألدبيةّوالفنيةّ
 الحماية بالسرية  2-3

ّا١تعلوماتّ ّمنّأبسطّاألساليبّٟتماية ّوالفنية، ّواألدبية ّالاناعية ّللملكية ّاألدواتّالقانونية خارجّإطار
يةّوالتكتم،ّلكنّىذاّاألسلوبّياطدـّْتواجزّحقيقيةّليسّفقطّيفّا١تنظمةّتكمنّيفّاٟتفاظّعلىّالسّرّةا١تتوفّر

ّ ّا١تتعلق ّاحملفوظ ّبالسر ّيتعلق ّفيما ّكذلك، ّالقانوين ّاٞتانب ّوإ٪تا ّالتطبيقي ّاٞتانب ّيتمتعّّباالخًتاعمن الذي
هّفا١تذىبّالسائدّوا١تسيطرّيفّمثلّىذهّاٟتالةّالّيشجعّالعملّبنوعّىذّاالخًتاعبا٠تاائصّا١تطلوبةّيفّبراءةّ

ّكذلكّاالخًتاعّاستغبلؿاٟتمايةّبسببّأفّنتائجوّغَتّا١تضمونةّوكذاّاٟتدودّاليتّتدرجّيفّإمكانياتّالتفاوضّّو ،
ّ.3لكونوّيعارضّالتقدـّالعلميّوالتقٍت

ّ
ّ

                                                 
باتّتأىيلّا١تؤسساتّالاغَتةّوا١تتوسطةّيفّ،ّا١تلتقىّالدورلّحوؿّمتطلالذ كاء االقتصادي وأمن المؤسسة،ّفاضلّعبدّالقادر،ّالدينّسحنوفٚتاؿ1ّّ

 .2006أفريل18ّّ-17الدوؿّالعربية،ّ
 .نفسوّا١ترجع2ّ
 ا١ترجعّنفسو.3ّ
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 التأثير سياسة-3
ّاللوبينغّ ّأو ّالضغط ّعمليات ّأو ّسياسة ّكذلك ّالتأثَت ّسياسة ّعلى ّيطلق ّمن ّالباحثُت ّمن ىناؾ

Lobbyingّا١تنظمةّمعّا٢تيئاتّاٟتكوميةّواٞتهاتّا١تسؤولةّأوّا١تنظيمةّ،ّوىيّٚت ّهبا ّالعملياتّاليتّتقـو لة
لقطاعّاألعماؿ،ّمنّوزاراتّوىيئاتّوصية؛ّذاتّعبلتقةّمباشرةّأوّغَتّمباشرةّبنشاطّوعملّا١تنظمة،ّمنّأجلّ

رجةّالتأثَتّأوّالضغطّاإل٬تايبّتقويةّالعبلتقاتّمعها،ّٔتاّٮتدـّمااحلّا١تنظمةّبالدرجةّاألوذل،ّمثّٯتكنّأفّتالّلد
ّ.1علىّىذهّا١تؤسساتّٔتختلفّأنواعهاأوّالناعمّ

التأثَتّتشملّاألنشطةّاليتّتنفذّباورةّمباشرةّأوّغَتّمباشرة،ّمنّتقبلّاألفرادّداخلّا١تنظماتّّةسًتاتيجيإ
الذيّٮتدـّمااحلّّالٕتاهاواجملتمعاتّاحملليةّوالدوؿّلتوجيوّبيئةّاألعماؿّبافةّخاصةّوالبيئةّالعامةّإفّأمكنّيفّ

ا١تنظمة،ّفعمليةّالتأثَتّعلىّالبيئةّتكوفّمنّخبلؿّوسائلّالضغطّا١تعلوماتية،ّفالضغطّىوّحالةّخاصةّمنّالتأثَتّ
فّمنّالسياسات٫ّتا:ّالتنسيقّواإلحباط؛ّاا١تنظمة،ّوىناؾّفئتّةسًتاتيجيإلالعمليّألنوّيركزّعلىّالبعدّالسياسيّ

ا١تباشرّمعّا١تنظماتّا١تنافسة،ّأماّّاالصطداـترسلّإشاراتّالتنسيقّعندماّتريدّّويقادّبالتنسيقّأفّا١تنظمات
للمنظماتّا١تنافسةّوالعملّعلىّّاالستعبلمياإلحباطّفيقادّبوّتقياـّا١تنظمةّبأعماؿّبغرضّالتشويشّعلىّالنظاـّ

ّ.2األخطاءّالرتكابّودفعهاشلّحركتهاّ

 الذ كاءأخالقيات جمع بيانات و  ديات التي تواجهوي والتحقتصاداال الذ كاءالمطلب الثالث: سيرورة 
 يقتصاداال

 يقتصاداال الذ كاءأواًل: سيرورة 

ّكبَتةّمنّالتنافسيةّبُتّّاستمرارتواجوّمنظماتّاألعماؿّب ّا٠تارجيّالذيّيكتسيّدرجة ٖتديات٤ّتيطها
ّكلّف ّأينّيسعى ّالسوؽّبالفاعلُتّفيو، ّعلى ّإذلّالسيطرة ّتكوفّفيهاّّةيجيسًتاتإتباعّخياراتّااعلّفيو متنوعة

عليو٧ّتدّأفّتقدرةّا١تنظماتّعلىّّها،ّوبناءًّاستخدامو٭تسنّّةسًتاتيجياإلا١تعلومةّّامتبلؾاألفضلية١ّتنّيسبقّيفّ
ّتظهرّيفّ ّعلىّاألطراؼّالفاعلُتّاألخريُتّوالسوؽّعموماً، ّوتأثَتىا ّفعلها ّرد اليتّّةسًتاتيجياإلالتكيفّوسرعة

ي،ّّوبشكلّأوسع٧ّتدّتقتااداالّالذّكاءاليتّيوفرىا٢ّتاّنظاـّّةسًتاتيجياإلىّا١تعلومةّأساسًاّعلّعتمادتتبناىاّوباال
ّكلّخطواتّصياغةّوتنفيذّ ّسًتاتيجيإلاالتموتقعّّو،ّسًتاتيجياإلالتقسيمّّومنّصياغةّاألىداؼ،ّّةسًتاتيجياإلأف

ّكبَتّمنّالقرارات،ّواٟتركاتّتفالتنفيذّ ّوٖتتاجّإذلّعدد ّأيّبشكلّتراجعيّّذىاباًّعتربّسَتورةّأكثرّتعقيدًا وإيابًا
                                                 

1
 Ismet MUCUK, Pazarlama ilkeleri, Türkmen kitabevi, 19. Basım, İstanbul, 2012, P: 233. 

 .38ص،ّالسابق المرجعكباشّفاطمةّالزىراء،2ّّّ
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علىّّةسًتاتيجياإلللوصوؿّإذلّّاوليسّخطيّّ ّكلياًّ ا١تقررةّيفّاألوؿّبفعلّالتغيَتاتّّةسًتاتيجياإلالنهائيةّواليتّٗتتلف
ّكلوّ٭تكموّ يّوالذيّبدونوّتقتااداالّالذّكاءاليتّتفرضهاّبيئةّاألعماؿّأوّحىتّالبيئةّالعامةّللمنظمة،ّفهذاّا١تسار

ا١تناسبةّيفّالوتقتّا١تناسب،ّويفّنفسّالوتقتّالذيّٯتكنّٖتقيقّّةسًتاتيجياإلا١تعلوماتّّعلىّاٟتاوؿالّٯتكنّ
التأثَتّا١تطلوبّوالفعاؿّيفّاحمليطّومكوناتوّالذيّيسمحّلناّبالتكيفّوضمافّالبقاءّوالتفوؽّبافةّمستدامةّعلىّ

ّا١تنافسُت.
ّ ّخطواتّومنهجية ّتأملنا ّا١تعطياتّوا١تعلوماتّوتشكيلّا١تعرفةّيّيفّٖتليتقتااداالّالذّكاءوإذا لّودراسة

ّ:٧1تدىاّتتلخصّيف٣ّتموعةّمنّا٠تطواتّعلىّالنحوّالتارل،ّووفقّالشكلّا١تبُتّأدناه
 

 يقتصاداال الذ كاءسيرورة يوضح : 9الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 

ّالذّكاءا١تلتقىّالدورلّالسادسّحوؿ١ّتنظماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّّسًتاتيجياإليّيفّالتشخيصّدتقتاااالّالذّكاءمداحّعراييبّاٟتاج،ّتطبيقاتّ المصدر:
ّ.2012نوفمرب7ّّ-6يّوالتنميةّا١تستدامةّيفّمنظماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّجامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّتقتااداال
ّ

 ي قتصاداال الذ كاءإدماج وتوجيو سيرورة  -1
يّيفّمنظومتهاّتقتااداالّالذّكاءىدافهاّوغايتهاّمنّإدماجّسَتورةّمبدئياًّعلىّمنظماتّاألعماؿّأفّٖتددّأ

ّبسلسلةّمنّاإلجراءاتّمنها؛ّٖتسيسّوتعبئةّا١تستخدمُتّ التسيَتية،ّومنو٬ّتبّعلىّمنظماتّاألعماؿّأفّتقـو
ّ ّتقتااداالّالذّكاءبأ٫تية ّخيارهتا ّوتوجيو ّتدتقيق ّاالحتياجاتةسًتاتيجياإلي، ّتشخيص ّمنظومتها، ّيف ّالتدتقيق ،ّ

ّي.تقتااداالّالذّكاءىاّأحدّمكوناتّاعتباّربّاالستعبلماتأفّتوجوّأعملهاّبفضلّدورةّّوّا١تعلوماتية

                                                 
ا١تلتقىّالدورلّالسادسّحوؿّالذّكاءّ،ّبيقات الذ كاء االقتصادي في التشخيص اإلستراتيجي لمنظمات األعمال الحديثةتطمداحّعراييبّاٟتاج،1ّّ

 .2012نوفمرب7ّّ-6االتقتااديّوالتنميةّا١تستدامةّيفّمنظماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّجامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّ

إدماج وتوجيو 
سيرورة الذ كاء 

 االقتصادي

 

مراقبة 
 المحيط

معالجة وتحليل 
المعلومات 
 اإلستراتيجية

تسيير 
المعلومات 

 والمعرفة

اية حم
الممتلكات 

غير 
 الملموسة

ّ
لتأثير على ا

 المحيط



 اإلطار النظري للذ كاء اإلستراتيجي                                                                             الفصل األول 
 

64 

 

 مراقبة المحيط -2
ّ ٥ّتطط ّبإنشاء ّا١تنظمة ّتقـو ّا١ترحلة ّىذه ّماادرّّاستعبلماتيف ّوتانيف ّمعرفة ٤ّتيطها، ّحوؿ ويقظة

ّمعرفةّتسيَتّا١تواردّالبشريةّا١تختاةّيف ّكماّيتطلبّأيضًا إذلّالتحكمّيفّّتنفيذّىذهّا١تهمةّباإلضافةّمعلوماهتا،
ّ.ةسًتاتيجياالنظاـّيقظتهاّحىتّيستجيبّبسرعةّلكلّا١تتغَتاتّّتأدواتّالبحثّوأ٘ت

 ةستراتيجياإلمعالجة وتحليل المعلومات  -3
ّا١تعطياتّإذلّ ّالتحليلّحىتّيتمكنّمنّنقلّوٖتويل ّسَتورة ّيفهمّجيدًا ّأف ّا١ترحلة ّيفّىذه علىّا١تسَت

اٞتانبّا١تعريف،ّالتأكدّمنّماادرّّعتبار،ّمعرفةّا١تعاٞتةّالسريعةّللمعلوماتّباألخذّبعُتّاالةًتاتيجيسإمعلوماتّ
ّ ّونوعيتها، ّّاستخداـا١تعلومات ّلتحليل ّاٟتديثة ّبّتاسًتاتيجيإاألدوات ٢ّتا ّالبياين ّوالتمثيل ّاستخداـا١تنافسُت

ّاألدواتّا١تناسبةّلذلك.
 تسيير المعلومة والمعرفة -4

اتّأفّتتحكمّيفّتسيَتّا١تعلوماتّحىتّتتمكنّمنّتعظيمّتقيمتها،ّونشرىاّوٖتويلهاّإذلّمعرفةّعلىّا١تنظم
ّالتعاوين.ّؼاالستشراتطويرّّوّعاتّالتنفيذية،ّالتسيَتّبالشبكاتوتكوينّاجملمّو

 حماية الممتلكات غير الملموسة -5
أل٫تيةّا١تعلوماتّا١تتحالّعليهاّٖتتاجّمنظماتّاألعماؿّلتأمُتّسريتها التشخيصّالذايتّّاستخداـ،ّنظراًّ

ّ ّاألفرادّاألساسيُتّمعّتطبيقّالتسيَتّالتقديريّللمستخدمُتّاالخًتاعّراءاتبسبلحّّاستخداـلفروعها، ،ّٛتاية
ّوللكفاءات.

 التأثير على المحيط -6
ّ ّمعرفة ّيف ّا٠تطوة ّىذه ّّاالتااؿتتمثل ّالرؤية ّوجعل ّا١تساعدين ّتعبئة ّأجل ّمن ّةسًتاتيجياإلالداخلي

اللوبياتّّاستخداـمعّاألطراؼّالفاعلةّيفّبيئةّاألعماؿ،ّّوّاالتااؿعماؿّحقيقية،ّدوفّإ٫تاؿّلدور١ّتنظماتّاأل
ّوالتكتيكاتّٔتاّيساعدّعلىّالتأثَتّيفّبيئةّاألعماؿّمنّأجلّٖتقيقّأىداؼّا١تنظمة.
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 ثانيا: تحديات الذ كاء االقتصادي

ّاالتقتااد ّالذّكاء ّبو ّيعود ّمنّالتساؤؿّعنّماذا ّتدورّتنطلقّالعملية ّعليو ّواإلجابة ّوالدولة، يّللمؤسسة
 .1حوؿّٖتليلّالتحدياتّالسياسيةّواالتقتااديةّوالتكنولوجية

 التحديات السياسية -1
ّ ّعلى ّاٟتاوؿ ّأجل ّمن ّالتجارية ّباألعماؿ ّا٠تاصة ّالبيئة ّباألحداثّّاستخداـمراتقبة ّا١تتعلقة ا١تعلومات

ّا٠تارجّواالٕتاىات ّالبيئة ّذلكيف ّويتم ّا١تنظمات ٢ّتذه ّٔتساعدةّّبناءًّّية ّالتجارية ّاألعماؿ ّتقادة ّتقرارات على
يّيفّاليابافّمبٌتّعلىّتعبئةّالنخبّاليابانيةّيفّوضعّرؤيةّوتقائيةّللحفاظّعلىّتقتااداالّالذّكاء؛ّمنظماهتمّمثبلًّ

ّيّيستخدـّمنتقتااداالّالذّكاءالتجاريةّللسلطاتّالغربية،ّأماّيفّفرنساّفّاالحتياجاتالياباف١ّتواجهةّّاستغبلؿ
يةّحيثّتتنافسّفرنساّمعّالوالياتّا١تتحدةّاألمريكيةّوغَتىاّمنّالدوؿّاألوروبيةّعنّتقتاادأجلّتعزيزّالتنميةّاال

ّية.تقتاادالدوائرّالسريةّمنّأجلّتعزيزّمااٟتهاّاالّاستخداـطريقّ
 يةقتصادالتحديات اال -2

باشرة،ّويبدوّذلكّمنّتزايدّبراءاتّيّيفّشكلّالتكنولوجياّا١تباشرةّوغَتّا١تتقتااداالّالذّكاءىوّالتمييزّبُتّ
ّالذيّينطلقّمنّزيادةّمعدالتّنقلّالتكنولوجياّعنّطريقّسلسلةّالبحوثّوالتطويرّواإلنتاج.ّاالخًتاع
يّا١تكتسبّخارجّالتعزيزّ٭تدّمنّالقدرةّالتنافسيةّللمؤسساتّالعمليةّبشكلّتقتااداالّالذّكاءّاستخداـّو

يّىوّجزءّالّيتجزأّمنّاألمنّالقومي،ّتقتاادويفّالواتقعّفإفّاألمنّاالمستمرّوالذيّيعربّعنّالثقافاتّالوطنيةّ
ّكما٬ّتبّعلىّ وتوفرّاألمنّيشجعّاٟتكوماتّعلىّدعمّا١تؤسساتّيفّسعيهاّلتعظيمّأرباحهاّبافةّمستدامة،

ّاألعماؿّالتجاريةّمعّ يّادتقتااالّالذّكاءّاستخداـاٟتكوماتّتقدًنّيدّا١تساعدةّيف٣ّتاؿّالتعليمّوتعليمّالقادة
وماتّيةّيف٣ّتاؿّاإلدارةّمعّدعمّالقطاعّا٠تاصّالذيّالّيقلّأ٫تيةّللوصوؿّإذلّحجمّا١تعلتقتاادلتعزيزّالقوةّاال

يّيفّتعزيزّالقدرةّلدىّتقتااداالّالذّكاءمثبلّالوالياتّا١تتحدةّاألمريكيةّتستخدـّفّ،الكبَتةّعنّالتجارةّالدولية
ّمع ّالعا١تية، ّالسوؽ ّيف ّا١تنافسة ّعلى ّيهددّّا١تؤسسات ّالذي ّالتجسس ّمكافحة ّيف ّا١تتمثلة ّالتحديات مواجهة

ّا١تؤسسات.
ّ
ّ

                                                 
1ّّ ّعلة، ّميةية مفاىالفكر اإلستراتيجي والذ كاء االقتصادي: مقاربمراد ّيفّ، ّا١تستدامة ّوالتنمية ّاالتقتاادي ّالذّكاء ّحوؿ ّالسادس ّالدورل ا١تلتقى

 .2012نوفمرب7ّّ-6منظماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّجامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّ
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 التحديات التكنولوجية -3
ّمنّخبلؿّا١تنافسةّالدوليةّا١تتزايدةّيف٣ّتاؿّا١تمتلكاتّيفّإطارّاٞتوانبّالاناعية،ّبراءاتّ يبدوّواضحًا

ّبرامجّاٟتمايةّونقلّالتكنولاخًتاع ّالعبلماتّالتجارية،ّحقوؽّالطبعّوالنشر، ّالقوانُتّٖتوؿّدوفّ، ّكلّىذه وجيا
ّكونوّٯتثلّعبيّبالاتقتاادّذّكاء٘تكنّا١تنظماتّمنّبناءّنظاـّ ّجيداً.ّاكبَّتّّاماديّئادرجةّاليتّتسعى٢ّتا

 يقتصاداال الذ كاءثالثاً: أخالقيات جمع بيانات 

تهاّوحداثتها،ّيّعلىّدتقةّا١تعلوماتّوالبياناتّا١تستخدمةّوجودهتاّوصحتقتااداالّالذّكاءيعتمد٧ّتاحّنظاـّ
ّا١تعلوماتّاليتّيتمّ ّكمّىائلّمنّالبياناتّأو ّاٟتاؿّىناؾ ّبطّرّىااستقاّؤوبطبيعة قّووسائلّائمنّخارجّا١تنظمة

لقوةّا١تنافسةّبُتّا١تتعاملُتّيفّالقطاعّىناؾّالعديدّمنّا١تنظماتّتلجأّلطرائقّغَتّتقانونية،٥ّّتتلفةّومتعددة،ّونظراًّ
ّألساليبّغَت ّتلجأ ّذلك ّمن ّّبلّأكثر ّالتأكيد ّىنا ّوجب ّلذلك ّا١تعلومات، ّيفّٚتع أخبلتقياتّعلىّأخبلتقية

ي،ّومنوّوجبّاإلشارةّلبعضّالنقاطّاليتّالبدّأفّيتحلىّهباّالقائمُتّتقتااداالّالذّكاءاإلدارةّوأ٫تيتهاّيفّنظاـّ
ّ:1ي؛ّوىيتقتااداالّالذّكاءعلىّنظاـّ

ّا١تؤسساتّاألخرى؛ا١تعلوماتّا٠تاصةّفقطّعندّمنحّاإلذفّبذلكّمنّّاستخداـّ-ّّّ
ّطلبّاألطراؼّاألخرىّبشأفّخاوصيةّا١تعلومات؛ّاحًتاـّ-ّّّ
ّعندّطلبّا١تعلوماتّمنّجهاتّأخرىّالبدّمنّشرحّالغايةّوالغرضّالذيّسوؼّتستعملّفيو؛ّ-ّّّ

ّ ّلنظاـ ّجيدًا ّمهمة ّالذكر ّالسالفة ّاإلرشادات ّأسسّتقتااداالّالذّكاءتعترب ّعلى ّيقـو ّأنو ّيتميز ّالذي ي
ّبنشاطّجوسسةّتقانونية،ّ يةّيعاتقبّاتقتاادويستغلّيفّإطارّماّيسمحّفيوّالقانوف،ّغَتّذلكّتكوفّا١تنظمةّتقـو

وتكلفةّمعنويةّتتمثلّيفّا١تساسّبسمعتهاّ ّكبَتةّجيداًّ عليهاّالقانوفّوٯتكنّلذلكّأفّيكلفّا١تنظمةّتكلفةّمالية
ّكلّىذاّطبعاّيابّيفّعكسّأىداؼّا١تنظمةّوىيّ ّيةّيفّالسوؽ.ستمراّرٖتقيقّالربحّوااليفّالسوؽّوعندّالزبائن،

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
اٟتاديّعشر:ّذكاءّالسنويّّا١تؤ٘ترّالعلمي،ّتطبيقات ذكاء األعمال أداة لتحقيق االبداع واالبتكار في منظمات األعمالعمارّعااـّالسامرائي،1ّّ

ّاإلدارية،ّجامعةّالزيتونةّاألردنية،ّ ّكليةّاالتقتاادّوالعلـو  بتارؼ..2012ّأفريل26ّّ-23األعماؿّواتقتاادّا١تعرفة،
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 خالصة الفصل 

يفّشكلوّاٟتارل،ّوبعدّتقدًنّّسًتاتيجياإلّالذّكاءبعدماّتطرتقناّإذلّتقدًنّالسياؽّالتارٮتيّالذيّأفرزّظهورّ
ّ دارةّإّا١تتمثلُتّيفّسًتاتيجياإلّالذّكاء،ّوباإلضافةّإذلّتناوؿّمركباتّنظاـّسًتاتيجياإلّالذّكاءتعريفّواضح١ّتفهـو

ّّو ّٯتكنناّتقتااداالّالذّكاءا١تعرفة ّالبعضّداخلّا١تنظمة، ّوكيفّيكمبلفّبعضهما ّومركباهتما ّوشرحّمفهومهما ي،
ّ ّأ٫تية ّّسًتاتيجياإلّالذّكاءفهم ّخبلؿ ّمن ّا١تنظمة ّٖتققو ّأف ّٯتكن ّوما ّا١تنظمة ّاعتمادداخل ّلنظاـ ّالذّكاءىا

،ّْتيثّيعتربّٔتثابةّجهازّّسًتاتيجياإلّللذّكاءا١تنظمةّنظاـّ،ّوماّٯتكنّأفّٗتسرهّيفّحاؿّماّدلّ٘تلكّسًتاتيجياإل
كاشفّللبيئةّا٠تارجيةّويفّنفسّالوتقتّٯتكنّمنّخبل٢تاّالتحكمّوإدارةّالبيئةّالداخليةّللمنظمة،ّوسوؼّنتطرؽّ

ّ ّلدور ّا١تستدامّسًتاتيجياإلّالذّكاءبالتفايل ّالتنافسية ّا١تيزة ّوىو ّا١تؤسسة ّيف ّمهم ّعنار ّعلى ّالتأثَت ّيفّيف ة
ّالفاوؿّالبلحقةّوذلكّبعدّالتطرؽّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيفّالفالّالتارل.

ّ
ّ
ّ
ّ
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 تمهيد
عتّمنّاليتّسرّّّتواالتااالّعلوماتيفّإطارّالعو١تةّوزواؿّاٟتدودّاٞتغرافيةّبُتّالدوؿّوتطورّتكنولوجياّا١ت

نافسيةّللمنظمة،ّزادتّحجمّالضغوطّالتنافسيةّعلىّا١تنظمةّْتيثّالتغَتاتّوالتطوراتّاليتّٖتدثّيفّالبيئةّالت
أصبحتّا١تنظماتّعرضةّللتأثرّمنّأيّتطورّأوّتغَتّ٭تدثّليسّفقطّيفّبيئتهاّالتنافسيةّبلّيفّالبيئةّالعامة،ّّ
كماّأفّأيّتطورّأوّتغيَتّ٭تدثّيفّأيّجهةّمنّاٞتهاتّاألربعّللعادلّويفّأيّمنطقةّمنو،ّأصبحتّالّتأخذّ

ّكلّىذاّجعلّمنّعددّا١تنظماتّاليتّتنشأّطويبلّاتوتق وا١تنظماتّاليتّتؤوؿّّ،للوصوؿّإذلّالبيئةّا٠تاصةّللمنظمة
ّكماّساىمّىذاّيفّجعلّعمرّا١تنظماتّتقاَتّجيدًّ منّا١تنظماتّيفّعا١تناّاٟتارلّللبقاءّّاًّا،ّوسعيللزواؿّترتفع،

ّالتنافسيّمنّخبلؿّبناءّيةّيفّالسوؽ،ّتلجأّا١تستمراّروضمافّحاةّسوتقيةّتضمن٢ّتاّاال نظماتّلتقويةّموتقعها
يفّحدّذاهتاّالّيعتربّيتهاّيفّالسوؽ،ّغَتّأفّٖتقيقّا١تيزةّالتنافسيةّاستمراّريفّّاميزةّتنافسيةّمستدامة،ّتكوفّسبب

ّتقوي ّوالوصوؿّّاًّضمانًا ّوتكوفّمبنيةّعلىّأسسّتقوية،ّياعبّتقليدىا ّوٖتميها ّدلّٖتافظّعليها لبقاءّا١تنظمةّما
ميزهتاّالتنافسيةّا١تستدامة،ّوأىمّالعناصرّاليتّتعتربّمادراًّّاكتسابابّأوّاألسرارّاليتّمكنتّا١تنظمةّمنّلؤلسب

تقوياًّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامةّىيّا١تعرفة،ّونتطرؽّأكثر١ّتوضوعّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّوكيفيةّتطورىاّوظهورىاّ
 ىذاّالفال.ّّومفهومهاّوماىيّماادرىا،ّوكيفيةّٛتايتهاّيف

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 اإلطار النظري للميزة التنافسية المستدامة                                       الفصل الثاني                               
 

71 

 

 المبحث األول: اإلطار المفاىيمي للميزة التنافسية المستدامة

يفّّيف٣ّتاؿّاإلدارةالباحثُتّّاىتماماتشكلّالبحثّعنّماادرّالتفوؽّيفّاألداءّمنذّزمنّطويل٤ّتورّ
حجمّا١تداخبلت٤ّّتاولةّلفهمّآلياتّعملّالسوؽ،ّفا١تدرسةّالكبلسيكيةّترىّيفّا١تنظمةّدالةّإنتاجّتتحكمّفيها

ا١تستعملة،ّوىذهّا١تداخبلتّتتكوفّخاصةّمنّا١توادّا٠تاـّورأسّا١تاؿّواليدّالعاملةّا١تستخدمةّيفّعمليةّاإلنتاج،ّ
ّ ّا١تنظماتّفقد ّداخل ّالعبلتقاتّا١توجودة ّّاعتربتأما ّويرجع ّالتأثَت، ّا١تستوىّ"مهملة ّإذل ّالتنافسية ّٝتيث" آدـ

ّكوفّأفّا١تدخبلتّتّو فرّنفسّالشروطّلكافةّا١تنظماتّداخلّالدولةّالواحدة،ّوبناءّعلىّالوفرةّالكليّبُتّالدوؿ
ّما ّوىو ّاألخرى ّحساب ّعلى ّدولة ّلكل ّالتنافسية ّاألفضلية ّتتحدد ّا١توارد؛ ٢ّتذه ّا١تطلة،ّّالنسبية ّبا١تيزة يعرؼ

ّا١تيزةّالتنافسيةّيفّالتجارةّالدوليةويذىب"ّد ّّ،ّإف1فيدّريكاردو"ّيفّنفسّالسياؽّمنّخبلؿّمفهـو ظهورّمفهـو
ّا١تيزةّالنسبية،ّبسببّالتحوالتّاليت ّعرفهاّالعادلّا١تيزةّالتنافسيةّدلّيكنّبالادفة،ّوإ٪تاّىوّنتاجّالتحوؿّيفّمفهـو

ّاألصعدة ّٚتيع ّو٣تاالتّّ،على ّالدولية ّالتجارة ّمسار ّٖتديد ّيف ّاألساس ّحجر ّالنسبية ّا١تيزة ّمفهـو ّكاف فقد
ّللمؤسساتّ ّالعملّبالنسبة ّاليتّتعتربّالتخاصّوتقسيم ّالتنافسية ّا١تيزة ّعنّنشأة ّأما والدوؿّعلىّحدّسواء،

ّا١تيزةّالنسبيةّلػّ"ريكاردو"ّاامتداد ّ.3لبلستشارات،ّفتعودّإذلّأواخرّالسبعيناتّمنّخبلؿّشركةّماكينَتي١2ّتفهـو

 المطلب األول: السياق التاريخي لظهور التنافسية من منظور نظريات التجارة الدولية

ّ ّيف ّالبحث ّالنشاطّإف ّتطور ّمراحل ّيف ّالبحث ّإذل ّيدفعنا ّالتنافسية، ّظهور ّإذل ّدفعت ّاليت العوامل
ّالتعتقتااداال ّعلى ّالقائم ّالبسيط ّشكلو ّمن ّمثي، ّومن ّاألفراد ّبُت ّوالتبادؿ ّيفّّاوف ّبا١تؤسسات ّمرورًا الدوؿ؛

ّ ّاألورلّالبسيط، ّآدـّٝتيث،ّوصوالًّّانطبلتقاًّشكلها ّبقيادة ّالدولية ّالتجارة ّبقيادةّإّمنّنظرية ّالتنافسية ذلّنظرية
 .صوالًّإذلّنظريةّتنافسّاألممّومايكلّبورتر،ّّو

 Mercantilismأوال: الفكر التجاري 

ّكولومبسّإذلّالقارةّاألمريكية؛ّيف1492ّّيفّسنةّ ّكريستوؼ أمريكوّّاكتشفّـ1501سنةّميبلديّوصل
إذلMagellanّّّّلّماجبلفّميبلديّوص1519ّالقارةّاألمريكية؛ّويفّسنةAmerigo VESPUCCIّّفيسبوتشيّ

                                                 
ّكنوش،1ّّ المعرفة في تحقيق وتعزيز الميزة التنافسية المستدامة: دراسة ميدانية على بعض مؤسسات قطاع اإلليكترونيك في  ةإدار دور ٤تمد

 .38،ّص:1ّ،2012ّ،ّرسالةّماجيستَتّغَتّمنشورة،ّجامعةّسطيفّسطيف وبرج بوعريريجواليتي 
،ّرسالةّماجيستَتّغَتّمنشورة،ّجامعةّباتنة،ّّأىمية التسويق في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة: دراسة حالة مؤسسة اقتصاديةمسعودطحطوح،1ّ

ّاالتقتااديةّوالتسيَت، ّ.12-11،ّصّص:2009ّكليةّالعلـو
 .79،ّص:1999،ّدارّا١تعارؼ،ّ: تكوين وتنفيذ اإلستراتيجياتةاإلدارة اإلستراتيجيبيلّمرسيّخليل،ّن3ّ
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منّالطرؼّاٞتنويبّألمريكاّاٞتنوبيةّوفتحّالطريقّالغريبّللهند،ّوتقدّٖتققتّىذهّاإل٧تازاتّبسببّالتقدـّّالفيليبُت
ّ ّىذه ّكل ّالسفن، ّوبناء ّالفلك ّعلم ّيف ّاحملقق ّفرصّاالكتشافاتالعلمي ّالشرؽّلّاولدت ّبُت ّالتجاري لتبادؿ

ؼّالفكرّالتجاريّبأنو٣ّتموعةّا١تعتقداتّعرّّهرّالفكرّأوّا١تدرسةّالتجارية؛ّويُّمنّىذاّالواتقعّظّانطبلتقاّوّ،والغرب
يةّاليتّتقتاادميبلدي،ّحيثّتعترب٣ّتموعةّمنّالسياساتّاال1750ّإذل1500ّّاليتّسادتّأوروباّخبلؿّالفًتةّمنّ

ساسيّٖتقيقّتراكمّالثروةّيةّاحملليةّوا١تعامبلتّالتجاريةّالدولية،ّغرضهاّاألتقتاادالتحكمّيفّاألنشطةّاالّاستهدفت
ّخبلؿ1ّللدولة ّمن ّاألفكار ّىذه ّخلق ّعلى ّساعدت ّتقد ّالفًتة ّتلك ّيف ّأوروبا ّسادت ّاليت ّالظروؼ ّولعل ،

اٞتغرافيةّلتدفقاتّا١تعادفّالنفيسةّمنّالعادلّاٞتديدّإذلّأوروبا،ّىذاّإذلّجانبّالنموّالسكاينّوتزايدّّاالكتشافات
ّحساب ّعلى ّالتجاريُت ّطبقة ّونفوذ ّاإلتقطاعيُت،ّأ٫تية ّنظّرّطبقة ّالذىبّّةوكانت ّالنفيسة؛ ّللمعادف التجاريُت

ّب ّالّتفٌتّمعّّاعتباروالفضة، ّأعلىّمراتبّالثروةّألهنا ّتريدّّاالستعماؿأهنا وأنوّٯتكنّللدولةّأفّٖتالّعلىّما
التجارةّا٠تارجية،ّتلكّا١تعادف،ّوأفّالوسيلةّالوحيدةّللدولةّاليتّالّ٘تتلكّماادر٤ّتلية٢ّتذهّا١تعادفّىيّّاستخداـب

ّاألخرى،ّ ّللدوؿ ّدائنة ّالدولة ّو٬تعل ّالاادرات ّيف ّفائض ّ٭تقق ّٕتاري ّميزاف ّٖتقيق ّعلى ّالدولة ّتعمل ّأف أي
ّلفائضّالاادراتّمنّالعادلّا٠تارجي،ّويفّظلّظروؼّغَتّمستقرةّ ّٙتنًا وبالتارلّاٟتاوؿّعلىّالذىبّوالفضة

ّ.2جيشّوأسطوؿّتقويّوإنشاءدّأمراًّىاماًّلتحقيقّتقوةّالدولةّسياسياًّفإفّٖتقيقّالًتاكمّمنّا١تعادفّالنفيسةّيع
رئيسية،ّأ٫تهاّالقطاعّا٠تارجيّويرىّأفّّثبلثةّتقطاعاتيّيتكوفّمنّتقتاادووفقا٢ًّتذاّالفكرّفإفّالنظاـّاال

فّبضرورةّتدخلّالدولةّوخاصةّّوي،ّوتقدّنادىّالتجاريتقتاادطبقةّالتجاريُتّىيّالطبقةّاألىمّيفّعمليةّالنموّاال
ّ.٣ّ3تاؿّالتجارة،ّوذلكّلتحقيقّاألىداؼّٓتاوصّميزافّٕتاريّموافقّمعّالعادلّا٠تارجييف

 ثانياً: الميزة المطلقة )آدم سميث(

ّكافّلكتابّ"ثروةّاألمم"ّّعلىّالرغمّمنّأفّتقليبلًّ ّكتبوّآدـّٝتيثّيتعلقّبالتجارةّا٠تارجية،ّفقد فقط٦ّتا
ّكبَتّعلىّالقضاءّعلىّتقيودّالتج1776سنةّ ارةّالدوليةّومباشرةّحريةّالتجارةّيفّأوروباّالغربية،ّحيثّبدأّ،ّتأثَت

ّ ّأهنا ّعلى ّاألمم ّثروة ّالدوليةّّانعكاسبتعريف ّاألرصدة ّيف ّالًتاكم ّٖتقيق ّعلى ّتقدرهتا ّوليس ّاإلنتاجية لقدرهتا
،ّحيثّجيةاإلنتامةّلزيادةّالطاتقةّءيةّىيّاألكثرّمبلتقتاادوا١تعادفّالنفيسة،ّويرىّآدـّٝتيثّأفّظروؼّاٟتريةّاال

يابحّاألفرادّأحرارّيفّمزاولةّالنشاطّالذيّ٭تقق٢ّتمّمااٟتهم،ّوٖتقيقّا١تالحةّالفرديةّيدفعّإذلّالتخاصّيفّ

                                                 
 .21،ّص:2001ّ،ّمكتبةّومطبعةّاإلشعاعّالفنية،ّاإلسكندرية،ّالتجارة الدولية٤تمدّسيدّعابد،1ّّ
 .11،ّص:2010ّ،ّمار،ّالتجارة الدوليةمَتانداّزغلوؿّرزؽ،2ّّ
 .12،ّص:ّوا١ترجعّنفس3ّ
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يفّظلّا١تنافسةّّاألنشطةّاليتّتتناسبّمعّتقدراهتمّا٠تاصة،ّوىكذاّيتمّتقسيمّالعملّٔتاّ٭تققّأعلىّإنتاجية٦ّتكنة
ّكماّنادىّبذلكّتقتاادأ٫تيةّدورّالدولةّيفّالتدخلّيفّالنشاطّاالعلىّىذاّالّيؤمنّآدـّٝتيثّبّالكاملة،ّوبناءًّ ي

ّككلّعندماّّوالتجاري ّبلّعلىّالعكسّيرىّآدـّٝتيثّأنوّىناؾّيدّخفيةّتسعىّإذلّٖتقيقّمالحةّاجملتمع ف،
لىّيةّاليتّٖتققّمالحتهمّالشخاية،ّيفّإطارّالقانوفّواٟتفاظّعتقتااداألنشطةّاالّاختياريكوفّاألفرادّأحراراًّيفّ

حقوؽّا١تلكيةّا٠تاصة،ّورٔتاّالدورّالوحيدّالذيّٯتكنّأفّتلعبوّالدولةّمنّوجهةّنظرّآدـّٝتيثّىوّاٟتفاظّعلىّّ
ّ.1احتكاريةكفاءةّاألسواؽّدوفّأيّشوائبّ

ّبُّتّ الذايتّوعدـّتقسيمّالعملّبُتّاألفرادّوالتخاصّيفّالعملّيؤديّإذلّّاالكتفاءّآدـّٝتيثّأفّكما
ّاال2خلّومستوىّا١تعيشةيفّاإلنتاجّوالدّا٩تفاض ّٝتيثّباٟترية ّلذلكّنادىّآدـ ّوكذلكّيفّتقتااد، ّعموماً، ية

٣تاؿّالتجارةّا٠تارجيةّوإزالةّٚتيعّالقيودّاليتّنادىّهباّالتجاريوفّلتنظيمّالتجارةّا٠تارجية،ّويعتربّآدـّٝتيثّاٟتريةّ
األمم،ّوأساسّدعوةّآدـّٝتيثّللتخاصّيةّاألساسّاألوؿّوالعاملّالفعاؿّيفّوفرةّاإلنتاجّوزيادةّثرواتّتقتااداال

يّنفقةّمطلقةّأتقل،ّفإفّوتقسيمّالعملّالدوليُت،ّىوّأفّاإلنتاجّمنّسلعةّمعينةّيفّدولةّماّإذاّ٘تتعّٔتيزةّمطلقةّأ
ّكاؼٍّ لقياـّالتجارةّا٠تارجيةّبُتّتلكّالدولةّوالدوؿّاألخرىّاليتّتتمتعّٔتيزاتّمطلقةّأخرىّأوّنفقةّمطلقةّّىذا

سلعّأخرىّفيحدثّالتبادؿّبينهما،ّولقدّطبقّٝتيثّأفكارهّا٠تاصةّعنّمزاياّالتخاصّوتقسيمّّأتقلّيفّإنتاج
ّ ّالعادل، ّدوؿ ّوباتقي ّالدوؿ ّأحد ّبُت ّتتم ّاليت ّا١تعامبلت ّعلى ّأفّّواستنتجالعمل ٬ّتب ّاألفراد ّمثل ّالدوؿ أف

ّ ّمطلقة ّٔتيزة ّإنتاجها ّيف ّتتمتع ّاليت ّالسلع ّوتادير ّإنتاج ّيف ّالدوؿّالسّواستَتاديتخااوا ّفيها ّتتمتع ّاليت لع
ّكلّدولة٬ّتبّأفّتادرّالسلعّاليتّتنتجهاّبكفاءةّمُّ قاسةّبوحداتّالعملّاليتّاألخرىّٔتيزةّمطلقة،ّٔتعٌتّأف

ّ.3ّٖتتاجهاّالوحدةّالواحدةّمنّالسلعةّمقارنةّبشركائهاّيفّالتجارة

 ثالثاً: الميزة النسبية )ديفيد ريكاردو(

ُتّعامًاّحىتّيأيتّديفيدّريكاردوّباإلجابةّعلىّالسؤاؿّا٢تاـّالذيّدلّمدةّواحدّوأربعّاالنتظارستوجبّا
ّعليو ّٕتيب ّأف ّٝتيث ّآدـ ّنظرية ّٙتّ،تستطيع ّو٘تثلّّةومن ّالنسبية، ّالتكاليف ّنظرية ّظهور ّإذل ّاٟتاجة دعت
اً،ّماّىوّالوضعّلدولةّدخلتّمعًتؾّاٟتياةّالدوليةّالتجاريةّحديثّ:يفاإلشكاؿّالذيّطرحّيفّنظريةّآدـّٝتيثّ

                                                 
 بتارؼ..17ّ،ّص:ّالسابق المرجعمَتانداّزغلوؿّرزؽ،1ّّ

2
 Adam smith, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, elecbook classics, London, 1998, 

p: 17. 
 بتارؼ..20ّ،ّص:ّالسابق المرجعمَتانداّزغلوؿّرزؽ،3ّ
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جانباً؟ّأـّتعمدّإذلّالعكسّإذلّمباشرةّحريةّالتجارةّمعهاّمعّماّّاالنزواءأيّالّتتمتعّٔتيزةّمطلقة؟ّىلّتعمدّعلىّ
ّاألخرى؟يًتتبّعلىّىذاّحتماًّمنّتعريضّصناعاهتاّإذلّمنافسةّمدمرةّمنّتقبلّالدوؿّ

ّكتابوّمبادئّاال الذيPrinciples of political economy and taxationّّالسياسيّوالضرائبّّتقتااديف
كبَتاًّّّاىتماماًّ،ّتقدـّديفيدّريكاردوّنظريتوّعنّالنفقاتّالنسبية،ّأثارتّالطبعةّاألوذلّمنّالكتاب1817ّنشرّسنةّ

ّاألوراؽّا١تاليةّيفّلندف،ّوفيوّ ّالكبَتّيفّبورصة ّالسابقةّوبسبب٧ّتاحو ّكتاباتوّومقاالتو ّبسبب ّاليتّنا٢تا للشهرة
يةّا٠تارجيةّيفّجزءّصغَتّتقتااديمةّوالتوزيعّمعاٞتةّنظريةّمتناواًلّموضوعّالعبلتقاتّااليعاجلّريكاردوّموضوعّالق

ّعليهاّنظريةّآدـّٝتيث؛ّوىيّوجودّدولتُتّوسلعتُتّ ّنظريةّريكاردوّعلىّنفسّالفرضياتّاليتّتقـو منو،ّوتقـو
علىّنظريةّالقيمةّيفّالعملّّادعتموحريةّالتجارةّوا١تنافسةّالكاملة،ّباإلضافةّإذلّاالّاإلنتاجونوعُتّمنّعناصرّ

ّ:1ّاتّاألخرىّطبقاًّللتحليلّالكبلسيكيّمنهافًتاضباتقيّاالّافًتاضعندّتقياسّتكلفةّإنتاجّالسلع،ّمعّ
ّكلّنوعّمنّأنواعّتلكّا١تواردّمتماثلّ٘تاماً،ّٔتعٌتّأفّّاالتقتااديةّلكلا١تواردّّأفّّّ- ّكماّىيّثابتة،ّوأف دولةّتظل

متجانسةّالّٗتتلفّيفّمستوىّا١تهارةّأوّالتدريب،ّأوّأفّعنارّاألرضّيتكوفّعنارّالعملّيتكوفّمنّوحداتّ
ّمنّوحداتّمتجانسةّالّٗتتلفّيفّدرجةّا٠تاوبةّأوّاٞتودة.

العمل،ّرأسّا١تاؿ،ّاألرض...إخل(ّتتحرؾّبسهولةّتامةّمنّنشاطّإذلّآخرّّ)عنارا١تختلفةّّاإلنتاجأفّعناصرّّ-
منّدولةّإذلّّاإلنتاجديةّلؤلنشطةّا١تختلفةّولكنّالّٯتكنّأفّتتحرؾّعناصرّعلىّا١تستوىّاحمللىّوفقًاّللعوائدّاٟت

ّأخرى.
ّكلّدولةّمعّإمكانيةّّ- ّكماّىيّداخل ّىذاّا١تستوىّمنّدولةّإذلّأخرى.ّاختبلؼثباتّمستوىّا١تعرفةّالفنية
ّكماّىيّإفّتكلفةّاإلنتاجّثابتة،ّٔتعٌتّأفّعددّالساعاتّالبلزمةّللعملّإلنتاجّالوحدةّالواحدةّمّ- نّالسلعةّتظل

الّهنائيّا١ترونة،ّّاألفقيبارؼّالنظرّعنّالكميةّا١تنتجةّمنها،ّوىذاّاألمر٬ّتعلّمنحٌتّعرضّالسلعةّيأخذّا٠تطّ
ّإذلّالتخاصّالكاملّبعدّتقياـّالتجارة.ّاالٕتاهو٢تذاّفإفّثباتّالتكاليفّىوّالسببّوراءّ

ّإذلّالتوظيفّالكامل.ّالتلقائيّاالٕتاهالتوظيفّالكاملّلعناصرّاإلنتاجّأوّّ-
وتقدّذكرّريكاردوّأفّعنارّالعملّورأسّا١تاؿّسوؼّيتجهافّإذلّاألنشطةّاليتّتعظمّاإلنتاجيةّوالعوائدّ
اٟتدية،ّمثّيستمرّالتحرؾّحىتّتتساوىّالعوائدّا٠تاصةّبعناصرّاإلنتاجّيفّاألنشطةّا١تختلفة،ّأماّعلىّا١تستوىّ

فّعناصرّاإلنتاجّالّٯتكنّأفّتنتقلّمنّدولةّإذلّإّحيثّ،لفّ٘تاماًّفإفّالوضعّمنّوجهةّنظرّريكاردوّٮتتّالدورل
أخرىّولكنّكلّدولة٬ّتبّأفّتتخاصّمنّخبلؿّٖتويلّا١تواردّداخلياًّإلنتاجّالسلعةّاليتّتتمتعّفيهأّتيزةّنسبية،ّ

                                                 
 .21،ّص:ّالسابق المرجعمَتانداّزغلوؿّرزؽ،1ّّ



 اإلطار النظري للميزة التنافسية المستدامة                                       الفصل الثاني                               
 

74 

 

ّكافّإلحدىّالدولتُتّمي زةّمطلقةّوأوضحّأنوّستكوفّىناؾّفائدةّلكلّمنّالدولتُتّيفّالتجارةّا٠تارجيةّحىتّلو
ّكانتّىذهّا١تيزةّأكربّيفّإحدىّالسلعتُتّمنهاّيفّالسلعةّالواحدة ،1ّعلىّاألخرىّيفّإنتاجّالسلعتُتّوذلكّإذاّما

وتقياـّالتجارةّبُتّالدوؿّالّيتوتقفّعلىّمقارنةّا١تيزةّا١تطلقة١ّتختلفّالدوؿّيفّإنتاجّّالدورلوىكذاّفإفّالتخاصّ
ّإحدا٫تاّبالنسبةّلؤلخرى،ّالسلعةّالواحدة،ّوإ٪تاّعلىّمقارنةّا١تيّز ةّالنسبية١ّتختلفّالدوؿّيفّإنتاجّالسلعتُتّمعًا

وبٌتّريكاردوّنظريتوّيفّالتجارةّالدوليةّعلىّنفسّاألسسّاليتّبٌتّعليهاّنظريتوّيفّالقيمة،ّفقيمةّأيةّسلعةّيفّرأيوّ
ّبُتّتقيمة ّتربط ّعلىّأساسّأفّىناؾّعبلتقة ّمنّعمل، ّإنتاجها ّبذؿّيف ّما ّتتوتقفّعلى ّوتكاليفّّإ٪تا السلعة

ّ.2ّإنتاجهاّوىيّنفسّالقاعدةّاليتّٖتكمّالتبادؿّالداخلي

 (The Hechscher-Ohlin modelرابعاً: نظرية الهبات النسبية )نموذج ىكشر وأولين 

ّعلىّ ّيتوتقف ّالدولية ّالتجارة ّمن ّمتبادلة ّمكاسب ّعلى ّاٟتاوؿ ّفإف ّالنسبية ّا١تزايا ّنظرية ّيف ّرأينا كما
ّالتبّاختبلؼ ّآلامعدالت ّبلد ّمن ّالسلع ّبُت ّالداخلية ّحالةّدؿ ّيف ّبلد ّلكل ّيتحقق ّمكسب ّأكرب ّوأف خر،

ّولكنّالنظريةّدلّتوضحّّ،جّالسلعةّاليتّيتميزّفيهاّنسبياًّٗتااوّيفّإنتّا أيّاليتّينتجهاّبنفقةّمنخفضةّنسبياً،
ّأفّنفقاتّإنتاج١ّتاذاّٗتتلفّمعدالتّالتبادؿّبُتّالسلعّداخلّالبلدّالواحد،ّوسلمتّبالتفسَتّالكبلسيكيّيف

ّيرجعّإذلّ ّإ٪تا ّمثّّّاحتياجاتّاختبلؼالسلعّا١تختلفةّداخلّالبلدّالواحد، ّاكتفتكلّسلعةّمنّعنارّالعمل،
ا١تهاراتّّاختبلؼالنفقاتّالنسبيةّللسلعّالداخلةّيفّالتجارةّالدوليةّعلىّأساسّّاختبلؼالنظريةّضمنيًاّبتفسَتّ

ّ.3اصّوتقسيمّالعملالعماليةّبُتّالبلدافّا١تختلفةّنتيجةّالتخ
كماّأثبتّمدخلّتكلفةّالفرصةّالبديلةّلنظريةّالتجارةّالدولية،ّأنوّحيثّٮتتلفّشكلّمنحنياتّّإمكانيةّ

شكلّمنحنياتّإمكانيةّاإلنتاجّّاختبلؼاإلنتاج،ّيوجدّأساسّللتجارةّا٠تارجية،ّولكنوّدلّيفسرّلناّالسببّيفّ
تاجّيفّأمريكاّعنّشكلّمنحٌتّإمكانيةّاإلنتاجّيفّإ٧تلًتاّمثبًلّبُتّالدوؿ،ّو١تاذاّٮتتلفّشكلّمنحىّإمكانيةّاإلن

ّ ّىكشر ّمسا٫تة ّجاءت ّذلك ّولؤلجل ّ Heckcher؟، ّأولُت ّتلميذه ّمسا٫تة ّبعدىا ّأوذلّ Ohlinومن لتكوف
اتّيفّا١تزاياّالنسبية،ّوتقدّظهرتّأفكارّىكشرّيفّمقاؿّباللغةّالسويديةّختبلفاحملاوالتّا٢تامةّوالرئيسيةّلتفسَتّاال

                                                 
 بتارؼ.،305ّ،ّص:1983ّلنهضةّالعربية،ّ،ّدارّامقدمة في علم االقتصادصبحيّتادرسّتقريضة،ّمدحتّالعقاد،1ّّ
 بتارؼ..27ّ،ّص:ّالسابق لمرجعامَتانداّزغلوؿّرزؽ،2ّّ

3
Dong-Sung Cho, Hwy-Chang Moon, from Adam smith to Michael Porter, evolution of competitiveness theory, 

world scientific publishing, USA, 2002, p: 9. 
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ّ ّسنة 1919ّّنشر ّعاـ ّيف ّاألفكار ّىذه ّعلى ّٖتليلو ّوبٌت ّأولُت، ّتلميذه ّطوره ّأف1935ّمث ّعلى ّأكد ّوالذي ،
ّ.1كشرطّأساسيّلقياـّالتجارةّالدوليةّّاإلنتاجاتّيفّىباتّالدوؿّمنّعواملّختبلفاال

يةّبُتّالدوؿ؟ّوٖتاوؿّنظريةّا٢تباتّالنسبيةّاإلجابةّعلىّسؤالُتّىامُت،ّاألوؿ:١ّتاذاّٗتتلفّالنفقاتّالنسب
ّىذهّ ّ؟، ّالتبادؿ ّأطراؼ ّالدوؿ ّيف ّا١تستخدمة ّاإلنتاج ّعناصر ّعوائد ّعلى ّالدولية ّالتجارة ّتأثَت ّىو ّما والثاين:
ّيفّ ّا١تستخدـ ّالوحيد ّاإلنتاجي ّالعنار ّىو ّالعمل ّعنار ّكاف ّحيث ّالسابقة، ّالنظريات ٢ّتا ّتتعرض ّدل األسئلة

ّكتابوّّاختبلؼَتّلسببّالنظرياتّالسابقةّالذكرّومعّذلكّدلّتقدـّأيّتفس إنتاجيةّعنارّالعمل،ّونشرّأولُت
ّّاإلتقليميعنّالتعاوفّ ّيفّعاـ ّالدولية ّنوبلّيفّاال1933والتجارة ّوتقدّحالّأولُتّعلىّجائزة يفّعاـّّتقتااد،

عنّأعمالوّيف٣ّتاؿّالتجارةّالدولية،ّوتقدّرفضّأولُتّالفروضJames Meadّّبا١تشاركةّمعّجاٯتسّمياد1977ّّ
عليهاّالنظريةّاليتّتعتربّالعملّأساسّلقيمةّالسلعةّوأنو٬ّتبّتطبيقّأسعارّوأٙتافّعواملّاإلنتاجّعلىّاليتّتقامتّ

،ّفالتفاوتّيفّتقيمةّالسلعّالّيرجعّيفّرأيوّإذلّالتفاوتّفيماّأنفقّالداخليأساسّنظريةّالقيمةّاليتّتطبقّيفّاجملاؿّ
ّكماّيقوؿّريكاردو،ّولكنّفيماّأنفقّمن عناصرّاإلنتاجّعلىّالسلعة،ّولقدّتأثرّأولُتّٔتاّّعلىّالسلعةّمنّعمل

ا١تدرسةّاٟتديثةّمنّّاتقتااديٟتقّبنظريةّالقيمةّمنّتطورّىائلّيفّالقرنيُتّالتاسعّعاشرّوالعشرينّعلىّأيديّ
ّ ّتقـو ّا٠تارجية ّالتجارة ّيبُتّأف ّواتقعياً، ّإتاىًا ّبنظريتو ّيتجو ّفهو ّو٢تذا ّوفالراسّومرشاؿّوغَتىم، ّجيفوند أمثاؿ

ّللتفاوتّبُتّالدوؿّيفّأسعارّعواملّاإلنتاجّوبالتارلّيفّنتي جةّالّللتفاوتّالنسيبّبُتّتكاليفّاإلنتاجّوإ٪تاّتقـو
ّأسعارّالسلعّا١تنتجة،ّوأرجعّأولُتّتقياـّالتجارةّالدوليةّإذلّعاملُتّأساسيُت٫ّتا:ّ

 فيماّبُتّالدوؿّا١تختلفة؛ّاإلنتاجالوفرةّالنسبيةّلعواملّّاختبلؼ -1
 السلعّا١تختلفة.ّإنتاجيفّدوؿّّاإلنتاجتركيزّعواملّّنسبةّاختبلؼ -2

ّكبَتةّلبعضّالدوؿ،ّمثبًلّأسًتالياّاختبلفومنّاٞتديرّبالذكرّأفّىباتّالدوؿّمنّعواملّاإلنتاجّتظهرّ ات
واألرجنتُت،ّ٘تلكّأراضيّوفَتةّنسبياً،ّيفّحُتّدوؿّمنّأمريكاّوإ٧تلًتا،ّ٘تلكّتراكماتّكبَتةّمنّرأسّا١تاؿّنسبياً،ّ

وؿّأخرىّمثلّا٢تندّومار٧ّتدّأفّالعملّىوّالعنارّا١تتوفرّبكثرةّنسبياً،ّوعندماّٗتتلفّالوفرةّالنسبيةّلعواملّود
ّ ّستظهر ّالعوامل ٢ّتذه ّالنسبية ّاألسعار ّفإف ّبشدة ّاختبلفاإلنتاج ّتعٍت ّاألرض ّفوفرة ٦ّتاثلة، أسعارّّا٩تفاضات

ّ ّتعٍت ّالعمل ّووفرة ّنسبياً، ّنسبياً،ّا٩تفاضالفائدة ّاالّاألجور ّىذه ّاألسعارّختبلفلكن ّأو ّالنسبية ّالوفرة ّيف ات

                                                 
 .ّبالتارؼ.38،ّص:ّالسابق المرجعمَتانداّزغلوؿّرزؽ،1ّّ
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ّلوجودّّليستّشرطاًّّاإلنتاجالنسبيةّلعواملّ اتّاألٙتافّالنسبيةّللسلعّاليتّىيّشرطّضروريّلقياـّاختبلفكافيًا
ّ.1التجارةّالدولية،ّبلّالبدّأفّٗتتلفّنسبةّتركيزّعواملّاإلنتاجّيفّدوؿّإنتاجّالسلعّا١تختلفة

 هور الميزة التنافسية المستدامة ومفهومهاالمطلب الثاني: ظ

منّميدافّالتجارةّا٠تارجيةّيفّشكلهاّاألوذلّوصواًلّّوانتقلتافسيةّا١تستدامةّبعدةّمراحلّنمرتّا١تيزةّالت
ّتطوراتّل ّبعدة ّومرت ّالتنافسية، ّا١تيزة ّيفّشكل ّا١تنظمات ّإدارة ّميداف ّإذل ّكميزةّغاية ّاٟتارل ّٔتفهومها ظهورىا

 .تنافسيةّمستدامة

 أوال: ظهور الميزة التنافسية المستدامة

ىاّواحدةّمنّاألطرّالنظريةّالواعدةّيفّاعتباّريفّالسنواتّاألخَتةّظهرتّنظريةّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّب
.ّلذلكّناؿّموضوعّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّأ٫تيةّبالغةّيفّةسًتاتيجياإلأدبياتّاإلدارةّوخاصةّيف٣ّتاؿّاإلدارةّ

(،ّإذلّأفّاٞتانبّاألساسيّيفّا١تنافسة،ّىوّسرعةّتكيفAldersonّعلماءّاإلدارة،ّوتقدّأشارّآلدرسوفّ)دراساتّ
ّعلى1965ّّا١توردينّيفّتلبيةّالتغَتاتّاٟتاصلةّيفّتغَتاتّالزبائن،ّوعادّآلدرسوفّيفّسنةّ وأوضحّبأفّا١تنافسةّتقـو

،ّعندما1984ّيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيفّسنةّظهرتّفكرةّا١ت،ّوتقد2ّماادرّمتميزّعلىّا١تنافسُتّامتبلؾأساسّ
ّاتقًتحّ ّالتنافسيةسًتاتيجيإ  Dayداي ّا١تيزة ّاتّالستدامة ّالتنافسيةّ، ّالفعلي١ّتاطلحّا١تيزة ّالظهور ّكاف ّحُت يف

ّأْتاثّا١تستدامة ّّيف ّسنة ّبورتر ّمايكل ّاألمريكية ّىارفرد ّجامعة ّيف ّاألعماؿ ّإدارة  Michael)1985ّأستاذ

Porterّ،)ّناتقشّاإلسًتاتيجاتّاألساسيةّاليتّٯتكنّللمؤسسةّمنّخبل٢تاّاكتسابّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّعندما
وتقدّتركزتّأغلبّاألْتاثّيفّشرح3ّّ.التميزّةسًتاتيجيإّوّا١تنخفضةةّالتكلفةّسًتاتيجيإاتّىيّسًتاتيجيوىذهّاإل

ّكويٍتّ)Porterاالٕتاهّبورترّ)ّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّحوؿّالبحثّعنّ"التميز"ّومنّأبرزّروادّىذا ،)Coyneّ،)
ّ)ّوّداي ّ)Day and Wensleyوينسلي ّوبراىبلد ٫ّتاؿ ،)Hamel and Prahaladٍّّثاف ّإتاه ّ"ا١تواردّّاىتمّ(، بػ

ّ ّىذا ّرواد ّوأىم ّ)االٕتاهالنادرة"، ّىاؿ ّ)Hall؛ ّىاندرسوف ،)Hendersonّ (ّ ّومورتقن ّىونت ،)Hunt and 

Morgan(ّّديارشكسّوكوؿ،)Dierickx and Coolّفريقّثالثّمنّالباحثُتّإذلّالبحثّعلىّماّّإتو(،ّيفّحُت

                                                 
 بتارؼ.،42ّ،ّص:ّالسابق المرجعرزؽ،ّّمَتانداّزغلوؿ1

2
Low Swee Foon and Praveen Balakrishnan Nair, Revisiting the Concept of Sustainable Competitive Advantage: 

Perceptions of  Managers in Malaysian MNCs, International Journal of Business and Accountancy, Vol. 1, No. 

1, 63-78, 2010. 
3
 R. Pirayesh and R. Forouzandeh, The Effective Deployment of Brand through Sustainable Competitive 

advantage and Corporate Image, Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET),  

Volume (12), Issue (4), 2016, P: 583. 
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ّإذلّ ّواحدة ّ"خطوة ّمنّأطلقّعلىّتسميتو ّا١تنافسُتاألماـ ّىذا ّرواد ّوأىم ّآلدرسوفّ)االٕتاه"، (،Aldersonّ؛
ّ.1ّ(٫Hamel and Prahaladتاؿّوبراىبلدّ)ّ(،Hamel and Prahaladٚتاوارتّ)

(،ّاليتّمنّأىمresource-based viewّ"النظريةّالقائمةّعلىّا١توارد"ّ)ّأصبحّمفهـو1991ّومعّبدايةّمنّ
ّكونارّ)Barneyروادىاّبارينّ) ،)Conner(ّّبيًتاؼ،)Peteraf،)ّّا١تواردّغَتّا١تلموسة،ّىاؿّ)ّو منّ(،Hallّمفهـو

ذهّا١تفاىيمّيفّوتقتّاادرّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّوتقدّمتّٖتليلّىٔتا١توضوعاتّا١تهيمنةّيفّالدراساتّا١تتعلقةّ
ّكمادرّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّوتقدّمتّفيماّبعدّ الحقّمنّتقبلّالعلماءّإلعطاءّتعريفّمفالّوتقييمّوظيفتها

ّالتنافسية ّللميزة ّكماادر ّالتسويقي،ّا١تستدامةّالًتكيزّعلىّا١تواردّغَتّا١تلموسة ّالتوجو ّالتجارية، ّالعبلمة ّمثل؛ ،
ّكماادرّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامةالتعلمّالتنظيمي،ّاإلبداع،ّ ّ.2تقيمةّالعمبلء،ّالعبلتقاتّالتسويقيةّوعماؿّا١تعرفة

ّالتعلمّ ّمثل؛ ّجديدة ّماطلحات ّخلق ّإذل ّاإلداري، ّالفكر ّيف ّنزوح ّىناؾ ّوالعشرين ّالواحد ّالقرف ويف
ّكلّىذاّدلّيقللّمنّالتنظيمي،ّإدارةّا١تعرفة،ّنظمّا١تعلوماتّاإلدارية،ّالتكنولوجياّواإلبداع،ّالعو١تةّ...إخل ،ّلكن

ّكواحدةّمنّأىمّا١تواضيعّيفّ (،ّفقدTilsonّ،ّوحسبّتالسوفّ)ةسًتاتيجياإلّاإلدارةأ٫تيةّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،
ينظرّإليوّعندّتقييمّا١تؤسسةّ؟،ّفكانتّّشيء(ّسؤاؿّمفاده؛ّماّىوّأىمWarren Buffettّطرحّورافّبوفاتّ)

ّكانتّىيّا١تيزةّ التنافسيةّا١تستدامةّللمؤسسة.ّيفّاأللفيةّاٞتديدةّأصبحّالًتكيزّعلىّبناءّميزةّأغلبّاإلجابات
ّدلّيعدّيعتمدّعلىّ ّومادرىا ّالعليا، ّمنّتقبلّاإلدارة ّيتمّالعملّعلىّٖتقيقها ّللمؤسسة ّأولية تنافسيةّمستدامة

ّاتقًتحتقاتّالتجارية،ّوتقدّغَتّا١تلموسةّمثلّالعبلمةّالتجاريةّأوّالسمعة،ّولكنّعلىّأبعادّأوسعّمنّالعبلّا١توارد
(ّ ّالتنافسيةHoffmanّىوفماف ّا١تيزة ّعلى ّالعبلتقات ّبيئة ّيف ّالديناميكية ّالعبلتقات ّلتأثَت ّعاـ ّنظري ّ٪توذج ّ )

ّكسابقةّللثقة،ّ ىاّاعتباّربّاالتااالتا١تستدامة،ّوتقدّتقدـّأربعةّعناصرّعلىّالنحوّالتارل؛ّشكلّأوّىويةّالعبلتقة
ّوالتعلمّالتاسابقةّلكلّمنّ ّلثقة ّّوااللتزاـنظيمي، كلّمنّالثقةّّنتيجةّلكلّمنّالثقةّوالتعلمّالتنظيمي،ّوأخَتًا

ّىوفمافّ)ّوااللتزاـ ّوتقد٠ّتص ّمستدامة. ّتنافسية ّإذلّإنتاجّميزة ّالتنافسيةHoffmanّتؤدي ّا١تيزة ّمفهـو ّتطور )
ّا١تيزةّالتنافسيةّا١تس1965ا١تستدامةّمنذّ ّ:3ّتدامةّإذلّتقسمُت،ّوتقدّتقسمّالعلماءّا١تسا٫تُتّيفّتطورّمفهـو

 القرفّا١تاضي؛ّٙتانينياتإذلّّالستينياتالتكلفةّوالتميز،ّمنّّامفهومَّ -1
ّالقائمّعلىّا١توارد،ّ -2  نيات.يمنّالثمانّبتداءًّاا١تفهـو

                                                 
1
Low Swee Foon and Praveen Balakrishnan Nair, op.cit. 

2
Ibid. 

3
Ibid. 
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دوفّا١تنافسُتّيفّّٓتاائصّواالنفرادوتقدّركزّالقسمّاألوؿّيفّالباحثُتّعلىّمفهوميّالتكلفةّوٖتقيقّالتميزّ
ّ ّللميزة ّكمادر ّالقطاع ّمن ّالثاين ّالقسم ّحُت ّيف ّا١تستدامة، ّا١تهاراتّّالباحثُتالتنافسية ّأ٫تية ّتعزيز ّعلى ركز

ّكمادرّللميزةّالت ،ّالقسمُتاتّواضحةّبُتّاختبلفافسيةّا١تستدامة،ّويفّاألصلّالّتوجدّنوا١تواردّغَتّا١تلموسة
ّا١تفهومُتّمًتابطُت.ّأوّالقسمُتبلّأفّكبلّ

ّكوتزيّ) ّفإفّالنموذجّاKotzeحسب ّيرتكزّعلىّالقيمة،ّ( ّللتنافسيةّيفّالقرفّالواحدّوالعشروف، ٞتديد
ّا١تعرفةّورأسّا١تاؿّالفكري،ّ ّّوالوتقتّوالتفاعل، ّكمزيجّّ،السرعةّوا١ترونة، ّالتنظيمية ّإذلّالثقافة ّباإلضافة واإلبداع،

ّّيضمن ّالتفكَت ّثقافة ّمن ّكل ّوتعترب ّا١تستدامة، ّالتنافسية ّا١تيزة ّّسًتاتيجياإلللمؤسسة ّالتنظيميّوثقافة التعلم
ّكلّمنّفبلـ ّكماّأشار (Flam holtz and Weiّىوتسّوواىّ) عناصرّحيويةّيفّضمافّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة.

أنظمةّالتشغيل،ّالنظمّاإلداريةّوثقافةّا١تنظمةّىيّمادرّّوإدارةّا١توارد،ّّ:متمثلةّيفإذلّأفّالبنيةّالتحتيةّالتنظيمية،ّ
ّكوتيلنيكوؼّ)ا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّ (ّا١تيزةّالتنافسيةّإذلّثبلثةّأتقساـّوىي؛ّأوال:ّا١تيزةKotelnikovّوتقدّتقسم

ّ ّٯتكن ّاليت ّوىي ّاألساسية، ّالتنافسيةّاعتباّرالتنافسية ّا١تيزة ّثانيا: ّالدولية، ّا١تنافسة ّلدخوؿ ّللمؤسسة ّكتذكرة ىا
جدّيفّالسوؽ،ّثالثا:ّا١تيزةّالتنافسية٢ّتاّالتواّتضمنالظاىرة،ّوىيّاليتّتسمحّللمؤسسةّبأخذّجزءّمنّالسوؽ،ّأوّ

ّتقويةّمركزىاّالتنافسيّيفّالسوؽ.ّوّا١تستدامة،ّوىيّا١تيزةّاليتّتسمحّللمؤسسةّبتحسُت
ّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّمنّخبلؿّاٞتدوؿّالتارل:ّ  وٯتكنّأفّنتتبعّالتطورّالتارٮتي١ّتفهـو

 تطور التاريخي لمفهوم الميزة التنافسية المستدامة: يوضح ال1الجدول رقم 
ّ

عنوان المقال/ عنوان  الكاتب والتاريخ
 الكتاب

 المساىمة الرئيسية

ثبلثّتقواعد١ّتيزةّّاتقًتاح٘تهيدّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامة؛ّّالبحثّعنّميزةّالتميزّ(Alderson, 1965)ّآلدرسوف
ّواٞتغّر ّالقانونية ّالتكنولوجية، ّوىي: ّوثبلثّالتميز افية،

ّّاتسًتاتيجيإ ّوىي: ّالتميز ّميزة ّةاسًتاتيجيلتحقيق
ّالتميز.ّةسًتاتيجيإّوّاالنتقائيةّةسًتاتيجياإلالتجزئة،ّ

ّعلىّسًتاتيجيإّ(Hall, 1980)ّىاؿ ّالبقاء ات
ّتقيدّاٟتياةّيفّبيئةّعدائية

ا١تؤسساتّالناجحةّٖتقيقّإماّبأتقلّتكلفةّأوّمنّخبلؿّ
ّالتميزّعنّا١تنافسُت.

 ,Henderson)ّوفىاندرس

1983)ّ
تواصلّالنقاشّحوؿّا١تيزةّالتنافسيةّبأفّا١تؤسسةّٯتكن٢ّتاّّتشريحّا١تنافسة

ّبأفّتكسبّ ّوبأسرعّطريقة منّخبلؿّأفّتتكيفّأكثر
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ّميزةّعلىّا١تنافسُتّيفّالسوؽ.
ّٖتقيقّّ(Porter, 1985)ّبورتر ّالتنافسية: ا١تيزة

ّةّاألداءّا١تتفوؽاستدامّو
ّكأداةّأساسيةّلتحليلّماادرّ٘تهيدّلفكرةّسلسلةّالقي مة

ّا١تيزةّالتنافسية.
ّا١تستدامة:ّّ(Coyne, 1986)ّكويٌت ّالتنافسية ا١تيزة

ّىي؟ماىي،ّوماّليسّ
ّ ّتوفرىا ّالواجب ّالشروط ّالتنافسيةّّلتحقيقشرح ا١تيزة

ّا١تستدامة؛ّشرحّلفكرةّالفجواتّيفّالقدرات
اياّاليتّ٘تيلّإذلّأفّتكوفّمستدامة:ّاٟتجمّيفّيناتقشّا١تّزّا١تيزةّا١تستدامةّ(Ghemawat, 1986)ّّتقا٫توت

السوؽّا١تستهدفة،ّٖتقيقّالتفوؽّيفّالوصوؿّللمواردّو/أوّ
ّا١تنافسُت ّعلى ّا١تفروضة ّوالقيود ا٠تياراتّّوّالعمبلء،

ّا١تتاحة.
 Dayand)ّوينسليّوداي

Wensley, 1988)ّ
ّإطارّ ّا١تيزة: تقييم

ّللتشخيص
ّالتفوؽّالتنافسي

ّللميّز ّاحملتملة ّوا١تواردّا١تاادر ّالعالية ّا١تهارات ّىي ة
ّالتنافسيةّ ّا١تيزة ّلتحقيق ّالسبل ّتقييم ّيف ا١تتفوتقة؛
ّوالعمبلءّ ّا١تنافسُت ّمن ّكل ّيف ّالنظر ّينبغي ا١تستدامة،

ّووجهاتّالنظر.
 Dierickxand)ديريكشسوكووؿ

Cool, 1989)ّ
ّةواستدامّتراكمّاألصوؿ
ّا١تيزةّالتنافسية

ّلؤلاستدام ّيعود ّا١تؤسسة ّيف ّا١تيزة ّالقابلةّة ّغَت صوؿ
ّأوّالتقليد.ّلبلستبداؿ

 Hamel and)ّىاملوبراىبلد

Prahalad, 1989)ّ
ّالتنافسيةّّسًتاتيجياالا٢تدؼّ ّا١تيزة ّعلى ّتبحث ّأف ٬ّتب ّال ا١تؤسسة

ّكيفّٗتلقّميزاتّتنافسيةّ ا١تستدامة،ّلكن٬ّتبّأفّتتعلم
ّلتحقيقّالريادةّالعا١تية.

ّىاملوبراىبلد
(Hameland 

Prahalad, 1990)ّ

ّالضمنيةّ الكفاءات
ّللمؤسسة

ّالضمنيةّ ّالكفاءات ّمن ّتنتج ّا١تستدامة ّالتنافسية ا١تيزة
ّالكفاءاتّ ّدعم ّا١تؤسسة ّعلى ّوينبغي للمؤسسة،
ّالتكيفّ ّٖتقيق ّسبيل ّيف ّا١توارد ّكل ّوٗتايص وا١تهارات

ّالفرصّاليتّتتيحهاّالتغَتاتّالبيئية.ّستغبلؿبسرعةّال
ّّوّ(Barney, 1991)ّبارين ّا١تؤسسة ا١تيزةّموارد

ّالتنافسيةّا١تستدامة
ّا١تستدامةّ ّالتنافسية ّللميزة ّكمادر ّعوامل ّأربعة مناتقشة

ّ ّالقيمة، ّالتقليدوىي: ّعلى ّا١تقدرة ّعدـ عدـّّوّالندرة،
ّإمكانيةّاإلحبلؿ.

ّلنظريةّّ(Conner, 1991)ّكونر ّتارٮتية ا١تتوسطة،ّالبدّمنّتقدًنّلكيّٖتققّا١تؤسسةّنتائجّفوؽّمقارنة
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ّنظريةّ ّلدينا ّىل ا١توارد:
ّجديدةّللمؤسسة؟ّ

ّاال ّو٭تقق ّالعمبلء، ّنظر ّوجهة ّمن ٦ّتيز ّختبلؼمنتوج
ّةّمقارنةّبا١تنافسُت.ضوالتكلفةّا١تنخف

ّبيتَتاؼ
ّ(Peteraf, 1993)ّ

ّا١تيزةّ ّيف ّالزاوية حجر
ّالقائمةّ ّالنظرية التنافسية:

ّعلىّا١توارد

ّالتنافسيةّ ّلتحقيقّا١تيزة ّأربعةّشروط٬ّتبّتوفرىا مناتقشة
ّمسبقةّا١تستدام ّحدود ّا١تنافسة، ّحدة ّا١تتفوتقة، ّا١توارد ة،

ّللمنافسةّوتنقلّا١توارد.
 ،Bharadwaj)وآخروفّهبرادواج

Varadarajanّ, 
andFahy, 1993) 

ّتقطاعّ ّيف ّالتنافسية ا١تيزة
ّمفاىيميّ ّ٪توذج ا٠تدمات:

ّومقًتحاتّْتثية

ّخدماتّ ّسياؽ ّيف ّا١تستدامة ّالتنافسية ّا١تيزة تقييم
ّالّوّالتسويق؛ ّمتّا١تيزة ّإذا ّفقط ّموجود ّا١تستدامة تنافسية
ّهباّمنّتقبلّالعمبلء.ّاالعًتاؼ

ّا١تواردّّ(Hall, 1993)ّىاؿ ّبُت ّالربط إطار
ّوا١تيزةّ والقدراتّغَتّا١تادية

 التنافسيةّا١تستدامة

ّيفّذلكّاألصوؿّ ّ)ٔتا ٖتديد٥ّتتلفّا١تواردّغَتّا١تلموسة
ّىالقدرةّعلّالمتبلؾوالكفاءات(ّاليتّتسمحّللمؤسساتّ

ّالتنافسيةّخ ّا١تيزة ّيف ّتؤدي ّواليت ّالالة ّذات ّفروؽ لق
ّا١تستدامة.

ّونقاديّدايوند
(Dayand Nedungadi, 

1994 )ّ

ّللميزةّ ّاإلداري الطرح
ّالتنافسية

وردودّالفعلّٔتا٬ّتعلّالبيئةّّةسًتاتيجياالا١تؤسسةّتستعملّ
ّتابّيفّٖتقيقّميزةّتنافسيةّمستدامةّلااحلّا١تؤسسة.

ّىونتومورغاف
(Huntand 

Morgan, 1995)ّ

ّالنسبيةّ ّا١تيزة نظرية
ّللمنافسة

ّالنسبيةّ ّا١تيزة حسبّالنظريةّالكبلسيكيةّاٞتديدةّونظرية
للمؤسسة.ّميزةّنسبيةّيفّا١تواردّٯتكنّأفّتًتجمّإذلّميزةّ

ّتنافسيةّيفّالسوؽ.
ّا١تستدامة:ّّ(Oliver, 1997)ّأوليفر ّالتنافسية ا١تيزة

ّالعمل ا١تؤسسيّّيالتوافق
١ّتبنيةّعلىّا١تواردوالنظريةّا

ّ٪توذجاًّ ّا١تاؿّّيقًتح ّرأس ّمن ّكل ّبُت ّالثابت، للتجانس
ّا١تيزةّ ّلتحقيق ّيؤدي ّٔتا ّا١تؤسسي ّا١تاؿ ّورأس وا١توارد

ّالتنافسيةّا١تستدامة.
 Thompson)ّثامسونوكوي

And Coe, 1997)ّ
كسبّا١تيزةّالتنافسيةّ
ا١تستدامةّمنّخبلؿّ

ّواختيارالتسعَتّّةسًتاتيجيإ
١ّتتاورةسعرّالقيمةّا

ّ ّٯتكن ّاليت ّالقيمة ّلتسعَت ّهنجًا هاّاستخداميقًتح
للحاوؿّعلىّميزةّتنافسية،ّواليتّتسفرّعنّالسعرّالذيّ
يقللّمن٥ّتاطرّاليتّمنّشأهناّأفّا١تشًتينّالّيروفّتقيمةّ

ّاألتق ّعلى ّا١ترجعيةتعادؿ ّمنتج ّيوفرىا ّاليت ّتلك ويفّّ،ل
ّنفسو ٢ّتاّّالوتقت ّيتعرض ّاليت ّا١تخاطر ّيف ّالتحكم يتم

ّالباعةّمنّعدـّٖتقيقّاٟتدّاألدىنّمنّا٢توامش.
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 وآخروف سريفستافا
(Srivastava، 

Shervaniّ, 
And Fahey, 1998)ّ

ّعلىّ ّالقائمة األصوؿ
ّإطارّ ّوا١تسا٫تُت: السوؽ

ّللتحليل

ّالعبلئقيةّ ّأساسيُت: ّنوعُت ّيف ّالسوتقية ّاألصوؿ ٭تدد
ّىذهّ ّخبلؿ ّمن ّوٯتكن ّملموسة، ّغَت ّوىي والفكرية.

ّقّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة.األصوؿّٖتقي

ّتنافسيةّّ(Hoffman, 2000) ىوفماف ّميزة ّمفهـو دراسة
ّواٟتاضرّ ّا١تاضي مستدامة:

ّوا١تستقبل

ّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّومفاىيمّأخرىّ يفّمناتقشةّمفهـو
ّالعمبلء،ّّةسًتاتيجياال ّتقيمة ّالسوؽ، ٨ّتو ّالتوجو مثل

ّوالتسويقّالعبلتقة،ّوالشبكات.
 Burden and) روكتوروب بورداف

Proctor, 2000)ّ
خلقّميزةّتنافسيةّمستدامةّ

ّمنّخبلؿّالتدريب
ّ ّ٘تثيل ّكيفية ّّاحتياجاتيدرس ّإطار ّيف تقدًنّالعمبلء

العمبلءّيفّالوتقتّّاحتياجاتا١تنظمة،ّلتلبيةّّالتدريبّيف
ّكلّمرة،ّوذلكّىوّالطريقّإذلّٖتقيقّّو ةّاستداماحملدد،ّيف

ىوّاألداةّاليتّينبغيّللمنظماتّا١تيزةّالتنافسية،ّوالتدريبّ
ّهاّلتنجحّيفّذلك.استخدام

 ,Sardiandlees) صادريورل

2001)ّ
ّا١تؤسساتّّ ّثقافة تطوير

ّكميزةّتنافسية
ّميزةّ ّتكوف ّأف ّا١تؤسسة ّداخل ّاإل٬تابية ّللثقافة ٯتكن

ّتنافسيةّللمؤسسة.
 Coates) وماكدارمونت كوات

and 
McDermott, 2002)ّ

ّّ ّٖتليلية ّةاستكشافيدراسة
ّوجهةّ ّجديدة: للكفاءات
ّعلىّ ّالقائمة ّالنظرية نظر

ّا١توارد

ّوا١تهاراتّ ّالكفاءات ّمن ٥ّتتلفة ّماادر ىناؾ
ّوالتكنولوجيا،ّاليتّتعتربّمادراًّمهماًّللميزةّالتنافسية.

 Adams and )والمونت آدمس
Lamont, 2003)ّ

ّوتطورّ ّا١تعرفة ّإدارة نظم
ّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة

ّكعامل٤ّتددّالتنظيّاالبتكار ميّوفعاليةّنظمّإدارةّا١تعرفة
ّ ّالتنافسيةّاالبتكارللممارسات ّا١تيزة ّلتطوير ّكأسلوب ،

ّا١تستدامة.
ّيفّّ(Sharkie, 2003)ّشاركي ّومكانتها ّا١تعرفة خلق

ّالتنافسيةّ ّا١تيزة تطوير
ّا١تستدامة

ّحيويةّ ّإدارة ّوظيفة ّىي ّمستدامة ّتنافسية ّميزة ٖتقيق
ّلؤل٫ت ّنتيجة ّينشأ ّمهم ّا١تعرفةّومطلب ٠ّتلق ّا١تعطاة ية

ّاستغبلؿداخلّا١تؤسسةّوإنشاءّبيئةّلتمكُتّا١تؤسسةّمنّ
ّوتطويرّمواردّأفضلّمنّمنافسيها.

 Weerawarde) كاسّوويراواردنا
naand 

Cass, 2003)ّ

خاائصّّاستكشاؼ
ّالسوؽّ ّ٭تركها مؤسسات

ّتنا ّميزة ّٖتقيق ّيف ّمهم ّعامل ّىو ّا١تبادرة فسيةّروح
مستدامةّللمؤسسة،ّوعلىّالرغمّمنّتقدرةّالتعلمّاليتّتركزّ
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ّّةّا١تستدامةّيللميزةّالتنافس ّمن ّأعلى ّدرجات ّإذل ّيؤدي ّالسوؽ ،ّاالبتكارعلى
ّوالقدرةّعلىّالتسويقّ٘تكنّيفّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة.

 ,Kotelnikov)كوتيلنيكوؼ

2004)ّ
ّا١تستدامة:ّ ّالتنافسية ا١تيزة
ّتقيدّ ّعلى ّالبقاء كيفية

ّعل ّمنافسيك ّضد ىّاٟتياة
ّمدىّفًتةّطويلةّمنّالزمن

ّوتقدراتّ ٦ّتيزة ّتقدرات ّمن ّاٞتهود ّلتضافر ّ٪توذجًا يقًتح
ّكماادرّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامة.ّّاستنساخيو

 Khandekar) وشيما كندكار
And Sharma, 2005)ّ

ّالبشريةّ ّا١توارد ّتقدرات إدارة
ّالتنافسيةّ ّٖتقيق ّأجل من

ّا١تستدامة:
ّمنّ ّالتجرييب التحليل

ّلعا١تيةّا٢تنديةا١تؤسساتّا

ّالقائمةّحوؿّاأل٫تيةّ ةّلرأسّسًتاتيجياالسا٫تاّيفّالنظرية
ّا١تستدامة،ّ ّالتنافسية ّالتنظيميّوا١تيزة ا١تاؿّالبشريّلؤلداء
ّىيّ ّالبشرية ّا١توارد ّتقدرات ّأف ّالدراسة ّنتائج وكشفت
ّعلىّ ّوعبلوة ّالتنظيمي. ّاألداء ّمع ّإ٬تايب ّبشكل مرتبطة

بُتّا١تواردّالبشريةّا١تيزةّّذلك،ّمتّالعثورّعلىّعبلتقةّتقوية
ّالتنافسيةّا١تستدامة.

 Javalgi)ورادولوفيتش جفاٞتي

and 
Radulovich, 2005)ّ

ّا١تستدامةّ ّالتنافسية ا١تيزة
يفّشركاتّاالنًتنت:ّإطارهّ

ّ ّسًتاتيجياإلوآثارىا
ّللمسوتقُتّالعا١تي

ّتنافسيةّمستدامةّمنّ ٯتكنّلشركاتّاألنًتنتّٖتققّميزة
ّالقدراتّخبلؿّتطويرّتقدراتّا ألنًتنتّالتفاعلية،ّوزيادة

ّويزيدّ ّالتسويق ّفعالية ّوزيادة ّالعمبلء ّلعبلتقات التفاعلية
ّ ّالعمبلء ّحاة ّاإليرادات،ّّواالحتفاظمن ّويعزز هبم

وتتمكنّشركاتّاألنًتنيتّمنّبناءّميزةّتنافسيةّمستدامةّ
ّخبل ّوسمن ّيف ّوالثقة ّا١تادر، ّيف ّالثقة ّالتبادؿ،ّؿ طاء
ّوالوالء.

 

Source: Low Swee Foon and Praveen Balakrishnan Nair, Revisiting the Concept of Sustainable Competitive 

Advantage: Perceptions of  Managers in Malaysian MNCs, International Journal of Business and Accountancy, 

Vol. 1, No. 1, 63-78, 2010. 
 

 ية المستدامةثانيا: مفهوم الميزة التنافس

ا١تيزةّالتنافسيةّا١تستمرةّأوّّ:ةّا١تستدامةّوردّبايغ٥ّتتلفةّمثلٕتدرّاإلشارةّإذلّأفّماطلحّا١تيزةّالتنافسي
ّا١تيزةّالتنافسيةّ ّكماّأنوّالبدّمنّاإلشارةّإذلّأفّمفهـو ّكلهاّٖتملّنفسّا١تدلوؿ، ا١تيزةّالتنافسيةّا١تتواصلة؛ّوىي

ّّا١تستدامةّينطلقّأساًساّمنّمفهـو ا١تيزةّالتنافسية.ّوتقدّتباينتّوجهاتّنظرّالكتابّوالباحثُتّيفّٖتديدّمفهـو
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ّّاعتمادإذلّّاستندة،ّإذ٧ّتدّبورترّتقدّشرحّذلك؛ّعندماّستداماال عبارةّالرْتيةّطويلةّاألجلّيفّاإلشارةّإذلّمفهـو
ّاألساسيّللميزةّالتنافسيةّيّر1ةستداماال "ّمثّإذلChamberlinّجعّإذلّ،ّوتظهرّمراجعةّأدبياتّالتسيَتّأفّا١تفهـو

Selzmickّ"شاندلر"ّ ّوصف ّحُت ّا١تفهـو ّىذا ّيف ّتطور ّحال ّمث ّبالقدرة، ّا١تيزة ّربط ّ"ىوفر"ّ "الذي و
"Schendel and Hoferّّخبلؿ ّمن ّمنافسيها ّمقابل ّا١تنظمة ّتطوره ّالذي ّالفريد ّالوضع ّبأهنا ّالتنافسية ّا١تيزة "

ّكلّمن"ّبورتر" اٞتيلّالتارلّمنّالاياغةّا١تفاىيميةّللميزةّالتنافسية،ّحيثّّّوّ"داي" ٗتايصّا١توارد،ّمثّوضع
ّكمتغَتّتابعّالّيستخدـّضمنّسًتاتيجياإلأهناّتعدّىدؼّّاعتربوا ةّبالنظرّإذلّأفّاألداءّا١تتفوؽّسًتاتيجياإلة،ّأي

١تنظماتّلتحقيقهاّيفّاّتسعىّاسًتاتيجيإوتطويرّا١تيزةّالتنافسيةّٯتثلّىدفًاّّامتبلؾيرتبطّبا١تيزةّالتنافسية،ّذلكّأفّ
ّ.2ا١تبٍتّعلىّا١تعرفةّوالكفاءاتّالبشريةّتقتاادظلّالتحدياتّالتنافسيةّالشديدةّلبل

ّأوFaheyّيرىّفايّ) ّعلىّمنافسيها ّإ٬تايبّٯتيزّا١تؤسسةّأوّمنتجاهتا ّالتنافسيةّىيّأيّشيء (ّأفّا١تيزة
ّكايّ)منتجاتّمنافسيها،ّمنّوجهةّنظرّعمبلئهاّأوّا١تستخدمُتّالنهائيُت،ّوي (ّا١تيزةّالتنافسيةّعلىKayّعرؼ

أهناّنوعّمنّأنواعّا١تيزات،ّاليتّتعطيّأفضليةّالتميزّاإل٬تايبّوالتقدـّعلىّا١تنافسُتّيفّسوؽّمعينةّأوّيفّصناعةّ
ّباال ّا١تقاود ّفإف ّا١تستدامة؛ ّالتنافسية ّمعٌتّا١تيزة ّولفهم ّالّيعٍتّاالستداممعينة، ّالتنافسية ّيفّا١تيزة ّأوّستدامة ة

ّكماّالّيعٍتّذلكّراّراستم يتهاّإذلّتاريخّغَتّاستمراّرتهاّأوّاستداميةّىذهّا١تيزةّيفّفًتةّزمنية٤ّتددةّيفّخطّالزمن،
ميزةّّامتبلؾ٤تددةّوبافةّدائمة،ّوإ٪تاّيتعلقّذلكّبإمكانيةّومدىّتكرارّىذهّا١تيزة،ّألفّىدؼّا١تؤسسةّليسّىوّ

ّكذلكّاحملافظةّعليها ّ.3تنافسيةّفقط،ّوإ٪تا
ّريتش ّىاؿّ)أما ّعندماRichard Hallّارد ّمستدامة، ّتنافسية ّميزة ّٖتقيق ّتتمكنّمن ّا١تؤسسة ّفَتىّأف )

ّب ّيفّّاستمرارتتمكن ّالعمبلء ّلغالبية ّاألساسية ّالشراء ّومعايَت ّتتوافق ّخدمات ّأو ّمنتجات ّتقدًن ّأو ّإنتاج من
ّا١تستهدؼ ّت4السوؽ ّاليت ّا١تيزة ّأهنا ّعلى ّا١تستدامة ّالتنافسية ّا١تيزة ّتعرؼ ّكما ،ّ ّعلى ا١تواردّّاستغبلؿعتمد

ّ.5ةّللتغَتاتّالدوريةّاليتّالواتقعةّيفّالبيئةستجاباتّسريعةّعنّطريقّالتعلمّالسريعّمنّأجلّاالسًتاتيجيإب

                                                 
المعرفة ومساىمتها في ا١تلتقىّالدورلّالثاينّحوؿ:ّّ،ّمداخلةّمقدمةّيفاستدامة الميزة التنافسية في عصر األنترنيتمعنّوعدّاهللّا١تعاضيدي،1ّّ

ّ.07-06،ّصّص:2007ّللبلدافّالعربية،ّجامعةّالشلف،ّّتكوين الميزة التنافسية،
الفعال الميزة التنافسية وفعالية التسيير اإلستراتيجي: مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول التسيير ٛتدّببلرل،ّأٝتبلرلّ٭تضيو،2ّ
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منّالتعاريفّالسابقةّٯتكنّأفّنعرؼّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّعلىّأهنا:ّذلكّاألداءّا١تتفوؽّالذيّّانطبلتقاًّّو
ا١تواردّا١تختلفة،ّوخاوصاًّمنهاّغَتّا١تلموسة،ّبأسلوبّياعبّتقليدهّمنّتقبلّّؿاستغبلٖتققوّا١تؤسسةّمنّخبلؿّ

ّا١تنافسُت،ّمعّٖتققّشرطّتكرارّىذهّا١تيزةّأوّىذاّالتفوؽ.

 مصادر وأنواع الميزة التنافسية المستدامةو  المطلب الثاني: محددات

ماادرىاّا١تختلفة،ّباإلضافةّإذلّأنواعّنتطرؽّيفّىذاّا١تطلبّإذل٤ّتدداتّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّوكذاّ
ّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة.

 أوال: محددات الميزة التنافسية المستدامة

إفّفكرةّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّتتعلقّبعمليةّْتثّا١تنظمةّعنّالعواملّاليتّ٘تيزىاّعلىّمنافسيها،ّوذلكّ
 :1منّبعدينّىامُت٫ّتاّانطبلتقاًّةّالتنافسيةّا١تستدامةّماّٯتكنهاّمنّٖتقيقّالريادةّيفّالسوؽ،ّوتتحددّا١تيّز

ةّيفّا١تيزةّالتنافسيةّللمنظمة،ّإذاّماّ٘تكنتّمنّاٟتفاظّعلىّميزةّالتكلفةّاألتقلّأوّستدامتتحققّاالالحجم: -1
ّكانتّا١تيزة ّكلما تقويةّّّ٘تيزّا١تنتجّيفّمواجهةّا١تنظماتّا١تنافسةّيفّالقطاعّبافةّمستمرةّودائمةّمتكررة،ّوعموًما

ّأو ّا١تنافسُتّللتغلبّعليها ّأكربّمنّتقبل ّتطلبّذلكّجهوًدا ّاٟتاؿّّكلما ّىو ّوكما ّتقليدىا، ّوبالتارل كشفها
 بالنسبةّلدورةّحياةّا١تنتجاتّاٞتديدةّفإفّا١تيزةّ٘ترّبنفسّدورةّاٟتياةّعلىّالشكلّالتارل:

 

 المستدامة افسيةدورة حياة الميزة التنيوضح : 10الشكل رقم 
(1(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّميزةّتنافسية)2ميزةّّتنافسية)         حجم الميزة  

 

 

 

مرحلةّالتقدًن     ّمرحلةّالتبٍت   الضرورة مرحلةّالتقليد 

 الزمن  

ّ.86،ّص:1998،ّمار،ّ،ّمركزّاإلسكندريةّللكتابالميزة التنافسية في مجال األعمال :ّنبيلّمرسيّخليل،المصدر
                                                 

ّ.100ص:ّالسابق،رجعّا١ت،ّالميزة التنافسية في مجال األعمالنبيلّمرسيّخليل،1ّّ
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 :يتبُتّلناّأفّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّ٘ترّٔتراحلّوىي11ّمنّخبلؿّالشكلّ
 

٘تثلّأطوؿّا١تراحلّبالنسبةّللمنظمةّا١تنشئةّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّلكوهناّٖتتاجّالكثَتّمنّّأ/مرحلة التقديم:
ّ.تقطاعّاألعماؿوذلكّلكوفّا١تيزةّتقدـّألوؿّمرةّيفّّا١تارلّوا١تاديّوالبشريّوجهودّضخمة،ّواالستعدادالتفكَتّ

ّكوهناّبدأتّتشهدّب/مرحلة التبني:  ّااستقرارًّيفّىذهّا١ترحلةّتعرؼّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّبدايةّالًتكيزّعليها،
ّكماّىوّموضحّيفّالشكلّالسابقّيبلغّحجمّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّأتقاالنتشارنسبًياّمنّحيثّ ااه،ّ،ّإذّأنو

ويفّىذهّا١ترحلةّبسببّحجمّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّالعارلّيبدأّا١تنافسوفّيفّالقطاعّبالتحرؾّبغيةّمعرفةّمادرّ
ّا١تنظمة.ّامتلكتهاا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّاليتّ

وىذاّبسببّستدامةّيفّالًتاجعّكماّىوّمبُتّيفّالشكلّالسابقّيبدأّحجمّا١تيزةّالتنافسيةّا١تّّج/ مرحلة التقليد:
ّتقليدّا١تنافسُتّللميزةّاليتّحالتّعليهاّا١تنظمةّو٤تاولةّالتفوؽّعليها.

نوّإليدّبفًتةّزمنيةّتقليلةّجيداّحيثّلةّتبدأّبعدّبدأّمرحلةّالتقحٕتدرّاإلشارةّإذلّأفّىذهّا١تّرد/مرحلة الضرورة: 
ّبد ّتسعىّاّالسعيا١تنافسُتّّءمع ّمنّتقبلّا١تؤسسة، ّاحملققة ّا١تيزة ّميزهتاّلكشفّمادر ّماادر ّٟتماية ١تؤسسة

ّكسفّ ّكبَتةّيفّسبل والعملّعلىّمنعهمّمنّذلكّأوّالعملّعلىّإطالةّىذهّالفًتةّٔتاّيكلفّا١تنافسُتّتكلفة
ّتطويرىا.ّوّا١تادر؛ّوبالتارلّأصبحّمنّالضروريّعلىّا١تنظمةّٖتسُتّوتقويةّميزهتاّالتنافسيةّا١تستدامة

أنشطةّوعملياتّا١تنظمةّا٢تادفةّلتحقيقّمزاياّّاتساعادّبوّمدىّويقنطاق التنافس أو السوق المستهدفة: /2
ّبا١تنظماتّا١تنافسة،ّ ّمقارنة تنافسيةّمستدامة،ّفنطاؽّالنشاطّعلىّمدىّواسعّٯتكنّأفّ٭تققّوفرةّيفّالتكلفة

يعّنفسّمنافذّالتوّزّاستخداـمنّتقدًنّتسهيبلتّإنتاجّمشًتكة،ّوخربةّفنيةّواعدة،ّّوّاالستفادةوكمثاؿّعلىّذلكّ
ياتّالسلم،ّوخاصةّيفّحالةّاتقتااد٠تدمةّتقطاعاتّسوتقية٥ّتتلفة،ّأوّمناطق٥ّتتلفةّويفّمثلّىذهّاٟتالةّتتحققّ

ّعملياتّا١تنظمة،ّوىناؾّأربعةّ ّأوّا١تناطقّاليتّتغطيها وجودّعبلتقاتّمتداخلةّومًتابطةّبُتّالقطاعاتّالسوتقية
ّ:1نافسيةّوىيأبعادّيفّنطاؽّالتنافسّمنّشأهناّالتأثَتّعلىّا١تيزةّالت

ّيعكسّمدىّتنوعّمنتجاتّا١تنظمةّوالعمبلءّالذينّيتمّخدمتهم.وقي: الس   النطاق-أ 
الداخليةّأوّا٠تارجية،ّفالتكاملّالرأسيّا١ترتفعّّةّأداءّا١تنظمةّألنشطتهاّسواءٌّرجيعربّعنّدالرأسي:  النطاق-ب 

ّالتميز.ّمعّا١تنافسُتّ٭تققّمزاياّبالتكلفةّاألتقلّأو

                                                 
ّ.101،ّص:سابقالمرجع الّمرسيّخليل،نبيل1ّّ
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ٯتثلّعددّا١تناطقّاٞتغرافيةّاليتّتتنافسّفيهاّا١تنظمة،ّويسمحّىذاّالنطاؽّبتحقيقّمزاياّ: غرافي  الج النطاق-ج 
ّمنّخبلؿّتقدًنّنوعيةّواحدةّمنّاألنشطةّوالوظائفّعربّعدةّمناطقّجغرافية٥ّتتلفة.

ّا١تنظمة،ّفوجودّروابطّبُتّالنشاط:  نطاق-د  األنشطةّٯتثلّمدىّالًتابطّبُتّالقطاعاتّاليتّتعملّيفّظلها
ّا١تختلفةّعربّعدةّتقطاعاتّمنّشأنوّخلقّفرصّلتحقيقّمزاياّتنافسيةّعديدة.

ّوتقدّتقدّّ ّالتنافسيةّىوّاآلحملدداتّا١تيّاـّمايكلّبورترّ٪توذجىذا فيوّستة٤ّتدداتّتفسرّّاستعرضخر،ّزة
واحملدداتّا١تساعدةّأوّّةنّاحملدداتّوىي:ّاحملدداتّالرئيسعمليةّٖتقيقّوتعزيزّا١تيزةّالتنافسية،ّتتوزعّعلىّنوعُتّم

ا١تكملة،ّواليتّتتفاعلّمعّبعضهاّالبعضّٔتاّيًتتبّعليوّٖتقيقّا١تيزةّالتنافسية،ّإذّيستطيعّأي٤ّتددّأفّيؤثرّيفّ
ّالشكلّ ّيف ّموضح ّىو ّكما ّوىذا ّغَتىا، ّمن ّأ٫تية ّوأكثر ّأتقوى ّالتفاعبلت ّبعض ّتعترب ّإذ ّاألخرى، احملددات

ّ:1التارل
ّ

 دات الميزة التنافسيةمحد  يوضح : 11الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ّالمصدر: ّأٝتاء، ّعلى ّاسًتاتيجيسي ّحوؿ ّالسادس ّالدورل ّا١تلتقى ّاٟتديثة، ّاألعماؿ ّمنظمات ّيف ّعليها ّاحملافظة ّوآليات ّالتنافسية ّا١تيزة ّوتطوير ّتنمية يّتقتااداالّالّذكاءات

ّ.2012نوفمرب7ّّ-6ظماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّجامعةّالشلف،ّوالتنافسيةّا١تستدامةّيفّمن

 

                                                 
،ّا١تلتقىّالدورلّالسادسّستراتيجيات تنمية وتطوير الميزة التنافسية وآليات المحافظة عليها في منظمات األعمال الحديثةإسيّعلىّأٝتاء،1ّّ

 .2012نوفمرب7ّّ-6ّحوؿّالذّكاءّاالتقتااديّوالتنافسيةّا١تستدامةّيفّمنظماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّجامعةّالشلف،

 أوضاع عوامل اإلنتاج

استراتيجية المنشأة وىيكلها 
 ودرجة المنافسة

 الصناعات المكملة والمغذية

 وضاع الطلب المحليأ

 الدور الحكومي

 أحداث الصدفة
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ّكنظاـّمتكامل،ّويقادّباحملدداتّالعواملّاليتّتتسببّ يوضحّالشكلّأعبلهّمدىّتداخلّىذهّاحملددات
ّيفّخلقّا١تيزةّالتنافسيةّوتدعيمهاّوالعملّعلىّاحملافظةّعليها،ّوفيماّيليّعرض٢ّتذهّاحملددات:

 المحددات الرئيسية -
الّتقتارّعواملّاإلنتاجّيفّظلّا١تيزةّالتنافسية،ّعلىّالعملّورأسّا١تاؿّفقط،ّبلّعوامل اإلنتاج:  أوضاع -1

ّكماّ ّكافةّعواملّاإلنتاجّمنّمواردّطبيعيةّوبنيةّأساسيةّومواردّبشرية،ّباإلضافةّإذلّا١تعرفةّوا١تناخّوا١توتقع، تشمل
 .عواملّاإلنتاجّاستخداـتتطلبّا١تيزةّالتنافسيةّالكفاءةّيفّ

تشَتّطبيعةّالطلبّاحملليّإذل٣ّتموعةّمنّا٠تاائصّا١تتمثلةّيفّتكوينّالطلبّأوضاع الطلب المحلي:  -2
ّكماّأهناّتشَتّإذلّاآللياتّاليتّٯتكنّّاحتياجاتاحملليّ)طبيعةّ ا١تستهلكُت(ّوحجمّالطلبّاحملليّو٪تطّمعدؿّ٪توه،

ؽّالعا١تية،ّمنّخبلؿّتاديرّالعاداتّواأل٪تاطّمنّخبل٢تاّنقلّتفضيبلتّا١تستهلكّاحملليّيفّدولةّماّإذلّاألسوا
ّالقوؿّّاالستهبلكية ّوٯتكن ّللتادير. ّالعا١تية ّالسوؽّاحملليّإذلّاألسواؽ ّالطلبّّأحواؿّفّّإيف ّطبيعة الطلبّأو

ّاحملليّ٘تارسّدوراًّمباشراًّوىاماًّيفّتوليدّوخلقّا١تيزةّالتنافسيةّللدولةّيفّاألنشطةّأوّالاناعاتّا١تختلفة،ّوتقدّحدد
ّالطلبّاحملليّحىتّيؤديَّ ّمنّا٠تاائصّاليتّٯتكنّأفّيتسمّهبا ّالتنافسية،ّّإذلّبورتر٣ّتموعة ّا١تيزة خلقّوإ٬تاد

 :وتتمثلّىذهّا٠تاائصّيف
 سابقاًّعلىّالطلبّا٠تارجي؛ّأفّيكوفّالطلبّاحمللي -
ّأفّيكوفّالطلبّاحمللىّمشاهباًّإذلّحدّكبَتّللطلبّالعا١تي؛ -
 والتطويرّوالتحديث.ّاالبتكارخبلؿّّتعقيدّالطلبّاحملليّمنّ-
ّا١تيزةّالصناعات المكملة والمغذية:  -3 ٤ّتددات ّأحد ّوا١تغذية ّا١تكملة ّالاناعات ّمن ٣ّتموعة ّتوفر يعترب

ّالذيّيدعمّ ّاألمر ّواألفكارّوالرأسّا١تاؿّالبشري، ّاٟتديثة ّالتقنية ّصناعاتّمدعمةّٔتاادر ّذلكّأهنا التنافسية،
ّكفاءةّالتنافسيةّالدولية،ّأماّالانا عاتّاحملليةّا١تدعمةّذاتّا١تستوىّالعا١تيّفغالباًّماّتقدـّأكثرّمدخبلتّاإلنتاج

منّحيثّالنفقةّواٞتودة،ّوأحيانًاّيكوفّذلكّبطريقةّتفضيلية،ّويًتتبّعلىّذلكّنشأةّعبلتقاتّعملّوثيقةّيفّ
 اراتّفيماّبينها.تقاَتةّوتدفقّسريعّومستمرّللمعلوماتّوتبادؿّمستمرّلؤلفكارّواالبتكّاتااؿشكلّخطوطّ

ّىذاالمنشأة وىيكلها ودرجة المنافسة:  ةستراتيجيإ -4 ّّوّيتضمن ّاألىداؼ ّوطرائقّسًتاتيجياالاحملدد ات
ئّللنجاحّعلىّا١تستوىّوهتيّّّاالخًتاعوأساليبّتنظيمّا١تنشأةّباإلضافةّإذلّطبيعةّا١تنافسةّاحمللية،ّواليتّتشجعّعلىّ

 العا١تي.
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ّكلّمنّالادفةّأضاؼّبورترّإذلّاحملدداتّالرئيسة: لدات المساعدة أو المكم  المحد   - ةّاألربعةّالسابقةّدور
٫ّتا٤ّتدداتّمساعدةّومكملة.اعتباّرواٟتكومةّيفّٖتقيقّا١تيزةّالتنافسية،ّب

جديدّأوّالتقلباتّالعا١تيةّالفجائيةّيفّالطلبّوأسواؽّّابتكارأوّّاخًتاعمثلّظهورّدور الصدفة أو الفرصة:  -1
محّىذهّالتقلباتّيفّحدوثّفجواتّتسمحّْتدوثّتغيَتاتّيفّا١تزاياّالتنافسيةّللدولةّا١تاؿّوالارؼ،ّحيثّتس

 اليت٢ّتاّالقدرةّعلىّٖتويلّىذهّالادؼّأوّالفرصّإذلّميزةّتنافسيةّمستدامة.
ـّّدور الحكومة:  -2 منّخبلؿّالتأثَتّعلىّطريقةّعملّاحملدداتّاألربعةّاألساسيةّللميزةّّيأيتّدورّالدولةّا٢تا

 ،ّويظهرّذلكّمنّخبلؿ:التنافسية
ّمنّخبلؿّاإلعاناتّوالسياساتّٕتاهّأسواؽّرأسّا١تاؿّوالسياسةّالتعليمية.التأثير على عناصر اإلنتاج:  -
ّٛتايةّّالتأثير على شروط الطلب المحلي:- ّخبلؿّتقوانُت ّمن ّأو ّا١تشًتياتّاٟتكومية منّخبلؿّحجم

ّا١تستهلكُت.
ّووضعّّالمغذية:التأثير على خصائص الصناعات المكملة أو - ّالاناعات ّىذه ّدعم ّخبلؿ من

ّا١تواصفاتّالقياسية١ّتنتجاهتا.
منّخبلؿّأدواهتاّا١تتمثلةّيفّتشريعاتّأسواؽّّات المنشآت ودرجة التنافس بينها:ستراتيجيإالتأثير على -

دارةّ،ّأوّمنّخبلؿّالتأثَتّعلىّسياسةّسعرّالارؼّوإاالحتكاررأسّا١تاؿّوالسياسةّالضريبيةّوتقوانُتّمنعّ
ّسوتقو.

 ثانيا: مصادر الميزة التنافسية المستدامة

ّ:1تقدـّالباحثوفّتفسَتات٥ّتتلفة١ّتاادرّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّعلىّالنحوّالتارل
على1985ّوفقاًّلنظريةّالقوىّالتنافسيةّ)ّ- ّوضعية(،ّيرىّبورترّأفّمادرّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيعتمدّأساساًّ

ّأوّالتأثَتّعليهمّا١تؤسسةّيف٤ّتيطه ّعلىّالدفاعّعلىّنفسهاّضدّالقوىّالتنافسية، ّوتقدرهتا ّصناعتها ا،ّوالسيما
ّكلّمكافّويفّكلّشيء،ّىوّمنّّعلىّأفّماّٝتاهّ"التميزّيفّالتنفيذ"2111ّدّبورترّسنةّىذاّوتقدّأكّّّلااٟتها. يف

ّ.2ّسوؼّيكوفّأساسّبناءّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة

                                                 
1
 Loh Teck Hua, Sustainable competitive advantage for market leadership amongst the private higher education 

institutes in Malaysia, journal of global management, volum 2, number 2, July 2011. 
2
 Abdul Amid Aziz Jalloh and others, intellectual capital: the pathway towards sustainable competitive  

advantage, International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. III, Issue 8, United Kingdom, 

August 2015. 
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ا١تستدامةّوىي؛ّمنتجاتّذاتّخاائصّّلميزةّالتنافسيةل(ّٙتانيةّماادرّ Davidsonكماّحددّديفيدسوفّ)ّّ-
ّباألعماؿ ّالعالية ّا١تعرفة ّمثل ّمتميزة ّكفاءات ّاإلبداعّّوّعالية؛ ّعلى ّتعتمد ّاليت ّاألسواؽ ّعلى ّالًتكيز العمبلء؛

ّ ّفيها؛ ّا١تنافسة ّا١توياعب ّبراءات ّبسبب ّالقانونية، ّا١تعرفةّاالخًتاعيزة ّا١تؤلف؛ ّبالعمبلء،ّّوحقوؽ ا١تمتازة
ّ ّالتكلفة؛ ّمنخفضة ّعمليات ّالتكنولوجيا؛ ّأو ّوالعلـو ّا٢تجومية،ّالفعالّتالتااالاواألسواؽ، ّا١تواتقف ّوأخَتًا ة

ّوصبلبةّالتنافسيةّوالتاميمّعلىّالفوز.
ّلبَتينّ)ّ- ّتتمكBarneyّّوفقًا ّبػ( ّ٘تتاز ّموارد ّتنافسيةّمستدامةّمنّخبلؿّاستخداـ ّميزة ّمنّبناء :ّنّا١تنظمة

ّ.1الندرة،ّعدـّا١تقدرةّعلىّاحبل٢تاّوالكفاءاتّا١تميزة
ّالقائمةّعلىّا١تواردّ)ّوّ- ّللنظرية ّالتنافسية1994ّوفقًا (،ّيرىّىاملّوبراىاالدّأفّا١تؤسسةّتكسبّمادر١ّتميز

ّا١تستدامة،ّمنّخبلؿّمقدراهتاّعلىّتطويرّالكفاءاتّا١تتميزةّاليتّتسمح٢ّتاّبالتفوؽّعلىّمنافسيها.
ةّاٞتديدةّأصبحّالًتكيزّعلىّبناءّميزةّتنافسيةّمستدامةّأوليةّللمؤسسةّيتمّ(ّيفّاأللفيTilsonّّلسوفّ)وحسبّتاّ-

غَتّا١تلموسةّمثلّالعبلمةّالتجاريةّّا١تواردالعملّعلىّٖتقيقهاّمنّتقبلّاإلدارةّالعليا،ّومادرىاّدلّيعدّيعتمدّعلىّ
(ّّ٪توذجّنظريّعاـHoffmanّىوفمافّ)ّاتقًتحوتقدّأوّالسمعة،ّولكنّعلىّأبعادّأوسعّمنّالعبلتقاتّالتجارية،ّ

ّا١تستدامة،ّوتقدّتقدّّ ّالتنافسية ّالعبلتقاتّعلىّا١تيزة ـّأربعةّعناصرّعلىّالنحوّلتأثَتّالعبلتقاتّالديناميكيةّيفّبيئة
ّكسابقةّللثقة ٯتكنّمنّبناءّعبلتقةّمستدامةّّلىّاعتبارّأفّالثقةّىيّالسبيلّالذيعّالتارل؛ّشكلّأوّىويةّالعبلتقة

نتيجةّلكلّمنّالثقةّوالتعلمّّااللتزاـىاّسابقةّلكلّمنّللثقةّوالتعلمّالتنظيمي،ّاعتباّربّااالتاالتّّ،2ّالزبائنّمع
ّ.3كلّمنّالثقةّوااللتزاـّتؤديّإذلّإنتاجّميزةّتنافسيةّمستدامةّّّالتنظيمي،ّوأخَتاًّ

ّباىروفّ)ّ- ّفBahrunأما ّأفّ(، ّا١تستدَتى ّالتنافسية ّللميزة ّٖتققّمادر ّخبلؿّالوصوؿّإذلّا١تؤسسة ّمن امة،
ّيفّ ّلدىّالعمبلء ّالتميزّظاىر ّبا١تنافسُت،ّجعلّىذا ّمقارنة ّوخدماهتا ّلتحقيقّالتميزّيفّمنتجاهتا طرائقّخاصة

،ّاالبتكارعلىّّعتمادالسوؽّا١تستهدفة،ّووفقاًّلباىروفّيتحققّىذاّالتميزّمنّخبلؿّالًتكيزّعلىّسوؽّمعُتّوباال
ّتّاٟتاصلةّيفّالسوؽّوالتغَتاتّيفّالظروؼّالدولية.ةّللتغَتاستجابوا١ترونةّيفّاال

                                                 
1
  Jamaliah said and others, entrepreneurial orientation for sustainable competitive advantage and risk 

management: evidence from government-linked companies in Malaysia, I J A B E R, Vol. 14, No. 10, Malaysia 

2016. 
2
 Anju Bharti, To achieve sustainable competitive advantage through integrated marketing approach, seminar of 

sustainable competitive advantage through integrated marketing approach, Prestige Institute of Management, 

India, 12 September 2015. 
3
Low Swee Foon and Praveen Balakrishnan Nair, op.cit. 
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ّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيتمثبلفّيفّا١تهاراتّيسُتهّيتبُتّأفّىناؾّمادرينّرئاًّعلىّماّسبقّذكرُّاعتماد
ّّو ّالقدرات ّالفنية، ّ)كا١تعرفة ّإنتالذّكاءا١تتميزة ّطاتقة ّنادرة، ّأولية ّمواد ّا١تالية، ّ)كا١توارد ّالنادرة ّوا١توارد اجيةّ(

ّ:2ّ،ّوباألساسّىذينّا١تادرينّالرئيسيُت٫ّتاّنتاج١ّتادرينّسابقُت٢ّتما٫ّتا٦1تتازة...اخل(
ّعن٥ّتتلفّالعناصرّا١تتعلقةّأساساًّْتجمّاإلنتاجّداخلّا١تؤسسة،ّواليتّمنّوتعربّّالمرتبطة بالحجم:  المصادر-1

ّبينها؛
ّكماّيطلقّعليهاّيات الوفرةاقتصاد-1-1 ىيّعبارةّعنّتلكّالقيمةّا١تنتجةّوا١تباعةّمنّلم؛ّّوياتّالسّّاتقتااد:

منتوجّمعُتّواليتّٗتفضّالتكاليفّالوحدوية،ّأيّأفّالزيادةّيفّحجمّاإلنتاج،ّهبدؼّٗتفيضّالتكاليفّالوحدويةّ
 قّأ٫تها:ائللمنتجات،ّويتمّٗتفيضّالتكاليفّبافةّعامةّبعدةّطّر

ّٖتسُتّمعدؿّاستعماؿّاآلالتّوا١تعدات؛ّ-
ّأكثرّفعالية؛ٕتهيزاتّّاتقتناءّ-
ّا١تكننةّواأل٘تتة؛ّّ-
 توزيعّالتكاليفّالثابتةّعلىّكمياتّإنتاجّأكرب.ّ-

ّكلماّزادتّا١تدةّالّمنحنى الخبرة:-1-2 زادتّخربهتاّزمنيةّإلنتاجها١ّتنتوجّمعُت،مفادّمنحىّا٠تربةّأفّا١تؤسسة؛
ّكوفّا١تؤسس ةّتابحّتقادرةّعلىّٕتاوزّيفّذلكّاجملاؿّوتراكمت،ّوبذلكّتسمحّىذهّا٠تربةّبتخفيضّالتكاليف
ها،ّوكذاّيفّعمليةّالتوزيع،ّّبعضّاألخطاءّوالتقليلّيفّالوحداتّا١تنتجةّاليتّالّتستويفّا١تعايَتّوبالتارلّالّٯتكنّبيعُّ

 كماّأفّا٠تربةّتسمحّبتقليلّا١تدةّالزمنيةّلئلنتاجّوبالتارلّربحّالوتقت.
وريّلتمكُتّا١تؤسسةّمنّمواجهةّشدةّالتنافسّيفّّالكتلةّاٟترجةّعنّأدىنّحجمّضّرتعرّبّّالكتلة الحرجة:-1-3

 السوؽ،ّىذهّالكتلةّتابعةّلعدةّخاائصّتتعلقّبالقطاعّيفّحدّذاتوّواليتّمنّبينها:
ّالتكاليفّّ- ّٗتفيض ّأجل ّمن ّكبَتة، ّبكميات ّاإلنتاج ّضرورة ّعند ّالعتبة ّىذه ّتظهر ّالتقنية: العتبة

ّالوحدوية.
ّلوحدويةّللتوزيع،ّإثرّزيادةّالكميةّا١تباعةّوكربىا.العتبةّالتجارية:ّأيّتقليصّالتكاليفّاّ-
ّأوّاإلنتاج.ّاالستثمارالعتبةّا١تالية:ّأيّاٟتدّاألدىنّللمواردّا١تالية،ّلتغطيةّتكاليفّّ-

                                                 
1
Sundar G. Bharadwaj and others, Sustainable Competitive Advantage in Service Industries: A Conceptual 

Model and Research Propositions, Journal of  Marketing, USA, Vol. 57 , October 1993, P: 83-99 
ا١تلتقىّالدورلّالسادسّحوؿّالذّكاءّاالتقتااديّوالتنافسيةّا١تستدامةّّ،التنافسيةالتحالف اإلستراتيجي والميزة سراجّوىيبة،ّمثلثّالذّكاءّالتنافسي،2ّ

 بتارؼ..2012ّنوفمرب7ّّ-6ّماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّجامعةّالشلف،يفّمنظ
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ّوىيّا١تواردّاليتّتتعلقّٔتواردّا١تؤسسةّواليت٧ّتدّمنها؛المصادر المرتبطة بالموارد: -2
ّمدّإعادة التكوين:-2-1 ّا١تّىوتعكس ّوتنميتهاّتقدرة ّسابقاً، ّا١تستعملة ّمواردىا ّٕتديد ّإعادة ّعلى ؤسسة

 ٔتختلفّطرائقّتراكمّا١توارد،ّطرحّأسهمّيفّالسوؽّا١تارلّأوّسنداتّوغَتّذلك.
ويعربّىذاّاألخَتّعنّإمكانيةّٕتميعّنشاطُتّأوّأكثرّيفّسلسةّاإلنتاجّأوّا٠تدماتّيفّالتعاون الوظيفي: -2-2

ّ،ّمنّأجلّاٟتاوؿّعلىّرْتيةّأكرب،ّبشرطّأفّتكوفّاألنشطةّمتكاملة.نشاطّواحدّهبدؼّتقليصّالتكلفة
للحاوؿّعلىّّبفعالية-ا١تهاراتّا١تتميزةّوا١تواردّالنادرةّّ–ّالرئيسُتا١تادرينّّاستغبلؿّووٯتكنّمنّخبلل

ّ:1ا١تاادرّالنهائيةّالتالية
ّيفّاالالكفاءة: -أ ّوتقاسّبّستغبلؿتتجسدّالكفاءة ّا١تتاحة، ّإلنتاجّاألمثلّللموارد ّا١تدخبلتّا١تستخدمة كمية

ّّاعتبار٥ترجات٤ّتددة،ّب ّأداةّلتحويلّا١تدخبلتّإذل٥ّترجات،ّفكلما ّكفاءةّا١تنظمة؛ّارتفعا١تنظمة تقلتّّمعدؿ
ّكفاءةّ ّعلى ّتستحوذ ّكانت ّإذا ّباال٩تفاض ّتكاليفها ّتتميز ّفا١تنظمة ّمعينة ٥ّترجات ّإلنتاج ّا١تطلوبة ا١تدخبلت

 ها،٦ّتاّيسمح٢ّتاّببناءّميزةّتنافسيةّمستدامة.إنتاجيةّعاليةّمقارنةّٔتنافسي
ا١تنظماتّبتلبيةّرغباتّا١تستهلكُتّواٟترصّّاىتماـنتيجةّللتغَتاتّالسريعةّوالتطوراتّا١تتعاتقبة،ّزادّالجودة: -ب

ّلوّ ّاألوؿ ّىيّاالىتماـ ّبلّأصبحتّاٞتودة ّلسلوؾّا١تستهلك، ّالعاملّاحملرؾ ّالسعر ّيعد ّدل ّإذ علىّإرضائهم،
ّال ّتقدّّوالقيمة ّأف ّا١تنافسة ّيف ّالبقاء ّيف ّترغب ّاليت ّا١تنظمات ّعلى ّأوجب ّما ّىذا ّعليها ّللحاوؿ ّيسعى ـّيت

 منتجاتّذاتّجودةّعالية.
ّوريكوالمعرفة: -ج ّنونكا ّمن ّكل ّمادراًّّأفّّّ(Ikujiro Nonaka and Ryoko Toyama) يرى ّتعترب ا١تعرفة

ّكلّالشروطّاليتّتأىلوّإذلّأفّعّ٭تتوي تعدّاألصوؿّالفكريةّركيزةّّ،2ءّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةكوفّأساساًّلبناتلى
ّال ّّستمرارأساسية ّزاد ّفلقد ّوا١تعرفة، ّا١تعلومات ّعلى ّا١ترتكزة ّالتنافسية ّالبيئة ّيف ّا١تنظمة تلكّّاىتماـنشاط

ّللقياس، ّالقابلة ّالفكرية ّاألصوؿ ّعلى ّا١تعتمدة ّبّا١تنظمات ّسياستهاّاعتباّرفا١تعرفة ّضمن ّأساسًيا ّشرطًا ىا
ّللمنظماتّذاتّا١تعامبلتّا٠تاصة،ّوبراءاتّاالستثمارية ّضروريًا ّكماّأصبحّتقياسّالقيمةّاٟتقيقيةّللمعرفةّأمرًا .

تعرفو،ّْتيثّتنقلّتلكّّفيمااالخًتاعات،ّوالعبلماتّالتجاريةّا١تتميزة...إخل.ّفا١تنظماتّالناجحةّىيّاليتّتستثمرّ
ّيف ّالتنظيميةّلبلستفادةّمنها ّعملياتّإنتاجّالسلعّوا٠تدماتّأوّيفّتطويرّا٢تياكلّوالوظائفّا١تعرفةّعربّتقنواهتا

ّوالعمليات.
                                                 

ّ.100،ّص:سابقالمرجع النبيلّمرسيّخليل،1ّّ
2
Kazuo Ichijo and Ikujiro Nonaka, Knowledge Creation and Management: New Challenges for Managers, 

Oxford University press, New York, 2007, P: 130. 



 اإلطار النظري للميزة التنافسية المستدامة                                       الفصل الثاني                               
 

92 

 

 ثـالثا: أنواع الميزة التنافسية المستدامة

إفّوجودّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيساىمّيفّخلقّوضعيةّتنافسيةّمتفوتقةّتسمحّللمنظمةّمنّٖتقيقّأرباحّ
تُتّأساسيتُتّيفّسًتاتيجيإوتعتمدّا١تنظماتّعلىّلمنظمة؛ّاتّا١تميزةّلقدّرالأعلىّمنّمنافسيها،ّوذلكّمنّخبلؿّ

ةّسًتاتيجيإمنّخبلؿّّةّالريادةّبالتكلفةّاألتقلّأواسًتاتيجيّؿٖتقيقّأوّبناءّميزهتاّالتنافسيةّا١تستدامة؛ّإماّمنّخبل
ّعليوّ.ّّو1التميزّعنّا١تنافسُتّيفّتقدًنّا١تنتجاتّوا٠تدمات ّالتنااىناؾّنوعبناًء فسيةّا١تستدامةّفّمنّأنواعّا١تيزة

 :2عليهماّو٫تاّعتماداليتّٯتكنّللمنظمةّاال
ّأوّميزة التكلفة األقل: -1 ّمنتجات ّتقدًن ّا١تنظمة ٤ّتاولة ّعلى ّا١تستدامة ّالتنافسية ّا١تيزة ّمن ّالنوع ّىذا يقـو

تها،ّللتكاليف،ّومنّمثّمراتقبخدماتّبتكلفةّمنخفضةّمقارنةّٔتنافسيها،ّوألجلّذلكّعليهاّمعرفةّالعواملّاحملركةّ
ّبا١تنافسُتّوتكوفّا١تراتقبةّمنّخبلؿّإحيثّ فّالتحكمّيفّالتكاليفّٯتكنّا١تنظمةّمنّٖتقيقّتكلفةّأتقلّمقارنة

 :3العواملّالتالية
ويقادّهباّتوسيعّا١تنظمةّلعددّمنتجاهتاّأوّتوسيعّخدماهتاّمنّأجلّتوزيعّالتكاليفّيات السلم: اقتصاد-1-1

ّ.الثابتةّعلىّأكربّتقدر٦ّتكنّمنّالوحدات
ويقادّبوّأفّتكرارّنفسّالعملّيؤديّإذلّتقليلّفًتةّاإل٧تازّوبالتارلّربحّالوتقت،ّوالوتقتّمنحى التعلم: -1-2

ّتقيمةّيفّعارّالسرعة.ّاذّابدورهّٯتثلّمورد
ّالبعضّيفّسلسلةّإنتاجها؛ّأيّىناؾّاالرتباطاتمراقبة -1-3 :ّىناؾّبعضّاألنشطةّاليتّتتداخلّمعّبعضها

ّسبلسل ّيف ّمشًتكة ّعليهاّّحلقات ّوالًتكيز ّا١تشًتكة ّاٟتلقات ّىذه ّمعرفة ّعلى ّالعمل ّا١تنظمة ّمن ّالبد اإلنتاج
ّاّمنّأجلّٗتفيضّالتكاليف.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاستغبل٢تّو
:ّغالًباّماّتلجأّا١تنظماتّإذلّتطبيقّبعضّاإلجراءاتّبافةّمرٕتلة،ّوتقدّيعودّذلكّإذلّمراقبة اإلجراءات-1-4

اإلجراءات،ّوسرعافّماّيكشفّٖتليلّالتكاليفّعنّضرورةّإلغاءّأوّتغيَتّبعضّاإلجراءاتّاليتّالّسوءّفهمّىذهّ
ّكافّذلكّالّيؤثرّسلًباّ تساىمّإ٬تابًياّيفّٖتقيقّميزةّالتكلفةّاألتقل،ّلذلكّيستحسنّإلغاؤىاّوالتخلصّمنهاّإذا

ّعلىّا١تيزةّبطبيعةّاٟتاؿ.

                                                 
1
Abdul Amid Aziz Jalloh and others, Op. cit. 

 بتارؼ.ّ،السابق المرجعسيّعلىّأٝتاء،2ّّ
3
Michael Porter, l’Avantage Concurrentiel : comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, traduit 

France, 1999, pp: 129-136. 
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ّويقادّبذلك٤ّتاّومراقبة تموقع األنشطة-1-5 ّتقريبّ: ّمثل: ّالبعضّجغرافًيا ّمنّبعضها ّتقريبّاألنشطة لة
عملياتّاإلنتاجّمنّماادرّا١توادّاألوليةّلتخفيضّتكلفةّالنقل،ّأوّالتقريبّمنّماادرّا١توادّاألوليةّلتخفيضّ

توجدّنظرياتّلتحديدّّالسياؽتكلفةّالنقلّأوّتقريبّأماكنّاإلنتاجّمنّالزبائنّلتخفيضّتكلفةّالتوزيعّويفّىذاّ
ّوتقعّالاناعيّمثلّنظريةّفونتوننّلتحديدّا١توتقع.ا١ت
ويقادّبذلك٤ّتاولةّا١تنظمةّتنظيمّأنشطتهاّاإلنتاجيةّوا٠تدماتيةّوفقّرزنامةّزمنيةّتسمحّمراقبة الرزنامة: -1-6

٢ّتاّبتخفيضّالتكاليف.
و٢تاّتقيمةّمرتفعةّمنّّويعتمدّىذاّالنوعّمنّا١تيزةّعلىّتقدرةّا١تنظمةّعلىّتقدًنّمنتجّمتميزّوفريدميزة التميز: -2

ّلذلكّيابحّمنّ ّبعدّالبيع...إخل(، ّخدماتّما ّبا١تنتج، ّأعلى،ّخاائصّخاصة ّا١تستهلكّ)جودة ّنظر وجهة
 .1الضروريّفهمّا١تاادرّاحملتملةّلتميزّا١تنتجّمنّخبلؿّأنشطةّسلسلةّالقيمة

 المطلب الثالث: خصائص الميزة التنافسية المستدامة ومعايير الحكم على جودتها

 وال: خصائص شروط الميزة التنافسية المستدامةأ

٨ّتددّ ّأف ّٯتكن ّو٤تدداهتا ّأنواعها ّوكذا ّا١تستدامة، ّالتنافسية ّا١تيزة ١ّتفهـو ّا١تختلفة ّالتعاريف ّخبلؿ من
ّ:2ا٠تاائصّالتاليةّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامة

ّنسبية؛ّأيّأهناُّٖتققّبا١تقارنةّوليستّبافةّمطلقة؛ّ-
ّا١تنظمةّوٖتققّتقيمة٢ّتا؛أهناّتنبعّمنّداخلّّ-
ّكليهما؛ّ- ّأهناّتنعكسّيفّكفاءةّأداءّا١تنظمةّيفّأنشطتهاّأوّيفّتقيمةّماّتقدموّللمشًتينّأو
أهنا٬ّتبّأفّتؤديّإذلّالتأثَتّيفّا١تشًتينّوإدراكهمّلؤلفضليةّفيماّتقدموّللمنظمة،ّوٖتفزىمّللشراءّمنهاّوالوفاءّّ-

٢ّتا.
ّ:3وكذلكّمنّخاائاها

ّاتّورغباتّالزبائن؛تشتقّمنّحاجّ-
ّتقدـّا١تسا٫تةّاألىمّيف٧ّتاحّاألعماؿ؛ّ-

                                                 
ّ.63،ّص:سابقالمرجع ال٭تِت،ّر٠ّتض1ّ
ّ.138ّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّص:2005ّ،ّدارّوائل،ّاألردف،1ّ،ّط: مدخل استراتيجياإلستراتيجية، نظم المعلومات ،ّعن:ّحسنّعلىّالزغيب57،ّصوا١ترجعّنفس1ّ
،ّمعهدّاإلدارة1ّ،ّج، إدارة العمليات: النظم واألساليب واالتجاىات الحديثة،ّعن:٧ّتمّعبود٧ّتم18داسيّوىيبةّحسُت،ّمرجعّسابق،ّص2ّ

 .27،ّص:2001ردف،العامة،ّاأل
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ّتقدـّا١تبلئمةّالفريدةّبُتّمواردّا١تنظمةّوالفرصّيفّالبيئة؛ّ-
ّطويلةّاألمدّوصعبةّالتقليدّمنّتقبلّا١تنافسُت؛ّ-
ّتقدـّتقاعدةّللتحسيناتّالبلحقة.ّّّ-

ّكويٍتّ) الواجبّتوفرىاّلكيّنقلّعنّأي٣ّتموعةّمنّالشروطّّىناؾّ(،Barney(ّوبارينّ)Coyneوحسب
ّ:1ميزةّأهناّميزةّتنافسيةّمستدامةّوىذهّالشروطّىي

٬ّتبّأفّتكوفّذاتّتقيمة؛ّ-
ّوعدـّإمكانيةّوصوؿّا١تنافسُتّإليهاّنسبياً؛ّةكوفّنادّرتبّأف٬ّتّ-
ّأوّاإلحبلؿّجزئياً؛ّوّلبلستبداؿ٬تبّأفّتكوفّغَتّتقابلةّّ-
٢ّتذهّا١تواردّأوّا١تهارات.ّةسًتاتيجيإتكوفّىناؾّأيّبدائلّّأال٬تبّّ-

ّ
ّكذلك ّ:2ومنّبُتّالشروطّالواجبّتوفرىا

ثابتّيفّٝتاتّىامةّبُتّا١تنتجّأوّا٠تدمة،ّمقرنةّٔتاّيقدموّبا١تنتجّأوّّاختبلؼظّالعمبلءّوجودّبلح٬ِّتبّأفّيُّّ-
ّ؛ا١تنافسوفا٠تدمةّاليتّيقدمهاّ

ّراتّبُتّا١تنتجّومنافسيو؛ّىوّنتيجةّمباشرةّللفجوةّيفّالقدّختبلؼ٬تبّأفّيكوفّىذاّاالّّ-
ّكلّ ّ- ٬ّتبّأفّيكوف ّأوّتقابلّّختبلؼمنّاالّوأخَتًا ّيفّالقدراتّٯتكنّأفّيتكرر ّوالفجوة يفّالافاتّا٢تامة

 للتكرار.
 ثانـــيا: معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية المستدامة 

ّ:3ىيةّعواملّرئيسّةمنّخبلؿّثبلثّا١تستدامةّتتحددّجودةّا١تيزةّالتنافسية
ّكماّسبقّمصدر الميزة-1 ،ّغَتّأنوّإذاّا١تستدامةّّمنّماادرّا١تيزةّالتنافسيةاإلشارةّإذلّأفّىناؾّنوعُتّرئيسُت:

علىّا١تاادرّاليتّذكرهناّسلفاًّوىي:ّالكفاءة،ّّعتمادأرادتّا١تنظمةّاٟتاوؿّعلىّميزةّتتميزّّتودةّعاليةّعليهاّاال
ّاٞتودةّوا١تعرفة.

ا١تنظمةّعلىّميزةّواحدةّفقطّيؤديّإذلّسهولة٤ّتاكاهتاّّاعتمادفتي تمتلكها المنظمة: عدد مصادر الميزة ال-2
ّأوّالتغلبّعليهاّمنّتقبلّا١تنافسُت،ّيفّحُتّياعبّتقليدّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّعندّتعددّماادرىا.

                                                 
1
Sundar G. Bharadwaj and others, op.cit. 

2
Kevin P. Coyne, The anatomy of sustainable competitive advantage, the Mckinsey quarterly, USA, spring 1986. 

ّبتارؼ.ّ.101-100،ّصّص:سابقالمرجع ال، نبيلّمرسيّخليل3ّ
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ّدرجة التحسين والتجديد المستمر في الميزة: -3 جديدةّوبشكلّإذ٬ّتبّأفّتسعىّا١تنظمةّإذلّخلقّمزايا
ّأسرعّوذلكّتقبلّتقياـّا١تنافسُتّٔتحاكاةّا١تيزةّاٟتالية٢ّتاّوعليهاّأفّٗتلقّمزاياّتنافسيةّجديدةّمنّمرتبةّمرتفعة
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 ات العامة للمنافسةستراتيجياإلالمبحث الثاني: 

ّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّو٤تدداهتاّوماادرىا،ّوكذاّالعواملّا١ت ؤثرةّعلىّا١تيزةّبعدماّتطرتقناّإذلّبيافّمفهـو
التنافسيةّا١تستدامةّوبيافّأنواعها،ّالبدّمنّتبيُتّاألسلوبّأوّالطريقةّاليتّتنتهجهاّا١تنظمةّيفّبناءّميزهتاّالتنافسيةّ

ّ ّا١تنظمة ّتسلكو ّالذي ّالسبيل ّأو ّالطريقة ّأو ّويعتربّا١تنهاج ّوٖتقيقّّبغيةا١تستدامة. ّمستدامة ّتنافسية ّ ّميزة بناء
اتّسًتاتيجياإلأوّّةسًتاتيجياإلالسؤاؿّالتارل:ّماّىيّّةّومنّىناّٯتكنناّطرحُّسًتاتيجياإلليوّبأىدافهاّىوّماّيطلقّع

ّا١تستدامة ّالتنافسية ّا١تنظمةّمنّأجلّبناءّميزهتا ّالسؤاؿّّوّاليتّتتبعها ا١تنافسةّيفّالسوؽ،ّو٬تيبّبورترّعلىّىذا
ّاتسًتاتيجيباإلتباعها١ّتواجهةّا١تنافسُتّتعرؼّاّاتّاليتّٯتكنسًتاتيجياإلبقولو:ّإفّأماـّا١تنظمةّثبلثةّأنواعّمنّ

التانيفّالذيّتقدموّبورترّيعتربّالتانيفّالشائعّبُتّالكتابّوالباحثُتّحوؿّّ،ّوأفّا١تدخلّأو1التنافسيةّالعامة
ّللتنافس،ّوىوّ٭تتويّعلىّثبلثّّةسًتاتيجياإلالبدائلّ ّالتنافسيةّسًتاتيجيإالعامة ّٖتقيقّا١تيزة اتّيتمّمنّخبل٢تا

.١2ّتستدامة،ّو٘تكنّا١تنظماتّمنّالتنافسّبفعاليةّيف٣ّتاؿّاألعماؿّوالاناعةّوٖتقيقّعوائدّأعلىّمنّا١تتوسطا
ّألفّٚتيعّاألعماؿّأوّالاناعاتّٯتكن٢ّتاّسًتاتيجياإلوٝتيتّىذهّ ىا،ّبغضّالنظرّعنّّاعتماداتّبالعامةّنظرًا

ّ.3كوهناّتعملّيف٣ّتاؿّالتانيعّأوّا٠تدمات
ّ ّسًتاتيجياإلوتعرؼ ّللتنافسات ّاألسعارّّالعامة ّٖتديد ٣ّتاؿ ّيف ّا١تنظمة ّأىداؼ ّ٭تدد ّإطار بأهنا،

،ّومواجهةّتقوىّالتنافسّوالتكاليف،ّوالتميزّبا١توجوداتّوا١تنتجات،ّْتيثّتتمكنّاإلدارةّمنّبناءّمركزىاّالتنافسيّّ
ّ.4البديلةا٠تمسّا١تتمثلةّبا١تنافسُتّوالعمبلءّوا١توردينّوهتديداتّالداخلُتّاٞتددّوا١تنتجاتّ

ّاتّوىي:سًتاتيجيإاتّالعامةّللمنافسةّإذلّثبلثةّسًتاتيجياإلوتنقسمّ
ّالقيادةّالشاملةّيفّالتكلفة؛ّإسًتاتيجية -1
ّالتميز؛ّإسًتاتيجية -2
ّالًتكيز؛ّإسًتاتيجية -3

 يوضحّذلك.12ّوالشكلّ
 

                                                 
1
 Porter Michael, Competitive Strategy: Techniques for analyzing and Competitors, Frees press, New York, 

1982, p: 34. 
ّ،ّبالتارؼ.250ص:ّّ،2005،ّدارّاليازوري،ّعماف،ّاإلدارة اإلستراتيجية: مفاىيم وعمليات وحاالت دراسيةزكرياّمطلقّالدوري،2ّّ
ّ.92،ّص:سابقال مرجعالوىيبةّحسُتّداسي،3ّّ
 .182،ّص:2000ّ،ّدارّوائل،ّعماف،ّالمعاصرة عملياتها-مداخلها-مفاىيمهااإلدارة اإلستراتيجية: ّفبلحّحسنّاٟتسيٍت،4ّ
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 ات العامة للمنافسةستراتيجياإليوضح : 12الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Source: Cregory G. Dess and others, Strategic Management: texets and cases Mac Graw hill, Fourth edition, 

New York, USA, 2008, p: 157. 

 

 يادة بالتكلفة األقلالر   ةاستراتيجيالمطلب األول: 

ّ ّأىمّّّةسًتاتيجيإتعترب ّبُت ّمن ّاألتقل، ّبالتكلفة ّيفّسًتاتيجياإلّوأكثرّالريادة ّا١تنظمات ّتعتمدىا ّاليت ات
 ٖتقيقّميزهتاّالتنافسيةّا١تستدامة.

 األقل يادة بالتكلفةالر   ةستراتيجيإأوال: مفهوم 

ّّةسًتاتيجيإ ّىي ّاألتقل ّبالتكلفة ّتقطاعّّةسًتاتيجياإلالريادة ّيف ّتكلفة ّا١تنتجُت ّكأتقل ّا١تنظمة ّتضع اليت
.1ّلمواردّواإلنتاجّٔتعايَتّ٪توذجية،ّوالبيعّباألسعارّالرائدةّيفّالسوؽاألمثلّلّستغبلؿالاناعة،ّوذلكّمنّخبلؿّاال

ّ ّوالسببّّةسًتاتيجياإلوتأسسّىذه ّأتقلّمنّمنافسيها. ّعلىّتوفَتّسلعّأوّخدماتّبأسعار ّا١تنظمة علىّتقدرة
 .2ريناألساسيّوراءّتقيادةّالتكاليفّا١تنخفضةّيتمثلّيفّاٟتاوؿّعلىّميزةّتكاليفّجوىريةّعلىّا١تنافسُتّاآلخ

                                                 
ّ.112،ّص:2002ّدارّاليازوري،ّعماف،ّ، اإلستراتيجيةاإلدارة ياسُتّسعدّغالب،1ّّ
 .302،ّص:2008ّدارّالفجر،ّ،1ّط،ّسية: بناء الميزة التنافاإلستراتيجيةاإلدارة رل،ّترٚتة:ّعبدّاٟتكمّا٠تزامي،ّّبيتس،ّدفيد.ّأ.ّروبرت.2

   األتقل إسًتاتيجيةّالرّيادةّبالتكلفة

 

 

 

 

 الًتكيز

 كل األقسام  اسًتاتيجيةّالتميز
 أو بعضها

 قسمة سوقية واحدة أو
 عدة أقسام

 المجال التنافسي
 

 ميزة التميز ميزة التكلفة األقل

 الميزة التنافسية
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 ثانيا: خطوات األخذ بميزة الريادة بالتكلفة األقل

ّكأسلوبّأوّمنهاجّلتحقيقّميزهتاّالتنافسيةّٔتجموعةّسًتاتيجيإلاا١تنظمةّّاعتمادٯترّ ةّالريادةّبالتكلفةّاألتقل
احلّوىذهّا١تّرّةسًتاتيجياإلمنّا٠تطوات،ّاليتّالبدّعلىّا١تنظمةّإتباعهاّمنّأجلّٖتقيقهاّلغرضها،ّمنّخبلؿّىذهّ

ّأوّا٠تطواتّتكوفّعلىّالنحوّاآليت:
ىيّعبارةّعنّأسلوبّطورّمنّتقبلّأستاذّإدارةّتحديد سلسلة القيمة وتخصيص التكاليف واألصول فيها: -1

ّ ّمايكل ّىارفرد ّّتامعة ّوالذياألعماؿ ّوالثانويةّّبورتر، ّالرئيسية ّاألنشطة ّمن ّكبَتة ٣ّتموعة ّا١تنظمة ّتعترب ٔتوجبو
لنهائيّوبالتارلّٯتكنّدراسةّجوانبّالقوةّوالضعفّيفّىذهّاألنشطةّالتفايليةّلتحديدّتضيفّتقيمةّإذلّا١تنتجّا

ّتنافسيةّمستدامة ّميزة ّيفّبناء ّعلىّا١تسا٫تة ّب1تقدرهتا ّاالّاستغبلؿ. ّوعدـ ّعلىّاٞتوانبّأوّعتمادجوانبّالقوة
ّالنحوّالتارل:األنشطةّاليتّتكوفّا١تنظمةّتعاينّفيهمّمنّالضعفّوالشكلّالعاـّلسلسلةّالقيمةّعلىّ

 سلسلة القيمةيوضح : 13رقمالشكل 
 

 األنشطة الداعمة                            
 
     البنية األساسية 
 إدارة الموارد البشرية 
 تطور التكنولوجيا المستخدمة             

                 ن التموي    اللوجيستيك     اإلنتاج                   الخدمات 
   

 
 
 

Source : Gerry Johnson et autres, stratégique, Edition Pearson, 8
eme

 édition, United Kingdom, 2008, p: 134. 

 

                                                 
ّ.318،ّص:2007ّ،ّدارّوائل،ّعماف،1،ّط: منظور منهجي متكاملاإلستراتيجية، اإلدارة طاىر٤ّتسنّمناورّالغاليب،ّوائل٤ّتمدّصبحيّإدريس1ّ

 المبيعات 
و 

 التسويق

األنشطة 
 الرئيسية
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وعندّتقييمّا١تنظمةّلسلسلةّالقيمةّلديهاّالبد٢ّتاّمنّٖتديدّاألنشطةّا٠تبلتقةّللقيمة،ّوكذاّٖتديدّتكاليفّ
،ّوتكاليفّا١تواردّالبشريةّواألصوؿّيفّستغبلؿمشًتياتّوسائلّاإلنتاجّالضروريةّلبلّالتشغيلّواليتّتظهرّيفّشكل

ّا١تسائلّالتالية:ّعتباركلّنشاطّوعندّالتحليلّالبدّمنّاألخذّبعُتّاال
ّوزفّوحركةّالتكاليفّيفّكلّنشاط؛ -
ّ)أسبابّاٟتركة(؛ّٖتديدّالعواملّا١تفسرةّلسلوؾّالتكاليف -
ّكلّنشا - ّطّمقارنةّبا١تنافسُت.التباينّيفّطريقةّأداء

ّكماّيلي:ّّّّّّ ّويتمّالتانيف
ّكبَتّنسبًياّأوّتتحرؾّبسرعةّأكربّنسبًيا؛ - ّاألنشطةّاليتّتكاليفّتشغيلهاّأوّأصو٢تاّتشكلّوزف
ّىامشًياّنسبًياّأوّتلكّا١تستقرةّنسبًيا؛ّاًّأصو٢تاّتشكلّوزنّاألنشطةّاليتّتكاليفّتشغيلهاّأو -
ّا١تفسرةّلسلوؾّالتكاليف؛األنشطةّاليتّٗتتلفّفيهاّالعواملّ -
ّاألنشطةّاليتّٮتضعّفيهاّسلوؾّالتكاليفّلنفسّالعواملّا١تفسرة؛ -
ّاألنشطةّا١تشًتكةّمعّمنظمةّأخرىّتابعة؛ -
ّداخليةّىامةّمعّأنشطةّأخرى؛ّارتباطاتاألنشطةّاليتّلديهاّ -
ّعموديةّىامةّتقبليةّوبعدية؛ّارتباطاتاألنشطةّاليتّلديهاّ -
ّّيتمّتنفيذىاّبطريقة٥ّتتلفةّمقارنةّبا١تنافسُت.األنشطةّا١تهمةّنسبًياّواليت -

ّبتحديدّتحديد العوامل المفسرة لسلوك التكلفة في كل األنشطة الخالقة للقيمة: -2 ّا١تنظمة ّتقـو بعدما
ّكلّاألنشطةّ ّبتحديدّالعواملّا١تفسرةّلسلوؾّالتكلفةّيف سلسلةّالقيمةّوٗتايصّالتكاليفّواألصوؿّفيها،ّتقـو

ّ ّللقيمة؛ ّوتتأثرّا٠تبلتقة ّالتكاليف، ّحركة ّعلى ّأو ّالتكاليف ّسلوؾ ّعلى ّا١تؤثرة ّالعوامل ّٖتديد ّبذلك ويقاد
ّالتكاليفّٔتجموعةّمنّالعواملّاليتّتتحكمّيفّحركتهاّوىذهّالعواملّىي:ّ

ّمعلًماّيات السلم والتعلم والخبرة: اقتصاد-2-1 ّالتكرار ّيكوف ّأف ّٯتكن ّاٟتياة، ّيف ّكما ّاألعماؿ ٣ّتاؿ يف
ّكبَتةّمنّمنتجاهتاّحىتّتتوزعّالتكاليفّالثابتةّاتقتاادادّب.ّويق٦1تتازًا ياتّالسلمّتقياـّا١تنظمةّباإلنتاجّبالكميات

علىّأكربّتقدر٦ّتكنّمنّالوحدات،ّوبالتارلّتنخفضّتكلفةّالوحدةّالواحدة،ّأماّالتعلمّفإفّا١تنظمة١ّتاّتكررّنفسّ
إنتاجّا١تنتجاتّّتودةّوتقلّا١تنتجاتّالتالفة،ّووفًقاّّالعملياتّوالنشاطات،ّفإهناّتابحّتتمتعّٔتهارةّيتمّمنّخبل٢تا

                                                 
ّ.282،ّص:٣ّ،2008ّتموعةّالنيلّالعربية،ّالقاىرة،1ّ،ّطاإلدارة اإلستراتيجيةفيليبّسادلر،ّترٚتة:ّعبلءّأٛتدّإصبلح،1ّّ
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ّوعددّ ّتقدًنّخدمة ّأو ّإلنتاجّسلعة ّساعاتّالعملّالبلزمة ّبُتّعدد ّعكسية ّىناؾّعبلتقة ١تنحىّالتعلمّتوجد
ّكلماّزادّعددّالوحداتّا١تنتجة،ّويرجعّالفضلّ ّإلنتاجّسلعةّيتناتقص الوحداتّا١تنتجة؛ّويفًتضّأفّالوتقتّالبلـز

ّعلىّٚتيعّأنواعّتكاليفّاإلنتاجّإذل٣ّتموعةّبوسطنّّيفّّتطبيق ؛ّفقدّوجدتّيفّاالستشاريةوتنميةّىذاّا١تفهـو
ّكلماّتضاعفّحجمّاإلنتاجّتنخفضّتكلفةّالوحدةّبنسبةّتًتاوحّمن %31 ذلإّ%21بعضّاٟتاالتّأنو

1.ّ
ّالوالتكامل:  االرتباطات-2-2 ّعلىّسلوؾّأوّحركة ّكذلكّمنّبُتّالعواملّا١تؤثرة ّتعترب ّاالرتباطاتتكاليف؛

ّّوّوالتكامل؛ ّأليباالرتباطاتيقاد ّالقيمة ّسلسلة ّأف ١ّتنظمةّّ؛ ّالقيمة ّسلسلة ّمع ّمدخبلهتا ّيف ّترتبط منظمة
أخرى،ّالبدّعلىّا١تنظمةّأفّتبحثّعنّسلسلةّالقيمةّا٠تاصةّهباّتقبلًياّوبعديًا؛ّحىتّٗتفضّالتكاليفّوكذلكّ

فبلبدّللمنظمةّّ،يتّتعتربّمنتجاهتاّعبارةّعنّمدخبلتّللمنظمةاٟتاؿّبالنسبةّللتكامل؛ّىناؾّبعضّا١تنظماتّال
ّالنوعّمنّالتكاملّبالتكاملّالقبلي،ّوىناؾّنوعّآخرّىوّ ّالنوعّا١تنظمات؛ّويطلقّعلىّىذا أفّتتكاملّمعّىذا
ّماّيقللّ التكاملّالبعدي؛ّوىوّالتكاملّمعّا١تنظماتّاليتّّتكوف٥ّترجاهتاّتشكلّبالنسبة٢ّتاّمدخبلت،ّوىذا

ثَتّمنّالتكاليف،ّحيثّتقلّالتكاليفّيفّالتكاملّالقبلي؛ّمنّحيثّأفّمنظمتناّتنخفض٢ّتاّتكلفةّالبحثّالك
ّأنناّنعرؼّمسبقاًّمنّىوّالزبوفّا١تناسب.ّاعتبارعنّا١توردينّكماّا١تنظمةّا١توردّتقلّعندىاّتكلفةّالتسويقّوذلكّب

تنظيمّعملياتّاإلنتاجّوفقّجدوؿّزمٍت،ّْتيثّالّ:ّيقادّبذلكّتقياـّا١تنظمةّبالرزنامة والترتيبات الخاصة-2-3
ّا١تّإضافية،ّفمثبلًّّتتكلفّأمواال ّكبَتة،ّّويفّبعضّاٟتاالتّتقـو ّباإلنتاجّبكميات عنّتسويقّّتعجّزّإذانظمة

وتاريفّٚتيعّمنتجاهتا،ّتلجأّإذلّٗتزينّىذهّا١تنتجات،ّوىذاّماّيكلفهاّتكاليفّإضافية،ّولكيّتتجنبّا١تنظمةّ
ّا ّالتكاليف ّإنتاجّىذه ّعلى ّوتعمل ّمنتجاهتا ّعلى ّالطلب ّوتَتة ّعلى ّالتعرؼ ّعلى ّتعمل ّأف ٬ّتب إلضافية؛

ّالكمياتّاليتّتتأكدّمنّتاريفهاّوبيعها،ّوىذاّماّيعفيهاّمنّٖتملّتكاليفّإضافيةّللتخزين.
ةّإضافيةّّتكلفّّأفّيكوفّسبًباّيفّٖتملّا١تنظمةٯتكنّللموتقعّاٞتغرايفالعوامل القانونية: و  الموقع الجغرافي-2-4

ّوعلىّ ّاألوليةّّاعتباركبَتة، ّا١تواد ّبُتّموتقع ّمنّٖتديدّموتقعها ّمدخبلتّو٥ترجاتّفبلبد٢ّتا ّلديها أفّا١تنظمة
ّفسوؼّتتحملّ ّعنّمادرّا١توادّاألوليةّأوّمدخبلهتا ّكانتّبعيدة )ا١تدخبلت(،ّوالسوؽّا١تستهدؼ؛ّفهيّإف

ّنقلّا١توادّاألوليةّأوّا١تدخبلتّإذلّورشاتّاإلنتّا ّكانتّبعيدةّعنّالسوؽ،ّفهيّسوؼّتتحملّتكلفة ج،ّوإف
بّا١تانعّمنّماادرّتكلفةّإيااؿّا١تنتجاتّإذلّالسوؽّأوّالزبائن،ّوىناّتقعّا١تنظمةّيفّحَتةّمنّأمرىا؛ّىلّتقرّّ

بّا١تانعّمنّالسوؽ؛ّوبالتارلّٗتفضّمدخبلهتاّوبالتارلّتتخلصّمنّتكلفةّنقلّا١تدخبلتّإذلّالورشاتّأـّتقرّّ
زيع،ّغَتّأفّاألمرّيتجاوزّذلكّيفّٖتديدّا١تنظمة١ّتوتقعهاّفنجدّيفّبعضّاٟتاالتّبعضّالدوؿّتنظمّمنّتكلفةّالتّو

                                                 
ّ.226،ّص:2008ّ،ّدارّالكتاب،ّمار،ّاإلستراتيجيةالرؤية المستقبلية في اإلدارة عبدّالسبلـ٤ّتمد،1ّ
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و٘توتقعّا١تاانعّأوّا١تنظماتّعلىّا١تناطقّا٠تاصةّهبا؛ّفهناؾّمناطقّتتحالّعلىّٗتفيضاتّضريبية،ّألفّّانتشار
لضرائبّيفّمناطقّأخرىّوبالتارلّيفّىذهّا١تناطقّألسبابّخاصّهبا،ّوترفعّيفّنسبةّاّاالستثمارالدوؿّتشجعّ

علىّا١تنظمةّالعملّعلىّإ٬تادّا١توتقعّاٞتغرايفّالذيّيساىمّيفّٗتفيضّالتكلفةّا٠تاصّهباّيفّسبيلّالوصوؿّإذلّ
 يفّالسوؽ.٦تكنةّأدىنّتكلفةّوحدويةّ

ّٯتكنّالقوؿّ ّكلها،إوعلىّالعمـو ّفّىذهّالعوامل،ّىيّأىمّالعواملّا١تتحكمةّيفّسلوؾّالتكاليفّوليست
ّكافّأفّّيّٗتتلفّمنّمنظمةّإذلّأخرىّسواءًّوى منّحيثّالنوعّأوّمنّحيثّدرجةّالتأثَت؛ّغَتّأنوّمنّاأل٫تيةّٔتا

ّ ّوبدتقة ّا١تنظمة ّالعواملٖتدد ّعلىّّنوع ّالرتقابة ّتشديد ّعلى ّتعمل ّوأف ّتكاليفها، ّحركة ّأسلوب ّيف ا١تتحكمة
 يفّالتكاليفّوتعملّعلىّٗتفيضها.ّارتفاعالنشاطاتّاليتّتشهدّ

هتدؼّىذهّتحديد سالسل القيمة للمنافسين وتقدير تكاليفهم النسبية والتعرف على مصادر التباين: -3
ّا١تنافسُتّيفّالدرجةّاألوذل،ّومعرفةّماادرّتقوهتمّ ا٠تطوةّإذلّالتعرؼّعلىّسبلسلّالقيمةّللمنافسُتّوخاوًصا

ّيتّتشكلّبالنسبة٢ّتمّنقاطّضعف،ضعفهم؛ّمنّأجلّتقليدىمّيفّماادرّالقوةّو٤تاولةّتقويةّاٞتوانبّالنقاطّّو
ّوإبرازىاّيفّالسوؽّوأماـّالزبوف.ّةنظما١ت٤تاولةّتقويتهاّيفّّو
ّ

تهدف إلى تحسين الوضعية النسبية للمنظمة على مستوى التكاليف في العوامل  ةستراتيجيإإعداد -4
 المفسرة لسلوك التكلفة أو من خالل إعادة ىيكلة سلسلة القيمة:

ّ

ّ ّا١تنظمة ّىذتقـو ّتتمكنَّّهيف ّلكي ّلديها ّالقيمة ّسلسلة ّترتيب ّبإعادة ّالتكاليفّّا١ترحلة، ّٗتفيض من
ّلذلك.ّتوضيحيّّّالتارلّكمثاؿوتدنئتهاّإذلّأدىنّمستوى٦ّتكن،ّوعلىّسبيلّا١تثاؿّٯتكنّإعطاءّالشكلّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 ضةالمنخف قيادة التكاليفالميزة القائمة على يوضح : 13الشكل رقم 
 

  رقابة مركزية عمى التكاليف                               البنية التحتية                  
  تدريب مكثف لتأكيد التوفير في التكاليف                                          إدارة الموارد                                   

  ق ائاألنشطة يعني تشجيع العاممين لمبحث عن طر                                البشرية                                            
 جديدة لتحسين أساليب األداء الداعمة                                                                                    

 الحجم في مجال والتطوير التكنولوجي قتصادا تطوير                              
 تعمم وممارسة استهالك األحجام الكبيرة   التكنولوجيا                                 

 
 قوة تفاوضية الشراء من مصادر متعددة،الشراء                                                       

 الموردين اكبر من                                     

 
 
 
 
 
 
 

ّ.305ص:ّّ،2008دارّالفجر،ّ،1ّط،ّ: بناء الميزة التنافسيةةستراتيجياالاإلدارة رل،ّترٚتة:ّعبدّاٟتكمّا٠تزامي،ّّبيتس،ّدفيد.ّأ.ّروبرت.:المصدر

 
ّعلى الميزة التنافسية المستدامة:  الحفاظ-5 ّا١ترحلةّاٟتفاظّعلىّا١تيزة ّاليتّتتضمنّىذه ّا١تستدامة التنافسية

ّالرّّ ّوذلكّمنّخبلؿّتشديد ّا١تنخفضة ّمنّخبلؿّالتكلفة ّا١تنظمة، ّعلىّالعواملّا١تفسّّحققتها ّللتكاليفّتقابة رة
ّ٘تكّّ ّاليت ّاألسرار ّعلى ّواٟتفاظ ّللمنافسُت، ّا١تستمرة ّالتنافسيةّوا١تراتقبة ّميزهتا ّٖتقيق ّمن ّخبل٢تا ّمن ّا١تنظمة نت

ّا١تستدامة.

 الريادة بالتكلفة ةستراتيجيإمآخذ ثالثاً: مزايا و 

قهاّا١تنظمةّمنّخبلؿّتطبيقها٢ّتذهّقّّيادةّبالتكلفة،٣ّتموعةّمنّا١تزاياّاليتّٯتكنّأفّٖتُّالرّّّةسًتاتيجيإٖتملّ
 ،ّوىيّيفّنفسّالوتقت٢ّتاّبعضّالعيوبّأوّا١تآخذّنذكرىاّفيماّيلي:ةسًتاتيجياإل

خدمة مركزية  
مرافق في 

 المنطقة

ق التسوي
الجماهيري 

التوزيع 
 الجماهيري

الشحن طبقا 
 لمطمبات الكبيرة

اقتصاديات 
الحجم في 

المصانع تأثير 
 الخبرة

التسويق  الخدمة
 تالمبيعا

اإلمداد 
والتمويل إلى 

 الخارج

عمميات 
 التشغيل

الشحن بكميات 
كبيرة 

ومستودعات 
 ضخمة

اإلمداد والتمويل 
 إلى الخارج
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ّ:1يادةّبالتكلفةّماّيليالرّّّةسًتاتيجيإىمّمزاياّمنّبُتّأيادة بالتكلفة: الر   ةستراتيجيإمزايا -1
ّأوّّ- ّمزايا ّأو ّتسهيبلت ّتقدًن ّأو ّاألسعار ّٗتفيض ّخبلؿ ّمن ّاآلخرين؛ ّمنافسة ّعلى ّالقدرة ّمن ّرصيد توفَت

ّخدماتّإضافية؛
ّ٘تنحّأعليّتقدرة١ّتواجهةّالتغَتاتّا١تفاجئةّيفّأسعارّا١تدخبلتّوتكلفةّاإلنتاج؛ّ-
ّدعيمّا١تركزّالتفاوضيّمعّاآلخرين؛تقوةّالقدرةّا١تالية،ّوتّ-
ّكمنافسُت٢ّتاّيفّالرّّّةسًتاتيجيإتوفرّللمنظمةّمنّخبلؿّّ- يادةّبالتكلفة،ّتقدراتّمانعةّلدخوؿّمنظماتّأخرى

٣ّتاؿّنشاطها.
ّأفّا١تستوىّا١ترتفعّيفّّةسًتاتيجيإمنّبُتّأىمّعيوبّالريادة بالتكلفة: ّةستراتيجيإمآخذ -2 ّبالتكلفة الريادة

ّّااللتزاـ ّىذه ّاليتّتااحبّغالبًا ّالرأٝتالية، وصلّنتجّأوّتُّ؛ّلكيّتُّةسًتاتيجياإلباألصوؿّواألنشطةّذاتّالكثافة
خدماتّبأسعارّمنخفضة،ّتستثمرّا١تنظماتّغالًباّمبالغّطائلةّيفّأصوؿّجامدةّوغَتّمرئية،ّويفّتكنولوجياّإنتاجّ

ّ.2أوّتوزيعّواليتّمنّالاعبّٖتويلهاّإذلّمنتجات
ذلك٧ّتدّأفّإمكانيةّتعويضّمزاياّمنحٌتّا٠تربةّمنّخبلؿّالتقنياتّاٟتديثةّاليتّتساىمّيفّباإلضافةّإذلّ

ّ ّالتكلفة ّٗتفيض ّعلى ّالًتكيز ٥ّتاطر ّوكذلك ّالتكلفة ّوخدمةّّواالنشغاؿتقليل ّاٞتودة ّٖتسُت ّحساب ّعلى هبا
ّ.3العمبلء

 التميز ةستراتيجيإالمطلب الثاني: 

ّز.التميّّّةسًتاتيجيإامةّللمنافسةّىيّاتّالعسًتاتيجياإلمنّّةسًتاتيجيإّثاين

 زالتمي   ةستراتيجيإأوال: مضمون 

التميز؛ّإذلّالًتكيزّعلىّتقدرةّا١تنظمةّعلىّتقدًنّمنتجاتّمتميزةّومتفردةّللزبائن،ّعربّّةسًتاتيجيإتستندّ
.4ّخلإر...بلفّا١تؤثّّدين،ّاإلعصيغ٥ّتتلفةّمنهاّاٞتودةّا١تتميزة،ّخدمةّالزبوف،ّالتاميم،ّالعبلتقاتّالوطيدةّمعّا١تورّّ

                                                 
ّأبوّبكرّماطف1ّ ّفهدّبنّعبدّاهللّالنعيم،ّى٤تمود ّالدارّاٞتامعية،ّوجودة التفكير والقرارات في المؤسسات المعاصرة اإلستراتيجيةاإلدارة ، ،

ّّّّّّّّّّ.693ّّّّّّّّّ،ّص:2008ّ
ّ.318،ّص:ّسابقالمرجع الذل،ّّدفيد.ّأ.ّروبرت.2ّ
 ،ّبتارؼ.693،ّص:ّسابقالمرجع ال٤تمودّأبوّبكرّماطفى،ّفهدّبنّعبدّاهللّالنعيم،3ّّ
ّ.223،ّص:2008،ّدارّا١تناىج،ّعماف،ّ: مدخل تكاملياإلستراتيجيةاإلدارة صاحلّعبدّالرضاّشيدو،ّاحسافّدىشّجبلب،4ّّ
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ّللمنظّّ ّالسّّوٯتكن ّفرض ّالتميز ّىذا ّخبلؿ ّمن ّلعبلمتهاّمة ّا١تستهلك ّوالء ّمن ّنوع ّوتنمية ّتريده، ّالذي عر
ّ.1التجارية

ّيفّالغالبّإضافةّصفات٦ّتيزةّوإضافيةّللمنتجاتّ ّكماّىوّمفهـو والبدّمنّاإلشارةّإذلّأفّالتميز؛ّالّيعٍت
وتقهاّا١تنافسُت،ّبلّٯتكنّإفّيكوفّالتميزّمنّخبلؿّإنقاصّبعضّا٠تاائصّالسوؽّواليتّينتجهاّويسّا١توجودةّيف

مهاّا١تنافسوف،ّوىوّماّيطلقّعليوّبالتميز٨ّتوّاألسفل،ّيفّحُتّالنوعّاألوؿّمنّوا١تميزاتّمنّا١تنتجاتّاليتّيقدّّ
ّكماّىوّز؛ّوىوّالتميّّميّّالتّّ كلّحّيفّالشّّموضّ زّمنّخبلؿّإضافةّخاائصّإضافيةّللمنتوج؛ّىوّالتميز٨ّتوّاألعلى

ّالتارل:
 أنواع التميزيوضح : 14الشكل رقم 

 
 
 

   
 أسعار
 
 
 
 
 
 
 

  
 

source: Gerry Johnson et autres, stratégique, Edition Pearson, 8
eme

 édition, United Kingdom, 2008, p: 275. 

 

                                                 
،ّص:2008ّ،ّعماف،1ّ،ّعادلّالكتبّوحداتّللكتابّالعا١تي،ّط: المفهوم، األىمية، التحدياتاإلستراتيجيةاإلدارة اىر،ّنعيمّإبراىيمّالظ1ّ

223. 

 ِشرفغ

 ضؼ١ف

 اٌغؼش

ٚ 

 اٌزىب١ٌف
أعؼبس 

 إٌّبفغ١ٓ

 اٌزىٍفخ

 اٌزىٍفخ

 

 اٌغؼش

 اٌغؼش

 

 

 اٌشثر

 اٌخ١ّض

 ٔحٛ األعٍٝ

Sophistication 

 أعؼبس 

 إٌّبفغ١ٓ

 اٌخ١ّض ٔحٛ األعفً اٌشثر

Epuration 

 سثر

 إٌّبفغ١ٓ
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 زالتمي   ةستراتيجيإت متطلبا ثانيا:

ّ:1يليّا١تنافسةّمنّخبلؿّالتميز٣ّتموعةّمنّا١تقوماتّاألساسيةّمنهاّماّةسًتاتيجيإيتطلبّإتباعّ
ّإعطاءّا١تنظمةّأ٫تيةّلتحقيقّعائدّمرتفعّيفوؽّماّٖتققوّا١تنظماتّاألخرىّالعاملةّيفّنفسّالنشاطّأوّاجملاؿ؛ -
زّا١تستهلكُتّفيوّبسماتّشخايةّوخاائصّالذيّ٘تيّّّالسوؽّاستهداؼالعمبلءّأوّا١تستهلكُتّأوّّاختيار -

لّحساسيتهمّٕتاهّمستوىّىمّللمنتجّأوّالعبلمةّالتجاريةّوتقلّّءيّوالسلوكيةّوتقدراتّماليةّورؤيةّفنيةّتنمّّ
ّا١تتواصلةّفيها؛ّواالرتفاعاتاألسعارّ

العميلّورغباتو،ّّحتياجاتا؛ّتوفرّتقدراتّفنيةّوماليةّوإداريةّلدىّا١تنظمة١ّتتابعةّةسًتاتيجياإلتتطلبّىذهّ -
ّة١ّتتطلباتّالعميل؛استجابوتقياسّمستوىّرضاهّعنّا١تنتجّوالقياـّبعمليةّالتحديثّوالتطويرّا١تستمرّ

التميزّأوّالتفرد؛ّعادةّا١تنتجاتّاليتّتعتمدّعلىّتقنياتّمعقدةّومتطورةّاليتّيتعذرّعلىّّةسًتاتيجيإتناسبّ -
إذلّجودةّّاالطمئنافالعميلّلدفعّمبالغّمرتفعةّنسبًياّمقابلّّتعداداساآلخرينّتقليدىاّأو٤ّتاكاهتا؛٦ّتاّيعمقّ

ّا١تنتجاتّأوّا١تكوناتّالتقنيةّللمنتج؛
التميز؛ّأفّيكوفّلدىّا١تنظمةّتقدرةّفنيةّوإداريةّوماليةّللتعاملّمعّتقطاعاتّسوتقيةّواسعةّّةسًتاتيجيإتتطلبّ -

ّىذهّاألسواؽ.ّؼاختبلمتنوعة،ّوإفّكافّليسّبالضرورةّأفّٗتتلفّماادرّالتميزّب
ّتتطلبّتوفرّتقدرةّعاليةّعلىّالتطورّوالتحديث؛ -
ّ.2ضرورةّالتنسيقّاٞتيدّبُتّالبحثّوالتطويرّوالتسويق -

 زمي  الت   ةستراتيجيإثالثـــــًا: مزايا ومآخذ 

 زّلديهاّمزاياّوعيوبّيفّنفسّالوتقتّمنّبينها.ميّّالتّّّةسًتاتيجيإكذلكّىيّاألخرىّ
 :3ماّيليّةسًتاتيجياإلمنّبُتّمزاياّىذهّ التميز: ةستراتيجيإمزايا -1
ّللمنظمة؛ّوانتمائوخلقّوتعميقّوالءّالعميلّللمنتجّّ-
ّخلقّتقيودّوهتديداتّتقويةّأماـّا١تنافسُتّللتفكَتّيفّالدخوؿّإذل٣ّتاؿّالنشاطّومنافسةّا١تنتجّأوّا١تنظمة؛ّ-
ّالاورةّ- ّخبلؿ ّمن ّللمنظمة، ّوالسلوكية ّالنفسية ّاٟتماية ّمن ّإطار ّّتوفَت ّلدىّّواالٕتاىاتالذىنية النفسية

ّالعمبلء؛
                                                 

ّ.689-688،ّصّص:ّسابقالمرجع ال٤تمودّأبوّبكرّماطفي،ّفهدّبنّعبدّاهللّالنعيم،1ّّ
ّ.111،ّص:2003ّ،ّ،ّاإلسكندرية2،ّالدارّاٞتامعية،ّطاإلستراتيجيةاإلدارة  ،ناديةّالعارؼ2ّ
ّ.690،ّص:ّسابقال مرجعال٤تمودّأبوّبكرّماطفي،ّفهدّبنّعبدّاهللّالنعيم،3ّّ
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ّللمنظمة.ّوانتمائواّعلىّ٘تيزّا١تنتجّووالءّالعميلّاعتمادًّتوفرّفرصّرفعّاألسعارّعندّالضرورةّّ-
 :1منّأىمّعيوهباّماّيليز: مي  الت   ةستراتيجيإ عيوب-2
ّيفّأعُتّوذىنّالعمبلء؛بالتميزّوالتفردّّلبلحتفاظتتطلبّجهودّمتواصلةّوٖتملّعبئّالتكلفةّاإلضافيةّّ-
ّاستحواذىماإلجراءاتّالاارمةّضدىمّتقبلّّاٗتاذمةّوجهدّمتواصل١ّتتابعةّا١تقلدينّللمنتجّّوتتطلبّيقظةّدائِّّ-

ّعلىّحاةّمنّسوؽّا١تنتجّاألصلي؛
-ّّ ّالعمبلء ّوخدمة ّالًتو٬تية ّالعمبلءّولبلطمئنافتتطلبّمزيدّمنّاإلنفاؽّعلىّاٞتهود ّا١تنتجّّعلىّتقناعة بتميز

ّخرين؛وبة٤ّتاكاتوّمنّتقبلّا١تنافسُتّاآلردهّوصعوتف
ّ ٢ّتذه ّإتباعها ّحالة ّيف ّا١تنظمة ّعلى ٬ّتب ّالواضحّّةسًتاتيجياالكما ّاإلظهار ّعدـ ّخطأ ّمن ّٖتذر أف

ّكما٬ّتبّأفّٖتذرّ للخاائصّا١تميزة١ّتنتجاهتاّمقارنةّٔتنتجاتّا١تنافسُت؛ّأيّعدـّوجودّإشاراتّدالةّواضحة،
 .2الذيّيؤديّإذلّٖتملّتكاليفّيراىاّالعميلّالّطائلّأوّالّفائدةّمنهامنّالتميزّا١تبالغّفيو،ّّو

 التركيز ةستراتيجيإالمطلب الثالث: 

ّالًتكيز.ّّّّةسًتاتيجيإاتّالعامةّللمنافسةّلبورترّىيّسًتاتيجياإلالثالثةّمنّّةسًتاتيجياإل

 التركيز ةستراتيجيإأوال: مضمون 

ّكافةّاإلمكاناتتقياـّا١تنظمةّباّةسًتاتيجياإلتتضمنّىذهّ يفّخدمتو؛ّّلًتكيزّعلىّسوؽّمعُت،ّْتيثّتسخر
منّّةسًتاتيجياإلإلتباعّىذهّّحيثّأفّا١تربرّالرئيس ىوّالقدرةّا١تتوتقعةّللوحدةّعلىّخدمةّىذاّالقطاعّالاغَتّبدالًّ

خدمتوّّمّّدلّيتّانمعيّّّاسوتقيّّّا.ّوذلكّعندماّترىّا١تنظمةّأفّىناؾّتقطاع3تبديدّاٞتهودّيفّخدمةّتقطاعات٥ّتتلفة
ّكلّجهودىاّحولو ّ.4بافةّجيدةّفتعملّعلىّتركيز

 التركيز ةستراتيجيإثانيــــًا: متطلبات 

ّ ّايتطلب ّاألساسيةّّةسًتاتيجيإتباع ّا١تقومات ّمن ٣ّتموعة ّمعُت ّتقطاع ّأو ّفئة ٠ّتدمة ّوالتخايص الًتكيز
 :5منها

                                                 
 .690ص:ّّّ،سابقال مرجعال٤تمودّأبوّبكرّماطفي،ّفهدّبنّعبدّاهللّالنعيم،1ّّ
ّ.111،ّص:ّسابقال مرجعالناديةّالعارؼ،2ّّ
ّ.115،ّص:2002ّ،ّدار٣ّتدالوي،ّعماف،1ّطّ،: مفاىيم وحاالت تطبيقيةاإلستراتيجيةاإلدارة أٛتدّلقطامُت،3ّّ
ّ.176،ّص:2000ّ،ّالقاىرة،ّ، األصول واألسس العلمية الدار الجامعيةاإلستراتيجيةاإلدارة ٤تمدّأٛتدّعوض،4ّّ
 .685،ّص:ّسابقالمرجع ال٤تمودّأبوّبكرّماطفى،ّفهدّبنّعبدّاهللّا١تنعم،5ّّ
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ّبُتّ - ّللمفاضلة ّتستخدـ ّومعايَت ّأسس ّمنّجانباعتباّروجود ّالرْتية ّزيادة ّّوات ّاٟتاةّاعتباّر، اتّتوسيع
ّالسوتقيةّمنّجانبّآخر؛

وجودّآليةّلتحديد٣ّتاؿّالًتكيز،ّىلّيتمّالًتكيزّعلىّفئةّمنّالعمبلء،ّأـّالًتكيزّعلىّسوؽّمعُت،ّأـّالًتكيزّ -
ّعلىّمنطقةّمعينة؛

ّأو - ّالعمبلء ّخدمة ّبُت ّللمفاضلة ّوتقواعد ّأسس ّٗتفيضّّوجود ّعلى ّالًتكيز ّخبلؿ ّمن ّوا١تناطق األسواؽ
ّاليف،ّومنّمثّالتمييزّيفّمستوىّاألسعارّأوّالًتكيزّعلىّاٞتودةّومستوىّا٠تدمةّاليتّتقدمهاّللمنظمة؛التك

تتطلبّالبحثّعنّفئةّمنّالعمبلءّأوّتقطاعّسوتقيّأوّمنطقةّجغرافيةّلديهاّرغباتّغَتّمشبعةّأوّحاجاتّ -
ّإضافيةّالّتستطيعّا١تنظماتّاٟتاليةّتلبيتها؛

ّعاليةّوتًتؾّا١تنتجاتّالتقليديةّتتطلبّالبحثّعنّمنتجاتّغَتّ٪ت - ّأوّّتودة ّبأسعارّمتميزة ّلتقدٯتها طية؛
ّللمنظماتّالكبَتةّالعمبلتقة؛

ّاٟتاجةّا١تلحةّلوضعّميزانيةّللبحثّوالتطويرّلتحسُتّاٞتودةّوترشيدّالتكلفة. -

 التركيز ةستراتيجيإثالـثًا: مزايا وعيوب 

ّكماالًتكيزّمزاياّومآخذّٯتكنّأفّنوضحّبعضّةسًتاتيجيال ّ:ّّييل ها
ّ:1يلي الًتكيزّماّةسًتاتيجيإمنّبُتّمزاياّالتركيز:  ةستراتيجيإمزايا -1

ّٖتفيزّا١تنظمةّعلىّترشيدّوضبطّالتكلفةّللسيطرةّعلىّاألسعار؛ -
ّا٠تدمةّاليتّتقدمهاّللعمبلء؛ّوّٖتفيزّا١تنظمةّعلىّالبحثّوالتطورّلتحسُتّمستوىّاٞتودة -
ّالتخاصّومنحٌتّا١تعرفةّيفّمنتجّمعُتّأوّسوؽّمعُتّو٠تدمةّفئةّمعينة؛منّرصيدّا٠تربةّا١ترتبطّبّاالستفادة -
خربهتاّيفّّواتساعتوفرّتقدرةّمنّاٟتمايةّللمنظمةّحيثّالّتفكرّا١تنظماتّاألخرىّيفّمنافستهاّلتخااهاّ -

٣ّتاؿّالًتكيز؛
ٔتستوىّّّتعميقّمكانةّا١تنظمةّلدىّعمبلئها،ّحيثّياعبّعلىّا١تنافسُتّإشباعّرغبتهمّوتلبيةّحاجاهتم -

ّكفاءةّا١تنظمة؛
ّفرصّٖتقيقّتنميةّيفّإيراداتّورْتيةّا١تنظمةّعلىّا١تدىّالقريبّمنّخبلؿّالتكلفة؛ -
ّة٢ّتا.ستجابمنّالعمبلءّأوّالسوؽّأوّا١تنظمةّا١تستهدفةّومنّمثّسرعةّاالّاالتقًتاب -

                                                 
ّ.686ص:ّّ،السابق مرجعال٤تمودّأبوّبكرّماطفى،ّفهدّبنّعبدّاهللّا١تنعم،1ّ
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 :1ماّيليالًتكيزّنذكرّّةسًتاتيجيإعيوبّمنّبُتّالتركيز:  ةستراتيجيإعيوب -2
-ّّ ّمرتبطةّاٟترص ّمتنوعة ّمزايا ّمنح ّنتيجة ّالرْتية ّمن ّبقدر ّالتضحية ّيتطلب ّتقد ّالسوتقية؛ ّاٟتاة ّتوسيع على

ّيفّاألسعار؛ّارتفاعبالتكلفة٢ّتذهّا١تزاياّالّيقابلهاّ
ّتتطلبّٕتهيزاتّإضافيةّوأنظمةّمتطورةّلًتشيدّالتكلفةّوٖتسُتّاٞتودة؛ّ-
١تنظماتّالقدٯتةّيفّالسوؽ،ّوالعمبلتقة١ّتواجهةّالًتكيزّعلىّمنّاحملتملّأفّتواجوّا١تنظمةّردودّفعلّعنيفةّمنّاّ-

ّٗتفيضّالتكلفةّوٗتفيضّاألسعار،ّحيثّيكوفّللمنظماتّالعمبلتقةّالقدرةّعلىّٗتفيضّاألسعارّبدرجةّأكرب.ّّّّّ
ّنتيجةّطلبّّ- ّأماـّماادرّاإلمداد؛ ّالتفاوضيّللمنظمة ّأوّّتودةّّاالحتياجاتيضعفّا١تركز بكمياتّصغَتة

ّيفّأوتقاتّتقاَتة.عاليةّّو
إذلّتقبوؿّّاالضطرارالتكلفة،ّومنّمثّّارتفاعتقدّيؤديّاإلنفاؽّا١توسعّعلىّالبحثّوالتطويرّلتحسُتّاٞتودةّإذلّّ-

ّمستوىّأتقلّمنّاألرباح؛ّنتيجةّعدـّرفعّاألسعار،ّوىذاّماّيؤديّإذلّضعفّالقدرةّعلىّا١تنافسة.
ّٗتااتّيفّخدمتهاّمعّصعوبةّالتحوؿّإذلّشر٭تةّأوّتناتقصّالشر٭تةّاليتّاختفاءّاحتماؿالتعرض١ّتخاطرّّ-

ّأخرى.
ّ.2ا١تتبعةّمنّتقبلّا١تنظمةّةسًتاتيجياإلّٔتحاكاةتقياـّا١تنافسُتّّاحتماؿّةسًتاتيجياإلكذلكّمن٥ّتاطرّىذهّّّ-

 

                                                 
 .687-686صّص:ّّّ،سابقال مرجعال٤تمودّأبوّبكرّماطفي،ّفهدّبنّعبدّاهللّالنعيم،1ّ
ّ.112،ّص:ّسابقالمرجع الناديةّالعارؼ،2ّّ
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المبحث الثالث: العوامل المؤثرة على سرعة تضاؤل الميزة التنافسية المستدامة ودوافع 
 الدفاعية الخاصة بها اتستراتيجيواالتطويرىا 

ّكانتّ ّكماّسبقّاإلشارةّإذلّذلكّسلًفا،ّفهيّمهما ٘ترّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّٔتراحل٥ّتتلفةّيفّحياهتا،
متميزةّوٖتملّخاائصّفريدةّفإهناّالّٯتكن٢ّتاّأفّتستمرّمدىّاٟتياةّألسبابّمتعددة،ّوأفّالفًتةّالزمنيةّاليتّ

،ّٗتتلفّمنّميزةّإذلّأخرى؛ّويرجعّذلكّإذلّا٠تاائصّموجودةّبا١تيزةّنفسها،ّتعيشهاّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة
ّا١تبحثّمعرفةّالعواملّا١تؤثرةّيفّسرعةّتضائلّ ّللبيئةّا٠تاصةّوالعامةّللمنظمة،ّلذلكّسوؼ٨ّتاوؿّيفّىذا وكذا

اتّسًتاتيجياالوكذلك٥ّتتلفّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّوتَقاُدمها،ّوكذاّمعرفةّالدوافعّاليتّتؤديّإذلّتطويرّا١تيزةّ
ّالدفاعيةّٟتمايةّىذهّا١تيزة.

 المطلب األول: العوامل المؤثرة على سرعة تضاؤل الميزة التنافسية المستدامة

إفّمدةّحياةّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّتتوتقفّعلىّالسرعةّاليتّتسَتّهباّىذهّا١تيزةّيفّمنحىّحياهتاّوٗتتلفّ
ّيرجعّذلكّإذل٣ّتموعةّمنّالعواملّا١تؤثرةّوىي:ىذهّالسرعةّمنّميزةّألخرى؛ّّو

 يةستمرار أوال: اال

ّالتنافسيةّا١تستدامةّعلىّمعدؿّ ّا١تنظمةّوتتفاوتّّاستهبلؾتعتمدّطاتقةّا١تيزة أوّتقادـّا١تواردّاليتّ٘تتلكها
ّ.1يانتهايةّا١توارد،ّنتيجةّلتزايدّمعدالتّالتغَتّالتكنولوجيّوأساليبّوحجمّالنفقاتّا١تخااةّلااستمراّردرجةّ

 ثانيا: إمكانية التقليد

ّا١تعدؿّ ّمن ّأعلى ّأرباًحا ّٖتقق ّسوؼ ّا١تستدامة؛ ّالتنافسية ّا١تزايا ّعلى ّتستحوذ ّاليت ّا١تنظمات ّأف حيث
ّ ّعلى ّا١تنافسُت ّإذل ّبإشارات ّيبعث ّما ّوىو ّومنّّامتبلؾا١تتوسط، ّعالية، ّتقيمة ّذات ّمتميزة ّلكفاءات ا١تنظمة

ّا١تؤسساتّا١تنافسةّبالتقليدّالطبيعيّأفّ٭تاوؿّمنافسوىاّالتعرؼّع لىّىذهّالكفاءاتّو٤تاولةّتقليدىا،ّولكيّتقـو
 2يتوجبّعليهاّالتغلبّعلىّمشكلتُت٫ّتا:

                                                 
ّكليةّ،ّرسالةّماجستَت،ّجامعةّبا، أنظمة المعلومات: استخدامها، فوائدىا وتأثيرىا على تنافسية المؤسسة: دراسة استطالعيةفيالّسايغي1ّ تنة،

ّاالتقتااديةّوالتسيَت،ّ ّ.40ّ،ّص:2009ّالعلـو
 .149،ّص:2005ّ،ّدارّوائل،ّعماف،ّاإلستراتيجية، نظم المعلومات ،ّعن:ّحسنّعليّالزعيب41-40،ّصّص:ّوا١ترجعّنفس2ّ
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ّمكنتّالمعلومات:  مشكلة-1 ّاليت ّا١تعلومات ّعلى ّا١تقلدة ّا١تنظمة ّحاوؿ ّالتقليد ّبعملية ّالقياـ يستوجب
اوؿّا١تنظمةّعلىّىذهّا١تعلوماتّبطرائقّمتعددةّوغالًباّا١تنظمةّا١تالكة٢ّتذهّا١تيزةّمنّٖتقيقّتلكّا١تيزة.ّويكوفّح

ّ.،ّوبطرائقّغَتّتقانونيةّوغَتّأخبلتقيةماّتكوفّعنّطريقّاٞتوسسة
ّّويقاد: ةستراتيجياإلنسخ  مشكلة-2 ّنفسّّةسًتاتيجياإلبنسخ ّبإتباع ّالتقليد ّيف ّالراغبة ّا١تنظمة تقياـ
ّقليدىا.ا٠تاصةّبا١تنظمةّا١تالكةّللميزةّا١ترادّتّةسًتاتيجياإل

؛ّالسرعةّيفّالتغَتاتّوالتحديثاتّاٟتاصلةّيفّيةّعموًماتقتاادمنّأىمّماّٯتيزّاٟتياةّاالالصناعة:  ديناميكية-ثالثا
ًداّوأصبحّماّيٚتيعّاجملاالت؛ّحيثّأصبحتّدورةّحياةّا١تنتجّأوّا٠تدمةّأوّالتكنولوجياّ)اآلالت...(،ّتقاَتةّج

هّبفًتةّتقاَتةّمنتوجّآخرّ٭تملّمواصفاتّا١تنتجّاألوؿّويزيدّعليوّأفّيظهرّمنتجّمعُتّيفّالسوؽّإالّويظهرّبعد
ّٓتاائصّإضافيةّوىذاّماّيؤديّإذلّزواؿّا١تنتجّاألوؿ.

 المطلب الثاني: دوافع تطوير الميزة التنافسية المستدامة

للمنظمةّّٯتكنّللمنظمةّمنّخبلؿّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّٖتقيقّالعديدّمنّا١تزايا،ّْتيثّأهناّمادرّتقوة
ّىناؾّداعيّ ّليس ّالقيمة ّعلىّخلق ّا١تقدرة ّبدوف ّْتيثّأنو ٢ّتا، ّالقيمة ّوخلق ّالعارلّللمنظمة ّاألداء يفّٖتقيق

،ّعلىّاعتبارّأفّا١تقدرةّعلىّخلقّالقيمةّىيّدليلّعلىّاألداءّاٞتيدّوا١تتميزّللمنظمةّللمنظمةّللبقاءّيفّالسوؽ
وىذاّسوؼّيساعدّبشكلّغَتّمباشرّالفعاليةّالتشغيلية،ّّمنّخبلؿّتعظيمّاألرباحّوضمافّمستوياتّعاليةّمن

ّكفاءهتاّوتقدرهتاّالتنافسيةسًتاتيجيا١تنظمةّلتنفيذّاإل ّكماّأف1ّاتّالراميةّإذلّٖتسُت تطويرّا١تنظمة١ّتيزهتاّالتنافسيةّ.
٭تتاجّإذلّرؤيةّّتها،ّيضمنّللمنظمةّالبقاءّوالرْتية،ّوإفّتطويرّىذهّا١تيزةاستداما١تستدامةّواٟترصّعلىّٖتديثهاّّو

ّلتحقيقّاألىداؼّيفّظلّالتحدياتّ ّالبلزمة ّا١توارد ّا١تدىّتتافّبالشموؿّوالديناميكيةّيفّحشدّٚتيع بعيدة
ّيفّ ّا١تستدامة ّالتنافسية ّميزهتا ّتطوير ّإذل ّبا١تنظمة ّتؤدي ّاليت ّالدوافع ّأو ّاألسباب ّأىم ّتلخيص ّوٯتكن الراىنة.

 :2النقاطّالتالية

                                                 
1
 Jamaliah Said, Op cit. 

ّ.99-98،ّصّص:ّسابقال مرجعالخليلّنبيلّمرسي،2ّّ
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 دةأوال: ظهور تكنولوجيا جدي

ّكتاميمّا١تنتجّب اٟتاسوبّّاستخداـٯتكنّللتغيَتّالتكنولوجيّأفّٮتلقّفرًصاّجديدةّيف٣ّتاالتّعديدة،
وطرائقّالتسويقّعربّاألنًتنيت،ّوىذاّماّيدفعّبا١تنظمةّإذلّتقدًنّتكنولوجياّجديدةّعندّآخرّمرحلةّمنّمراحلّ

ّزةّ٘تيزّا١تنتج.ميزهتاّالتنافسيةّا١تستدامة،ّمنّأجلّٗتفيضّالتكلفةّأوّتدعيمّمي

 ثانيا: ظهور حاجات جديدة للمستهلك أو تغيرىا

ّكبَتةّّاعتبارعلىّ ّأفّتكوفّعلىّدراية ّفإنو٬ّتبّعلىّا١تنظمة أفّحاجاتّا١تستهلكّمتغَتةّوغَتّثابتة،
بالتغَتاتّاليتّٯتكنّأفّٖتدثّيفّرغباتّا١تستهلكُتّوتفضيبلهتم،ّويفّحالةّماّإذاّأصبحّا١تستهلكّالّيرغبّيفّ

ّا١تستهلكُتّا١ت ّرغبات ّتغَتات ّعلى ّدائمة ّوبافة ّا١تنظمة ّتطلع ّأف ٬ّتب ّلذلك ّا١تنظمة، ّتقدمها ّاليت نتجات
،ّْتيثّأفّالتوجوّاٞتديدّيفّالتسويق،ّينطلقّمنّالسوؽّمنّخبلؿّواحتياجاهتموتكيفّمنتجاهتاّوفقّرغباهتمّ

 يوّأفّيكوفّيفّمنتجّأوّخدمةّا١تنظمة.ا١تستهلكُتّوماّيرغبوفّفيوّوفيماّالّيرغبوفّفّالحتياجاتدراستوّومعرفةّ

 ثالثا: تغير تكاليف المدخالت

ّتتأثرّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيفّحالةّحدوثّتغيَتّجوىريّيفّتكاليفّا١تدخبلتّعندّ ّما ّارتفاعغالًبا
قيقّتقيمتها،ّحيثّتلجأّا١تنظمةّيفّىذهّاٟتالةّإذلّالبحثّعنّميزةّأخرىّتضمن٢ّتاّٗتفيضّالتكاليفّومنّمثّٖت

 التميزّمرةّأخرى.

 رابعا: التغيير في القيود الحكومية

ّمثبلًّ ّالتلوث ّمن ّالبيئة ّٛتاية ّوتقوانُت ّا١تنتج، ّمواصفات ٣ّتاالت ّيف ّتغَتات ّٖتدث ّدخوؿّّ،عندما وتقيود
ّالسوؽ.

 ات الدفاعية لحماية الميزة التنافسية المستدامةستراتيجياإلالمطلب الثالث: 

ّوٯتكنّأفّتادرّتكوفّا١تنظماتّيفّسوؽّا١تنافس ّمنّتقبلّا١تنافسُت. ّللتحديّوا٢تجـو ّمعرضة ّغالًبا ة،
ّاليتّتسعىّلتحسُتّ ّمنّا١تنظماتّالقائمة، ّأو ّيفّالسوؽّمنّالوافدينّاٞتددّيفّالاناعة، التحركاتّا٢تجومية

ّلئل ّالغرضّاألساسي ّويتمثل ّالسوؽ. ّيف ّيفّتقليلّسًتاتيجيأوضاعها ّالدفاعية ّويفات ، ّالتعرضّللهجـو ٥ّتاطر
ثارّأيةّىجماتّتقدّٖتدث،ّباإلضافةّإذلّالتأثَتّعلىّا١تنافسُتّلتوجيوّجهودىم١ّتنافسُتّآخرين،ّوعلىّآإضعاؼّ

اتّالدفاعيةّعادةّالّتعززّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّللمنظمة،ّإالّأهناّتساعدّعلىّتقويةّسًتاتيجياإلالرغمّمنّأفّ
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وإمكاناهتاّالقيمةّمنّالتقليد،ّودعمّأيةّميزةّتنافسيةّمستدامةّّالوضعّالتنافسيّللمنظمةّوٖتاينهاّوٛتايةّمواردىا
ّ:1اتّالدفاعية٫ّتاسًتاتيجيهافّأساسيافّلئللديها،ّوىناؾّتوجُّ

 إغالق السوق أمام المنافسين ةستراتيجيإأوال: 

وتتضمنّأكثرّالتوجيهاتّا١تستخدمةّللدفاعّعنّالوضعّاٟتارلّللمنظمةّإجراءاتّ٘تنعّا١تتحديّمنّالبدءّ
ّتنافسي،ّوىناؾّعددّمنّالعقباتّٯتكنّوضعهاّيفّطريقّا١ت .ّيفّالساحة2ّالذينّيظهروفّنافسُتيفّأيّىجـو

ّبتكنولوجياّأفضل،ّّ ومنهاّا١تشاركةّيفّتكنولوجياّبديلةّلتقليل٥ّتاطرّالتهديدّبأفّا١تنافسُتّسوؼّيقوموفّبا٢تجـو
ّجدي ّ٪تاذج ّإضافة ّأو ّجديدة ّٝتات ّتقدًن ّأيضا ّباإلمكاف ّأنو ّالفجواتّكما ّلسد ّاإلنتاج ّخط ّتوسيع ّأو دة

ّا١تّواالختااصات ّأماـ ّٯتكنّّنافسُتالشاغرة ّكما ّلتضيقّا٠تناؽّّاستعماؿاٞتدد، األسعارّمنّخبلؿّٗتفيضها
ّبا١تهاٚتُتّتؤديّهبمّ ّكبَتة ّيؤديّهبمّإذلّوإٟتاؽّخسائر ّما ّوىذا ّا١تقدرّعلىّٖتملّالتكاليفّا١تتااعدة عدـ

ّسوؽ.لئلفبلسّيفّبدايةّدخو٢تمّلل
٤تاولةّإحباطّرغباتّا١تشًتكُتّيفّٕتريدّالعبلماتّالتجاريةّللمنافسُتّمنّخبلؿّإطالةّّكماّٯتكنّأيضاًّ

ّالطّر ّمن ّالعديد ّوىناؾ ّاجملانية، ّالدعم ّوخدمات ّاجملاين ّالتدريب ّوتقدًن ٢ّتم ّا١تقدـ ّالضماف ّتغطية قّائمدة
التأثَتّسلًباّوتشكيلّخطرّعلىّاٟتاةّالسوتقيةّّواألساليبّالكفيلةّبوضعّالعقباتّيفّطريقّا١تنافسُت١ّتنعهمّمن

ّللمنظمة.

 اإلشارة إلى احتمالية االنتقام والرد العنيف ةستراتيجيإ ثانيا:

اتّالدفاعية،ّالتوضيحّالكايفّللمنافسُتّا١تتحدينّأنوّيفّحالةّتقيامهمّسًتاتيجييتطلبّالتوجوّاآلخرّلئل
،ّفإنوّمنّاحملتملّأفّيكوفّىناؾّ ويّأوّردّعنيف،ّويتمثلّىدؼّذلكّيفّإثناءّا١تنافسُتّا١تتحدينّتقّانتقاـبا٢تجـو

ّ ّتقوية ّطريق ّعن ّاإلطبلؽ، ّعلى ّا٢تجـو ّيستحقوّّّاحتماالتعن ٦ّتا ّأكثر ّتكلف ّسوؼ ّالتنافسية ّا١تعركة كوف
علىّالتهديد،ّومنّا١تمكنّتوصيلّالرسالةّللمنافسّّاشتماال٠ًّتياراتّأتقلّّانتباىهماألمر،ّأوّعلىّاألتقلّصرؼّ

 .3ديّعنّطريقا١تتح
ّا١تنظمةّباٟتفاظّعلىّحاتهاّاٟتاليةّيفّالسوؽّعلىّا١تؤلّوبشكلّواضحّالّ٭تتملّاٞتدؿ؛ّالتزاـإعبلفّّ-

                                                 
،1ّ،2006ّ،ّمكتبةّلبنافّمعّشركةّماكجروىيل،ّط: المفاىيم والحاالت العمليةاإلستراتيجية، اإلدارة يكبلندآثرّآيو،ّتومسوف،ّوآيوّجيّسًّت1ّ

ّ.205-204صّص:ّ
2
Michael porter, op.cit.,p: 518. 

ّ.207،ّص:ّسابقال مرجعال، آثرّآيو،ّتومسوف،ّوآيوّجيّسًتيكبلند3
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ّلتلبيةّّستخداـاإلعبلفّعنّا٠تططّا٠تاصةّالّ- ّإعبلفّٕتاوزّالنموّاالحتياجاتطاتقاتّمبلئمةّوكافية ،ّوأيضا
ّا١تتوتقعّيفّحجمّالاناعةّللجميع؛

بلمةّٕتاريةّجديدةّأوّ٪تاذجّمهمةّجديدةّعلىّأملّحثّا١تنافسُتّعلىّتأجيلّٖتركاهتمّاإلعبلفّعن٥ّتططّعّ-
ّيفّالسوؽ؛

ّا١تنظمةّبسياسةّمطابقةّشروطّا١تنافسُتّاآلخرينّأوّأسعارىمّومضاىاهتا؛ّالتزاـاإلعبلفّعنّّ-
ّكمدافعّتقويّعنّةّعكسيةّتقويةّمنّحُتّآلخرّلتحركاتّا١تنافسُتّالضعفاءّلتعزيزّصورةّالاستجابالقياـّبّ- شركة

ّوضعهاّومكانتهاّيفّالسوؽ.
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 تهااستدامالمبحث الرابع: مقومات بناء الميزة التنافسية وسبل 

ّ ّمستدامة،ّىدفًا ّتنافسية ّبالغةّاسًتاتيجيٯتثلّىدؼّبناءّميزة ّٯتثلوّمنّأ٫تية ّبالنسبةّللمنظمة،ّذلك١ّتا ا
علميةّ،ّتكنولوجيةّ،مكانياتّمتعددةّو٥تتلفة؛ّماليةعلىّحاضرّا١تنظمةّومستقبلها،ّويتطلبّٖتقيقّىذاّا٢تدؼّإ

ّكفاءهتاّ ّىو ّا٢تدؼ، ّىذا ّٖتقيق ّإذل ّالوصوؿ ّيف ّا١تنظمة ّإمكانية ّمدى ّعلى ّمؤثر ّعامل ّأىم ّأف ّغَت وبشرية؛
وتقدراهتاّا٠تاصةّإذّتلعبّالكفاءاتّوالقدراتّا٠تاصةّبا١تنظمةّدورًاّبالًغاّيفّ٘تكُتّا١تنظمةّمنّٖتقيقّىذاّا٢تدؼ،ّّ

فّاألفكارّوا١تعتقداتّالسائدةّداخلّا١تنظمةّتلعبّدورًاّمهًماّيفّذلك،ّفا١تنظمةّاليتّ٘تتلكّعنارًاّبشريًاّذاّكماّأ
منّغَتىاّمنّّسًتاتيجياالطموحّورغبةّيفّٖتقيقّمراكزّرياديةّيف٣ّتاؿّالنشاطّتكوفّأكثرّتقربًاّلتحقيقّىدفهاّ

ّأ ّللمنظمة، ّالداخلية ّمنّالناحية ّىذا ّوالرغبةّا١تنظماتّاألخرى، ّالشرسة ّفإفّا١تنافسة ّا٠تارجية؛ ّعنّالناحية ما
اٞتا٤تةّمنّتقبلّا١تنظماتّاألخرىّيفّالبقاءّوالريادةّيفّالسوؽ،ّيدفعّبا١تنظمةّإذلّتبٍتّأساليبّوآلياتّ٘تنعّىذهّ

ّ ّيف ّا١تنظمة ّأسرار ّكشف ّإذل ّالوصوؿ ّمن ّّاكتسابا١تنظمات ّوسبل ّوآليات ٨ّتاوؿّاستداما١تيزة ّىذا ّكل تها.
ّتوضي ّمن ّبشيء ّالكفاءاتّاالستفاضةحو ّوأ٫تية ّا١تستدامة، ّالتنافسية ّا١تيزة ّبناء ّمقومات ّذلك ّيف ّمتناولُت ؛

 والقدراتّيفّضمافّٖتقيقها.

ة ستدامالمطلب األول: مقومات بناء الميزة التنافسية المستدامة وأىمية الكفاءات والقدرات في ضمان اال
 ستدامةمع نموذج نظري لبناء الميزة التنافسية الم

ّشروط ّمستدامة ّتنافسية ّميزة ّبناء ّأو ّٖتقيق ٨ّتاوؿّّاًّيتطلب ّسوؼ ّذلك، ّإذل ّللوصوؿ ّتوفرىا ّمن البد
 ةّا١تيزةّالتنافسية.استدامتوضيحهاّيفّىذاّا١تطلبّونبُتّاأل٫تيةّالبالغةّللكفاءاتّوالقدراتّيفّاٟتفاظّعلىّ

 أوال: مقومات بناء الميزة التنافسية المستدامة

ّ ّا١تيزة ّوذلكّتعترب ّا١تنافسة، ّساحة ّيف ّالبقاء ّللمنظمة ّيضمن ّالذي ّالوحيد ّالسبيل ّا١تستدامة؛ التنافسية
 :1يليّةّا١تيزةّالتنافسيةّللمنظمةّيتوتقفّعلىّمااستدامفّإا١تهاراتّوا١تعرفة.ّوٯتكنّالقوؿّعلىّّعتمادباال

تهاّيفّاألسواؽّيتطلبّاستدامفّبناءّا١تيزةّالتنافسيةّّوإحيثّأسس التنافس )األصول والقدرات التنافسية(: -1
توفر٣ّتموعةّمنّاألصوؿّوا١تواردّوالقدراتّالتنافسية،ّمثلّتوفرّمهاراتّخاصةّيفّالتاميمّوالتانيع،ّإلنتاجّسلعّ

ّكافيةّتقادرةّعلىّالتنافس. ٦ّتيزةّوذاتّتقيمةّللمستهلك،ّأوّتوفرّتقدراتّبشرية
                                                 

أطروحةّدكتوراه،ّجامعةّتشرين،ّّت صناعة األدوية األردنية في ظل االنفتاح االقتصادي،األداء التنافس لشركاعبدّاٟتكيمّعبدّاهللّالنسور،1ّّ
 .21-20،ّصّص:2009ّالبلذتقية،ّسوريا،ّ
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جاتّواألسواؽّا١تستهدفة،ّاليتّيتمّالتنافسّهباّىوّمنّمنّا١تنتّالختياراهتا:ّإفّٖتديدّا١تنظمةّميدان التنافس-2
ّة؛ّمنّخبلؿّتوظيفّتقدراتّا١تنظمةّيفّا١تكافّا١تناسب،ّومنّخبلؿّا١تنتجاتّا١تناسبة.ستداممتطلباتّاال

ةّاليتّسًتاتيجياإلفّبناءّميزةّتنافسيةّمستدامةّوالعملّعلىّاٟتفاظّعليهاّيتوتقفّعلىّإ:ّحيثّطرائق التنافس-3
ّ.1خلإالتوزيع...ّةسًتاتيجيوإالتسعَت،ّّةسًتاتيجيوإا١توتقع،ّّةسًتاتيجيوإا١تنتج،ّّةسًتاتيجيإّ:١تنظمةتتبناىاّا

ّوٯتكنّتوضيحّذلكّمنّخبلؿّالشكلّالتارل:
 مقومات بناء الميزة التنافسية المستدامةيوضح  :15الشكل رقم 

 

 الطريقة التي تنافس بها:                                                                     أين تنافس:   
السوؽ.ّاختيار–ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا١تنتج.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةسًتاتيجيإ-  
ا١تنافس.ّاختيار–ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا١توتقع.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةّسًتاتيجيإّ-  
ماادرّالتوريد.ةّسًتاتيجيإّ-  
التسعَت.ّةسًتاتيجيإ-  
أخرى.-  
 

 

 

 

 

 أساس التنافس:
.األصوؿّوا١تهاراتّأوّالكفاءاتّوالقدرات  

 

ّ.75:ّ،ّص1998،ّمركزّاإلسكندريةّللكتاب،ّمار،ّالميزة التنافسية في مجال األعمالنبيلّمرسيّخليل،ّّ:المصدر

 

 ة الميزة التنافسيةاستدامثانيـــًـا: أىمية الكفاءات والقدرات في ضمان 

ّ ّكل ّيؤكد ّمستدامة،Day and Wensleyّّمن ّتنافسية ّميزة ّٖتقيق ّىو ّمنظمة ّأي ّحلم ّأف على
ّكعملية،ّطبقاّّمقًتحاًّّويوضحّالشكلّا١توارلّ٪توذجاًّ  :2دايّووينسليّالتقًتاحللميزةّالتنافسيةّا١تستدامة

                                                 
ّ.101،ّص:ّسابقال مرجعالفرحاتّغوؿ،1ّّ
1ّ ّرايس، ّالرٛتاف حالة المؤسسة الوطنية : دراسة  الدوليةدور تنمية العالقة مع الزبائن في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة في األسواق عبد

 .112-111،ّصّص:2009ّرسالةّا١تاجستَت،ّجامعةّاٟتاج٠ّتضر،ّباتنة،ّّ-تبسةّ-للفوسفات

 الميزة   التنافسية
 المستدامة
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 نموذج بناء ميزة تنافسية مستدامةيوضح : 16الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: G. Day and R. Wensly, Assessing Advantage , A frem work Diagnosing competitive superiority,  Journal 

of Marketing,  April 1998, Vol: 52, p: 03. 

ّ

ّويظهرّمنّىذاّالشكلّبأفّىناؾّمادرينّاثنُتّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامة٫ّتا:
ّ
ّالمهارات أو الكفاءات المحورية-1

وىيّعبارةّعنّاألصوؿّغَتّا١تلموسة،ّاليتّ٘تثل٣ّتموعّا١تهاراتّالفارتقةّذاتّالطابعّا٠تاص،ّإضافةّإذلّ
،ّحيث1ّمستدامةّظمةّعلىّالتنافسّوٖتقيقّا١تيزةّالتنافسيةالرتابةّالتنظيميةّاليتّتشكلّأساًساّجيًداّلطاتقاتّا١تن

ّا١تتميّزإ ّالكفاءات ّتقوةف ّنقاط ّللمنظمة ّبالنسبة ّ٘تثل ّيفّّ،ة ّجوىري ّٗتفيض ّٖتقيق ّأو ّمنتجاهتا ّ٘تيز ٢ّتا تتيح
مةّالتكاليفّمقارنةّٔتنافسيها،ّوىذاّماّٯتكنهاّمنّٖتقيقّميزةّتنافسيةّمستدامة،ّوتشَتّالقدراتّإذلّمهاراتّا١تنظ

ّبطريقةّمثلى.2ّاإلنتاجيّستخداـيفّالتنسيقّبُتّمواردىاّووضعهاّتقيدّاال
ّ
ّ

                                                 
ّالتسيَت،ّجامعةّفرحاتّمداخل تحقيق المزايا التنافسية لمنظمات األعمال في ظل محيط حركيدالؿّعظيمي،1ّّ ّاالتقتااديةّوعلـو ،٣ّتلةّالعلـو

ّبالتارؼ.ّ.204،ّص:2011ّ،ّاٞتزائر،ّ-سطيف-عباس
تر:٤ّتمدّسيدّأٛتدّعبدّا١تتعاؿّوإٝتاعيلّعليّبسيوين،ّدارّا١تريخ،ّمار،ّّ: مدخل متكامل،اإلستراتيجيةاإلدارة شارلزّىيل،ّجارديثّجونز،2ّّّ

 .186-185،ّص:2008ّ

ّماادرّا١تيزة:
ّفائقةّالتميز.ّمهاراتّ-

 مواردّفائقةّالتميز.ّ-ّّّّ

مداخلّٖتقيقّا١تيزةّالتنافسيةّ
ّا١تستدامة:

ّضة.استدامةّالتكلفةّا١تنخفّ-
استدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّّ-

 للزبائن.

ّنتائجّالتميز:
ّرضاّالزبائن.ّ-
ّوالءّالزبائن.ّّّّّ-
ّحاةّسوتقية.ّ-
 عائدّعلىّاالستثمار.ّ-

 
 ميزة تنافسية مستدامة

ّإعادةّإستثمارّاألرباح
 للحفاظّعلىّا١تيزة.
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ّالموارد المتميزة-2
بعمليةّٖتليلّا١تواردّللوصوؿّهباّإذلّٖتقيقّمزاياّتنافسيةّمستدامة،ّفقدّأعطىّتعريًفاّّ(Barney)بَتينّّاىتم

ّكلّاألصوؿ،ّالطّر ،ّاليتّتتحكمّيفّا١تنظمةّوتسمح٢ّتاّبتاميمّقّالتنظيمية،ّا١تعلومات...اخلائواسًعاّللمواردّوىو
بتانيفّا١تواردّإذلّثبلثةّأصناؼBarneyّّاليتّتضمن٢ّتاّالسَتّاٟتسنّوالفعالية،ّوتقدّتقاـّّّةسًتاتيجياإلوتنفيذّ

يفّوضعBarneyّّىي:ّمواردّرأسّا١تاؿّالبشري،ّمواردّرأسّا١تاؿّالتنظيمي،ّفعمليةّالتحليلّاليتّيشًتطهاّبَتينّ
1991ّا١ترتكزةّعلىّا١توارد،٬ّتبّأفّٖتققّللمنظمةّميزةّتنافسيةّمستدامة،ّوأضاؼّإذلّدراستوّسنةّّةيجيسًتاتاإل

ّ ّأيّا١تغَتّا١توارد ّالذيّّاحتكارتجانسة، ّاألمر ّإذلّا١تنافسُتّاآلخرين، ّبالنظر ّمؤتقتة ّبافة ّا١تورد ّلقيمة ا١تنظمة
ّ ّإذل ّبا١تنظمة ّا١توّرّامتبلؾيؤدي ّأصل ّتقاؿ ّالذي ّالعائد ّّعنود ّ Barneyّبَتين ّالذي ّالثاين ّاألمر بَتينّّافًتضو،

Barneyّّّىاتافّاخًتاعبراءةّّاكتسابىوّنسبيةّحركيةّا١تواردّاليتّتسمح٢ّتاّبكسبّميزةّتنافسيةّمستدامة،ّمثل،
ّكبَتّبكسبّميزةّتنافسيةّمستدامة مبادئّاإلدارةّبا١تواردّّاعتماد،ّوىناّتظهرّأ٫تية1ّالفرضيتافّتسمحافّإذلّحد

ّعلىّأربعةّمهاـّداخلّا١تنظمةّىيوالق ّ:2درات،ّىذهّاإلدارةّاليتّتقـو
ّٖتديدّا١تواردّالنادرة؛ -أّ
ّٛتايةّىذهّا١تواردّالنادرة؛ -بّ
ّىذهّا١تواردّبطريقةّمثلى؛ّاستغبلؿ -جّ
 خلقّوإ٬تادّا١تواردّالنادرة. -دّ

تكلفةّمدخلُت٫ّتا:ّمدخلّاستدامةّالّتُتّأوسًتاتيجيإفّا١تادرينّيتمّاالعتمادّعليهاّمنّخبلؿّىذا
ّا١تنخفضةّومدخلّاستدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن،ّيفّالوصوؿّإذلّٖتقيقّميزةّتنافسيةّمستدامة.

 ثالثاً: نموذج نظري لبناء الميزة التنافسية المستدامة

 ،ّ٪توذجّنظريّعاـّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامةّعلىّالنحوّالتارل:(Barneyينّ)َّتتقدـّب
 
 
 

                                                 
 ،ّرسالةّماجستَتالحة والتمية الريفيةتنمية كفاءات األفراد ودورىا في دعم الميزة التنافسية للمؤسسات: دراسة بنك الفأبوّالقاسمّٛتدي،1ّّ

ّ.130ص:ّّ،2004غَتّمنشورة،ّجامعةّاٞتزائر،ّ
2
Jean. chales Mathé, Dynamique concurrentielle et valeur de l’entreprise, 2

eme
 Edition ,  paris, 2004, pp: 23-24. 
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 تصور نظري لبناء الميزة التنافسية المستدامةيوضح : 17الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Source: Sundar G. Bharadwaj and others, Sustainable Competitive Advantage in Service Industries: A 

Conceptual Model and Research Propositions, Journal of  Marketing, USA, Vol. 57 , October 1993, P: 83. 

 
 
 
 

خصائص 
المنتجات 
 والخدمات

 فمكثف العمل.... مكث  -
 التقنية؛

بداع المعرفة واإل-
 )ضمني...معقدة(

تعقد األصول االزمة )عالي  -
 ...متدني(

عدد األصول المطلوبة التي  -
 تدخل في االنتاج )كثير...قليل(

بروز سمات التجربة  -
 قوية...ضعيفة()

أثر المصداقية -
 )عالية...ضعيفة(

إجراءات خدمة التوزيع -
 ...إلخ.

 
المصادر المحتملة 
للميزة التنافسية 

المستدامة 
)الموارد 

 والمهارات (

 اقتصاديات السلم؛ -
 أثر التآزر في التكلفة والطلب؛ -
 اإلبداع في المنتج والعمليات؛ -
 عالقات/ االلتزام؛ال -
 االستباقية؛ -
 اآلثار الجيدة لالتصال؛ -
 ثقافة المنظمة؛ -
 خبرة المنظمة؛ -
 .خالمهارات.... إل -

 
الميزة 

التنافسية 
 المعتمدة

 
الميزة 
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المستدامة 
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األداء 
الطويل 
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تكرار 
األداء 
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 ميزة التميز -
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التكلفة 
 المنخفضة

 

ميزة -
 التميز 

ميزة -
التكلفة 

 المنخفضة
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 التسويقي 

األداء -
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خصائص 
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/خدمات 
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 الحجم -
 محفظة األعمال  -
 أجل الدخول -
 

حواجز 
استبدال 
الموارد 

والمهارات 
)قوية 

 ...ضعيفة(

 ميكانيزمات المنع -
غموض السبب، -

الضمنية، التعقيد، 
 التخصص

مخزون المهارات  -
 والقدرات

ضغط الوفرات السالبة و -
الوقت، المهارات 

الجماعية للمهارات 
 والموارد

إعادة 
استثمار 
الموارد 

 والمهارات
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ّ ّأي ّيف ّمستدامة ّتنافسية ّميزة ّبناء ّأعبله، ّالشكل ّيف ّموضح ّىو ّبتحديدّّمؤسسةكما ّأساساً، ينطلق
ا١تاادرّاليتّتتوفرّيفّا١تؤسسةّوٯتكن٢ّتاّمنّخبل٢تاّبناءّميزهتاّالتنافسيةّا١تستدامة؛ّوتتعددّوتتنوعّىذهّا١تاادرّّ

ّّكما ّمن؛ ّذكرىا ّوالعمليات؛ّاتقتاادسبق ّا١تنتجات ّيف ّاإلبداع ّوالطلب؛ ّالتكاليف ّيف ّالتآزر ّأثر ّالسلم؛ يات
ّّوالتزاـالعبلتقاتّ ّوتقوية؛ ّوثيقة ّعبلتقة ّوبناء ّعمبلئها ّأماـ ؛ّاالنفراديفّدخوؿّالسوؽّوٖتقيقّّاالستباتقيةا١تؤسسة

ّ ّللمنظمة ّاإل٬تابية ّكلّّواالستفادةالثقافة ّيفّدراستهاّمنّمنحٌتّا٠تربة، ّتسعىّا١تؤسسة ّأف ّالبد ّا١تاادرة ىذه
ّكبَتّٔتقدارّماّٯتنحّ دراسةّدتقيقةّومفالة،ّوٖتديدّوضعيتهاّمنّىذهّا١تاادر،ّوعلىّمقدارّمكافّعددّا١تاادر
ّبتحديدّ ّا١تؤسسة ّتقـو ّذلك ّبعد ّا٠تاصة، ّا١تستدامة ّالتنافسية ّميزهتا ّبناء ّيف ّأكرب ّوفرص ّأر٭تية ّا١تؤسسة ذلك

ّا١تنتج ّىذاّخاائص ّا١تستهدؼ، ّالسوؽ ّهبا ّوتدخل ّللزبائن ّتقدمها ّأو ّتنتجها ّسوؼ ّاليت ّا٠تدمات ّأو ات
التحديدّيتعلقّٔتاّيتطلبوّإنتاجّا١تنتجّأوّا٠تدمة،ّىلّٖتتاجّعمليةّاإلنتاجّعملّأـّتقنيةّأكرب؟،ّماّمقدارّا١تعرفةّ

ّىلعماؿّمثلّعماؿّا١تعرفةّ؟،ّماّمدا١تطلوبةّىيّمعرفةّبسيطةّأـّمعرفةّمتقدمةّومعقدةّٖتتاجّإذلّنوعّخاصّمنّا
تعقدّاألصوؿّا١تطلوبةّإلنتاجّالسلعةّأوّا٠تدمةّ؟،ّوغَتّذلكّمنّاألسئلةّاليتّتكشفّخاائصّا١تنتوجّأوّا٠تدمةّ
ا١ترادّتقدٯتها،ّوالغرضّمنّىذاّاإلجراءّىوّٖتديدّنوعّا١تادرّا١تطلوبّوىلّ٘تلكّا١تؤسسةّىذاّا١تادرّبالقدرّ

نّبناءّميزهتاّالتنافسيةّا١تستدامةّا٠تاصة،ّبعدماّماّيتبُتّللمؤسسةّخاائصّا١تنتجاتّأوّالكايفّالذيّٯتكنهاّم
ّكفايةّماادرىاّا٠تاصةّللشروعّيفّذلكّيتبُتّللمؤسسةّنوعيةّ ا٠تدماتّاليتّسوؼّتتخاصّفيها،ّوتقررّمدى

سسةّو٤تفظةّأعما٢تاّوكذاّعلىّحجمّا١تّؤّاجهاّأوّتقدٯتها،ّبعدّذلكّوبناءًّا١تنتجاتّوا٠تدماتّاليتّٯتكن٢ّتاّإنت
ّبعدماّ ّا٠تاصة، ّا١تستدامة ّالتنافسية ّميزهتا ّركائز ّوخاائصّأو ّسيمات ّتضبطّا١تؤسسة ّالسوؽ، ّدخوؿ إمكانية

بعضّا١تيكانيزماتّا٠تاصةّْتمايةّّاستعماؿيابحّللمؤسسةّميزةّتنافسيةّمستدامةّخاصةّآنية،ّيستوجبّذلكّ
ّا ّيكوفّحاجزّومانعّإلمكانية ّٔتا ّا١تيزة ّالتنافسيةّىذه ّا١تيزة ّوراءّىذه ّالكشفّعنّالسر لتقليدّأوّاإلحبلؿّأو

ّكماّسبقّاإلشارةّلذلك٧ّتد؛ّغموضّالسبب؛ّأيّجعلّالسببّيفّ ا١تستدامةّومنّٚتلةّا١تيكانيزماتّا١تستعملة
ّوالّ ّومعقدّوضمٍت، ّوغَتّتقابلّللفهم، ّومبهماً، ّغامضًا ّبا١تؤسسة ّا٠تاصة ّا١تستدامة ّالتنافسية ٯتكنّٖتقيقّا١تيزة

ّاّيؤديّلكشفّالوصفةّأوّالسرّيفّالوصوؿ٢ّتذهّا١تيزة.طّبُتّحلقاتّالعمليةّاإلنتاجيةّٔتالرب
ّٔتاّ٭توؿّدوؿّتقليدىاّوإمكانيةّّاكتسابإفّ ا١تؤسسة١ّتيزةّتنافسيةّمستدامةّخاصةّهبا،ّوضمافّٛتايتها

ّيسمحّللمؤسس ّتكرارىا، ّإمكانية ّكلو ّوأىمّشيءّيفّذلك ّإحبل٢تا، ّبتحقيقّأداء ّكبَتة ا،ّجيدًّّتسويقيّومارل
يفّالسوؽّوتعظيمّربحّا١تؤسسة،ّو٭تققّللمؤسسةّمعرفةّّواالنفراد،ّيؤديّإذلّٖتقيقّالتفوؽ1ّاسًتاتيجيو٘توتقعّ

                                                 
1
 T. Sabri Erdil, Yeşim Uzun, Marka olmak, beta yayıncılık. İkinci baskı, Türkye, 2010, p: 48. 
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ٔتاّيكسبهاّّاستثمارىاوخربةّأكثرّبالقطاع،ّىذهّا١تكاسبّيفّحدّذاهتاّتعتربّماادرّالبدّللمؤسسةّمنّإعادةّ
تدامةّويدعمّمركزىاّالتنافسيّأماـّا١تنافسُتّيفّالسوؽ،ّوىكذاّتكوفّعبارةّعنّماادرّأخرىّللميزةّالتنافسيةّا١تس

ّ.،ّمعّضمافّتكرارىاحلقةّدائريةّلتحقيقّوتعزيزّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّا٠تاصةّبا١تؤسسة

 ة الميزة التنافسيةستدامالمطلب الثاني: تبني المنظمات الفكر الريادي كسبيل ال

ّوالت ّالعلمي ّالتطور ّّومع ّمنظماتّاألعماؿ ّأصبحتّا١تنظماتّّاشتدادكنولوجيّيف ّالسوؽ، ّيف ا١تنافسة
وتطورّّتواالتااالعلوماتّتبذؿّجهوًداّمضنيةّمنّأجلّالبقاء،ّو٦تاّيزيدّيفّحدةّا١تنافسةّىوّتطورّتكنولوجياّا١ت

ا١تنظماتّاألخرىّسبلّأوّطرائقّالتوزيعّعربّالعادل،ّْتيثّأفّكلّمنظمةّأصبحتّترىّبأهناّمهددةّمنّتقبلّٚتيعّ
كانتّمنظمات٤ّتليةّداخلّالبلدّالواحدّأوّمنّتقبلّا١تنظماتّا٠تارجيةّخارجّّّاليتّتعملّيفّنفسّالنشاط،ّسواءًّ

ّوأفّ ّالرائدةّيف٣ّتاؿّنشاطها ّأفّتابحّىيّا١تنظمة ّكلّمنظمةّنابّعينيها ّدفعّإذلّأفّتضع ّكلّىذا البلد،
ّ ّويقـو ّنشاطها، ٣ّتاؿ ّيف ّالريادة ّٖتقيق ّيف ّٕتتهد ّالسبق ّعلى ّالريادي ّعلىّّالكتشاؼالفكر ّوالتقدـ الشيء

اآلخرينّأوّٖتقيقّالسبقّمقارنةّبا١تنافسُتّمنّخبلؿّتقدًنّمنتجّجديد،ّأوّمنتجّمعدؿّ٭تملّخاائصّجديدةّ
ةّوالتكتيكيةّمنّأىمّالسبلّللحفاظّعلىّا١تيزةّالتنافسيةّسًتاتيجي،ّوتعتربّالريادةّاالعنّطريقّاالبتكارّأوّاإلبداع

 .١1تستدامةّاحملققةّمنّتقبلّا١تنظمةا

 أوال: المنظمات الريادية

ّ:2وردتّعدةّتعاريفّللمنظماتّالرياديةّنذكرّأ٫تها
ّكلّ ّذاLumpkin and Gregoryّّمنّعرؼ ا١تنظماتّالرياديةّعلىّأهنا:ّتلكّا١تنظماتّاليتّتبٍتّشيًئا

ّوكذل ّشيء، ّمنّال ّالفرصّبناءًّتقيمة ّباغتناـ ّاألخذّعلىّا١تواّكّاليتّتقـو ّمع ٤ّتددة ّرؤية ّوضمن ّوا١تاادر رد
ّتقديرّا١تخاطر.ّعتبارباال

ّالباح منّالفرصّّاالستفادة(ّبأهناّتلكّا١تنظماتّاليتّتستطيعSue. Birley, Muzkyّ)ثافّيوتقدّعرفها
ّتقديرّا١تخاطر.ّعتبارا١تاادرّوضمنّرؤية٤ّتددة،ّمعّاألخذّباالّوّدوفّالنظرّإذلّا١توارد

ّاجملاؿّالذيّويعتربّأىمّتقطاعّأو٣ّت اؿّخابّبالفكرّالريادي٣ّتاؿّاالتااالتّأوّا٠تدماتّاإلليكًتونية،ّىذا
ّعلىّأفكارّ ل،ّياىو،ّفايسبوؾ،ّآبلّ...إخلّجّوجردّتكادّتكوفّمعدومةّمثلّمؤسساتّجديدةّؤتواّابتكاريةيقـو

                                                 
1
  Abdul Amid Aziz Jalloh and others, Op cit. 

 .23-21،ّصّص:2008ّ،ّاألردف،1ّدارّا١تيسرة،ّطالريادة وإدارة منظمات األعمال، السكارنةّببلؿّخلف،2ّ
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ّكلهاّعلىّأفكارّأوّمعرفةّجديدةّومب تكرةّوبوسائلّجيدّمنّا١تؤسساتّاألخرى،ّىذاّالنوعّمنّا١تؤسساتّتقامت
ّدخوؿّ ّمن ّوجيزة ّيفّفًتة ّو٘تكنت ّجيدة، ّكبَتة ّخلقّثروات ّمن ّو٘تكنّأصحاهبا ّمنعدمة، ّدلّتكن ّإذ ٤تدودة

ّمااؼّأكربّالشركاتّالعا١تية،ّوأ٧تحهاّمنّحيثّالنتائجّاليتّٖتققها.
ّ(ّبعضّالعواملّاليتّتساعدّيف٧ّتاحّا١تنظمةّالريادية.Kuratkoوتقدّأوضحّكوراتكوّ)

ّية الريادية:الرؤ -1
وىيّتعٍتّا١تتوتقعّالذيّتسعىّا١تنظمةّإذلّٖتقيقو،ّوأفّالفرصّالبيئيةّوالنماذجّا١تتعددةّمنّا١تنافسُتّتؤثرّ
يفّىذهّالرؤية،ّوكذلكّا١تخرجاتّوا١تسؤولياتّا١ترتبطةّباإلدارةّالعلياّحوؿّنظرهتا٢ّتذهّالرؤية،ّباإلضافةّإذلّإ٬تادّ

ّكيفيةّوضعّالطرائقّا١تبلئمةّللمنافسة.نوعّمنّالثقافةّيفّا١تنظمةّاليتّت ّساعدّالعاملُتّللمشاركةّيف
 أساليب فرق المخاطرة الجديدة للمنظمة-2

اليتّتكوفّيفّا١تنتجّوالسوؽّوالعمليات،ّّاالبتكاراتإفّفرؽّا١تخاطرةّاٞتديدةّٯتكنّأفّيظهرّمنّخبلؿّ
ابةّذاتيةّللسلوؾّولديهمّمنّا٠تربةّوا١تعرفةّاليتّويوجدّعدةّمزاياّمرتبطةّبفرؽّا١تخاطرةّاٞتديدةّواليتّتأيتّمنّرتق

ّويكوفّمستوىّوابتكاراهتممنّمهاراهتمّومعرفتهمّومواىبهمّّاالستفادةتساعدّيفّ ّللعملّمعّبعضهمّالبعض، ،
 األداءّلديهمّمرتفًعاّوالقدرةّعلىّا١تشاركةّيفّحلّا١تشاكل.ّ

 التعويض كعنصر مهم في الدافعية-3
ّإ ّمؤثرات ّلو ّالتعويض ّالعاملُت٬تابإف ّجهود ّدفع ّعلى ّمساعدة ّمستوىّّية ّٖتسُت ّعلى ّالعمل وفرؽ

 مركزّرياديّيفّالسوؽ.ّواعتبلءاإلنتاجية،ّ

 ثانيا: الريادة في ظل المنافسة

ّاٟتديثةّعلىّ ّوالعو١تةّمنّا١تفاتيحّا١تهمةّيفّظلّا١تنافسةّاٟتالية،ّوتعملّالتكنولوجيا ّالتكنولوجيا تعدّثورة
ّكلفةّا١تواردّّو ّواغتناـاتّالريادةّاسًتاتيجيتزيدّمنّتقدراهتا،ّوأصبحتّالتكنولوجياّمنّا١تؤشراتّالرئيسيةّيفّتقليل

ّكافةّالقطاعاتّالاناعية،ّألفّّاستخداـالفرصّباألسواؽ،ّوإفّ التكنولوجياّا١تتطورةّأصبحّلوّدالالتّواضحةّيف
ّكماّأفّالتغيَتّيفّ ّبتزويدّالزبائنّبكافةّا١تعلومات، ّتقـو التكنولوجياّأدىّإذلّالتطورّيفّا١تعرفة،ّوأفّالتكنولوجيا

ّكافةّالعملياتّوا١تواردّاعتباّرا١تعرفةّتعتربّضروريةّب ىاّرأٝتاؿّفكري،ّوتقدّمكنتّا١تعرفةّا١تنظماتّمنّالتنسيقّبُت
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ّالوصوؿّ ّيف ّمرونة ّوأكثر ّاألسواؽ ّلكافة ّشاملة ّوتغطية ّللزبائن ّومنتجات ّخدمة ّأفضل ّإذل ّللوصوؿ واألعماؿ
ّ.1قيقّتقيمةّأعلىّلؤلعماؿللزبائنّوٖت

ّاال ّيف ّوالتطور ّالتوسع ّيف ّا١تؤثرة ّالعوامل ّمن ّالعو١تة ّأصبحت ّالشديدة ّا١تنافسة ّظل العا١تيّّتقتاادويف
التكنولوجيةّوالعا١تيةّتقدّزادتّا١تخاطرّوالغموضّللمنظماتّّاالٕتاىاتعلىّاألسواؽّاحمللية،ّحيثّأفّّواالنفتاح

ّالتنبؤّبكيفيةّٖتقيقّّوّالرياديةّحيثّأفّالتنبؤّباألسواؽ التغَتاتّالسريعةّوا١تنافسةّالشديدةّتقدّزادتّيفّصعوبة
ّيفّّوّالنمو، ّا١ترونة ّٖتقيق ّكيفية ّيف ّالعبلتقة ّوعن ّالشديدة. ّا١تنافسة ّظل ّيف ّالريادة ّكيفية ّيف ّتبحث ا١تؤسسات

ّاٟتديثّةسًتاتيجياال ةّوبناءّىيكلّوثقافةّجديدةّواٞتدارةّيفّا١تنافسة،ّوالقدراتّالبشريةّوالفعاليةّيفّالتكنولوجيا
ّكماّيلي ّ:2للمنظمةّواليتّسوؼّيتمّتوضيحها

حىتّّواالستثماراتّةسًتاتيجياإلّو:٬ّتبّعلىّا١تنظماتّإعادةّالتفكَتّيفّا٢تيكلّالتنظيميّةستراتيجياإل مرونة-1
لتأتقلمّمعّالتغَتاتّةّيفّا١تيزةّالتنافسيةّوذلكّعلىّا١تدىّالطويلّواستدامةّبسرعةّللمتطلباتّاالستجابتستطيعّاال

ّالسريعةّيفّالسوؽ.
ّواالٕتاىاتبأهناّالفعلّالذيّ٭تددّا٢تدؼّّةسًتاتيجياإلالقيادةّّ(Houseعرؼّىوسيّ)ّ:ةستراتيجياإل القيادة-2

ّوا٠تطوطّللمنظماتّو٬تبّأفّتكوفّرياديةّوذاتّرؤيةّمستقبليةّطويلةّاألمد.
واردّواٞتدارةّيفّا١تنافسة،ّوأفّتكوفّا١تواردّتتميزّبالندرةّوالّٯتكنّ:ّيتمّببناءّالتفردّيفّا١تالميزة التنافسية ريادية-3

ّية.ستمراّرتقليدىا،ّوأفّديناميكيةّاٞتدارةّيفّا١تنافسةّيتمّتطويرىاّحىتّتستطيعّمنظماتّاألعماؿّالبقاءّواال
ّّالمال البشري: رأس-4 ّمرونة ّاأل٫تسًتاتيجياإلأف ّذي ّالبشري ّا١تاؿ ّرأس ّرتقابة ّخبلؿ ّمن ّتتكوف ّيفّة ية

ّ ّخبلؿ ّمن ّوذلك ّعنارينّّااللتزاـا١تنظمات، ّوا١تهارات ّالبشرية ّا١تعرفة ّوتعترب ّواإلنتاجية، ّالعمل بأخبلتقيات
ضروريُتّمنّأجلّٖتقيقّالتغَتاتّاليتّٖتتاجهاّا١تنظماتّلتحقيقّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّإذّأفّالتطويرّا١تستمرّ

ّ.ةسًتاتيجياالنةّيفّيفّرأسّا١تاؿّالبشريّيساعدّيفّٖتقيقّا١ترّو
ّالناشئةّعلىّمرونةّوفاعليةّالناشئة التكنولوجيا-5 وكذلكّالقدرةّعلىّتطويرّّةسًتاتيجياإل:ّتساعدّالتكنولوجيا

ّةّللزبائن.ستجابا٠تدماتّوا١تنتجاتّواٞتودةّالعاليةّوتقلةّالكلف١ّتختلفّاألسواؽّوتقليلّاٟتدودّوزيادةّسرعةّاال
ّإفّاالالريادي التنظيم-6 ّىياكلّابستج: ّيتطلبّوجود ّالشديدة ّالتكنولوجيّالسريعّيفّظلّا١تنافسة ّللتطور ة

ّأنظمةّشبكاتّا١تعلوماتّ ّومعّوجود ّوكفاءة، ّفاعلية ّلتكوفّأكثر ّأوّعمودية ّكانتّأفقية ّبديلةّسواء تنظيمية

                                                 
24ّ،ّص:ّ.سابقال مرجعالالسكارنةّببلؿّخلف،1ّّ
 .25،ّص:ّا١ترجعّنفسو2ّ
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ّةًتاتيجيسااليّمنّمواتقع٥ّتتلفةّيساعدّيفّإعطاءّمرونةّأكثرّيفّتطويرّافًتاضٯتكنّإنشاءّىيكلّّواالتااالت
ّالقراراتّٔتاّيساعدّعلى٧ّتاحّاألعماؿ.ّاٗتاذوتقليلّالوتقتّيفّّاالبتكاروكذلكّزيادةّيفّ

ّوالذيّّالريادية: الثقافة-7 ّا١تنافسة ّضمنّإطار ّأساسًيا ّيعدّشرطًا ّا١تتعلمة ّتنظيميةّيفّا١تنظمة ّثقافة إفّوجود
ّغَتاتّالبيئيةّلتحقيقّجدارةّديناميكيةّتنافسية.ةّللتطوراتّالتكنولوجيةّوللمتستجابوسرعةّاالّاالبتكاريساعدّيفّ

 الميزة التنافسية المستدامة وسبل الحفاظ عليها اندثارالمطلب الثالث: أسباب 

ّكبَتة منّأجلّاٟتاوؿّعليها،ّغَتّأفّىذهًّّداجّتبذؿّا١تنظماتّاليتّ٘تتلكّمزاياّتنافسيةّمستدامةّجهوًدا
ّاٟتد ّللبحثّيفّسبيلّبلّالبد٢ّتّ،اٞتهودّالّتتوتقفّعندّىذا ّأفّتستمر ّواٟتفاظّعليها،ّاستداما ّا١تيزة ّىذه ة

ّأفّتعملّعلىّتشخيصّوٖتديدّاألسبابّأوّاستدامولكيّتتمكنّا١تنظمةّمنّ ّأواًل ّالتنافسية؛ّالبد٢ّتا ّميزهتا ة
ّا١تطلبّإذلّٖتديدّأسبابّاندثارّا١تي ّميزهتا،ّلذلكّسوؼّنتطرؽّيفّىذا زةّالعواملّاليتّٯتكنّأفّتفقدّا١تنظمة

 التنافسيةّا١تستدامة،ّوكيفّٯتكنّللمنظمةّاٟتفاظّعلىّميزهتا.

 الميزة التنافسية المستدامة للمنظمة اندثارأوال: أسباب 

ا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّللمنظمةّإذلّثبلثةّأسبابّرئيسيةّوتتفرعّأوّتنبثقّعنّىذهّّاندثارترجعّأسبابّ
 :1تمثلّىذهّاألسبابّالرئيسيةّالثبلثّيفاألسبابّالثبلثّٚتلةّمنّاألسبابّالفرعية،ّوت

 الذاتي: القصور-1
ّاليتّ ّا١تنظمات ّىي ّتقوية، ّمستدامة ّتنافسية ّميزة ّ٘تتلك ّاليت ّا١تنظمات ّأغلب ّأف ّإذل ّاإلشارة ّسبق كما

ّيف ّبو ّتقامت ّالذي ّوالتطوير ّالبحث ّأعماؿ ّنتيجة ّا١تيزة ّىذه ّعلى ّاٟتاوؿ ّأو ّبتطوير ّوورشاهتاّتقامت ٥ّتابرىا
باىظةّوىيّيفّالغالبّذاتّطابعّعا١تي،ّونتيجةّللمنافسةّالشديدةّوسرعةّّفّذلكّيكلفهاّأمواالإا٠تاصة،ّحيثّ

ّ ّالتكنولوجية ّتغيَتّّواالبتكاراتالتغَتات ّيف ّكبَتة ّصعوبة ّا١تنظمات ّىذه ّٕتد ّا١تتسارعة، ّوالتكنولوجية العلمية
ّا١تتغَتةسًتاتيجيإ ّالتنافسية ّالظروؼ ّمع ّالتوافق ّأجل ّمن ّوىياكلها ّبالقاورّّاهتا ّتسميتو ّعلى ّياطلح ّما وىذا

 الذايت.
 السابقة ةستراتيجياإل االلتزامات – 2

السابقةّللمنظمة،ّالّٖتدّمنّتقدرةّا١تنظمةّّةسًتاتيجياإلّااللتزاماتلقدّحاوؿّجيماواتّأفّيربىنّعلىّأفّ
طةّٔتوارد٤ّتددةّو٥تااةّعلىّتقليدّا١تنافسُتّفقط،ّولكنهاّتقدّتسببّأيًضاّتقاورًاّتنافسًيا،ّذلكّأهناّتكوفّمرتب

                                                 
ّ.237-234،ّصّص:ّسابقالمرجع النز،ّشارؿّىيل،ّجارديثّجّو1ّ
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٥تااةّجملاؿّنشاطّمعُتّوبالتارلّياعبّعليهاّا٠تروجّمنّىذاّاجملاؿّالتنافسيّّاستثماراهتالنشاطاتّمعينة،ّوأفّ
 وتابحّأتقلّمرونةّيفّالتحرؾّوالتغيَت.

ّتناقض إيكاروس الظاىري:-3
ّتسميت ّعلى ّأصطلح ّفيما ّتكُمن ّالتنافسي؛ ّالفشل ّجذور ّأف ّميللر" ّ"داين ّإيكاروسّيفًتض ّبتناتقض و

ّاليونانية،ّوالذيّ ّلوّوالدهّّاستخدـالظاىري،ّوإيكاروسّشخايةّمنّالشخاياتّاألسطورية جناحُتّصنعهما
ّلؤلعلى،ّحىتّأصبحّتقابّتقوسُتّأوّأدىنّمنّ ّكسجُت،ّوتقدّطارّٔتهارة٤ّتلًقا ليهربّمنّاٞتزيرةّاليتّأودعّفيها

،ّإفّالتناتقضّالظاىريّيتجسدّيفّأمسكّجناحيوّمعاًّالشمس،ّحينهاّأذابتّحرارةّالشمسّالشمعّالذيّربطّّو
ّالتناتقضّ ّنفس ّأف ّيثبت ّأف ّميللر ّو٭تاوؿ ّبو، ّأودت ّاليت ّالطَتاف ّعلى ّتقدرتو ّوىو ّأال ّإيكاروس، ّتقوة مادر
ّكثَتًأّتاّٖترزهّمن٧ّتاحّ ّكثَتّمنّا١تنظماتّالناجحة،ّوطبقا١ّتاّتقا٢تاّميللر،ّتنبهرّا١تنظمات الظاىريّينطبقّعلى

تعتقدّأفّاإلمعافّيفّالسَتّعلىّنفسّالدربّىوّالطريقّلضمافّالنجاحّيفّا١تستقبل،ّونتيجةّلذلكّّمبكر،ّحيث
فقداهناّلرؤيةّحقائقّالسوؽّوا١تتطلباتّّإذلتابحّا١تنظمةّمغرتقةّيفّالتخاصّوذاتّتوجهاتّداخلية،٦ّتاّيؤديّ

ّودّللفشل.فإفّذلكّسوؼّيقّأوّآجبلًّّاألساسيةّلتحقيقّميزةّتنافسيةّمستدامةّوعاجبلًّ

 ثانيـــــًا: آليات الحفاظ على الميزة التنافسية المستدامة

ّٯتكن ّتستمرّال ّأف ّتااعدّّضماف ّمع ّخاصة ّوتطويرىا، ّٛتايتها ّيتم ّدل ّما ّا١تستدامة، ّالتنافسية ا١تيزة
ّكلّبعي دّوجعلتّا١تنافسةّوتزايدّالداخلُتّاٞتددّبأساليبهمّومنتجاهتمّاٞتديدةّوخاوصاًّيفّظلّالعو١تةّاليتّتقربت

الباحثوفّيفّموضوعّٛتايةّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّإذلّفئتُتّّانقسم،ّوتقدّاالحتماالتاألسواؽّمفتوحةّعلىّٚتيعّ
 :٫1تا
ّالتنافسيةّا١تستدامةّعلىّّالفئة األولى:ّ- ّالفئةّنظرهتاّٟتمايةّا١تيزة ّالتنافسيةّا١تستدامةّّاعتبارتبٍتّىذه أفّا١تيزة

أفّ٭تققّميزةّتنافسيةّمستدامةّحقيقية،ّتستويفّالشروطّّسًتاتيجياالتاجّٟتماية؛ّفقطّعلى٤ّتميةّْتدّذاهتاّوالّٖت
اليتّٛتلتّعنوافّا١تيزةّالتنافسية،ّيفّدراستوّ(،P. Ghemawartّالسابقةّالذكر،ّوىذاّماّأكدتوّدراسةّٚتاوارتّ)

ّ؟ّةسًتاتيجياالٛتلتّعنوافّماىيّّواليت(M. Porteّودراسةّبورترّ)
تبنتّىذهّالفئةّمدخبًلّّيفسرّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّعلىّأهناّليستّمستدامةّبافةّمطلقة،ّلثانية: الفئة اّ-

ّضدّ ّتنافس ّالكبَتة ّاألمريكية ّا١تؤسسات ّكانت ّعندما ّا١تاضي ّيف ٦ّتكنة ّكانت ّا١تستدامة ّالتنافسية ّا١تيزة وأف

                                                 
 ،ّبالتارؼ.السابق المرجعسيدّعلىّأٝتاء،1ّّ
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يفّّفاألكانياتّماليةّوإنتاجيةّضخمة،ّأماّياتّاٟتجمّوتراكمّإماتقتاادا١تؤسساتّالاغَتةّواحملليةّعلىّأساسّ
علىّالاعيدّالعا١تيّفبلّضمانةّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّّوّظلّاألسواؽّاليتّتتميزّبسرعةّالتغَتّوا١تنافسةّالشرسة

(ّيفّدراستهماّبعنوافّا١تنافسةّمنّأجلّا١تستقبل،ّودراسةHamel et Prahaladّوٯتثلّىذهّالفئةّىاملّوبرىبلدّ)
ّةّبعنوافّالاراعّمعّا١تنافسةّالفائقة.ت(ّيفّدراسR. Daveni)ّدفاين

ٯتكنّأفّتكوفّمستدامةّبافةّمطلقةّإذاّدلّيرافقهاّّالّا١تستدامة،ّالتنافسيةا١تيزةّّفأومنوّٯتكنّأفّنقوؿّ
وؿّ،٧ّتدّاآللياتّا١توضحةّيفّاٞتٚتلةّمنّاآللياتّواإلجراءاتّهبدؼّٛتايتهاّمنّا١تنافسُتّومنّبُتّىذهّاآلليات

 :أدناه
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 آليات الحفاظ على الميزة التنافسية المستدامةيوضح : 2الجدول رقم 
 

 آليات إضافية آليات الحفاظ على الميزة التنافسية المستدامة المجال
السلعّمواصلةّْتوثّالتنميةّوالتطويرّللوصوؿّإذلّمنتجاتّجديدة،ّجيدةّوتطوير1ّّ

ّاٟتاليةّبتكلفةّأتقلّوبتقنيةّأحدثّوبشكلّدائم.
ّمعيناًّّ- ّوعدًا ّأو ّتقيمة حدد

ّاألفضلّ ّا٠تيار ّيكوف للعميل
منّالوعودّالعديدة؛ ّبدالًّ

ّالبساطةّسبلحّللتنافس؛ّ-
ّ؛االلتزاـّ-
ّعلىّّ- ّا٢تجـو ّأساليب تنويع

ّا١تنافسُت؛
ّخاصةّّ- ّإدارة تشكيل

ّبتوتقعاتّالعمبلء؛
-ّّ ّالدائمة للتحدياتّا١تراجعة

ّاليتّتواجوّالتسويقّالدورل.
ّ

ّ

ا١تواردّّاستخداـمواصلةّالبحثّوالتطويرّلتحسُتّأساليبّوطرائقّاإلنتاج،ّوترشيد2ّّ
ّ"ٖتقيقّالكفاءةّتقبلّاإلبداع"ّورفعّاإلنتاجيةّوالسيطرةّعلىّعناصرّالتكاليف.

اؽّوالعمبلءّبناءّتقاعدةّمعلوماتّلتعظيمّا١تكوفّا١تعلومايتّلدىّا١تؤسسةّعنّاألسّو3ّ
ّوا١تنافسُت.

ّالوصوؿّإذلّسلع/خدماتّجديدةّمرافقةّللسلعّأوّا٠تدماتّاألساسية.4ّ
ّةّالسريعةّٟتاجاهتم؛ستجابالعمبلءّواالّاحتضافّ-5ّ

ّإشراؾّالعمبلءّيفّالقرارات؛ّ-
ّإشراؾّا١توردينّيفّالقرارات؛ّ-
ّإضافةّتقيمةّللعمبلءّبشكلّدائم.ّ-

6ّّ ّماادر ّعن ّالدائم ّاألسواؽّالبحث ّمع ّالتعامل ّأساليب ّوتطوير ّللتميز جديدة
ّوالعمبلء.

ّتكوينّّةسًتاتيجياالالتحالفات7ّّ ّأو ّا١توزعُتّوا١توردينّلدخوؿّأسواؽّجديدة، مع
ّوالتوزيعّ ّوالًتويج ّوالبحوث ّوالتادير ّالتمويل ٣ّتاؿ ّيف ٢ّتم ّمساندة منظمات

ّوغَتىا.

ّ

ًّتكة.التعاملّمعّمؤسساتّعا١تيةّوإنشاءّمشروعاتّمش8ّ
ّبناءّىيكلّتنظيميّداعمّوبناءّفرؽّعملّعا١تية.9ّ

ّفهمّالعميلّتقبلّا١تنافسُت.10ّ
 

ّ.185،ّص:2002ّعبدّالسبلـّأبوّتقحف،ّْتوثّودراساتّيفّتقضاياّإداريةّمعاصرة،ّدارّاٞتامعيةّللنشر،ّاإلسكندرية،ّّالمصدر:

ّ:1يزهتاّالتنافسيةّا١تستدامةّمنهاكماّالبدّعلىّا١تؤسسةّأفّتتبعّاآللياتّالتاليةّللحفاظّعلىّم
ّ
ّ
 

                                                 
ّ.241-239،ّصّص:ّسابقال مرجعالّشارؿّىيل،ّجارديثّجونز،1ّ



 اإلطار النظري للميزة التنافسية المستدامة                                       الفصل الثاني                               
 

127 

 

 على أركان بناء الميزة التنافسية المستدامة التركيز-1
لكيّٖتافظّا١تؤسسةّعلىّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّفإفّذلكّيتطلبّأفّتستمرّا١تؤسسةّيفّالًتكيزّعلىّ

ّكماّيتطلبّستجابتحديث،ّواالأركافّالبناءّاألربعةّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامةّوىي،ّالكفاءة،ّاٞتودة،ّال ةّللزبائن،
ّكفاءاتّمتميزةّتساىمّيفّإ٧تازّأداءّمتفوؽّيفّتلكّاجملاالت. ّبتطوير ّذلكّأفّتقـو

 عملية تحسين وتعلم مستمرين استحداث-2
التغيَت،ّْتيثّأفّمعّالكثَتّمنّا١تزاياّواإل٬تابياتّاليتّالبلثباتّأوّإفّالشيءّالوحيدّالثابتّيفّالعادلّىوّ

ّ ّا١تيزةّجاء ّعمر ّجعل ّالتطور ّىذا ّأف ّبينها ّمن ّواليت ّالسلبيات ّبعض ّىناؾ ّوالتكنولوجي، ّالعلمي ّالتطور هبا
ّكانتّعليوّتقبلّىذاّ يفّالتطورّالعلميّوالتكنولوجيّالذيّسرعّّاالنفجارالتنافسيةّأوّدورةّحياهتاّتقاَتةّمقارنةّٔتا

ّوالتطوير.ّاالبتكاريفّعملياتّ
عّٔتيزةّتنافسيةّمستدامةّعلىّاألتقلّطويلةّاألمد،ّوىوّأفّلبقاءّا١تنظمةّتتمتّّّوبالتارلّأصبحّالسبيلّالوحيد

ّب ّّوّاستمرارتقـو ّوٖتديثها ّوجودهتا ّّواستجاببعملياتّٖتسُتّلكفاءهتا ١ّتتطلباتّالزبائن، ّاآلنية فلسفةّّاعتمادتها
ّا١تتعلّّ ّا١تستمرّّا١تنظمة ّالتحسُت ّفكرة ّوتقـو ّوتشجيّمة، ّوالتطوير، ّالبحث ّتدعيم ّا١تعرفةّعلى ّوتنمية ّاإلبداع، ع

ّ.1وا١تهاراتّلدىّالكفاءاتّالبشرية،ّا١تتاحةّبا١تنظمة
ّالقياس المقارن استخدامالممارسات الصناعية و  تتبع-3

ّكفاءاتّمتميزة،ّّأفضلّدإفّأح ّكفاءةّمتفوتقةّوجودةّمتفوتقةّوٖتديثّالطرائقّلتطوير اليتّتسهمّيفّٖتقيق
ىوّٖتديدّوتبٍتّأفضلّا١تمارساتّالاناعيةّوهبذهّالطريقةّفقطّتستطيعّةّمتفوتقةّللمستهلكُت؛ّاستجابمتفوؽ،ّّو

ّكلّمنّالكفاءةّواٞتودةّوالتحديث.ّزّالتميّّا١تنظمةّأفّتكوفّتقادرةّعلىّبناءّا١تواردّوالقدراتّاليتّتدعمّوتعزّّ زّيف
ّةّللزبائن.ستجابواال

ّنظماتّاألخرىّا١تنافسة٢ّتاّوخاوصاًّكما٬ّتبّعلىّا١تنظمةّالقياـّبعمليةّتقياسّمقارفّألدائهاّمعّأداءّا١ت
عّمنّتقبلّا١تنظماتّالرائدةّيفّالسوؽ،ّوالذيّمكنهاّبَّالرائدةّيف٣ّتاؿّأعما٢تا،ّوالعملّعلى٤ّتاكاةّاألسلوبّا١تتّّ

ّمركزّالريادةّيفّالسوؽ.ّاعتبلءمنّ
ّ
ّ

                                                 
1ّّ ّٝتبلرل، أثر التسيير اإلستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية )مدخل الجودة ٭تضيو

ّالتسيَت،ّمعرفة(وال ّاالتقتااديةّوعلـو ّكليةّالعلـو  .203،ّص:2005ّ،ّأطروحةّدكتوراه،ّجامعةّاٞتزائر،
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 على القصور الذاتي   غلبالت  -4
ّوالّإف ّالداخلي، ّالقاور ّعلى ّأماـٯتيّذالتغلب ّا١تتطلباتّّثلّعائًقا ّيعتربّأحد التغيَتّداخلّا١تؤسسة،

 ةّا١تيزةّالتنافسية.ّوىذاّالعملّيعتربّعمليةّٖتديّا١تنظمةّلذاهتا.استداماألساسيةّلئلبقاءّأوّ

 حماية الميزة التنافسية المستدامةثالثا: آليات العزل كأساس ل

ّتضيُّ ّاليت ّاٟتواجز ّعلى ّللداللة ّا١تؤسسة ّيف ّالعزؿ ّآليات ّماطلح ّا١تنافسُتّستخدـ ّأماـ ّا١تؤسسة عها
ّالقدرات؛ّ ّا١توارد؛ ّتقليد ّمن ّا١تنافسُت ّلعرتقلة ّحواجز ّخلق ّالعزؿ ّآلليات ّٯتكن ّحيث ّتقليدىا، ّدوف للحيلولة

ّكماّتلعبّآلياتّالعزؿّدورّفعاؿّيفّالتأثَتّعلىّحركيةّالقطاع،ّألهناّٗتلقّحواجزّأماـّسًتاتيجياإلا١تهاراتّّو ات،
ّتقليد ّلئلمكانية ّواالسًتاتيجياالّا١تنافسُت ّالتكيف ّمن ّو٘تنعهم ّا١تؤسسة، ّتقبل ّمن ّا١تتبعة ّللتغَتاتّستجابات ة

ّميزهتاّ ّا١تؤسسة ّٯتنح ّٔتا ّوا١تتفوؽ، ّالعارل ّاألداء ّعلى ّاٟتفاظ ّللمؤسسة ّٯتكن ّالعزؿ ّآليات ّخبلؿ ّومن البيئية،
وؿّإذلّتقليدّا١تؤسسةّّوفقاًّالتنافسيةّا١تستدامةّا٠تاصةّويزيدّعلىّذلكّبأفّٯتنعّأي٤ّتاولةّمنّا١تنافسُتّللوص

(٣ّتموعةّمنMahoney and Pandianّ(،ّوتقدـّماىوينّوبانديافّ)Segars and Groversلسيجارسّوجروافرسّ)
 منّالنظريةّالقائمةّعلىّا١تعرفة.ّانطبلتقاآلياتّالعزؿّ

 خصائص آليات العزل -1
ّالقدراتّّو ّا١تهارات، ّأوّاٟتاوؿّعلىّسًتاتيجيالاتقدّيكوفّمنّالسهلّعلىّا١تنافسُتّتقليدّا١توارد، ات،

تقواعدّا١تعلوماتّٔتاّٯتكنهمّمنّتقليدّا١تؤسسة،ّغَتّأنوّمنّخبلؿّآلياتّالعزؿّتتمكنّا١تؤسسةّمنّبناءّنوعّمنّ
ّالضّّ ّهبا ّوا١تهاراتّا٠تاصة ّوتقدراهتا ّتسيَتّمواردىا ّعلى ّٖتقيقّّاتسًتاتيجياالّوبابية ّمنّخبلؿ ّمنّتقبلها، ا١تتبعة

ّكيفيةّتطويرّوتراكمّىذهّا١تهارات،ّالتماثلّيفّا١تهاراتّا آلياتّالعزؿّعلىّمزيجّمن٣ّتموعةّّوتنطويإلداريةّوتعلم
با١تنتجات،ّوتتميزّآلياتّّاالٕتارإمكانيةّّوا٩تفاضّمثلّا١تزجّبُتّا١تواردّا١تميزة؛ّالغموض؛ّاإلعجازّاآللياتمنّ

ّ:1العزؿّبا٠تاائصّالتالية
ا١تؤسسةّتسمح٢ّتاّّاتسًتاتيجيإّوّردّومهاراتّوتقدراتيقادّٓتاصيةّاإلعجازّأفّمواّعنصر اإلعجاز: 1-1

ّاٟتمايةّ ّوتقوانُت ّالشرسة ّوا١تنافسة ّالعلمي ّللتطور ّونظرًا ّأنو ّغَت ّتقليدىا، ّللمنافسُت ّٯتكن ّال ّمنتجات بإنتاج
الفكرية،ّالّٯتكنّللمؤسسةّأفّتتمكنّمنّاحملافظةّعلىّىذهّا٠تاصيةّلؤلبد،ّوبالتارلّفإفّعنارّاإلعجازّوحدهّ

ّفي.الّيك

                                                 
1
Yi-Pei Li, Yuh-Yuan Tsai, the study of isolating mechanisms as firm’s sustainable competitive advantages, 

Northeast Decision Sciences Institute Proceedings, Taiwan, 2009. 
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ّالتنافسيةّّعنصر الزمن أو التوقيت: 1-2 ّا١تيزة ّبناء ّوبعد ّتقبل ّمهمًا ّدورًا ّيلعب ّأف ّالزمن ّلعنار ٯتكن
ّا١تستدامةّمنّخبلؿّٖتقيقّا١تؤسسةّّويتجلىا١تستدامة،ّ ّالتنافسية دورّعنارّالزمنّأوّالتوتقيتّتقبلّٖتقيقّا١تيزة

ّوأحقّّ ّا١تستدامة، ّالتنافسية ّيفلؤلسبقيةّيفّٖتقيقّا١تيزة ّا١تيزةّّستغبلؿاالّيتها ٢ّتذه ّالاانعة ّبافتها ّتقانونية بطريقة
ّكماّأفّتقدًنّأوّطرحّا١تؤسسة١ّتنتجاهتاّا١تتميزةّبا١تيزةّاستغبل٢توبافةّحاريةّٯتنعّٔتوجبهاّأيّجهةّثانيةّمنّ ا،

ّللغاية؛ّبلّأفّ ّمهمًا يدّوا١تناسبّاٞتّاالختيارالتنافسيةّا١تستدامةّيفّالوتقتّا١تناسبّوا١تكافّا١تناسبّيعتربّأمرًا
ّتنافسيةّمستدامةّحىتّمنّخبلؿّمنتجاتّ للزمافّوا١تكافّا١تناسبُتّٯتكنّيفّحدّذاتوّأفّ٭تققّللمؤسسةّميزة

ّكماّأنوّومعّمرورّالوتقتّو٘تُّ ياتّالسلمّيابحّاتقتاادمنّمنحٌتّا٠تربةّوٖتقيقّّاالستفادةكنّا١تؤسسةّمنّعادية؛
 جيدّمكلفّللمنافسُتّتقليدّا١تؤسسة.

تهاّبُتّعَّيّثقافةّا١تؤسسةّمنّجهة،ّومنّجهةّأخرىّٝتُّجتماععقيدّااليقادّبالتّّّي:جتماعالعقيد االت   1-3
دينّواٞتدارةّبالثقةّاليتّحققتهاّمع٤ّتيطهاّالعاـ،ّواليتّتكوفّنتاجّعبلتقاتّا١تؤسسةّمع٤ّتيطهاّالعاـّا١تورّّّوّالعمبلء

رورّالوتقت.ّإفّا١تؤسساتّاليتّلديهاّميزةّتنافسيةّيًاّتتطورّوتتغَتّٔتاجتماعوا٠تاص،ّىذهّالعبلتقةّا١تركبةّوا١تعقدةّ
ّ ّالقدرات ّمن ّالنوع ّىذا ّأساس ّعلى ّمبنية ّا١تدىّّوا١تواردمستدامة ّيف ّاألتقل ّعلى ّالتقليد ّعن ّٔتنأى ّتكوف تقد

 القاَت.
ّا١تيزةّّبب:غموض الس   1-4 ّ٘تلك ّاليت ّللمؤسسة ّالعارل ّاألداء ّتقليد ّمن ّا١تنافسُت ّيتمكن ّأف ّأجل من

عليهاّّاستنداتّاليتّسًتاتيجياالمة،ّالبد٢ّتمّمنّالتعرؼّعلىّا١تواردّأوّالقدراتّوا١تهاراتّأوّالتنافسيةّا١تستدا
ىذاّاألداء،ّلذلكّتلجأّا١تؤسساتّا١تالكة١ّتيزةّتنافسيةّمستدامةّٞتعلّالسببّأوّٚتلةّاألسبابّاليتّمكنتهاّمنّ

ّكآليةّمنّ ومبهماً،  Reedلياتّالعزؿ،ّوتقدّتقدـّريدّوديّفيلييبّ)آّضمنٖتقيقّميزهتاّالتنافسيةّا١تستدامةّغامضاًّ

and De Fillippiّالسبيبّوىي:ّالضمنية،ّالتعقيدّوالدتقة.ّضمّوغيقّالملتع(ّثبلثةّأسباب 
إفّا٠تاائصّالسابقةّالذكرّاليتّالبدّآللياتّالعزؿّأفّتتمتعّهباّلكيّتتمكنّا١تؤسسةّمنّٛتايةّميزهتاّ

تهاّبافةّمنفردة،ّبلّالبدّعلىّا١تؤسسةّأفّ٘تزجّبُتّىذهّا٠تاائص،ّديّمهمّؤتنافسيةّا١تستدامة،ّالّٯتكنّأفّتال
ّيفّٛتايةّميزهتاّالتنافسيةّا١تستدامة.ّاستفادةلكيّتستفيدّأكثرّمنهاّوٖتققّأتقاىّ

 أنواع آليات العزل -2
ّ ّنوعُت ّإذل ّالعزؿ ّآليات ّالعزؿّرئيسُتتنقسم ّآليات ّوىناؾ ّا١تنافسة ّعلى ّالقائمة ّالعزؿ ّآليات ّفهناؾ ؛

ّ.1ةّعلىّالعمبلءالقائم

                                                 
1
Yi-Pei Li, Yuh-Yuan Tsai, Op.cit. 
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علىّأساسّمقدرةّا١تؤسسةّعلىّٗتفيضّا١تنافسُتّّنافسيةّتقائمةٌّآلياتّالعزؿّالتّّّآليات العزل التنافسية: 2-1
أيّحركةّمنهمّلتقليدّميزهتاّالتنافسيةّا١تستدامة،ّعن٢ّّتاّألتقاىّحد٦ّتكن،ّوالزيادةّعلىّذلكّبتعجيزىمّوشلّّ

ّى ّوالًتكيز ّالتقليد، ّوتعقيدّصعوبة ّتعزيز ّأليّ طريق ّيكوفّعلىّضربّوكسر ّللتّّّنا ّتنفيذّعملية ّمنّخبلؿ قليد
ّتتبٍتّسًتاتيجيإ ّاليت ّا١تؤسسة ّعلى ّويستوجب ّا١تؤسسة، ّتقبل ّمن ّمتفوتقة ّومهارات ّموارد ّأو ّتقدرات ّتستغل ات

ّكبَت،ّواسعةّومعمّّ ّقةّجيداًّلظروؼّا١تنافسةّيفّالقطاع.آلياتّالعزؿّالقائمةّعلىّا١تنافسةّأفّتكوفّعلىّدراية
ّواإلبداعّّقدرات القائمة على اإلبداع:ال 2-2 ّالتطوير ّعلى ّمنّعائداهتا ّكبَتة تنفقّا١تؤسساتّتقدراتّمالية

منّجهةّّاالبتكاراتوإجراءّتعديبلتّعلىّا١تنتجاتّوالعملياتّوا٠تدمات،ّوتعتربّالعبلتقةّبُتّالتطويرّوتسويقّ
ّيؤد ّالتقليد ّأف ّمن ّالرغم ّوعلى ّجيداً، ّكبَتة ّا١تتفوؽ ّالعارل ّأوّواألداء ّالتكنولوجيا ّتقادة ّربح ّميزة ّتآكل ّإذل ي

ّ ّمع ّالتعامل ّمت ّإذ ّتكنولوجيًا ّالرائدة ّمنّّاالبتكاراتا١تؤسسات ّمستمرة ّسلسلة ّمن ّواحد ّكعنار الفردية
واليتّٖتققّميزهتاّالتنافسيةّا١تستدامةّعلىّأساسّالتكنولوجياّأفّّٯتكنّللمؤسساتّالرائدةّتكنولوجياًّ،ّاالبتكارات

يفّالربحّالناتجّعنّنشاطّّختبلؼ،ّويستمرّاالاالبتكاراتلكّاألرباحّمنّخبلؿّا١تزيدّمنّتستجيب٠ّتسائرّت
ّطويّواالبتكاراالبداعّ ّجيداًّلفًتة ّلة ّذلكّأف ّلبلبتكار، ّبُتّّ ّاألداء ّالتجانسّيف ّيفّٖتقيقّعدـ ّىامة مسا٫تة

 سة.ا١تؤسسات،ّوتعتربّىذهّاآلليةّواحدةّمنّأنواعّاآللياتّالقائمةّعلىّأساسّا١تناف
ةّللتغَتاتّالتنافسيةّاستجاباتّاسًتاتيجيةّىيّالقدرةّعلىّالشروعّيفّستجابسرعةّاالّة:ستجابسرعة اال 2-3

دىّيّؤحرؾّاألوؿ،٦ّتاّتأوّالبيئية،ّا١تؤسساتّاليتّتستجيبّبسرعةّللتغَتاتّالبيئيةّٯتكن٢ّتاّاٟتاوؿّعلىّمزاياّا١ت
حققّذلكّمنّخبلؿّمعلوماتّمتفوتقةّحوؿّالسوؽ،ّإذلّٖتقيقّا٢تيمنةّعلىّالسوؽّيفّوتقتّمبكر،ّوٯتكنّأفّيت

ّالتّّ ّا١تيزة ّيف ّتساىم ّأف ّشأهنا ّمن ّاليت ّالتكلفة ّومزايا ّتقيمة ّوموارد ّا١تستدامة، ّسرعةّأنافسية ّذلك ّإذل ضف
ّالسماتّستجاباال ّعلى ّالًتكيز ّخاوصية ّومن ّوا٠تربة، ّا١تكتسبة ّاإلدارية ّا١تهارات ّمن ّالضمنية ّعن ّالناشئة ة،

وؽ،ّألفّا١تهاراتّاإلداريةّوالعملياتّالبلزمةّلتحقيقّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيتمّتطويرىاّمنّا٠تاصةّلتغَتّالس
ّاال ّاالستجابخبلؿ ّيف ّالسرعة ّوتنشأ ّالسريعة، ّوالتعقدّستجابة ّا١تؤسسة ّيف ّا١تتأصلة ّللمهارات ّطبيعي ّكنتاج ة

 ي.جتماعاال
حّالتجاريّللمنتجاتّوا٠تدماتّا١تسوتقةّمنّتقبلّسويقيةّيفّالنجّاتساىمّالقدراتّالتّّّسويقية:القدرات الت   2-4

،ّوتعرؼّالقدراتّالتسويقيةّعلى1ّا١تنافسةّاشتدادبا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّمعّزيادةّّوّاالىتماـا١تؤسسة،ّوتقدّزادّ
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ّأهنّّ ّلتلبية ّا١تؤسسة ّوموارد ّا١تهارات ّاٞتماعية، ّا١تعرفة ّلتطبيق ّا١تتكاملة ّالعمليات ّو٘تكُتّاحتياجاتا؛ ّالسوؽ،
ّالتسويقيةّ ّوتنعكسّالقدرة ّا١تتطلباتّالتنافسية، ّألجلّمواجهة ّللمنتجاتّوا٠تدمات، ّتقيمة ّمنّإضافة ا١تؤسسة
ّالعبلمةّ ّعلىّمنتجاتّوخدماتّا١تنافسُتّيفّالقطاعّوبناء ّوخدماهتا ّمنتجاهتا ّعلىّ٘تييز ّيفّمقدرهتا للمؤسسة

القويةّأفّتتبعّسياسةّاألسعارّا١ترتفعةّٔتاّيسمحّالتجاريةّالناجحة،ّوٯتكنّللمؤسسةّمنّخبلؿّالعبلمةّالتجاريةّ
قّالقدراتّالتسويقيةّمنّخبلؿّالتكاملّبُتّا١تواردّوالعبلتقاتّز،ّوتتحقّّتهاّواٟتفاظّعلىّاألداءّا١تتمي٢ّّتاّبتعزيزّرْتيّّ

١تنتجاتّتقنياتّالتسويقّلتعديلّاّاستخداـالتسويقية،ّإذّتستندّا١تواردّعلىّرصيدّالعبلتقاتّالتسويقيةّللمؤسسةّب
ّوبالتارلّتعتربّالقدراتّ ّيفّالسوؽ، ّومؤكدة ّنتيجةّأليّتغَتاتّمتوتقعة أوّإطبلؽّمنتجاتّأوّخدماتّجديدة

 التسويقيةّمنّمبلمحّعناصرّالغموضّيفّالسبيبةّواإلعجازّاليت٢ّتاّدورّفعاؿّيف٧ّتاحّآلياتّالعزؿ.
يةّاتقتاادبلءّىيّعبارةّعنّحواجزّآلياتّالعزؿّالقائمةّعلىّالعمّّآليات العزل القائمة على العمالء: 2-5

ىناّينابّعلىّاٟتفاظّّسًتاتيجياالالعبلمةّالتجاريةّمنّتقبلّا١تستهلكُت،ّوالًتكيزّّاختيارونفسيةّمرتبطةّبقراراتّ
منّاٟتواجزّاليتّٖتدّوتعيقّالعبلمةّالتجاريةّالبديلة،ّبيدّأفّتطبيقّآلياتّّاالستفادةعلىّمكانةّمتفوتقةّمنّخبلؿّ

ّالقائمة ّّالعزؿ ّمنّا١تدراء ّيتطلب ّجيدًّّالتنفيذينعلىّالعمبلء، ّواسعة ّوتطورّمعرفة ّلسلوؾّا١تستهلك ّومعمقة ا
وٖتديدّماّيريدهّالعميلّوإجراءّعملياتّتقييمّّاحتياجاتوبعدّتلبيةّّاالستهبلكيومعرفةّنفسيتوّوسلوكوّّاحتياجاتو

،1ّتًا٢ّتذهّالرغباتاستجابتّداخلّا١تؤسسةّإذلّأينّتتجوّرغبتوّيفّا١تستقبل،ّوتكييفّالعملياّوّماّيرغبوّالعميل،
اّاستغبل٢تىذهّالرغبةّا١تستقبليةّٯتكنّأفّتشكلّسوؽّجديدةّيفّا١تستقبل،ّوفرصةّٙتينةّللمؤسسةّلوّتتمكنّمنّ

مثالياً،ّ٭تقق٢ّتاّذلكّاألسبقيةّيفّدخوؿّذلكّالسوؽّو٭تقق٢ّتاّاألر٭تيةّيفّٖتضَتّنفسهاّللسوؽّاٞتديدّّاستغبلالًّ
 يفّتعظيمّأرباحها.ٔتاّيساىمّ

ىذاّالنوعّمنّآلياتّالعزؿّيتضمنّتكاليفّالتحويلّوتكاليفّّآليات العزل المتعلقة تكلفة المشتري: 2-6
التقييمّاليتّيتحملهاّالعميل،ّويقادّبتكلفةّالتحويلّوالتقييم؛ّالتكلفةّاليتّيتحملهاّالعميلّيفّحالةّتغيَتّا١توردّ

ا١تؤسسةّاليتّيتعاملّمعهاّأوّتكلفةّتقييمّّاختيارييموّللمؤسساتّبغيةّا٠تاصّبوّوالتكلفةّاليتّيتحملهاّأثناءّتق
ّالتقييمّّواختيار تستوجبّبذؿّوتقتّوجهدّّواالختيارا١تنتوجّأوّا٠تدمةّاليتّٖتققّلوّأعلىّعائد،ّإذّأفّعملية

ّإذّأفّعمليةّالتقييمّ اتّالكبَتة،ّيفّحالةّا١تؤسسّواالختياروٖتملّتكاليفّمالية،٦ّتكنّأفّتكوفّعاليةّجيداً،
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ّهباّمؤسساتّأخرىّلااحلّا١تؤسسةّالعميل،ّوىذاّماّ٭تُّ ّكبَتة،ّوبالتارلّيفّحالةّتغيَتّا١تؤسسةّمّّتقـو لهاّتكلفة
 ة.ففهاّتكلفةّمضاعللمؤسسةّا١توردة٢ّتاّمنّتقبلّفإفّذلكّيكلّّ

يفّّااّيعتربّأمرًّإفّبناءّعبلتقةّجيدةّمعّالعمبلءّاٟتفاظّعليهّآليات العزل المرتبطة بالعالقة مع العمالء: 2-7
ّالثقةّبُتّالعميلّغايةّاأل٫تية،ّحيثّأفّتَّ ّلبناء ّيعتربّتقاعدةّمهمة كرارّالتفاعلّالناجحّبُتّا١تؤسسةّوعمبلئها

ّا١تتنافسُتّ ّبُت ّالشرسة ّا١تنافسة ّظل ّويف ّللمؤسسة، ّالعمبلء ّوالء ّوتعزيز ّلبناء ّبذرة ّتعترب ّالثقة ّىذه وا١تؤسسة،
ّ ّالتسويق ّاجملاؿ ّيف ّالتنافس ّأصبح ّعلى ّمعوّّاالتقًتابيقـو ّشخاية ّتكوف ّتكاد ّعبلتقة ّوبناء ّالعميل ّمن أكثر

ّ"ّفكرّّانطبلتقا ّّومنّمبدأ ّنافس٤ّتليًا ّكلّما1ّ"شخاياًّّسوؽعا١تياً، ،ّالبدّعلىّا١تؤسسةّأفّتكوفّيقظةّعلى
البعيد،ّ٭تدثّيفّأ٨تاءّالعادل،ّمنّتطوراتّيف٣ّتاؿّصناعتهاّويفّباتقيّالقطاعاتّاألخرىّذاتّالتأثَتّالقريبّّو

القويّوالضعيفّعلىّتقطاعّا١تنافسةّا٠تاص،ّذلكّأنوّمعّالتطورّالعلميّوالتكنولوجيّوالعو١تةّأصبحّأيّتطورّيفّ
ّطويبلًّ ّمنّالعادلّالّيستغرؽّوتقتًا ّتعيّأيّمنطقة ّمثّبعدما ّأوّعلىّاألتقلّيالّتأثَته، ّالتطور ّيالّىذا ّإما ،

ذلكّيفّتقويةّمكانتهاّالتنافسيةّعلىّا١تستوىّاحملليّأوّعلىّا١تؤسسةّوتفهمّماّ٭تدثّعا١تيا٬ًّتبّأفّتستفيدّمنّ
ّعلىّ ّكلّىذا٬ّتبّأفّيتبعّببناءّعبلتقةّتسويقيةّتقـو الشخايّالذيّيثمرّفهمّّاالتقًتابمستوىّسوؽّا١تنافسة،

 خاصةّمعو.شبوّإالّمنّخبلؿّعبلتقةّّيتأتىعميقّللعميل،ّوذلكّالّ
ّكيفيةّٛتايةّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّ ىيّتقضيةّيفّغايةّاأل٫تيةّبالنسبةّللمؤسسة،ّوآللياتّالعزؿّدورّإف

ّّاؿٌّوفعّّّمهمّ  ّ ّأف ّذلك ّاٟتماية، ّىذه ّٖتقيق ّا١تيزةّاستداميف ّعن ّالناجم ّا١تتفوؽ ّاألداء ّجراء ّا١تكتسبة ّالعوائد ة
ّمرتبطٌّ ّا١تستدامة، ّمنّالتنافسية ّالتقليد ّمن ّا١تستدامة ّالتنافسية ّا١تيزة ّٛتاية ّعلى ّا١تقدرة ّيفّّٔتدى ّا١تنافسُت تقبل

القطاع،ّوٕتدرّاإلشارةّىناّإذلّأفّآلياتّالعزؿّالقائمةّعلىّالعمبلءّتعتربّأكثرّفعاليةّمنّآلياتّالعزؿّا١تنافسُت،ّ
ّيعٍتّإ٫تاؿَّ ّالبدّّّغَتّأفّىذا ّوإ٪تا ّاألخَتة ّتتميزّّىذه منّأفّتسعىّا١تؤسسةّيفّالبحثّعنّتوليفةّمناسبة٢ّتا

خرىّاليتّالبدّأفّتتوفرّيفّآلياتّالعزؿ،ّٔتاّٯتكنهاّمنّضربّوكسرّأي٤ّتاولةّبالغموضّالسبيبّوا٠تاائصّاأل
 لتقليدّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّا٠تاصةّهبا.
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 خالصــة الفصــل:

ّأوّالسّّ ّا١تستدامةّوتوضيحّا١تراحلّالتارٮتية ّالتنافسية ّا١تيزة الذيّأفرزّّارٮتيّّياؽّالتّّبعدّالتطرؽّإذلّمفهـو
ّ ّا١تيزة ّوالتّّظهور ّا١تستدامة، ّأىمّّالتنافسية ّإذل ّبنائهاّّطرؽ ّوكيفية ّا١تستدامة ّالتنافسية ّا١تيزة ّماادر عناصر

ّأوّالدفاعّعليها،ّماّسًتاتيجياإلاتّاليتّتسمحّبتحقيقهاّو٥تتلفّسًتاتيجياإلّو اتّاليتّتعتمدّيفّاٟتفاظّعليها
فسيةّا١تستدامة،ّوتقدًنّمعلوماتّحوؿّا١تيزةّيؤوؿّدوفّتقليدىاّوكشفّاألسرارّاليتّتقفّوراءّٖتقيقّا١تيزةّالتنا

يفّالفالّاألوؿّنتناوؿّيفّالفالّّسًتاتيجياإلّالذّكاءالتنافسيةّا١تستدامةّيفّالفالّاٟتارلّوبعدّالتطرؽّلنظاـّ
ّكيفّٯتكنّمنّخبلؿّنظاـّ ّالذّكاءثرّنظاـّّؤقيقّميزةّتنافسيةّمستدامةّوكيفّيٖتّسًتاتيجياالّالذّكاءالبلحق،

ّةّا١تستدامة.مةّعلىّٖتقيقها١ّتيزهتاّالتنافسيّّيفّا١تنظّّّجيسًتاتياإل
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  تمهيــــــد:

ّا١تنظمةّبشقّّّااالتا١تعلوماتّواالتّّطورّالرىيبّلتكنولوجياّيفّظلّالتّّ ّالداخليّّأصبحّبيئة ّوا٠تارجيّّّيها
ّبافةّمستمرةّفرضّعلىّا١تنظماتّالعملّعلىّٖتقي قّالتكيفّوالتأتقلمّمعّىذهّالتغَتاتّوإالّفإفّتشهدّتطورًا

ا١تنافسةّّاشتدادىذهّالتغَتاتّالبيئةّلكنّتكوفّيفّصاحلّا١تنظمة؛ّبلّسوؼّهتددىاّيفّبقائها،ّومعّّانعكاسات
ّّو ّعلىّٖتقيقّالسبقّوالتفوؽّيف٣ّتاؿّاستمراّرأدركتّا١تنظماتّأفّبقائها ّيفّالسوؽّأصبحّمرىوفّٔتقدرهتا يتها

ّلذلكّسع ّكلّا١تنظعملها، ّوتكوفّمادرّّاتمت ّعنّا١تنافسُتّمنّجهة ّ٘تيزىا ّمستدامة، ّتنافسية ّميزة لبناء
يةّيفّنفسّالوتقت،ّغَتّأفّٖتقيقّا١تنظمةّأيّمنظمة١ّتيزةّتنافسيةّمستدامةّليسّباألمرّستمراّرلتحقيقّالبقاءّواال

يةّوالثقافةّالتنظيميةَّّتياىجّالتسا١تمكنّوا١تتاحّلكلّا١تنظمات،ّذلكّأفّٖتقيقهاّيتطلبّٚتلةّمنّاألساليبّوا١تن
ّبإمكاهن ّيابح ّلكي ّوتقت ّتأخذ ّتنافسيّّّامتبلؾّااليت ّثقافةّميزة ّببناء ّا١تنظمة ّتقـو ّأف ّالبد ّْتيث ّمستدامة، ة

ّبدورهّيتحققّمنّّادومتجدّّّافريدّامادّرّتنظيميةّتقائمةّعلىّاإلبداعّوتقائمةّعلىّا١تعرفةّاليتّتعترب للتفوؽّوىذا
ضافةّإذلّعنارّاٟتمايةّواألمنّوالتأثَتّعلىّالبيئةّالتنافسيةّاإل١تاّ٭تدثّيفّالبيئةّالتنافسية،ّبّخبلؿّاليقظةّالدائمة

ّكلّىذهّالعناصرّسوؼّنتطرؽ٢ّتاّبالتفايلّيفّ ّعلىّالنحوّالتارل:ّّّةالثبلثّا١تباحثٔتاّ٭تفظ٢ّتاّالتفوؽ،
ّ

مساعدة المنظمة في  ي  قتصاداال الذ كاءالمبحث األول: بيئة المنظمة وكيف يمكن إلدارة المعرفة و 
 التعامل مع بيئتها

 الميزة التنافسية المستدامة وتعزيز المبحث الثاني: دور إدارة المعرفة في تحقيق
 الميزة التنافسية المستدامة وتعزيز في تحقيق ي  قتصاداال الذ كاءالمبحث الثالث: دور 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 التكيف مع بيئة المنظمة اإلستراتيجي في تحقيق الذ كاءأىمية المبحث األول: 

ّالنظاميّللمنظمةّا١تبٍتّعلىّأساسّأفّا١تنظمةّىيّّانطبلتقاًّ رّيف٣ّتموعةّمنّالنظمّاليتّتتأثرّوتأثّّمنّا١تفهـو
بقىّٔتعزؿّتأفّّاأفّا١تنظمةّىيّعبارةّعنّنظاـّمفتوحّالّٯتكن٢ّتّاعتبار،ّوعلىّوا٠تارجيّّّيهاّالداخليّّالبيئةّبشقّّ

نظمّإداريةّّالكتسابسعىّا١تنظماتّالرائدةّت،ّأوّبعيدةًّّكانتّتقريبةًّالبيئيةّاٟتاصلةّسواءٌّّوالتغَتاتعلىّالتطوراتّ
ّاال ّعلى ّمقدرة ّوأكثر ّمرونة ّأكثر ٬ّتعلها ّٔتا ّمركزىاّستجابتقوية ّعلى ّاحملافظة ّمن ّٯتكنها ٦ّتا ّالبيئية، ّللتغَتات ة

بيئةّا١تنظمةّوكيفّٯتكنّمنّخبلؿّلةّالتنافسي،ّلذلك٨ّتاوؿّيفّىذاّا١تبحثّالتعرؼّعلى٣ّتملّالعناصرّا١تكون
ّكنظامُتّإداريُتّمشكلُتّللنظاـّاألساسيّالذيّىوّتقتااداالّالذّكاءنظاميّإدارةّا١تعرفةّّو ،ّسًتاتيجياالّالذّكاءي

 الفرصّاليتّتتيحها.ّّّاستغبلؿالتأثَتّيفّىذهّالبيئةّٔتاّيتيحّللمنظمةّٕتنب٥ّتاطرىاّّو

 مةالمطلب األول: بيئة المنظ  

٫تاّالبيئةّالداخليةّوالبيئةّّ،بُتّالعلماءّوالباحثُتّيفّاإلدارةّعلىّأفّبيئةّا١تنظمةّتنقسمّلشقُتّٚتاعاىناؾّ
 ا٠تارجيةّللمنظمة.

 مةة للمنظ  أوال: البيئة الداخلي  

ّكانتّمتناسبةّمعّاإلمكانياتّالداخليةّللمنظمة،ّلذلكّاسًتاتيجيالّٯتكنّأفّتنجحّ اتّا١تنظمةّإالّإذا
البيئةّالداخليةّللمنظمةّعلىّّمةّأفّتكوفّعلىّدرايةّتامةّومعرفةّدتقيقةّببيئتهاّالداخلية،ّوتعرؼوجبّعلىّا١تنظ

ّلاياغةّ ّٖتتاجو ّما ّوفق ّوتغيَتىا ّعليها ّوالتأثَت ّفيها ّالتحكم ّا١تنظمة ّتستطيع ّاليت ّا١تركبات ّأو ّالعناصر أهنا
يةّٕتعلّمنهاّمنظمةّمتميزةّيفّأساليبّوطرائقّ،ّوتعطيّالبيئةّالداخليةّللمنظمةّتقدراتّو٦تيزاتّتنافستهااسًتاتيجي

 :1عملها،ّوتتشكلّالبيئةّالداخليةّللمنظمةّمنّثبلثّمركباتّرئيسية،ّوىي
 الهيكل التنظيمي   -1

ا١تكوناتّاألساسيةّللبيئةّالداخليةّللمنظمة،ّويعرؼّا٢تيكلّالتنظيميّعلىّأنو؛ّّيعتربّا٢تيكلّالتنظيميّمن
ّأ ّوتوزيع ّللابلحيات ّعمودي ّوا١تسؤولياتّتوزيع ّاألدوار ّتوزيع ّويتم ّللتنسيق، ّوآليات ّللمسؤوليات فقي

ّوٖتديدّشبكاتّ ّوىكذاّّوانسيابّاالتااؿوالابلحيات ّواإلدارية، ّالتنظيمية ّا١تستويات ّبُت٥ّتتلف ا١تعلومات
ّب ّالفرد ّمستوى ّإذل ّوصواًل ّوالفرعية ّالرئيسية ّاإلدارات ّا٢تياعتباّرتتشكل ّىذا ّضمن ّمعينة ّلوظيفة ّشاغبًل كلّه

                                                 
،ّالطبعةّاألوذل،ّدارّوائلّللنشرّوالتوزيع،ّ: منظور منهجي متكاملاإلستراتيجيةاإلدارة ٤تمدّصبحيّإدريس،ّّالغاليبّووائلطاىر٤ّتسنّمناور1ّّ

 .ّبالتارؼ.283،ّص:2006ّعماف،ّ
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ّالتغَتاتّ ّاألوؿ: ّليليبّمتطلباتّأمرينّمهمُت؛ التنظيمي.ّإفّالتطورّاٟتاصلّيفّأشكاؿّا٢تياكلّالتنظيميةّجاء
اٟتاصلةّيفّالبيئةّا٠تارجية،ّوماّتبعّذلكّمنّضرورةّتبٍتّىياكلّتنظيميةّأكثرّمرونةّيفّالبيئاتّغَتّا١تستقرة،ّأوّ

ّ ّواألتقل ّنسبيًا ّا١تستقرة ّالبيئات ّيف ّآلية ّااضطرابًّىياكل ّتستجيب ّتغيَتات ّإجراء ّضرورة ّالثاين: ّت١تتطلبا،
داتّمنّخبلؿ٣ّتموعةّمنّاحملدّّّاٞتديدةّٔتاّيستوجبّٖتقيقها،ّوٗتتارّا١تنظماتّا٢تيكلّالتنظيميّّّتاسًتاتيجياإل

أنواعّّىمّّا١تتبناةّمنّتقبلها،ّونذكرّىناّأّةسًتاتيجياإلّوتتعلقّبنوعّوطبيعةّا١تنظمةّوحجمهاّوالقطاعّالذيّتعملّفيوّ
ّا٢تياكلّالتنظيمية.ّ

 البسيط نظيمي  الهيكل الت   1-1
مّا٢تيكلّالتنظيميّالبسيطّا١تنظماتّذاتّاٟتجمّالاغَتّواليتّتدارّمنّتقبلّمديرّيشرؼّعلىّعددّبلئِّيُّ

حملدوديةّا٠تياراتّا١تتاحةّأماـّا١تنظمةّيفّ منّاألفرادّعادةّماّيكونوفّمتخااُتّيفّأوجوّالعملّا١تختلفة،ّونظراًّ
خطوطّاإلنتاجّأوّالذىابّإذلّأسواؽّعديدةّيتطلبّتغيَتّىذاّالشكلّمنّا٢تياكلّّازديادطارّىذاّا٢تيكل،ّفإفّإ

ّالتنظيميةّبأشكاؿّأخرى.
 الوظيفي الهيكل التنظيمي   1-2

ّكبَتةّرغمّمّبلئِّيُّ ىذاّالنوعّمنّا٢تياكلّالتنظيميةّا١تنظماتّمتوسطةّاٟتجمّاليتّتنتجّمنتجاتّبينهاّعبلتقة
تّاإلنتاج،ّغَتّأفّىذهّا١تنتجاتّعادةّماّتقعّيفّإطارّصناعةّواحدة،ّويقسمّالعملّيفّىذاّالنوعّتعددّخطوا

،ّالتسويق،ّالتمويل،ّا١تواردّالبشريةّوغَتىاّوتنسقّاإلدارةّجكاإلنتّامنّا٢تياكلّعلىّأساسّالتخاااتّالوظيفية؛ّّ
ا١تنظمةّاليتّتتبٌتّىذاّالنوعّمنّا٢تياكلّّالعلياّالعملّمنّخبلؿّوجودّاإلداراتّالوسطىّالوظيفية،ّلذلكّتستطيع

 أكثرّمنّا٢تيكلّالتنظيميّالبسيط.ّةسًتاتيجياالّخياراتتوسعّمنظورّ
 الهيكل القطاعي   1-3

ّ ّا٢تياكل ّمن ّالنوع ّبلئِّيُّىذا ّيفّم ّعديدة ّإنتاج ّخطوط ّفيها ّتوجد ّاليت ّاٟتجم ّالكبَتة ّا١تنظمات عمل
التّوا١تعداتّالكربى،ّوعادةّوكمياوية،ّصناعةّالسياراتّواآلصناعاتّبينهاّعبلتقاتّرابطةّمثلّالاناعاتّالبًّت

ّماّيكوفّالعاملوفّيفّا١تنظماتّاليتّتعملّوفقّىذاّا٢تيكلّمتخااوفّوظيفياًّيفّإطارّمنتجاتّوأسواؽ٥ّتتلفة.
 ةجيستراتي  اإلالهيكل التنظيمي لوحدات األعمال  1-4

ّالنوعّمنّا٢تياكلّىوّتغيَتّوتنويعّيفّإطارّا٢تي كلّالتنظيميّالقطاعي،ّوىناّوحداتّاألعماؿّيعتربّىذا
ىيّتقطاعاتّأو٣ّتموعاتّمنّالقطاعاتّمتكونةّمنّمنتجاتّوأسواؽّمستقلةّوغَتّمًتابطةّتعطيّّةسًتاتيجياال

٢ّتذهّالقطاعاتّمسؤولياتّأساسيةّوسلطاتّإداريةّمستقلةّتسمح٢ّتاّبالتارؼّوفقّبيئتهاّا٠تاصةّهبا.
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 الهيكل المصفوفي   1-5
تّبيئةّمتغَتةّومضطربةّومعقدةّ٭تتاجّا٢تيكلّالتنظيميّإذلّمرونةّعالية١ّتواجهةّىذاّاألمر،ّيفّلتلبيةّمتطلبا

ّومّاالستقرارحُتّيفًتضّأفّيكوفّ ّمهمًا طلبّأساسيّيعطيّالتفوؽّيفّاألداءّواإل٧تاز،ّولغرضّاٞتمعّعنارًا
اكل،ّحيثّيتمّفيوّدمجّمرفّبُتّبُتّىذينّاألمرينّا١تتناتقضُت،ّفقطّطورتّمنظماتّاألعماؿّىذاّالنوعّمنّا٢تي

ّبشكلّ ّالتخااية ّالوظيفية ّوكذلكّاألنشطة ّبشكلّمشروعاتّمستقلة، ّاألتقساـ ٣تاالتّعملّالقطاعاتّأو
إداراتّوظيفيةّوىناّفإفّالعاملُتّٯتكنّأفّيكونواّٖتتّإدارةّأكثرّمنّمديرّيسهلّىذاّالنوعّمنّا٢تياكلّتطويرّ

ّمنها.ّاالنتهاءَتةّوفقّاٟتاجةّإلنشائهاّوزوا٢تاّبعدّوتنفيذ٥ّتتلفّالربامجّوا١تشروعاتّالكب
 بكي  الهيكل الش   1-6

ةّستجابمنّا١ترونةّوا١تبادرةّلغرضّاالّلبلستفادةّيفّإطارّىذاّا٢تيكلّٖتاوؿّا١تنظمةّتاغَتّىيكلهاّالتنظيميّّ
ّواال ّالتكلفة ّخفض ّعلى ّالقائمة ّوا١تنافسة ّاٞتديدة ّسريستجابللتقنيات ّبشكل ّالزبائن ١ّتتطلبات ّومتواصل،ّة ع

ّالنوعّمنّا٢تياكلّعلىّالتعاتقدّمعّجهاتّخارجيةّو٤تددة،ّٖتددّحسبّأداءّ وتعتمدّا١تنظماتّاليتّتتبٍتّىذا
ّاٞتهاتّ ّىذه ّمع ّالعبلتقات ّتنسيق ّعلى ّعملهم ّيرتكز ّفيو ّوالعاملُت ّالتنظيمي ّا٢تيكل ّفإف ّوىنا ّاٞتهات تلك

ّاهتاّا١تختارة.اتيجياسًّتوإداراهتاّبشكلّٖتققّأفضلّالنتائج١ّتنظمةّاألعماؿّّو
ّالهيكل الخليط 1-7

ّالنوعّمنّا٢تياكلّيالح١ّتنظماتّاألعماؿّالكبَتةّجيّّ ّكبَتة،ّوىوّىذا ّواليتّتوجدّفيهاّخطوطّإنتاج دًا
ّتعملّٖتتّمظلتهاّ ّاليت ّاألـ ّللمنظمة ّخاضعة ّأو ّتابعة ّفرعية ١ّتشاريع ّوشرعي ّتقانوين ّٕتميع ّما ّإذلّحد يشبو

ّتّبشكلّتآزرّبُتّالفروع.وسيطرهتاّوتوفرّىذهّا١تظلةّميزا
ّعلى الخاليا الهيكل المبني   1-8

طورّاٟتاصلّيفّأشكاؿّوأحجاـّا١تنظماتّوطبيعةّأعما٢تاّتقادّإذلّٖتو٢تاّمنّالشكلّا١تافويفّبسببّالتّّ
والشبكيّإذلّالشكلّالقائمّعلىّأساسّا٠تبليا،ّفا١تنظمةّا١تبنيةّعلىّا٠تبلياّتتكوفّمن٣ّتموعةّخبلياّمدارةّبفرؽّ

ّكلّخليّّيكىّقلةّواليتّتعملّيفعملّمست وبتناسقّمعّا٠تبلياّاألخرى،ّلتشكل٣ّتموعةّآلياتّّةّبشكلّمستقلّّل
ّتقاسمّا١تعرفةّوا٠ترباتّلغرضّإنتاجّا١تزيدّمنّ ّيعطيّا١تنظمةّإمكانية ّالتوليفّبُتّا٠تبليا ّإفّىذا عملّمفيدة،

ّوالتطويرّا١تستمر.ّإلبداع
ّ
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 ةالثقافة التنظيمي   -2
ةّوضعهاّبالتحليلّوالدراسةّنابعّيفّالبيئةّالداخليةّللمنظمة،ّوإشكاليّّّاأساسيّّّاةّمكونظيميّّتعتربّالثقافةّالتن

ّكثَتةّغَتّملموسةّتتشكلّمنهاّالثقافةّالتنظيمية،ّوتقدّٕتدّا١تنظماتّنفسهاّأماـّثقافةّتنظيميةّ ّكوهناّمفردات من
ّلتنفيذّفعاؿّلئل اتّا١تختارة.ّإفّالثقافةّالتنظيميةّ٘تثلّاإلطارّيسًتاتيجيكثرّفيهاّالتناتقضّوالّتعطيّدفعًاّحقيقيًا

القيميّواألخبلتقيّوالسلوكيّالذيّتعتمدهّا١تنظمةّيفّتعاملهاّمع٥ّتتلفّاألطراؼ،ّوىناؾّالعديدّمنّالتعاريفّ
،ّيفّإطارّالًتكيزّعلىّالبعضّمنّمفرداتّالظاىرةّأوّا٠تفيةّومعّذلكّفإنوّٯتكنّرؤيةّالثقافةّ تعطى٢ّتذاّا١تفهـو

ّواالبكوهن ّوا١تعتقدات ّالقيم ٣ّتموعة ّ٘تثل ّفًتاضا ّالسلوكية ّوا١تعايَت ّوالطقوس ّوالرموز والتقاليدّّواالتااالتات
واألعراؼّالسائدةّيفّمنظمةّماّْتيثّتعطي٢ّتذهّا١تنظمةّتفرداًّوخاوصيةّتقياساًّبا١تنظماتّاألخرى،ّلذلكّتعتربّ

ّأفّللمنظماتّثق افاتّتنظيمية٥ّتتلفةّوأفّىذهّالثقافاتّجاءتّمتأثرةّبامةّا١تنظمةّوىويتهاّا٠تاصة.ّمنّا١تعلـو
ّااستقرارًّالديناميكيةّوالثقافةّاألكثرّّللثقافةبالعديدّمنّالعواملّمثلّبيئةّاألعماؿّاليتّتوجدّفيهاّا١تنظمة،ّحيثّ

ّ ّّوّوفسًتاتيجياالمثّا١تدراء ّ٭تملوفّمنّتقيمّأساسية ّوما ّوأخَتًّاتّحوؿّافًتاضوالقادة خربةّّااألعماؿّوطبيعتها،
يرادّنشرىاّيفّإطارّا١تنظمة،ّوٯتكنّالقوؿّأفّىناؾّعبلتقةّوطيدةّّتبسلوكياالءّالقادةّو٦تارستهمّاليتّتتجسدّّؤى

ّإ٬تابيةّ ّتنظيمية ّثقافة ّبناء ّلذلكّٖتاوؿّمنظماتّاألعماؿ ّواألداءّيفّمنظماتّاألعماؿ، ّالتنظيمية بُتّالثقافة
ّ ّومدى ّالثقافة ّىذه ّتقوة ّهبّالتزاـٕتسدىا ّالعاملُت ّفإف ّلذلك ّبالقيمّّااشًتاكًّا، ّا١تنظمة ّأعضاء ّتقبل ّمن واسعًا

ّوتعززّفًتاضواال ّاٞتميع ّيفهمها ّمشًتكة ّتنظيمية ّثقافة ّمفردات ّيف ّغٌت ّتعٍت ّوالرموز ّوالطقوس ّوا١تعتقدات ات
تقبلّاألداء،ّوىكذاّفإفّاإلدارةّالعلياّللمنظمةّتسهرّدائمًاّعلىّأفّتكوفّالثقافةّالتنظيميةّراسخةّومفهومةّمنّ

ّبأفّا١تنظمةّترفعّشعاراتّالّ اٞتميعّبنفسّالدالالتّوا١تعاين،ّلكيّتكوفّغَتّمشوشةّومركبةّوالّتعطيّشعورًا
ّكانتّا١تنظمةّترفعّشعاراتّالنوعيةّأواًلّورضاّالزبوف،ّفإفّىذهّالشعاراتّيفًتضّأفّٕتسدىاّ تتوافقّوأدائها،ّفإذا

ّإذلّأرضّ ّوتنقلها ّالّتتعارضّمعها، ّا١تنظمة ّمنّثقافة ّكمفردة ّالتنظيمية ّإفّالثقافة ّكثَتة. الواتقعّمفرداتّعمل
ّكبَتةّللخياراتّ ّوتنفيذىا.ّةسًتاتيجياالمكوناتّالبيئةّالداخليةّللمنظمةّذاتّأ٫تية

 الموارد -3
ةّوتقاعدةّتستندّعليهاّخياراهتاّمهمّّّةسًتاتيجيإ٘تثلّمواردّا١تنظمةّبشقيهاّا١تلموسةّوغَتّا١تلموسةّعناصرّ

ّكُّاستغبل٢تاّأحسنتّالتعاملّمعّىذاّا١تواردّّووأدائهاّإذاّم لتحقيقّميزاتّوتقدراتّ٘تكنّا١تنظمةّمنّّءفاّبشكل
يةّا١تادّّّاالستثماراتوالتفوؽّعلىّا١تنافسُت،ّولكوفّا١تواردّمعطىّالّيأيتّمنّفراغّبلّيتطلبّالكثَتّمنّّاالرتقاء
عماؿّٕترىّعمليات،ّ٘تثلّا١توارد٣ّتملّماّ٘تلكوّفةّفإفّمنظماتّاألةّاليتّٖتتاجّإذلّزمنّطويلّوجهودّمكثّّوا١تعنويّّ
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ّتفعيلّ ّعلى ّللمنظمة ّالقدرة ّتعطي ّومعرفية ّوبشرية ّوطبيعية ّمالية ّومهارات ّوإمكانيات ّموجودات ّمن ا١تنظمة
ّيف٧ّتاحّا١تنظمةّوبقائهاّو٪توىاّيفّعادلّ ّمتميزًا خياراهتاّمنّخبلؿّأنظمةّإدارية٥ّتتلفة،ّوبالتارلّفإهناّتلعبّدورًا

ّكافّّاأل ةّاألنظمةّوا١تهاراتّوىيكلّعماؿ،ّوٯتكنّالنظرّللمواردّيفّإطارّواسعّجيدًاّحيثّأهناّٖتتويّأيضًاّعلى
ّكالعملياتّوالتسويقّوا١تاليةّوالبحثّ ا١تنظمةّوثقافتهاّباإلضافةّإذلّموجوداهتاّاليتّتنتشرّيفّإطارّإدارات٥ّتتلفة

ّ.ةسًتاتيجياالنظمةّالقدرةّعلىّتنفيذّفعاؿّللخياراتّوالتطويرّوأنظمةّا١تعلوماتّوغَتىا،ّواليتّتعطيّا١ت
ّإ٧تازّأىدافها ّمنّمتابعة ّوبالتارلّّوّإفّا١تواردّىيّاليتّ٘تكنّا١تنظمة ّيفّاجملتمعّالذيّتعملّفيو، رسالتها

١تعرفةّمواطنّالقوةّوالضعفّفيها،ّحيثّأفّّاستمرارٖتتاجّأفّتوضعّٖتت٣ّتهرّاإلدارةّلغرضّتقيمهاّوتثمينهاّب
للمنظمةّوبالتارلّفإفّاٟتديثّعنّّسًتاتيجياالةّتتطلبّمعرفةّمسا٫تةّىذهّا١تواردّبشكلّعاـّيفّاألداءّالضروّر
التنافسيةّىوّإرجاعّىذهّا١تزاياّإذلّا١تواردّوالقدراتّاليتّسا٫تتّيفّتشكيلهاّلذلكّتتجسدّأ٫تيةّا١تواردّّاا١تزايٖتليلّ
ّ:يفيماّيل
ّةّتساىمّيف٧ّتاحها؛ريّّمةّتقدراتّوكفاءات٤ّتّوتعطيّللمنظّّّ-ّّّّّ
ّّحتتيّ-ّّّّّ ّا٠تيارات ّعمل ّا١تنظمة ّّتاسًتاتيجياالّوإلدارة ّمن ّٯتكن ّٔتا ّا١توارد، ّىذه ّعلى اّاستغبل٢تا١تستندة

ّّأمثبًل؛استغبلالًّ
إفّالتحديدّالدتقيقّواٞتيدّللموارد٬ّتعلّإدارةّا١تنظمةّعلىّمعرفةّوإطبلعّتاـّبنقاطّالقوةّوالضعفّيفّىذهّّ-ّّّّّ
ّصحيحة.ّةاسًتاتيجي،ّوبالتارلّالقدرةّعلىّصنعّخياراتّا١توارد

 تصنيفات الموارد 3-1
التميزّبُتّا١تواردّوالقدراتّيفّإطارّعملّمنظماتّاألعماؿ،ّفقدّ٘تلكّا١تنظمةّالعديدّمنّّمنّالضروريّّ

وارد٤ّتدودة،ّلكنهاّالّتستطيعّإ٬تادّالقدرات،ّويفّنفسّالسياؽّفإفّبعضّا١تنظماتّ٘تلكّتقدراتّعاليةّٔتّا١توارد
ّمواردمواردّمتميزةّالّ٭تققّللمنظماتّبالضرورةّتقدراتّعالية.ّٯتكنّالنظرّإذلّّإفّامتبلؾوبالتارلّٯتكنّالقوؿّ

ّ ّمثل؛ ّملموسة ّموارد ّكوهنا ّإطار ّيف ّإطارىاّّا١تواردا١تنظمة ّيف ّويدخل ّملموسة ّغَت ّوموارد ّوا١تادية، ا١تالية
اّا١تعرفة،ّوأخَتاًّا١تواردّالبشرية،ّوٯتكنّأفّنوضحّمواردّا١تنظمةّيفّاٞتدوؿّالتكنولوجيا،ّالثقافة،ّٝتعةّا١تنظمةّوأ٫ته

ّالتارل:
ّ
ّ
ّ
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 موارد المنظمةح يوض  : 3الجدول رقم 
 المنظمة موارد 

ّبشرية غير ملموسةّملموسة 
 مالية؛ 
 ّالتكنولوجيا؛ 
 .ّمادية

ّ

 ٝتعةّا١تنظمة؛ 
 الثقافة؛ 
 .ّا١تعرفة

 رات؛ا١تها 
 ا١تعارؼ؛ 
 ّوالتعاوف؛ّاالتااؿإمكانية 
 .ّالتحفيز

،ّص:2006ّ:ّمنظورّمنهجيّمتكامل،ّالطبعةّاألوذل،ّدارّوائل،ّعماف،ّةستراتيجياالاإلدارة طاىر٤ّتسنّمناورّالغاليبّووائل٤ّتمدّصبحيّأدريس،ّّالمصدر:
299ّ.ّ

 

ذهاّومتابعةّتطورىاّيعتربّا١تواردّمنّتقبلّا١تنظمةّوٖتليلّفحصَّّإفّّ ّكبَتةّلذلكّيأيتّىذاّالتحليلّّاأمراًّ أ٫تية
ّكإدارةّاإلنتاجّوالعملياتّوإدارةّالتسويقّواإلدارةّ وا١تتابعةّشامبًلّجململّا١تواردّويف٥ّتتلفّأتقساـّوإداراتّا١تنظمة،

اردّبنقاطّا١تاليةّواحملاسبةّوإدارةّا١تواردّالبشريةّوإدارةّالبحثّوالتطوير،ّوينابّالتحليلّىناّعلىّمعرفةّىذهّا١تّو
تقوهتاّوضعفها،ّإفّمواردّا١تنظمةّيفّبعضّأجزائهاّتقدّتكوفّتقويةّأوّضعيفة،ّلكنّاٟتكمّالعاـّىوّالذيّيكوفّ
السائدّلكيّتقارفّا١تنظمةّنفسهاّبا١تنظماتّاألخرىّاليتّتعملّيفّنفسّالقطاعّوتعتربّمنافسة٢ّتاّوتقارفّنفسهاّ

ّوتعطيّا١تنظماتّ ّيفّالفًتاتّا١تاضية، ّالتنافسية،ّّّماماًّاىتبنفسها ّىيّاليتّتشكلّتقاعدهتا ّكوهنا ّللموارد، كبَتًا
ّكانتّتتمتعّٔتا ّيلي:ّّوتزدادّأ٫تيةّا١تواردّإذا

ّتقيمةّتنافسيةّللمنظمة؛ّاأفّيكوفّا١توردّذّ-ّّّّ
ّأفّيتافّا١توردّبالندرةّالنسبية،ّووجودّموانعّ٘تنعّأوّتعرتقلّا١تنافسُتّمنّالوصوؿّإذلّنفسّا١تورد؛ّ-ّّّّ
ّٯتكنّتقليدّا١تواردّمنّتقبلّا١تنافسُت،ّوعلىّا١تنظمةّالعملّعلىّرفعّتكلفةّالتقليدّتقدرّا١تستطاع؛ّالّ-ّّّّ
ّا١توارد.ّستغبلؿأفّيكوفّلدىّا١تنظمةّمهاراتّوأساليبّعملّخاصةّومتميزةّالّ-ّّّّ
ستويات،ّلذلكّأسئلةّمواردّا١تنظمةّّتميعّأنواعهاّمدخبلتّٖتتاجهاّألداءّأفضلّعلى٥ّتتلفّا١تّاعتبارٯتكنّّّّّ

منّتقبيل،ّماذاّ٘تتلكّا١تنظمةّمنّموارد؟ّو١تاذاّ٘تتلكّىذهّا١توارد؟ّومىتّيفًتضّأفّ٘تلكّىذهّا١توارد؟،ّوكيفّٯتكنّ
ّمنّبناءّ ّٯتكنها ّبناءّإمكانياهتا،ّٔتا ّا١توارد؟ّٖتتاجّإذلّرؤيةّشاملةّودتقيقةّمنّتقبلّا١تنظمة١ّتتابعة أفّ٘تتلكّىذه

ّتكوفّأس ّتنافسية ّإفّتقاعدة ّمستدامة، ّتنافسية ّميزة ّالّّاستخداـّوّامتبلؾاسّتقويّومتُتّلبناء ١ّتواردىا ا١تنظمة
ّإمكانيّّ ّمن ّتريد ّما ّإذل ّمهاراتٍّيوصلها ّيتطلب ّذلك ّإذل ّباإلضافة ّاألمر ّلكن ّوتقدرات، لطريقةّّومعارؼَّّات

ةّحقيقيةّيفّبيئتهاّالتنافسية،٢ّتذهّا١تواردّتقيمّحاٟتاوؿّعلىّتوليفةّتقائمةّعلىّا١تزجّبُتّا١تواردّا١تتاحة،ّلكيّياب
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ّمنّ ّمتداخلة ّوشبكة ّمعقدة ّتركيبة ّوىيّ٘تثل ّعامة، ّتقدراتّتنظيمية ّببناء ّتقـو ّمواردىا ّا١تنظماتّيفّضوء إف
اإلجراءاتّوالعملياتّاليتّٖتددّفعاليةّوكفاءةّا١تنظمةّيفّٖتويلّمدخبلهتاّإذل٥ّترجات،ّإفّىذهّالقدراتّالعامةّ

ّكافية ّمساحات ّالراىنّّتعطيّا١تنظمة ّوتقتنا ّأصبحتّا١تنظماتّيف ّوتقد ّوالتنافسية، ّالسوؽ ّيف ّوا١تناورة للتحرؾ
ّكأىمّعنارّإلحداثّالتناسقّوٖتقيقّتوليفةّٯتكنّمنّخبل٢تاّبناءّتقدراتّتنافسيةّتقوية،ّوذلكّ تعتمدّعلىّا١تعرفة

ريّإذلّعملّالعملّاإلدكلّمكوناتّاّّانتقاؿماّيربرّظهورّماّيسمىّا١تنظماتّالقائمةّعلىّا١تعرفة،ّاليتّتتطلبّ
،ّوأصبحّأساسّالتفوؽّعلىّا١تنافسُتّٖتكموّتقدرةّمنظمةّاألعماؿّعلىّالتحسُتّوالتطويرّٯتتازّبا١تهارةّا١تعرفية

ّواإلبداعّوالتفوؽّا١تعريفّبكافةّعملياتو.ّواالبتكاروالتجديدّ

 مةة للمنظ  ثانياً: البيئة الخارجي  

ّالبيئةّا٠تارجيّّّاتساعَّإفّ تها،ّجعلّالعديدّمنّالباحثُتّينظروفّإليهاّمنّزوايا٥ّتتلفة،ّفَتىّةّومشوليمفهـو
البعضّأفّالبيئةّا٠تارجيةّىي٣ّتملّا١تكوناتّواألبعادّوالعناصرّاليتّتقعّا١تنظمةّٖتتّتأثَتىاّمنّخبلؿّالتعاملّ

ّالتعاملّعبلتقا ّالتأثَتّعليها،ّوتتشكلّمنّخبلؿّىذا تّسببيةّمركبةّا١تباشرّوغَتّا١تباشرّوليسّبإمكافّا١تنظمة
ّاال ّا١تستويات ّكافة ّيف ّاٟتاصل ّللتطور ّونظرًا ٥ّتتلفة، ّونتائج ّدالالت ّاالتقتاادتعطي ّالسياسية،ّجتماعية، ية،

ّاإلدارةّ ّمعو ّتتعامل ّأف ّيفًتض ّمعقدًا ّتركيبًا ّا٠تارجية ّالبيئة ّمفهـو ّمن ّجعل ّوا١تعرفية، ّالتكنولوجية الثقافية،
َتة،ّوأفّتطورّأساليبّوآلياتّتستطيعّمنّخبل٢تاّتبسيطّأوّالتعاملّمنظماتّاألعماؿّْتكمةّوباّةسًتاتيجياال

 تقراراتّمناسبة١ّتنظمةّاألعماؿ.ّّاٗتاذمعّالتعقيدّاٟتاصلّيفّىذهّالبيئةّلكيّيتمّ
ّتأكدّبيئيّعارلّأماـّمنظماتّالتّّّإفّسرعةَّ ّا١تكوناتّوالعناصرّيفّالبيئةّا٠تارجيةّأفرزتّعدـ غيَتّوكثرة

ّكماّأفّدرجةّالتعقيدّيفّالبيئةّتستدعيّاتّمبلئِّيتطويرّمنهجاألعماؿ،ّتطلبّمنهاّ مةّومناسبةّللتعاملّمعّالبيئة،
وجودّأساليبّتساىمّيفّتبسيطّىذاّالتعقيدّدوفّإخبلؿّيفّاحملتوىّالاحيحّوالفهمّاٟتقيقي١ّتكوناتّومؤثراتّ

ّ:1لنحوّالتارلالبيئةّا٠تارجية،ّوبافةّعامةّتقسمّالباحثُتّالبيئةّا٠تارجيةّإذلّتقسمُتّعلىّا
 ةة العام  البيئة الخارجي   -1

ّاالّّّّّ ّالبيئية ّالقطاعات ٣ّتموعة ّإذل ّالعامة ّا٠تارجية ّالبيئة ّيةتقتاادتشَت ّيةجتماعاال، ّالثقافية، السياسيةّ،
والتكنولوجيةّاليتّتعملّمنظمةّاألعماؿّيفّإطارىاّوتتأثرّفيهاّوتتبادؿّالتأثَتّمعها،ّويتفقّأغلبّالباحثُتّعلىّأفّ

ّتّالبيئةّا٠تارجيةّىي:مكونا

                                                 
 .ّبتارؼ.142،ّص:2004ّ،ّدارّا١تسَتة،ّ،ّالطبعةّاألوذل: إدارة جديدة في عالم متغيرإلستراتيجيةااإلدارة عبدّالعزيزّصاحلّبنّحبيتور،1ّّ
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 ةي  قتصادرات االالمتغي   1-1
الذيّٯتكنّأفّّوالعا١تيّّّاحملليّّّيّّتقتاادةّإذل٣ّتملّخاائصّوتوجهاتّالوضعّااليّّتقتااداتّاالتشَتّا١تتغَتّّ

ّالتنميةّ ّٓتطط ّا١تتالة ّا١تؤشرات ٣ّتمل ّا١تتغَتات ّىذه ّإطار ّٖتت ّينطوي ّكما ّاألعماؿ، ّمنظمات ّعلى يؤثر
ي،ّتقتااداتّا١ترتبطةّهبا،ّمنّالناتجّالقوميّاإلٚتارل،ّمعدؿّالدخلّاإلٚتارل،ّمعدؿّالنموّااليةّوا١ترتكّزتقتااداال

ّميزافّا١تدفوعاتّوا١تيزافّالتجاري،ّسياسةّ ّالطاتقةّاالستثمارمتوسطّدخلّالفرد، ّاألولية،ّماادر ّا١تواد ّأسعار ،
ّما ّكل ّإليها ّاالّويضاؼ ّوالتوجو ّوا١تالية ّالنقدية ّبالسياسات ّمرتبط ّفيهاّتاادتقىو ّتنشط ّاليت ّللدولة ّالعادل ي

ّيةّالعامةّيفّالعادل.تقتاادا١تنظمة،ّوحىتّاألوضاعّاال
 ة ي  جتماعرات االالمتغي   1-2

ةّالسائدةّواألعراؼّوالتقاليدّيّّجتماعناتّا١ترتبطةّبالقيمّاالكلّالعناصرّأوّا١تكوّّةّتضمّّّيّّجتماعا١تتغَتاتّاال
ّوىيّت ّللمجتمعّواألفراد، ّعلىّا١تنظمةّسواءًّؤثرّواألطرّاألخبلتقية ّعلىّفهمّّبدرجات٥ّتتلفة منّحيثّتقدرهتا

العمبلء،ّأوّمنّحيثّا١تواردّالبشريةّاليتّٖتالّعليهاّا١تنظمةّمن٤ّتيطهاّا٠تارجي،ّإفّ٪تطّالتغيَتاتّيفّاٟتياةّ
ّيرتبطّبذلكّمنّنفقاتّإلدامة ّاالستهبلؾّوما ّا١تنظماتّيفّفهمّأنشطة ّأماـ ّكبَتة ّٯتثلّإشكالية حياةّّالعامة

ّالسكانيةّوالدٯتغرافية.،ّيةجتماعاتّاالعتباّراألفرادّواجملتمعّوفقّاال
 ةة والقانوني  ياسي  المتغيرات الس   1-3

ّوالقانونيّّا١تتغَتاتّالسّّ ّاليتّتعملّفيهاّياسية ّالدولة ّأوّا١تكوناتّاليتّترتبطّبسياسة ّالعناصر ّتضمّٚتلة ة
ّالسي ّوالنظاـ ّالقوانُتّا١تنظمة،ّوكذلكّالتوجهاتّاإليديولوجية ّوتأثَتهّيفّرسم٥ّتتلفّالسياساتّوإصدار اسي،

ّاالستفادةالسياسيّوالقانوينّيعطىّإمكانيةّأكربّللمنظمةّّاالستقراراٟتاكمةّللعبلتقاتّبُتّا١تنظمةّو٤تيطها،ّإفّ
ّسياسيّوتقانوين٦ّتاّينعكسّاستقرارمنّالفرصّا١تتاحةّيفّالبيئة،ّوتقدّتكوفّعكسّىذهّاٟتالةّيفّحالةّعدـّوجودّ

ّ ّظل ّيف ّأنو ّإذل ّضف ّاألعماؿ، ّمنظمات ّتواجو ّعديدة ّالنظمّّاالنفتاحٔتخاطر ّيف ّوالدخوؿ ّالعا١تي والًتابط
ّكلّذلكّيكوفّلوّتأثَتّّوازديادالدٯتقراطيةّ اٟترياتّيفّاجملتمعّومنظماتّاجملتمعّا١تدينّوحقوؽّاإلنساف،ّّفإف

ّعلىّعملّا١تنظمة.
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّةالمتغيرات الثقافي   1-4

مهمّعلىّمنظماتّاألعماؿ،ّفنظاـّالتعليمّوا٠ترباتّا١تًتاكمةّوالقيمّّة٢ّتاّتأثَتٌّاتّالثقافيّّكذلكّىيّا١تتغَتّّ
ّ ّاجملتمعات ّوطبيعة ّواٞتماعي ّالفردي ّواٟتاضرّّواستعدادىاوالسلوؾ ّللماضي ّواٞتماعية ّالفردية ّوالنظرة للتغيَت

ّكلهاّتؤثرّعلىّمنظماتّاألعماؿّوتطورىاّا١تستقبلي. ّوا١تستقبل،
 ةت التكنولوجي  المتغيرا 1-5

كنولوجياّمنّالعواملّاألكثرّتأثَتاًّيفّالبيئةّا٠تارجيةّللمنظمة،ّحيثّأفّالتكنولوجياّتعطىّإمكانيةّتعتربّالتّّ
ّكماّأفّ ّواألفكارّاليتّطورتّأوّتتطورّيفّحقوؿّا١تعرفةّا١تختلفة، عالية١ّتنظماتّاألعماؿّيفّتطبيق٥ّتتلفّالعلـو

ّتعترب ّكتطبيقّللمعرفة منظماتّاألعماؿ،ّوتعطيّّالتنافسيّبُتّعاملّجيدّمهمّوحاسمّيفّالاراعّالتكنولوجيا
ّخفضّ ّخبلؿ ّمن ّومستمرة، ّدائمة ّبافة ّومنتجاهتا ّخدماهتا ّوٖتسُت ّتطوير ّيف ّمتميزًا ّرياديًا ّموتقعًا ا١تنظمة

ّا١تنتجات.ّالتكاليفّوتقليلّالوتقتّا١تطلوبّوٖتسُتّنوعيةّا٠تدماتّأو
 ة رفي  ة والمعرات المعلوماتي  المتغي   1-6

ّوانعكاسمهمةّأصبحتّتضاؼّنتيجةّالتطورّا١تعلومايتّوا١تعريفّّاثلّا١تتغَتاتّا١تعلوماتيةّوا١تعرفيةّأبعاد٘تُّ
ّاٟتارلّأصبحتّتورلّ ّيفّيومنا ّإفّا١تنظماتّالرائدة ّالتطورّعلى٣ّتملّأعماؿّا١تنظمة، كبَتّلعاملّّّاىتماـىذا

سميتهمّعماؿّا١تعرفة،ّذلكّأفّىذاّالنوعّمنّالعماؿّأصبحّا١تعرفةّوا١تعلومة،ّلذلكّظهرّماّأصبحّياطلحّعلىّت
ّّومنّخبلؿّا١تعرفةّاليتّٯتتلكهاّيفّتقدًنّخدماتّومنتجاتّمتميزةّومتّ،ساىوّاألس لمنافسُتّمنّخبلؿّلّفرة

ّ ّاليتّّواالبتكارالبحثّوالتطوير ّوالوصوؿّإذلّاألسرار ّدوفّتقليدىا ّواٟتيلولة واإلبداعّوتشفَتّمنتجاتّا١تنظمة،
ّنتّا١تنظمةّمنّٖتقيقّىذاّالتميز.مك
 البيئة الخارجية الخاصة -2

ّواليتّ ّعلىّعملياتّا١تنظمة، ّذاتّالتأثَتّا١تباشر ّٔتجملّالعناصر ّللمنظمة ّا٠تاصة ّا٠تارجية تتمثلّالبيئة
ّتوليَّ ّأف ّٖتقيقّأىداؼ٬ّتب ّيفّخدمة ّياب ّٔتا ّمعها ّالتعامل ّكيفية ّوفهم ّالتعرؼّعليها، ّبغية ّكبَتة، ّأ٫تية ها

ّمنّا١تنظ ّالبيئة ّمن ّا١تستوى ّىذا ّٖتليل ّمن ّينطلق ّالباحثُت ّمن ّالكثَت ّأف ّإذل ّىنا ّاإلشارة ّالضروري ّومن مة،
ّالاناعيةّّإتاىات ّللبيئة ّمشولية ّاألكثر ّالتحليل ّمن ّينطلق ّفالبعض ّالتعارض، ّوليس ّبالتكامل ّتتسم متعددة

ّالت ّوبيئتها ّا١تنظمة ّبُت ّا١تتبادلة ّالتأثَتات ّعلى ّمركزين ّالعملّوالتنافسية ّبيئة ّمن ّآخرين ّينطلق ّحُت ّيف نافسية،
الثالثّواألخَتّفقدّتركزّيفّّاالٕتاها٠تاصةّمنّخبلؿّتوضيحّمفرداتّىذهّالبيئةّمنّموردينّوعمبلءّوغَتىم،ّأماّ
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ّلتحليلّتقوىّا١تنافسةّوالذيّطرحّمنّتقبلّمايكلّبورتر،ّونوضحّ الثبلثّفيماّّاالٕتاىاتالنموذجّاألكثرّعمليًا
ّيلي:

 ة   ة والتنافسي  ناعي  الص  البيئة  2-1
ّشيوعَّ ّّإف ّا١تنافسة ّّوانفتاححالة ّالعا١تية ّّوازديادالبيئة ّإذل ّباإلضافة ّالعو١تة ّّاتساعظاىرة ّاستخداـ٣تاؿ

ّللمنافسةّّواالتااؿتقنياتّا١تعلوماتّ ّعلىّا١تفاىيمّاألساسية يفّالعارّاٟتديثّولدّضوابطّومفاىيمّجديدة
ّتقتااداال ّفقد ّوهبذا ّالتقليدية، ّالاناعيّّانتقلية ّالتحليل ّإذل ّالعاـ ّالبيئي ّالتحليل ّعلى ّالًتكيز ّمن التحليل

ّاٟتاليُتّ ّللمنتجُت ّما ّصناعة ّجاذبية ّدرجة ّٖتليل ّىو ّوا١تنافسة ّالاناعة ّبيئة ّٖتليل ّمن ّا٢تدؼ ّإف التنافسي،
ذهّالعواملّالرئيسيةّيفّىذهّالاناعة،ّوٯتكنّأفّتعرؼّىّحاّجوكذلكّلغرضّالتعرؼّعلىّعواملّالنوا١تتوتقعُت،ّ

ّبعلىّأهن ّمنّتقبلّاإلدارة، ّكبَتّعلىّالقراراتّا١تتخذة ّاليتّتؤثرّبشكل ّعواملّالنجاحّاٟترجة ّتتحكمّاعتباّرا ىا
تكوفّمتحكمةّيفّىذهّالعوامل،ّيفّحُتّّالناجحةبا١توتقعّالتنافسيّللمنظمةّداخلّالاناعة،ّلذلكّفإفّا١تنظماتّ

ّتكوفّا١تنظماتّالضعيفةّغَتّمتحكمةّفيها.
 المهمة    بيئة 2-2

ثرّوتتأثرّمباشرةّبعملياتّا١تنظمة،ّويفّمقدمتهاّا١توردين،ّّؤ٣تملّالعناصرّوا١تتغَتاتّاليتّتّتشملّبيئةّا١تهمة
ّإهناّٖتتويا١تنافسُت،ّالعمبلء،ّا١تقرضُت،ّأصحابّاألسهمّو٣تملّأصحابّا١تااحلّيفّا١تنظمة،ّأوّٯتكنّأفّنقوؿّ

ّمثلّبا١تنظمةّوأّارتباطًاعلىّالعناصرّاألكثرّ ىدافها،ّويطلقّبعضّالباحثُتّمسميات٥ّتتلفةّعلىّنفسّىذاّا١تفهـو
ّالبيئة:ّهملهاّىذتبيئةّالعملياتّأوّبيئةّاجملموعاتّالتنظيمية،ّوفيماّيليّعرض٥ّتتارّألىمّاألطراؼّاليتّتش

 العمالء 2-2-1
ّمنّحيثّاأل٫تي ّموتقعّالادارة ّا١تهاـ ّالقوىّاليتّتشكلّبيئة ّكافة ّبُت ّفالعميلّيفّهنايةّ٭تتلّالعمبلء ة،

علىّنتائجّا١تنظمة،ّوبالتارلّتقدرةّّيؤثراألمرّىوّمنّيقررّالشراءّمنّعدمو١ّتنتجاتّوخدماتّا١تنظمة،ّوذلكّماّ
ّاال ّعلى ّلدىّّستمرارا١تنظمة ّالشراء ّسلوؾ ّالسوؽ؛ ّٕتزئة ّىي؛ ّجوانب ّثبلث ّالعمبلء ّٖتليل ّويتناوؿ والنمو

ّستهلك.غَتّا١تشبعةّلدىّا١تّواالحتياجاتا١تستهلكّ
  المركز التنافسي   2-2-2

أساسياًّيفّصياغةّوتطويرّّإفّفهمَّ ّكماّأفّٖتليلّا١تنافسةّٯتثلّٖتدياًّّةاسًتاتيجيا١تنافسُتّيعتربّعامبلًّ فاعلة،
جوىرياًّلئلدارة،ّإفّا٢تدؼّاألساسيّمنّىذاّالتحليلّىوّمساعدةّاإلدارةّيفّتقيمّوفهمّشروطّا١تنافسةّومتطلباهتاّ
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ّاألمرّينطلقّمنّوبالتارلّإجّر اءّمقارنةّمعّا١تنافسُتّمنّجهةّومعّا١تنظمةّذاهتاّيفّفًتاتّزمنية٥ّتتلفة،ّإفّىذا
يفّإطارّالبيئةّالتنافسيةّّةسًتاتيجياإلا١تتاحة١ّتبادراتّا١تنظمةّّباالحتماالتمعرفةّواتقعيةّحالية،ّوكذلكّمنّالتنبؤّ

لمنظمةّوا١تنافسُت،ّيتضمنّبالدراسةّوالتحليلّاألبعادّاليتّتعملّفيها،ّوبشكلّعاـّفإفّٖتليلّالوضعّالتنافسيّل
ّ ّعمق ّالسوتقية، ّاٟتاة ّا١تزاياّّواتساعالتالية: ّوا٠تدمات، ّا١تنتجات ّتوزيع ّفاعلية ّوا٠تدمات، ّا١تنتجات خطوط

ّ ّبا١تنافسُت، ّيتعلق ّما ّوكل ّاإلنتاجية ّالطاتقة ّوالفروع، ّا١تواتقع ّوالًتويج، ّاإلعبلف ّفاعلية ّماهتاسًتاتيجيّوالسعرية،
ّهجةّوالبديلةّيفّحالةّحدوثّأيّتغَتاتّيفّالوضعّوالقائم.تا١تن
 العمالة والموارد البشرية 2-2-3

ٯتثلّعنارّالعمالةّوا١تواردّالبشريةّمكونًاّمهمًا١ّتاّلوّمنّتأثَتّعلىّطبيعةّعملها،ّذلكّأفّاٟتاوؿّعلىّ
ّبالنسبةّللم ّمهًما نظمةّيفّالنتائجّاليتّسوؼّٖتققها،ّويفّحسمّا١تواردّالبشريةّذاتّالتأىيلّالعارلّيعتربّعامبًل

ّواالحتفاظالاراعّمعّا١تنظماتّا١تنافسةّيفّالقطاع،ّلذلكّعلىّا١تنظمةّأفّتعتمدّسياسةّ٘تكنهاّمنّجذبّفعاؿّ
 ستلزمهاّطبيعةّاألداءّالفعاؿّألنظمةّا١تنظمة.يالعاليةّالتكوينّوالتأىيل،ّاليتّالبشريةّّبا١توارد

 الموردين 2-2-4
١توردينّمنّأبعادّبيئةّاألعماؿّاألساسيةّللمنظمة،ّحيثّأفّتقدرةّا١تنظمةّعلىّاٟتاوؿّعلىّا١توادّيعتربّا

ّا١توردين، ّنوعية ّعلى ّيتوتقف ّاإلنتاجية، ّالعملية ّإلدامة ّا١تناسب ّالزمن ّويف ّا١تطلوبة ّوالنوعية ّبالكمية ّالبلزمة
ّكانواّيقدموفّخدماتّالتوريدّباّو ّمعهمّوإذاّما فةّحاريةّأوّٞتميعّا١تنظماتّا١تتواجدةّيفّمضموفّالعقدّا١ترـب

ّا١توادّ ّعلى ّوٗتتلف ّمتميزة ّخاائص ّذات ّللمنظمة ّيوردوهنا ّاليت ّا١تواد ّكانت ّإذا ّوخاوصًا ّالتنافسي، السوؽ
ّا١تتواجدّيفّالسوؽّأوّاليتّتوردّللمنافسُت.

 تحليل القوى التنافسية  2-3

ّمعقدّوواسعّالنطاؽّوأفّالقياـ ّتمعّمعلوماتّمنّماادرّمتعددة،ّودراسةّّكوفّالبيئةّا٠تارجيةّمفهـو
ّكبَتة،ّفإفّىذاّاألمرّتقدّالّتقوىّعليوّإالّا١تنظماتّ ّكبَتّوموارد ّكبَتةّووتقتّوجهد ىذهّالبيئةّيتطلبّإمكانيات

ىذاّبالعديدّّيذِّفحَّالكبَتةّاٟتجمّواإلمكانياتّالكبَتة،ّإفّىذاّاألمرّتقدّالّتقوىّعليوّالعديدّمنّا١تنظمات،ّ
إذلّتطويرّٖتليلّعلميّلقوىّالبيئةّا٠تارجيةّمنّخبلؿّالبحثّعنّمعلوماتّوٖتليلّىذهّا١تعلوماتّّمنّالباحثُت

١تنظماتّاألعماؿ،ّحيثّيعدّىذاّالتحليلّمفيدّّةسًتاتيجياالحوؿّالقوىّاألساسيةّذاتّالتأثَتاتّعلىّا٠تياراتّ
ّوتقدّطرحتّالعديدّمنّالنماذجّلتحليلّتقّو ّاٟتجم، ىّا١تنافسةّيفّالثمانينياتّمنّللمنظماتّمتوسطةّوصغَتة
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وّبشكلّواسعّالنطاؽّيفّالاناعةّاستخدامالقرفّا١تاضي،ّويعتربّ٪توذجّمايكلّبورترّمنّأىمّتلكّالنماذجّوعممّ
ّكبَتةّلقوىّا١تنافسةّّأوالًّ ّمنّوجهةّنظرّبورترّفإفّمنظماتّاألعماؿ٬ّتبّأفّتعَتّأ٫تية ويفّا٠تدماتّالحقاً،

منظمةّاألعماؿ،ّوتقدّجسدّىذهّّةاسًتاتيجياصلةّيفّىذهّالقوى١ّتعرفةّتأثَتىاّعلىّومتابعةّتطويرّالتغَتاتّاٟت
ّالقوىّالتنافسيةّٓتمسةّتقوىّأساسيةّوفقّالشكلّالتارل:ّ

 

 نموذج بورتر لتحليل المنافسةيوضح : 18الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّالغاليبّووائلّالمصدر: ّدارّوائل،ّعماف،ّّطاىر٤ّتسنّمناور ّاألوذل، ّالطبعة ّمنظورّمنهجيّمتكامل، ّاإلسًتتيجية: ّاإلدارة ٤تمدّصبحيّأدريس،
ّ.270،ّص:2007ّ

 المطلب الثاني: تأثير إدارة المعرفة في البيئة الداخلية للمنظمة

ّاالىتماـّينظرّإذلّا١تعرفةّعلىّأهناّمادرّمهم٠ّتلقّالثروةّوٖتقيقّالتفوؽ،ّوىذاّماّأدىّإذلّتزايدّوتنامي
،ّوأشارّبيًتّدراكرّإذلّأفّعماؿّا١تعرفةّيشكلوف1ّبعملياتّا١تعرفةّوإدارهتاّداخلّا١تنظماتّيفّالسنواتّاألخَتة

كرّأنوّيفّحالةّتركيزّا١تنظمةّّادّراًّعلىّذلكّيرىّبيًتّاعتمادٜتسيّالقوىّالعاملةّيفّا١تنظماتّيفّوتقتناّاٟتاضر،ّّو
ّكبَتةّعلىّٖتسُتّأداءّعماؿّا١تعرفةّفإفّذلك ّكماّأصبحّينظرّإذلّا١تعرفةّعلىّمستوى2ّسوؼ٬ّتلبّلوّأرباح ،

                                                 
1
 Gabriel cepeda-carrion, Competitive advantage of knowledge management, encyclopedia of knowledge 

management, idea group reference, Tel-Aviv, 2006, p: 35. 
2
Kazuo Ichijo and Ikujiro Nonaka, Knowledge Creation and Management: New Challenges for Managers, 

Oxford University press, New York, 2007, P: 158. 
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ّا١تستدامة ّالتنافسية ّمادرّللميزة ّعلىّاألفرادّوالعملياتّوالتكنولوجيا،1ّا١تنظماتّعلىّأهنا ،ّمنّخبلؿّتأثَتىا
 وعلىّالبيئةّالداخليةّللمنظمةّٔتاّينعكسّعلىّأداءّا١تنظمةّوالنتائجّاليتّٖتققها.

 إدارة المعرفة على العاملينأواًل: أثر 

تؤثرّإدارةّا١تعرفةّعلىّالعاملُتّيفّا١تنظمةّبطرائق٥ّتتلفة؛ّْتيثّٯتكنّمنّخبلؿّإدارةّا١تعرفةّتوصيلّعمليةّ
ّماّيسمحّللمنظمةّبالنموّبافةللعاملُتّداخلّا١تنظمة،ّّوّ(Learningالتعلمّ) ّكماّتسهمّإدارةّّىذا مستدامة.

ّالعاملُتّا١تعرفةّيفّجعلّالعاملُتّأكثرّ ّلرضا بناءّتقدراهتمّيفّمواجهةّّوتساىمّيفمرونة،ّباإلضافةّإذلّتدعيمها
ّ،ّوٯتكنّتوضيحّذلكّكماّيلي:2ّوحلّا١تشاكلّاليتّتاادفهمّأثناءّأدائهم١ّتهامهمّداخلّا١تنظمة

 إدارة المعرفة على تعلم العاملين أثر-1
٨توّا١تعرفةّا١تتجددةّيفّٗتاااهتمّا١تختلفة،ّّؽواالنطبلتستطيعّإدارةّا١تعرفةّمساعدةّالعاملُتّعلىّالتعلمّ

ّ ّا١تعرفة ّٗتريج ّذلك ّيف ّٔتا ٥ّتتلفة ّبطرائق ّذلك externalizationّّويتم ّا١تعرفة وجعلهمinternalizationّ ودمج
ّ.3ًياّومتشاركُتّيفّالتطبيقاجتماعمتفاعلُتّ

عرؼّعمليةّدمجّا١تعرفةّعلىّوٯتكنّتعريفّٗتريجّا١تعرفةّعلىّأهناّجعلّا١تعرفةّمتاحةّللجميع،ّيفّحُتّت
ّأهناّٖتويلّا١تعرفةّالواضحةّإذلّمعرفةّضمنية.

ّالعاملين أثر إدارة المعرفة على موائمة -2
يفّالوتقتّالذيّتساعدّفيوّعملياتّإدارةّا١تعرفةّيفّا١تنظمةّوتشجعّالعاملُتّعلىّالتعلمّا١تستمرّالواحدّ

ّا١تعلوم ّيستخدموف ّسوؼ ّالعاملُت ّكافة ّفإف ّاآلخر، ّاليتّمن ّا١تشاكل ّحل ّيف ّعليها ّحالوا ّاليت ّوا١تعرفة ات
تواجههاّا١تنظمةّخبلؿّعملهمّاليوميّداخلّا١تنظمة،ّوبالتأكيدّعندماّيكوفّالعاملُتّحذرينّمنّالتغَتاتّالكبَتةّ

منّحدوثّىذهّالتغَتات،ّعندّوتقوعهاّطبعاً،ّوأفّّوايتفاجّؤاليتّمنّا١تمكنّحدوثهاّمستقببًل،ّفإهنمّسوؼّلنّ
ّ ّبيقظةّاٟتذر ّيتمتعوف ّالعاملُت ّٕتعل ّفقط ّليس ّاٟترة ّالنقاشات ّيف ّا١تشاركة ّوكذلك ّاٞتديدة ّاألفكار من

ّوتكييفّةاسًتاتيجي ّمستقببًل، ّمنّالتنبؤّهبا ّالتغَتاتّاليتّالبد ّىذه ّكتغَتاتّمستقبلية، ّٯتكنّأفّ٭تدث ّكما ،
كذلكّا١تشاركةّيفّالنقاشاتّوّّ،4ةعملّا١تنظمةّحسبّالتغَتاتّاليتّٯتكنّأفّٖتدثّوأفّالّتابحّخارجّا١تنافس

                                                 
1
 Susan e. Jackson and others, Managing knowledge for sustained competitive,  jossey –bass, First edition, USA, 

2003, p: 15. 
 .276،ّص:ّسابقال مرجعالعبدّالستارّالعلىّوآخروف،2ّ
 .296،ّص:ّا١ترجعّنفسو3ّ
 .277،ّص:ّا١ترجعّنفسو4
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ةّإذلّأيةّتغَتاتّتقدّٖتدثّوإ٪تاّأيًضإّتعلهمّأكثرّتقبواًلّلتلكّستجاباٟترةّليسّفقطّٕتعلّالعاملُتّمتأىبُتّلبل
ّكماّتظهرّىناّّمةئا١تواالتغَتاتّوالتكيفّمعها،ّوىناّتكوفّإدارةّا١تعرفةّتقدّحققتّ الكبَتةّللعاملُتّداخلّا١تنظمة،

ّةّيفّتغيَتّثقافةّاألفرادّداخلّا١تنظمة.أ٫تيةّا١تعرف
ّيلعبّعماؿُّ ّيفّمواكبةّالتطوراتّوٖتقيقّالتكيفّبُتّا١تنظمةّوأدائهاّمنّجهةّّكما ّجوىريًا ا١تعرفةّدورًا

ّالتغَتّ ّيف ّبالسرعة ّتتسم ّأصبحت ّاليت ّالبيئة ّظل ّيف ّوخاوصًا ّا٠تارجية، ّالبيئة ّيف ّاٟتاصلة ّالتطورات و٥تتلف
أفّا١تعرفةّىيّاليتّأصبحتّتسَتّويفّّاعتباربأفّا١تعرفةّىيّتتحكمّيفّىذاّالتغَت،ّوإذلّّوا١تتسمةّيفّنفسّالوتقت

ّ–عماؿّا١تعرفةّّ–النوعّمنّالعماؿ٢ّّتؤالءنفسّالوتقتّمادرّىذاّالتغَتّوالتقلبات،ّفإنوّىناّتظهرّاٟتاجةّا١تلحةّ
ّوٯتكنّأفّنوضحّذلكّمنّخبلؿّالشكلّالتارل:ّ

ّ

 ة للمنظمة ونظام األداء الداخليدور عمال المعرفة كوسيط بين البيئة الخارجي  يوضح : 19الشكل رقم 
 

 
Source: Murray E. Jennex, Knowledge Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 

Information Science reference, New York, 2007, P: 147. 

 

(،ّّيتضحّلناّالدورّا١تهمRummler & Brachّالشكلّالسابقّا١تقدـّمنّتقبلّرمبلرّوبراشّ)ّيفّخبلؿ
ّكوسيطّبُتّالبيئةّا٠تارجيةّللمنظمةّومكوناهتاّمنّمواردّوتطوراتّوالفرصّاليتّتتيحها،ّ الذيّيلعبوّعماؿّا١تعرفة

تّأيفّظلّا١تستجداتّاليتّطّرّوّووبُتّاألداءّالداخليّللمنظمة،ّمنّخبلؿّأف؛ّوكماّسبقّوأشرناّإذلّذلكّأن
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ّكلّماّ٭تثّيفّىذهّالبيئة،ّّاليتّأصبحتّا١تعرفةّعاملّأساسيّوذعلىّالبيئةّا٠تارجيةّللمنظمةّا ّكبَتّعلى تأثَت
ّعماال ّذلكّيستوجب ّفإف ّا١تعرفية، ّذاتّا٠تاوصية ّالبيئة ّىذه ّلفهم ّبلّيستوجبّعماالّفإنو ّغَتّتقليديُت،

ّويتكلموف ّالبيئة ّىذه ّّيفهموفّخاوصية ّلغتها؛ ّّولغة ّكيفّتتطورّاألىداؼّوإذلّأينّتتجوّالعلم ّلفهم ا١تعرفة،
ّوأىداؼّ ّخطط ّوضع ّٙتة ّومن ّا٠تارجية، ّالبيئة ّإليو ّتتجو ّالذي ّللمستقبل ّا١تنظمة ّٖتضَت ّأجل ّمن تطوراهتا،

ثَتّإالّإحداثّتأّالسعيوتكييفّالسلوؾّواألداءّالفرديّعلىّمستوىّا١تنظمةّوفقّىذهّالتطوراتّأوّّةسًتاتيجيإ
ّكلّ علىّالبيئة،ّلكيّتسيَتّاألمورّوفقّماّترغبّا١تنظمة،ّمنّخبلؿّاللوبياتّوإتباعّسياساتّالتأثَتّالضرورية،

ّذلكّطبًعأّتاّينعكسّإ٬تاباًّعلىّأداءّا١تنظمةّوٯتكنهاّمنّٖتقيقّالتفوؽّوالسبقّعلىّا١تنافسُت.ّّ
 لدى العاملين إدارة المعرفة على الرضا الوظيفي   أثر-3

ّأثرّإدارةّا١تعرفةّعلىّالعاملُتّفيماّيلي:ّيتجلى
ّالعاملُتّالتعلمّأفضل،ّوٖتسُتّأدائهم؛ّيابحّٔتقدور -
ّالتهيئةّاألفضلّللعاملُتّللتعاملّمعّا١تتغَتاتّاليتّٖتدثّيفّاحمليط. -

ّلديهمّّ ّتعملّعلىّتدعيمّا١تعرفة ّذلكّأفّا١تنظمة ّلتواجدىمّيفّا١تنظمة ّالعاملُتّبالرضا ّيشعر ّما وىذه
ّمعّوزياد ّمقارنة ّمستواىم ّمن ّالرفع ّإذل ّباإلضافة ّجديدة، ّوخربات ّمعارؼ ّمن ّو٘تكينهم ّوتطويرىا ّمهارهتم ة

ّ.1العاملُتّيفّا١تنظماتّاألخرى

 ثانياً: أثر إدارة المعرفة على العمليات داخل المنظمة

ئيسيةّمثلّاإلنتاج،ّكبَتّعلىّتطويرّوٖتسُتّالعملياتّداخلّا١تنظمة،ّخاصةّأنشطتهاّالّرإلدارةّا١تعرفةّتأثَتٌّّ
 :3،ّوينعكسّأثرّإدارةّا١تعرفةّعلىّالعملياتّمنّخبلؿّثبلثةّأبعادّرئيسيةّوىي2التسويق،ّاحملاسبةّوا٢تندسة

ّالفعالية؛ -
ّالكفاءة؛ -
 يفّالعمليات.ّواالبتكاردرجةّاإلبداعّ -

ّ

ّ:4ويتجلىّأثرّإدارةّا١تعرفةّعلىّاألبعادّالثبلثّعلىّالنحوّالتارلّّّّ

                                                 
 .278:ّ،ّصسابقالمرجع العبدّالستارّالعلىّوآخروف،1ّ
 .80،ّص:ّسابقالمرجع الحسنّعجبلفّحسن،2ّّ
 .121،ّص:ّسابقالمرجع الخضرّماباحّاٝتاعيلّطيطي،3ّّ
 .279،ّص:ّسابقالمرجع الآخروف،ّعبدّالستارّالعلىّّو4ّ
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ّمعرفة على فعالية العملياتإدارة ال أثر-1
يفّجعلهاّأكثرّفاعليةّيفّٖتقيقّأىدافها،ّمنّخبلؿّمساعدهتاّيفّأداءّوتنفيذّّمةَّا١تعرفةّا١تنظّّّتساعدّإدارةُّ

ّعلىّ ّاٟتاوؿ ّعلى ّا١تنظمة ّيف ّالعاملُت ّتساعد ّالفاعلة ّا١تعرفة ّإدارة ّألف ّوا١تبلئمة، ّا١تناسبة ّبالطريقة العمليات
القاعدةّا١تعرفيةّمنّّاستخداـعاليةّوالضروريةّيفّمراتقبةّاألحداثّا٠تارجية،ّوىذاّينتجّعنّا١تعلوماتّذاتّالقيمةّال

ّا٠تططّأكثرّ ّإذلّٖتديثّا٠تططّوجعلّىذه ّوبالتارلّيؤديّإذلّتقليلّاٟتاجة ّاإلداريُتّيفّا١تنظمة؛ تقبلّالقادة
ّيفااستقرارًّ ّاألخطاء ّحدوث ّإذل ّتؤدي ّالضعيفة ّا١تعرفة ّإدارة ّفإف ّوبا١تقابل ّتكرارّّ، ّخطر ّألف ّا١تنظمة، عمل

ّاألخطاءّالقدٯتةّيبقىّعالًيا.
ّإدارة المعرفة على كفاءة العمليات أثر-2

ّ٘تكنّإدارةّا١تعرفةّا١تنظمةّمنّالرفعّمنّكفاءةّالعملياتّمنّخبلؿ:
ّمنّىذهّا١تعرفةّيفّمواجهةّٖتدياتّالسوؽ.ّواالستفادةّٖتفيزّالعاملُتّعلىّا١تشاركةّيفّا١تعرفةّ-
ّالدخبلءّالذينّيسعوفّللحاوؿّعلىّا١تعرفةّمنّدوفّمساعدةّاألخرينّوتطويرىم.ّٕتنبّ-
ّتقليلّالكلفّذاتّالعبلتقةّبأداءّالعملياتّوتنفيذىا.ّ-
 في العمليات االبتكارأثر إدارة المعرفة على -3

ّاال ّٖتقيق ّا١تنظمة ّّعتمادٔتقدور ّا١تشًتكة ّا١تعرفة ّعلى ّمسShared Knowledgeا١تتزايد ّخبلؿ ّمن ا٫تةّ،
ّباإلضافةّإذلّتطويرّعملياتّ ّللمشاكل، ّتعتربّإدارةّّاالبتكارالعاملُتّيفّإنتاجّاٟتلوؿّا١تبتكرة ّكما يفّا١تنظمة،

ّ ّالذىٍت ّالعاف ّنشاطات ّٖتفيز ّعلى ّمساعدة ّأداة Brainstormingّا١تعرفة ّعملية ّمساندة ّوبالتارل ّاالبتكار،
ّا١تنظمة.ّداخليوضحّأثرّإدارةّا١تعرفةّيفّالعمليات21ّّوالشكلّرتقمّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 أثر إدارة المعرفة على العمليات في المنظمةيوضح : 20الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّ.280،ّص:2006ّ،ّدارّا١تسَتة،ّاألردف،1ّ،ّطالمدخل إلى إدارة المعرفةالعلىّعبدّالستارّوآخروف،ّّالمصدر:

 مي  األداء المنظ  ثالثاً: أثر إدارة المعرفة على المنتج و 

 إدارة المعرفة على المنتج أثر-1
ّأيضاًّ ّا١تنظمة،ّوخاصةّيفّظلّّتؤثر ّاليتّتقدمها ّعلىّا١تنتجاتّوا١تخرجاتّا١تختلفة ّا١تعرفة ّاشتدادإدارة

ّا١تنافسةّيفّالسوؽّذوّالتوجوّالليربارل،ّوٯتكنّمشاىدةّىذهّاآلثارّيف٤ّتورين٫ّتا:
 Knowledge –based،ّوا١تنتجاتّا١تستندةّعلىّا١تعرفةvalue-added productsّا١تنتجاتّذاتّالقيمةّا١تضافةّ

productsّّّ1كماّىوّمبُتّيفّالشكلّالتارل:ّ
 مدى تأثير إدارة المعرفة على المنتجاتيوضح : 21الشكل رقم 

 

 
 

 
 

ّ.281،ّص:2006ّ،ّدارّا١تسَتة،ّاألردف،1ّطّ،المدخل إلى إدارة المعرفةالعلىّعبدّالستارّوآخروف،ّّالمصدر:

                                                 
 .282،ّص:ّسابقال مرجعالعبدّالستارّالعلىّوآخروف،1ّّ

 ياتفاعلية العمل
ّ*تقلةّاألخطاء.

 *موائمةّالتغَتاتّا١تمكنة.

 كفاءة العمليات
ّ*ٖتسُتّاالنتاجية.

 *التوفَتّيفّالكلف.

 عملية االبتكار
ّالتطبيقّاالفضل.
 لؤلفكارّا١تبدعة

 ا١تعرفة إدارةّا١تعرفة

 *المنتجات ذات القيمة المضافة.
 المعرفة إدارة المعرفة *المنتجات المستندة على المعرفة.
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ّأثر إدارة المعرفة على المنتجات ذات القيمة المضافة 1-1
تساعدّعملياتّإدارةّا١تعرفةّا١تنظماتّعلىّتقدًنّا١تنتجاتّاٞتديدة،ّوكذلكّٖتسُتّا١تنتجاتّالقائمةّيفّ

ّذ ّعلى ّمثاؿ ّوخَت ّالسابقة، ّا١تنتجات ّمع ّمقارنة ّعالية ّمضافة ّتقيمة ّإلنتاجّٖتقيق ّفورد ّشركة ّتطبيقات لك؛
ّالتحسيناتّ ّٖتقيق ّفيها ّالعاملُت ّا١تديرين ّمن ّسنويًا ّالعمبلتقة ّالشركة ٢ّتذه ّالعليا السياراتّحيثّتطلبّاإلدارة

ّبُت ّتًتاوحّما ّأوّّةا١تعايَتّاألساسيعلىّ%7- %5 بنسبة ١تنتجاهتمّمثلّالتحسيناتّعلىّا١تخرجاتّومواصفاهتا
ىا،ّوبا١تقابلّبتوجيوّا١تديرينّلغرضّٖتقيقّمثلّىذهّا١تؤثرات،ّيتوجهوفّإذلّنتائجّالوتقودّوغَّتّاستهبلؾمعدالتّ

ّعنّا١تعرفةّاليتّٯتكنّأفّتساعدىمّيفّٖتقيقّىذهّ ّالبياناتّْتثًا أفضلّالتطبيقاتّالسابقة،ّوا١توجودةّيفّتقاعدة
ّا١تؤثرات.

داخلّّاالبتكاردّا١تبذولةّيفّعملياتّوتنتفعّأيضاّا١تنتجاتّذاتّالقيمةّا١تضافةّمنّإدارةّا١تعرفةّمنّاٞتهّو
ّا١تنظمة.

 أثر إدارة المعرفة على المنتجات المستندة على المعرفة 1-2
ٯتكنّأفّتساعدّإدارةّا١تعرفةّيفّتطويرّا١تنتجاتّا١تستندةّعلىّا١تعرفةّمنّخبلؿّتقواعدّا١تعرفةّاليتّ٘تتلكهاّ

ّّّوا١تتخااةّيفّتطويرّصناعةّالرب٣تيات.ّاالستشاريةالشركاتّ
ّمي  أثر إدارة المعرفة على األداء المنظ  -2

ّىوّتعظيمّّؼَّإفّا٢تد ّا١تعرفة ّإلدارة منّاألصوؿّا١تعرفيةّمنّأجلّٖتقيقّأتقاىّتقدرّمنّّاالستفادةالعاـ
ّاآلثارّيف1ّاألداء ّللمنظمة،ّحيثّتظهرّىذه ّا١تنظميّالعاـ ّعلىّاألداء ّكبَتّأيًضا ّوبشكل ّا١تعرفة ّإدارة ّوتؤثر ،

ّ:2إتاىُت٫ّتا
ّمي  اآلثار المباشرة على األداء المنظ  2-1 ّعند ّيظهر ّحيث ّّاستخداـ: ّتطوير ّيف ا١تنتجاتّّوابتكارا١تعرفة

ّكماّتظهرّأيًضا،ّعندماّتتوااٞتديدةّاليتّتؤديّإذلّزيادةّالعوائدّواألّر ةّسًتاتيجيإةّإدارةّا١تعرفةّمعّسًتاتيجيإمّئباح،
ّاألعماؿّيفّا١تنظمة.

ّا١تنظمةّاألداء المنظمياآلثار غير المباشرة على 2-2 ّبرؤية ّا١ترتبطة ّا١تباشرة ّغَت ّالفعاليات ّمن ّعادة ّتنتج :
القيادةّالواعيةّمعّالاناعةّاليتّبدورىاّتؤديّّاستعراضاهتا،ّأوّمعّالعوائدّوالكلف،ّومثاؿّعلىّذلك،ّاسًتاتيجيّو

ّإذلّزيادةّوالءّالزبوفّللمنظمة.
                                                 

1
Murray E. Jennex, Knowledge Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Information 

Science reference, New York, 2008, P: 146. 
 .282،ّص:ّسابقال جعمر العبدّالستارّالعلىّوآخروف،2ّ
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 لبيئة الخارجية للمنظمةعلى ا ي  قتصاداال الذ كاءالمطلب الثالث: تأثير 

يفّبيئةّاألعماؿّالتنافسيةّاليتّتتميزّْتالةّعدـّاليقُتّوعلىّالدواـ،٬ّتبّعلىّا١تنظمةّأفّتكوفّعلىّعلمّّ
ّٯتكنّأفّ٭تدثّمستقببًلّ ١ّتا ّليسّذلكّفقطّبلّالبدّأفّتكوفّعلىّيقظة ّا٠تارجية، ّمستجداتّبيئتها بكافة

ّيعززّمكان ّلكلّالتوتقعات،ّٔتا ّلذلكّيفّالفالّوٖتضرّنفسها ّسبقّوأشرنا ّالسوتقيةّويقويها،ّوكما ّوحاتها تها
ّ ّمن ّاألوؿ ّا١تركب ّفإف ّّسًتاتيجياإلّالذّكاءاألوؿ، ّيرتكز ّا١تعرفة ّإدارة ّالبيئةّّاىتمامووىو ّعلى ّالتأثَت ّيف أكثر

ّ ّالثاين ّا١تركب ّيهتم ّحُت ّيف ّأىدافها، ّ٭تقق ّٔتا ّا١تنظمة ّخدمة ّيف ّتاب ّوجعلها ّللمنظمة، ّكاءللذّّالداخلية
 ،ّويتضحّذلكّعلىّالنحوّالتارل:ةللمنظميّبالتأثَتّعلىّالبيئةّا٠تارجيةّتقتااداالّالذّكاءوىوّّسًتاتيجياال

 للمنظمة ستراتيجياإلفي صياغة القرار  ي  قتصاداال الذ كاءأوال: مساىمة 

ّالقرارّّياالتقتاادّالذّكاءتتجلىّمسا٫تةّأنشطةّ وارّرئيسيةّللمنظمةّيفّٜتسةّأدّسًتاتيجياإليفّصياغة
ّ:1ىي
 ةللمنظموصف البيئة التنافسية  -1

ّأىمّّّ ّّمن ّأنشطة ّهبا ّتقـو ّاليت ّّيّّتقتااداالّالذّكاءالوظائف ّاليقظة ّخبلؿ ّٖتديدّّةسًتاتيجياإلمن ىي
ّكاملّوشاملّودتقيقّللساحةّالتنافسيةّاليتّتعملّفيهاّا١تنظمة،ّْتيث٬ّتبّتقييمّالقوىّوالعواملّ وإعطاءّتوصيف

الذيّيعربّعنّالنموذجّالعاـّلبيئةّاألعماؿ22ّّالتنافسية،ّوفقّماّىوّموضحّيفّالشكلّرتقمّاليتّتشكلّالبيئةّ
ّوالبيئةّالتنافسية.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
1
 The GIA White Paper series, Introduction to strategic intelligence, Global intelligence alliance, 2004, P: 02. 
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 ةستراتيجياإلالنموذج العام لبيئة األعمال والبيئة يوضح : 22الشكل رقم 

 
Source: The GIA White Paper series, Introduction to strategic intelligence, Global intelligence alliance, 2004, P: 06. 

 

 

ّّوالذيّمنّخبللّةسًتاتيجياالالنموذجّالعاـّلبيئةّاألعماؿّوالبيئة22ّّّالشكلّرتقمّّوضحي يتضحّكيفّتقـو
ّ ّأنشطة ّخبلؿ ّمن ّتقتااداالّالذّكاءا١تنظمة ّويظهر ّالتنافسية، ّبيئتها ّوتوصيف ّبتحديد ّثبلثّي ّالشكل يف

ّالثاين:ّ ّا١تستوى ّوالزبائن، ّا١تنافسُت ّا١توردين، ّمن ّكل ّيظم ّالذي ّا١تنظمة ّمستوى ّاألوؿ: ّا١تستوى مستويات؛
ّكلّمنّالاناعاتّا١توردة،ّالاناعةّا٠تاصةّوصناعةّالعمبلء،ّوا١تستوىّالثالثّبيئةّ مستوىّالاناعةّالذيّيظم

ّللاناعةّوا ّأفّّتقتاادالاألعماؿّواليتّتظمّالتوجهاتّالعامة ّالنشاطّالبدّعلىّا١تنظمة ّمنّخبلؿّىذا عموماً،
ّبتحديدّنقاطّتقوةّوضعفّّ ّبدراسةّدتقيقةّوشاملة١ّتختلفّمكوناتّبيئتهاّا٠تارجيةّالعامةّمنهاّوا٠تاصةّوتقـو تقـو

ّيس ّا١تكوناتّٔتا ّا١تنظمةّمنّخبلؿّاكلّمكوفّمنّىذه ّيتعلقّبا١تنافسُتّتقـو ّفيما ّيفّالتفاوضّمعهم، عدىا
ّمنّىمّتقتااداالّكاءالذّّ ّضعفهم؟ ّونقاط ّنقاطّتقوهتم ّماىي ّا١تنافسُت، ّمنّمعلوماتّحوؿ ّأمكن ّما يّّتمع

ّكيفّٯتكنّٖتقيقّ؟ّأساسّميزهتمّالتنافسيةّا١تستدامةّإفّوجدتّوماّىا١توردينّا٠تاصُتّبيهم؟ّ ،ّوأىمّسؤاؿّىو
ّكذلكّنقا ّفيماّٮتصّا١توردينّالبدّأفّتعرؼّا١تنظمة ّيفّالتفوؽّعليهمّ؟،ّأما ّيساعدىا طّتقوهتمّوضعفهمّٔتا

 االتجاىات العامة
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،ّأوّإمكانيةّالتعاتقدّمعهمّعلىّحاريةّالتوريدّفقطّ التفاوضّمعوّوتقدًنّخدماتّمنّتقبيلّالتخفيضاتّوا٠تاـو
ّكانواّٯتلكوفّموردّيتميزّبالندرةّوٓتاائص لوهناّعماليتّيتحالّعليهاّا١تنافسُتّويستعنّا١توادّّه٘تيّزّللمنظمةّإذا

تقدًنّخدماهتم،ّوذلكّٟترمافّا١تنافسُتّمنّىذاّا١توردّالنادر،ّأماّعنّالزبائنّفبلبدّمنّيفّصناعةّمنتجاهتمّأوّ
ٔتاّّ،وتلبيتهاّودراسةّمستمرةّإلمكانيةّأفّيكوفّىناؾّتغَتّيفّمتطلباهتمّماحتياجاهتدراسةّدتقيقةّوشاملةّلتحديدّ

ّكماّٯتكنّأفّيؤديّإذلّفقدافّا١تنظمةّٟتاتهاّالسوتقيةّأوّالسوؽّهنائياًّ ٯتكنّأفّيقدـ٢ّتاّفرصةّسوتقيةّجديدة.ّّ،
ّكذلكّبتحديدّالتوجهاتّالعامةّلبلتقتااداالّالذّكاءكماّتسمحّأنشطةّ احمللىّوماّٯتكنّأفّيكوفّعليوّّتقتاادي

ّ ّاٟتالةّ٭تبّأفّتأخذّا١تنظمة ّا١تنظمةّويفّىذه ّمنّتغَتاتّٯتكنّأفّهتدد ٬ّتلبّمعو ّٔتا ّباحتياطاهتامستقببًل،
ّستغبلؿوالتكيفّمعهاّأوّماّٯتكنّأفّٕتلبوّمنّفرصّوىناّيستوجبّللمنظمةّأفّتسعىّال١تواجهةّىذهّالتغَتاتّ

العا١تيّوتغَتاتوّاليتّىيّبدورىاّطبعًاّسوؼّيكوف٢ّتاّّتقتاادىذهّالفرصّوتعظيمّعوائدىا،ّوينطبقّذلكّعلىّاال
مّتقتاادتأثَتاتّعلىّاال عّالتطورّالعلميّوالتكنولوجيّاحملليّومنّمثّبيئةّا١تنظمةّوا١تنظمةّيفّحذّذاهتاّوخاوصاًّ

األربعّللعادلّإالّّاالٕتاىاتمنّّإتاهاليتّأصبحّمعهاّأيّتطورّ٭تدثّيفّأيّّتواالتااالّا١تعلوماتيفّوسائلّ
ّويكوفّلوّتأثَتّحتميّعلىّالبيئةّالعامةّوا٠تاصةّللمنظمةّوحىتّالبيئةّالداخلية.

 توقع مستقبل البيئة التنافسية  -2
ّالنشاطّ أنوّبعدّٖتديدّوتقدًنّّْتيثالسابقّّالنشاط-التنافسيةطّتوتقعّمستقبلّالبيئةّنشاّ–يكملّىذا

صورةّشاملةّعلىّالبيئةّالتنافسيةّيفّالوتقتّاٟتاضر،ّيتبعّذلكّعمليةّتوتقعّأوّتنبؤّماّٯتكنّأفّتؤوؿّإليوّالبيئةّ
٢ّتاّمنّأجلّتقليلّهتديداتّيستوجبّالتحضَتو/أوّ،ّوماّٯتكنّأف٬ّتلبوّا١تستقبلّمنّفرصّالتنافسيةّمستقببلًّ

ّىّا١تنظمة،ّأوّفرصّالبدّعلىّا١تنظمةّأفّتستغلهاّمنّأجلّتعظيمّعوائدىا.لتأثَتىاّع
 ات األساسية أو طرح األسئلة الصحيحةفتراضتحدي اال -3

يفّىذهّا١ترحلةّأوّالنشاطّتسعىّا١تنظمةّوبعدّتوتقعّماّٯتكنّأفّتكوفّعليوّالبيئةّالتنافسيةّمستقببًلّإذلّ
ّاألساسية،ّأوّا١تهمةّاليتّتعتربّٔتثابةّأسئلةّتوجيهيةّأؤّتثابةّأسئلةّلتحديدّخارطةّالطريقّللمنظمة.طرحّاألسئلةّ

 للتغيير قادرة على المنافسة البيئية ةستراتيجيإلتنفيذ وضبط  االستخباراتيةالمعلومات  استخدام -4
ّا١تنظمةّبتحدي دارةّا١تعرفةّداخلّا١تنظمة،ّنقاطّتقوهتاّوضعفهاّمنّخبلؿّعملياتّأوّأنشطةّإّدبعدماّتقـو

ّالفرصّوالتهديداتّاليتّ ّوٖتديد ّا٠تارجية ّٖتللّبيئتها ّّتيحهاتوبعدما ّأنشطة ّمنّخبلؿّعملياتّأو ّالذّكاء٢تا
ّينتجّعنوّإعدادّخطةّتقتااداال ّما ّلتحقيقّالتوافقّوالتناسقّبُتّاٞتانبُت،ّوىذا ّا١تنظمةّبإعدادّخطتها ي،ّتقـو

ّداخلًياّعلىّا١تنظمة.ّوانعكاساهتاالبيئةّا٠تارجيةّّللتأتقلمّوالتغيَتّمعّمستجدات
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 المرسومة ةستراتيجياإلتحديد متى تصبح المنظمة غير قادرة على مواصلة تنفيذ  -5
ّلكلّ ّأنو ّأفّتكوفّعلىّدراية ّللمنظمة ّالبد ّاليقُتّفإنو ّعدـ ّحالة ّاليتّيسودىا ّالتنافسية يفّظلّالبيئة

ّّةاسًتاتيجي ، ّالّٯتكنّأفّتدـو ٤ّتددة ّفًتة ّأفّتكوفّلو ّذلكّأفّالبيئةّسًتاتيجيإلذلكّعلىّا١تنظمة اتّبديلة،
ّكماّسبقّأفّذكرناّ أهناّالبيئةّاليتّتؤثرّعلىّا١تنظمةّوالّٯتكنّللمنظمةّالتأثَتّعليها،ّيعٍتّّ،سلفاًّالعامةّللمنظمة

ّكلّ ّالّّءشيأنو ّٔتا ّعلىّتغيَتّالسوؽّ٘تاماً، ّمستجداتّتقادرة ّالبيئة يسمحّٔتواصلةّواردّٯتكنّأفّٕتلبّىذه
ا١ترسومةّسلفاً،ّوٯتكنّأفّنوضحّذلكّمنّخبلؿّالشكلّالتارل،ّالذيّٯتثلّماّٯتكنّأفّيطرأّّةسًتاتيجياالتطبيقّ

 منّتغَتاتّعلىّكلّمستوىّمنّا١تستوياتّالثبلثّللنموذجّالعاـّلبيئةّاألعماؿّوالبيئةّالتنافسية.
ّ

 الحرجة للنموذج العام لبيئة األعمال والبيئة التنافسية ةستراتيجياإليع المواضيوضح : 23الشكل رقم 
 

 
Source: The GIA White Paper series, introduction to strategic intelligence, Global intelligence alliance, 2004, P: 08. 

 
ّكلّمستوى منّمستوياتّالبيئةّالعامةّّيوضحّالشكلّالسابقّنوعيةّا١تستجداتّاليتّٯتكنّأفّتطرأّعلى

للمنظمة،ّوكماّىوّموضحّعلىّسبيلّا١تثاؿ،ّٯتكنّأفّيطرأّعلىّبيئةّاألعماؿّتغَتاتّمثلّالتغَتاتّاليتّٕتلبهاّ
العو١تةّوالتجارةّاإللكًتونيةّأو٥ّتتلفّالتغَتاتّالبيئيةّالعامة،ّأماّعلىّمستوىّالاناعةّٯتكنّأفّٖتدثّمفاجآتّ
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ةّللمنظمةّيفّحدّذاهتا،ّأوّتغَتاتّعلىّمستوىّأسعارّا١تنافسُت،ّأماّعلىّمستوىّعلىّمستوىّالبيئةّالداخلي
فّٯتثلّأفّيكوفّتكتلهمّٔتثابةّّولّللمؤسسةّسوؽّجديدة،ّأماّا١توردجديدةّ٘تثّاحتياجاتالزبائنّٯتكنّأفّتظهرّ

ٯتكنّأفّٖتدثّيفّأيّهتديدّللمنظمةّيضعفّالقوةّالتفاوضيةّللمنظمةّأماـّمورديهاّوغَتّذلكّمنّالتغَتاتّاليتّ
ّّوتقت ّنظاـ ّللمنظمة ّيكوف ّأف ّالبد ّواليت ّاألعماؿ، ّلبيئة ّالثبلث ّا١تستويات ّمن ّمستوى ّأي ّللذّكاءوعلى

ويتمتعّّايتمتعّباليقظةّالدائمةّوا١تقدرةّعلىّٛتايةّا١تنظمةّمنّأيّأخطارّٯتكنّأفّتشكل٢ّتاّهتديدًّّيّّتقتااداال
ّّوٮتدـّأىداؼّا١تنظمة.بالتأثَتّيفّالبيئةّٔتاّيشلّحركةّا١تنافسُت

 في مواجهة األزمات ي  قتصاداال الذ كاءثانياً: مساىمة 

ّيفّتقتااداالّالذّكاءتعدّنظمّ ّأفّتكوفّناجحة ّاليتّتتمكنّا١تنظمةّمنّخبل٢تا ّالضرورية يّمنّاألنظمة
ّ ّبكل٧ّتاعة ّأىدافها ّوٖتقيق ّاليتّتستغلاتقتاادنشاطاهتا ّالضرورية ّبا١تعلومة ّا١تنظمة ّٯتد ّفهو ّمنّّية، يفّالوتقاية

القرارّيفّمرحلةّميبلدّاألزمةّخاصةّيفّفًتةّّاٗتاذاألزماتّاليتّٯتكنّأفّتواجوّا١تنظمةّتقبلّحدوثها،ّونظراًّأل٫تيةّ
البوادرّحيثّأفّا١تسَتّبإمكانوّالتنبؤّبنوعّاٟتدثّا١تسببّلؤلزمةّمنّخبلؿّتوفرّا١تعلوماتّا١ترتبطةّبو،ّويساىمّ

 :1ّوأمنّا١تؤسسةّمنّخبلؿّماّيليٛتايةّيفّيّتقتااداالّالذّكاء
ّٖتديدّا١تخاطرّوالتهديداتّاحملتملةّوتوفَتّا١تعلوماتّعنها؛ّ-
ّٛتايةّالنظاـّا١تعلومايتّوا١تعطياتّاٟتساسة،ّ-
ّوضعّوسائلّللحمايةّا١تاديةّالفعالة؛ّ-
ّيةّالنشاطّيفّحالةّالتوتقفّا٠تطَتّعنّالعملّأوّحالةّاألزمة؛استمراّرإتقامة٥ّتططّ-
قّٯتكنّأفّتكوفّغَتّشرعيةّمثلّالقرصنةّائمنّتقدرةّا١تنظمةّعلىّالدفاعّيفّا١تنافسُتّالذينّيستعملوفّطّرالرفعّّ-

ّوالتجسسّأوّغَتّذلك.
،ّوالتأثَتّكماّسبقّتعريفوّىوّاالتقتااديّّّالذّكاءمنّمركباتّّكعنارّثالثّالتأثَتّكماّتربزّىناّأ٫تيةّعنار

ّا ّهبا ١تنظمةّمنّأجلّتغيَتّوضعّأوّاٟتفاظّعلىّوضعّتقائم،ّٔتاّيابّيفّالعمليةّأوّٚتلةّالعملياتّاليتّتقـو
ّالردّ ّعلى ّتقدرهتا ّبإبداء ّا١تنظمة ّتقـو ّوأف ّعليهم ّالضغط ّأو ّا١تنافسُت ّعلى ّالتأثَت ّمثل ّا١تنظمة ّأىداؼ خدمة

ةّىذاّمنّأيّحركةّللمنافسُتّيفّالقطاعّالتنافسي،ّا٢تدؼّمنهاّا١تساسّباٟتاةّالسوتقيةّللمنظمّواالنتقاـالعنيفّ
ا١تنافسُت،ّولكلّعنارّمنّالعناصرّا١تركبةّلبيئةّا١تنظمةّأساليبّضغطّوتأثَت٥ّتتلفة،ّوٕتدرّاإلشارةّىناّإذلّّـأما

                                                 
لدورلّحوؿّ،ّا١تؤ٘ترّالعلميّاكآلية للوقاية من األزمات في منظمات األعمال  االستراتيجيةالذ كاء االقتصادي واليقظة فرجّشعبافّودباغيّمرًن،1ّّ

 .05/05/2015-04أدواتّالتسيَتّاٟتديثةّيفّمنظماتّاألعماؿّودورىاّيفّالوتقايةّمنّاألزمات،ّ
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ّكبَتةّوتقويةّوتعملّيف ّكانتّا١تنظمة ّكاف٢ّتّأفّعلىّمقدارّما التأثَتّيفّّعلىتقوةّّاتقطاعّحساسّعلىّمقدارّما
ّأفّتأثر ّأنوّٯتكنّللمنظمة ّلدرجة ّبيئتها ّاليتّٖتكمّالقطاعّبلّّعناصر ّلتغيَتّالتشريعاتّالقانونية علىّاٟتكومة

ّكافّالتأثَتّيأخذّالشكلّالثاينّلوّوىوّشكلّاللوبياتّتقتاادٯتكن٢ّتاّالتأثَتّحىتّعلىّالتوجهاتّالعامةّلبل ،ّإذا
ّ ّعلى ّالتأثَت ّأجل ّمن ّبعضها ّمع ّوتنسق ّلويب، ّشكل ّيف ّالقوية ّا١تنظمات ّمن ٣ّتموعة ّتكتل تقراراتّأي

ّ.1كوماتاٟت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
1
 Sophie LARIVET, Intelligence économique : acception française et multi dimensionnalité, XIème Conférence 

de l’Association Internationale de Management Stratégique, Faculté des Sciences de l’administration, 

Université Laval, Québec, Canada, 13-14-15 juin 2001. 
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 الميزة التنافسية المستدامةوتعزيز المبحث الثاني: دور إدارة المعرفة في تحقيق 
ـُّ ّكّيعتربّنظا حكمّيفّالبيئةّالداخليةّللمنظمةّٔتاّيفّللتّّّسبقّاإلشارةّإذلّذلكّمنّتقبل؛ّنظاـّامإدارةّا١تعرفة

جزءّأوّمركبّمنّمركباتّالبيئةّّباعتبارىائةّالداخليةّللمنظمة،ّذلكّا١تعرفةّا١تتداولةّواليت٬ّتبّأفّتتداوؿّيفّالبي
 الداخلية،٢ّتاّتأثَتّبالغّومهمّيفّٖتقيقّا١تنظمة١ّتيزةّتنافسيةّمستدامة.ّ

 المطلب األول: الميزة التنافسية المستدامة من منظور نظرية الموارد والكفاءات

الرأٝتارل،ّالسيماّّتقتاادتحوالتّاٞتذريةّاليتّعرفهاّاال،ّبالةسًتاتيجياإلظهورّالنماذجّاألوذلّلئلدارةّّارتبط
ّ:1يفّاألصلّمنّثبلثةّإتاىاتّأساسيةّىيّسًتاتيجياإلجراءّالادمةّالبًتوليةّاألوذل،ّوينبعّالتفكَتّ

ّاعتباروركزّٖتاليلوّعلىّا١تنظمة،ّوٯتكنHarvardّّ:ّتطورّيفّجامعةّىارفردّاالتجاه األول ذو طابع عام -
ّا١تضمار،ّوتقدّ٪تL C A G٪توذجّ  ,Learned, Chistensen))واضعيوّّاىتماـّانابوذًجاّرائًداّيفّىذا

And remsand Guthّ.ّعلىّتشخيصّعناصرّالقوةّوالضعفّداخلًياّوالفرصّوا١تخاطرّخارجًيا
،ّويركزّباألساسّعلىّتقطاعاتّالنشاطّالاناعية،ّناعيّّالاّّّتقتااد:ّينطلقّمنّدراساتّاالاالتجاه الثاني -

،ّالذيّصاغّنظريةّالقوىّالتنافسيةMichael Porterّورّيفّمطلعّالثمانينياتّعلىّيدّمايكلّبورترّوتقدّتبل
منّاحمليطّالتنافسيّمركزّ ّ.سًتاتيجياإلالتحليلّّاىتماـا٠تمس؛ّجاعبلًّ

،ّسًتاتيجياالالسابقُت،ّعلىّإيبلءّالعواملّا٠تارجيةّ)احمليط(ّمكافّالادارةّيفّالتحليلّّاالٕتاىُتويتفقّ
ّوتقلباتّّعتباراّو ّا٠تارجية ّالضغوطات ّمع ّوالتأتقلم ّالتكيف ّعلى ّمقدرهتا ١ّتدى ّرىُت ّو٧تاحها؛ ّا١تنظمة تفوؽ

 احمليط.
ّكانتّسابقةّإذلّّ،Edith T.PENROSEوجذورهّيفّأعماؿّجاه الثالث: االت   - ا١تنظمة٣ّتموعةّّاعتباراليت

ّ ّ،ّىيّاليتّمهدتّالطريقّجملموعPenroseمنّا١توارد،ّوتعتربّأعماؿّ ّاىتمامهمةّمنّالباحثُتّالذينّركزوا
عرؼّبدورهّتطوراتّّاالٕتاه،ّوإفّىذاّسًتاتيجياإلعلىّا١توارد،ّوأحدثواّبذلكّنقلةّنوعيةّيفّمسارّالتفكَتّ

ّجاءتّ ّالتيار ّىذا ّضمن ّففي ّا١تستدامة، ّالتنافسية ّا١تيزة ّعلى ّا١تنظمة ّحاوؿ ١ّتاادر ّإرجاعو ّحيث من
ّأرجعتّسببّحاوؿّا١تنظمةّعلىّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّإذلّا١تواردّا٠تاصةّالنظريةّا١تبنيةّعلىّا١توارد؛ّاليت

ّ ّمت ّمث ّحارية، ّبافة ّا١تنظمة ّ٘تتلكها ّعلىّّانتقاداليت ّا١تبنية ّالنظرية ّأنقاضها ّعلى ّلتأيت ّالنظرية، ىذه

                                                 
تطور الكفاءات وتنمية الموارد البشرية: التحدي األساسي للتنافسية الجديدة، مداخلة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول ثابيتّاٟتبيب،1ّّ

ّ.2005مارس09ّّ-08،ّجامعةّورتقلة،ّءاتداء المتميز للمنظمات والكفااأل
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ّاالنتقاداتعلىّضوءّا١تواردّا١تتاحة،ّمثّجاءتّالنظريةّا١تبنيةّعلىّا١تعرفة،ّاليتّجاءتّّاستغبلؿالكفاءاتّيفّ
ّا١توجهةّللنظريةّا١تبنيةّعلىّالكفاءة،ّواليتّترجعّسببّاٟتاوؿّعلىّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّإذلّا١تعرفة.

 أواًل: الميزة التنافسية المستدامة وفق النظرية المبنية على الموارد

ّالتن ّا١تيزة ّعلى ّللحاوؿ ّالسبيل ّفإف ّا١توارد، ّعلى ّا١تبنية ّللنظرية ّإذلّوفًقا ّباألساس ّيعود ّا١تستدامة افسية
ّوا٠تاصةّاليتّ٘تتلكهاّا١تنظمةّبافةّحارية.ّا١تتميزةا١تواردّ

 النظرية المبنية على الموارد مضمون-1
ّىذهّالنظريةّعلىّفرضتُتّأساسيتُت٫ّتاWerneftمنّبُتّروادّالنظريةّا١تبنيةّعلىّا١تواردّ  :1،ّوتقـو

ّتعملالمنظمات اختالف -1-1 ّاليت ّفا١تنظمات ّاالّ: ّىذا ّويرجع ٥ّتتلفة؛ ّواحد ّتقطاع نتيجةّّختبلؼيف
ّموارد٥ّتتلفة.ّالمتبلكها

ّ:ّوىذاّلتأمُتّدٯتومةّا١تيزةّالتنافسية.الموارد في المنظمة استقرارشبو  -1-2

ماّٯتيزّا١تواردّأفّبعضهاّعاديّمتاحّٞتميعّا١تنظمات،ّوبعضهاّخاصّ٘تتلكهاّا١تنظمةّبافةّحارية،ّوإفّ
ٯُتَكنهاّمنّٖتقيقّميزةّتنافسيةّمستدامة،ّوٖتقيقّالتميزّعنّا١تؤسساتّاألخرى،ّحيثّّىذاّالنوعّاألخَتّىوّما

٣تموعةّاألصوؿّا١تنظورة،ّوغَتّا١تنظورةّا١ترتبطةّبأنشطةWernefeltّّيعٍتّماطلحّا١تواردّحسبّمؤسسّالنظريةّ
لتكنولوجية،ّوا١تالية...اخل.ّأماّا١تواردّغَتّا١تنظمة،ّخبلؿّفًتةّزمنيةّمعينةّوتتمثلّا١تواردّا١تنظورةّيفّا١تواردّالبشرية،ّوا

ّوا١تهارات.ّرية،ّالشبكاتّالتنظيمية،ّالقدراتا١تنظورة؛ّفهيّتتمثلّيفّٝتعةّا١تنظمة،ّالعبلمةّالتجا
ّ

 مبادئ النظرية المبنية على الموارد-2
ّ ّوبراىاالد ّىامل Hamel and Barahaladّّحسب ّعلى ّا١تبنية ّللنظرية ّاألساسية ّا١تبادئ ا١تعرفةّتتمثل

ّ:2على
تاورّا١تنظمةّعلىّأهنا٤ّتفظةّمنّا١تواردّا١تالية،ّالتقنيةّوالبشرية،ّويفّنفسّالوتقت٤ّتفظةّمنّا١تنتجاتّ -

ّا١تركزةّعلىّسوؽّمعينة.ّةسًتاتيجياالوالقطاعاتّ

                                                 
ّخالدي1ّ ّخد٬تة ّموساوي، ، نظرية الموارد والتجديد في التحليل اإلستراتيجي للمنظمات: الكفاءات كعامل لتحقيق األداء المتميز، ذىبية

ّ.2005رسّما09ّ-08مداخلةّمقدمةّيفّا١تؤ٘ترّالعلميّالدورلّحوؿّاألداءّا١تتميزّللمنظماتّواٟتكومات،ّجامعةّورتقلة،ّ
 .السابقّا١ترجع2ّ
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ّكماّالّتضمن٢ّتاّوفرةّا١تواردّٖتقيقّ - ضعفّمواردّا١تنظمةّالّٯتنعهاّمنّٖتقيقّالتفوؽّيفّالسوؽّالعا١تية،
ّالنجاحّاألكيد.

منّمنظمةّإذلّأخرى؛ّيكُمنّيفّطريقةّمزجّمواردىا،ّماّينتجّعنوّفروتقات٤ّتسوسةّبينها؛ّيفّّّختبلؼاال -
ّلؤلسواؽّو٘توتقعها،ّويفّالنواتجّاليتّتستخلاهاّمنّنفسّالكمياتّا١تتاحةّمنّا١توارد.ّاتقتحامهاكيفيةّ

ّكنسبةّبُتّا١تخرجاتّوا١تدخبلت،ّيكوفّمنّا - منّّانطبلتقا١ًّتخرجاتّأفضلّمنّٖتسينهاّٖتسُتّاإلنتاجية
لتحقيقّأتقاىّناتج٦ّتكن،ّودلّتوفرّلبلّاعتباريفّا١تواردّعلىّّتقتااداال ّتقتاادأفّىذهّاألخَتةّوفرتّأصبلًّ
 .استعماالهتايفّ

 مصادر الميزة التنافسية المستدامة حسب رواد النظرية المبنية على الموارد-3
ّ ّمن ّكل ّا١تنظمةWerner felt, Collis, Barney, Grantيتفق ّأف ّالتنافسيةّّعلى ّا١تيزة ّٖتقيق ٯتكنها

 .1غَتّتقابلّلئلحبلؿّوّ،غَتّتقابلّللتقليدّوالندرة،ّّولقيمة،ّمنّا١تواردّاليتّتتميزّبػ:ّاّانطبلتقاًّا١تستدامةّ
ّ.ا:٬ّتبّأفّيكوفّللموردّتقيمة،ّلكيّيكوفّمطلوبالقيمة -
ّفّعبارةّعنّسلعةّعامة،ّومتاحةّللجميع.:٬ّتبّأفّيتميزّا١توردّبالندرة،ّٔتعٌتّالّيكّوالندرة -
ّلدرجةّتكادّتكوفّمستحيلة؛ّعلىّاألتقلّيفّّغير قابل للتقليد: - ٔتعٌتّأفّيكوفّا١توردّصعبّالتقليد،

ّ.اكتسابوا١تدىّالقاَت،ّوىذا١ّتنعّا١تنافسُتّمنّ
ّعنّا١توردّاألوؿ.ّاالستغناءالّيكوفّللموردّبديلّٯتكنّمنّخبللوّأ:ّأي٬ّتبّصعوبة اإلحالل -

وٯتكنّأفّنظهرّا٠تطواتّالعمليةّلتجسيدّنظريةّا١تواردّيفّاٟتاوؿّعلىّميزةّتنافسيةّمستدامةّيفّالشكلّ
ّالتارل:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Gabriel Cepeda, Carrion, op.cit., p : 35. 
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 الخطوات العملية الكتساب ميزة تنافسية مستدامة من خالل النظرية المبنية على الموارديوضح : 24الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

للمنظمات: الكفاءات كعامل لتحقيق األداء  ستراتيجياال، نظرية الموارد والتجديد في التحليل :ّذىبيةّموساوي،ّخد٬تةّخالديالمصدر
ّ.2005مارس09ّّ-08ّمداخلةّمقدمةّيفّا١تؤ٘ترّالعلميّالدورلّحوؿّاألداءّا١تتميزّللمنظماتّواٟتكومات،ّجامعةّورتقلة،المتميز، 

ّ
ّالموارد نظرية محدودية-4

حيثّّسًتاتيجياإلكثَتة؛ّرغمّإسهامهاّيفّتطويرّالفكرّّّانتقاداتتعرضتّالنظريةّا١تبنيةّعلىّا١تواردّإذلّّ
ّ:1ّكماّيليّّاالنتقاداتإذلّىذهّ Dejouseتشَتّ
يفّاألداء،ّالنظريةّالّتشرحّّاختبلؼا١تنظماتّالذيّينتجّعنوّّاختبلؼالفرضيةّالقاعديةّللنظريةّىيّّإفّّ -

ّماّبُتّا١تنظماتّوالتمايزّيفّاألداء.ّختبلؼاالأسبابّىذاّ

                                                 
ّ.11ص،ّسابقالمرجع الذىبيةّموساوي،ّخد٬تةّخالدي،1ّّ

دراياتّّتقدرات،ماّتعرفوّا١تنظمةّفعاليةّ ماّ٘تلكوّا١تنظمةّمنّمواردّمنظورة
 كفاءاتّغَتّمنظورةّّفنية

 رأسّماؿّبشري

 رأسّماؿّتنظيمي رأسّا١تاؿّا١تاديّّّّ
 ةاإلسًتاتيجيتشخيصّا١تواردّ

ّ.ةاإلسًتاتيجياألصوؿّّ-
ّالكفاءاتّا١تتميزة.ّ-
 اجراءاتّجوىرية.ّ-

 بعضّا١تواردّا١تعيقة

 الوضعيةّالتنافسيةّا١تدعمة

 التدريبّا١تشًتؾ

 الميزة التنافسية المستدامة
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- ّ ّمفاىيم ّعلى ّتقائمة ّوىيّّواصطبلحاتالنظرية ّتنظيمية ّكفاءات ّمستدامة، ّتنافسية ّميزة ّموارد، مثل
ّمفاىيمّنظريةّْتتة،ّميدانًياّغامضة٦ّتاّيعٍتّالنقصّيفّالتجريب،ّوبالتارلّالشكّيفّماداتقيةّالنظرية.

ّا١تواردّفقط.ّبامتبلؾّاةّا١تستدامةّليسّمرىونٖتقيقّا١تنظمةّللميزةّالتنافسي -
إتقااءّبعضّاألنشطةّوالًتكيزّعلىّالنشاطّاٞتوىري،ّهبدؼّٖتقيقّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة٦ّتاّيؤثرّعلىّ -

٣ّتاؿّنشاطهاّوفرصهاّيفّتقطاعاتّأخرى.

 ثانياً: الميزة التنافسية المستدامة وفق النظرية المبنية على الكفاءات

 ءة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامةدور الكفا-1
ّأفّّاالنتقاداتمنّّانطبلتقاًّ ّواليتّأ٫تها ّا١تبنيةّعلىّا١توارد، ّللنظرية ّللمواردّا٠تاصةّّامتبلؾا١توجهة ا١تنظمة

منّالنظريةّذاهتاّاليتّتقسمّا١تواردّإذلّمواردّّانطبلتقاًّواٟتارية،ّىيّاليتّتسمح٢ّتاّبتحقيقّميزةّتنافسيةّمستدامة،ّّو
ّالتنافسيةّم ّللميزة ّا١تنظمة ّٖتقيق ّسبب ّلًتجع ّالكفاءة، ّعلى ّا١تبنية ّالنظرية ّجاءت ّمنظورة، ّغَت ّوموارد نظورة

ّيفّ ّالكفاءة ّإذل ّوإ٪تا ّذاهتا، ّيفّحد ّليسّإذلّا١توارد ّوغَتّّاستغبلؿا١تستدامة، ّا١تنظورة ّإذلّا١توارد ّوليس ا١توارد،
ة،ّاليتّتتمثلّيفّالقدراتّوالعملياتّالتنظيميةّوآلياتّالتنظيمّوا١تزجّا١تنظورة،ّوإ٪تاّباألساسّإذلّا١تواردّغَتّا١تنظوّر

ّا١تواردّوترشيدىا.ّاستغبلؿوالتنسيقّوحسنّ
ّ ّّةسًتاتيجياإلوتقدّأكدتّالكثَتّمنّا١تدارسّعلىّاأل٫تية ّوالغموضّالذيّا١تغَتّللموارد ّفاإلهباـ نظورة؛

ىوّالغموضّوعدـّرؤيتها،ّوإفّىذهّّذاّالنوعّمنّا١تواردىمّماّٯتيزّىهاّياعبّعمليةّٖتديدىاّوتقييمها،ّوأفّأيلفّّ
ىذاّّىا٠تاصيةّػّخاصيةّالغموضّػّىيّأىمّوأحسنّماّٯتكنّمنّخبللوّٖتقيقّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة.ّويطلقّعل

ّ"السببّا١تبهم"ّوالذيّيقادّبوّالغموضّالذيّيكتنفّالعبلتقةّبُتّالسببّوالنتيجة؛٦ّتاّ اإلهباـّأوّالضبابيةّبػ
٬تعلّعمليةّتقليدّىذهّا١تيزةّمنّطرؼّا١تنافسُتّعمليةّصعبة،ّوتكادّتكوفّمستحيلةّدوفّالكشفّعنّالسببّ

ّكلماGodfreyand Hillّّّ.ّوىذاّماّيؤكده1ّا١تبهمّا١تولد٢ّتا،ّوبالتارلّاٟتاوؿّعلىّميزةّتنافسيةّمستدامة بقولو،
ّكلماّزادتّصعوبةّتقليدهّوبالتارلّٖتقي تقويةّٯتكنّأفّٖتققّا١تنظمة2ّّقّميزةّتنافسيةّمستدامةكافّا١توردّغَتّمنظور

ّمنّخبل٢تاّاألىداؼّا٠تاصةّا١تخطط٢ّتا.

                                                 
الدورلّحوؿّالتنميةّالبشريةّّا١تتلقي،ّمداخلوّضمنّدور التسيير الفعال لموارد وكفاءات المؤسسة في تحقيق الميزة التنافسيةالشيخّالداوي،1ّّ

ّ.2004مارس10ّ-09الندماجّيفّاتقتاادّا١تعرفةّوالكفاءاتّالبشرية،ّجامعةّورتقلة،ّوفرصّا
 .16ص،ّسابقال مرجعالذىبيةّموساوي،ّخد٬تةّخالدي،2ّ



 يجي في تحقيق الميزة التنافسية المستدامةدور الذ كاء اإلسترات                                             الفصل الثالث 
 

165 

 

يفّأفّا١تواردّىيّماّ٘تلكوّا١تنظمةّأماّالكفاءةّفهيّّ(Penrose)ّويكُمنّالفرؽّبُتّا١تواردّوالكفاءةّحسب
ّا١تواردّا١تتاحة.ّاستغبلؿغَتّمنظورة،ّوىيّحسنّ

نتيجةّالتوفيقّبُتّا١تواردّوحسنّالتنسيقّوالتوفيقّبُتّىذهّا١تواردّّعلىّأهناّالكفاءةGleboterfّكماّيعرؼّ
ّ.االحًتايفيُتّبالعاملّتقتاادا١تتاحة،٦ّتاّيدفعناّإذلّالبحثّعنّالشخصّا١تالك٢ّتذهّالقدرةّوا١تعروؼّعندّاال

 مميزات الكفاءة-2
ّ:1أربعة٤ّتاور٦ّتيزةّللكفاءةّوىيJ. Leboterfّحددّ
ّأّ:ذات غاية - ّمعُتّحيث ّنشاط ّتنفيذ ّأو ٤ّتدد ّىدؼ ّٖتقيق ّتقاد ٥ّتتلفة ّمعارؼ ّتشغيل ّيتم نو

ّكاملةّوبأتقلّتقدر٦ّتكنّمنّا١تواردّا١تتاحة.ّاستطاعفالشخصّيكوفّكفًؤاّإذاّ ّتأديةّىذاّالنشاطّبافة
ّمنّا١تعارؼّيف٣ّتاالتّإحيثّّ:صياغتها تتم بطريقة ديناميكية - ّتتحققّمنّخبلؿّتفاعل٣ّتموعة هنا

٥ّتتلفة.
ّْتيثّالّٯتكنّٖتديدىاّإالّمنّخبلؿّٖتليلّاألنشطة.ّ:؛ فالكفاءة غير مرئيةم مجردمفهو   -
ّكفُّّ:مكتسبة  - ًّؤاّألداءّنشاطّمعُت،ّوإ٪تاّيكتسبّذلكّمنّخبلؿّتعلمّمعُت.فالفردّالّيولد

ّ ّأنو ّّانطبلتقاًّغَت ّجاءت ّذاهتا، ّالكفاءة ّتعريف ّيفّّاالنتقاداتمن ّالكفاءة ّأف ّأ٫تها ّواليت ٢ّتا، ا١توجهة
األمثلّّستغبلؿنوّمنّخبلؿّا١تعرفةّيتمّالوصوؿّإذلّاالإعودّيفّصميمهاّإذلّا١تعرفة،ّحيثّا١تواردّا١تتاحةّتّستغبلؿا

ّا١توارد،ّوبناًءّعلىّذلكّجاءتّالنظريةّا١تبنيةّعلىّا١تعرفة.ّاستغبلؿأوّالطريقةّا١تثلىّيفّ

 عرفةثالثاً: الميزة التنافسية المستدامة وفق النظرية المبنية على الم

ّاالنتقاداتتعتربّالنظريةّا١تبنيةّعلىّا١تعرفةّا١ترحلةّالثالثةّمنّنظريةّا١تواردّوالكفاءات،ّفقدّجاءتّبناًءّعلىّ
النظريةّا١تبنيةّّتهاا١توجهةّلسابقّاالنتقاداتا١توجهةّللنظريةّا١تبنيةّعلىّالكفاءات،ّوىذهّاألخَتةّجاءتّعلىّضوءّ

ّعلىّا١توارد.
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
ّ.17ص،ّسابقال مرجعالذىبيةّموساوي،ّخد٬تةّخالدي،1ّّ
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 مبنية على المعرفةمضمون النظرية ال-1
ّا١تبنيةّعلىّا١تعرفة ىيّعبارةّعنّمنظورّجديدKnowledge based viewّ  ّعلىّالرغمّمنّأفّالنظرية

ّ.1،ّإالّأهناّتقائمةّعلىّأساسّالعملّالنظريّللتعلمّالتنظيميّوالنظريةّا١تبنيةّعلىّا١تواردةسًتاتيجياإلنسبًياّيفّحقلّ
ّا١تعرفية ّفإفّالقاعدة ّالنظرية ّعلىّاإلبداعّوتقدًنّّووفقّىذه ّتقدرهتا ّا١تنظمةّىيّاليتّٖتدد٢ّتا اليتّ٘تلكها

ّ.2ا١تنتجاتّاٞتديدة
ّعلى3ّوأىمّمضامُتّالنظريةّا١تبنيةّعلىّا١تعرفة،ّتسَتّا١تعارؼ،ّالتعلمّالتنظيمي،ّذاكرةّا١تنظمة .ّوىيّتقـو

ّكثقافة،ّمنّخبلؿّجعل٦ّتارسةّالتعلمّع ربّالقياـّباألنشطةّاليوميةّداخلّجعلّمبدأّالتعلمّا١تستمرّداخلّا١تنظمة
ّالار٭تة،ّىي4ّا١تنظمة ّفا١تعرفة ّمعرفةّصر٭تةّومعرفةّضمنية. ّا١تبنيةّعلىّا١تعرفةّإذل: ،ّوتقسمّا١تعرفةّوفقّالنظرية

معرفةّتقابلةّللنقلّبواسطةّلغةّمنطوتقةّأوّلغةّآليةّأوّرموز،ّأماّا١تعرفةّالضمنية؛ّفهيّمعرفةّذاتّطبيعةّشخايةّ
واإليااؿ،ّوتكوفّمثبتةّبعمقّيفّاألعماؿ،ّوىئّتثابةّالسرّا٠تفيّللمنتوجّأوّا٠تدمة،ّوكلّمنّّصعبةّالتجسيد

ّعلىّا١تعرفةّّوىرّالنظريةّا١تبنيةّعلىّا١تعرفةفّبالنسبةّللمنظمة،ّغَتّأفّجاةّالار٭تةّوا١تعرفةّالضمنيةّمهمتا١تعرف يقـو
لهاّتتمتعّٔتيزةّالذي٬ّتعلهاّمتميزةّعنّا١تنافسُت،ّو٬تعّالضمنية؛ّىذاّالنوعّيعتربّالسرّا٠تفيّداخلّمنتوجّا١تنظمة

ّمستدامة ّا١تنافسُتّّ،تنافسية ّأماـ ّحاجزًا ّوتكوف ّللمنافسُت ّبالنسبة ّالتحدي ّتشكل ّاليت ّىي ّالضمنية وا١تعرفة
ّ.5حملاكاةّوتقليدّمنتوجّا١تنظمة

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
1
 TACO H. Reus, A knowledge based view of international acquisition performance, Doctorate of philosophy, 

not published, the Florida state university, and 2004. P: 25. 
2
 Kevin Zhen Zhon, How Knowledge Affects radical innovation: knowledge base, market knowledge acquisition 

and internal knowledge sharing, school of Business, University of Hong Kong, carolineb Bingxin li, Daniels 

college of Business, 2011. 
3ّّ ّللمنظماتّاألداءلموارد المؤسسة: أداة لضمان نجاعة  اإلستراتيجيةالمقاربة عبدّا١تليكّمزىودة، ّا١تتميز ّالعلميّالدورلّحوؿّاألداء ّا١تؤ٘تر ،

ّاالتقتاادية،ّجامعةّورتقلة، ّكليةّاٟتقوؽّوالعلـو ّ.2005ّمارس09ّّ-08ّواٟتكومات،
4
Carla curado, the knowledge based-view of the firm: from theoretical origins to future implications, working 

paper, universi dade Técnica de lisboa, 2006. 
5
Knowledge based view, encyclopedia dictionary of strategies management. 
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 دور المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة-2
ةّللمنظمات،ّوتقدّبدأتّفكرةّأفّا١تعرفةّتقوةّتًتسخّأكثرّسًتاتيجيإبا١تعرفةّباعتبارىاّضرورةّّيتزايدّاالعًتاؼ

بناًءّعلىّالشروطّاألربعةّالواجبّتوفرىاّيفّأيّمادر؛ّحىتّٯتكنّأفّنعتمدّعليوّيفّٖتقيقّ،ّّو1داخلّا١تنظمات
ّ ّتنافسية ّّمستدامةميزة ّالقيمة، ّىي: ّّوواليت ّا١تضاّوالندرة، ّعلى ّالقدرة ّلئلحبلؿّ،ىاةعدـ ّالقابلية ّفإف2ّوعدـ ،

ّا١تستدامة ّالتنافسية ّللميزة ّمادًرا ّمنها ّٕتعل ّأف ٢ّتا ّٯتكن ّاليت ّالشروط ّفيها ّتتوفر ّ ّا١تعرفة3ّا١تعرفة ّوخاوصًا ،
الضمنيةّذلكّأفّىذاّالنوعّمنّا١تعرفةّيكسرّالروتُتّويزيدّمنّٕتربةّا١تنظمةّويزيدّمنّمقدرهتاّعلىّإنتاجّمنتجاتّ

اّوزيادةّدرجةّالغموضّفيها،ّوعلىّعكسّمنّالعديدّمنّا١تواردّالتقليديةّاليتّٯتكنّاٟتاوؿّعليهاّياعبّتقليدى
مباشرة،ّولكيّيكسبّا١تنافسُتّنفسّا١تعرفةّا١توجودةّلدىّا١تنظمةّالبد٢ّتمّّستخداـمنّالسوؽّوىيّحاضرةّلبل

ىذاّّواختاارلكّماّيتطلبّوتقت،ّا٠توضّيفّنفسّالتجربةّاليتّمكنتّا١تنظمةّمنّاٟتاوؿّعلىّتلكّا١تعرفةّوذ
ّ ّيتطلب ّأسّّاستثماراتالوتقت ّوبالتارل ّاإلنتاج ّتكلفة ّمن ّترفع ّكبَتة ّتكلفة ّا١تنافسُت ّيكلف ّوبالتارل عارّكبَتة

ّالقائمةّعلىّا١تعرفةّتعتربّأكثرّممنتجاهت ّأفّا١تيزة ّكما ّتقائمةّعلىّتطبيقّمعرفةّمعلومةاستدام، أوّمعرفةّّةّألهنا
نوّحىتّوإفّأرادّا١تنافسوفّتقليدّتلكّا١تيزةّأوّالكشفّعنّا١تعرفةّا٠تالقة٢ّتاّفإفّذلكّإثّمعروفةّللمنظمة،ّْتي

ةّوتقوةّمنّا١تعرفةّالقائمةّاستدامفإفّا١تيزةّالقائمةّعلىّا١تعرفةّأكثرّّومنويستوجبّعليهمّالدخوؿّيفّعمليةّتعلم،ّ
ّكوين)4علىّالتعلم ققهاّا١تنظمات،ّتكوفّراجعةّيفّالغالبّفإفّأغلبّالقيمةّا١تضافةّاليتّٖتّ؛(Quinn،ّوحسب

ّكلّمنّنوناكاّأكوجَتو5إذلّتقاعدةّمعرفيةّلدىّا١تنظمة  Ikujiro تاكيشيروتاكاّىِّوَّّ،ّوىذاّماّأكدتوّدراسةّتقاـّهبا

Nonka and hirotaka Takeuchiّّّكيفّأصبحتّالشركاتّاليابانيةّالرائدةّعا١تيا يفّإجابتهماّعنّالسؤاؿّالتارل:
ّاألت ّّوّوماتيكياتيفّصناعة ّربطإْتيثّاإللكًتونيات؟ّماىوّسرّالنجاحّيفّذلك؟، ّتقاـّهبا ّسرّّّانوّوبعدّدراسة

ّ ّوثانيا: ّجديدة، ّمعرفة ّخلق ّعلى ّالشركات ّىذه ّمقدرة ّأوال: ّبػ؛ ّاليابانية ّالشركات ّا١تعرفةّّاستعماؿ٧تاح ىذه
ّ.6اٞتديدةّيفّإنتاجّمنتجاتّوتكنولوجياّناجحة

                                                 
1
 Abdul Amid Aziz Jalloh and others, Op cit. 

2
 Oana Branzei and others, a knowledge-based view of environmental performance in different cultural contexts: 

Canad, Japan, China, university of British Columbia, working paper, p: 05. 
3
 Desmond, knowledge-based view of strategies: strategic complementarities from an Austria, presented at the 

2002 WCC – 72 meetings in less Vegas, p: 04. 

 
4
 Petter Gottschalk, Strategic Knowledge Management Technology, idea group publishing, Norway, 2005, P: 56. 

5
 William eyoungdabl and others, the house of quality within a knowledge-based view of the firm, international 

system dynamics conference, Arizona state university west, USA, 1994. 
6
 Hirotaika Takeuchi, Ikojiro Nonka, the knowledge creating company, First edition, Oxford university press, 

UK, 1997, P: 84.   
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علىّضرورةّا١تعرفةّبالنسبةّللعاملُتّداخلّا١تنظمة،ّوذلكّمنّأجلّ Peter Sengeكماّيؤكدّبيًتّسانجّ
.ّوتعتربّا١تعرفةّضروريةّيفّٖتقيق1ّٖتقيقّٖتسُتّمستمرّوتطويرّمهاراهتمّوتقدراهتمّمنّأجلّٖتقيقّأىداؼّا١تنظمة

ّ.2التميز
ّالتارل:وٯتكنّتوضيحّدورّا١تعرفةّيفّٖتقيقّميزةّتنافسيةّمستدامةّللمنظمةّمنّخبلؿّالشكلّّّّ
ّ

 اإلطار األساسي للميزة التنافسية المستدامة من خالل المعرفةيوضح : 25الشكل رقم 
 

 التميز والمحافظة عليو
 

 

 

  

 

 

 اإلبداع والتوليفات الجديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Pekka Salmi and others, industrial districts and regional developoment: towands a knowledge-based 

view, working papers, Lappeenranta university of technology, Finland, 2001, p: 72. 
 

                                                 
1
 Doris Gomezel jomerzel, knowledge as one of the sources of sustainable competitive adventage, university of 

Primorska, Slovenia. 
2
 Robert M. G rant, Toward a knowledge- based view theory of the firm, strategy management journal, vol 17, 

winter, 1996. 
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ّّ ّرتقم ّالشكل ّالتنافسية25ّّيوضح ّا١تيزة ّٖتقيق ّيف ّالضمنية ّوا١تعرفة ّالار٭تة ّا١تعرفة ّبنوعيها؛ ّا١تعرفة دور
ّ ّخبلؿ ّمن ّذلك ّويتضح ّوالتكنولوجية...اخل،ّّا١تنظمةّاعتبارا١تستدامة، ّوالبشرية ّا١تالية ّا١توارد ّمن ّٚتلة بأهنا

ّباإلضافةّإذلّا١تعرفةّبنوعيهاّالار٭تةّوالضمنيةّوتركزّالنظريةّا١تبنيةّعلىّا١تعرفةّوخاوًصاّا١تعرفةّالضمنيةّمنها.

 المطلب الثاني: دور إدارة المعرفة في تحقيق اإلبداع المديم للميزة المستدامة

ّا١ت ّٖتافظ ّمنتجاتّلكي ّعن ّٗتتلف ّمنتجات ّتقدًن ّمن ٢ّتا ّالبد ّا١تستدامة، ّالتنافسية ّميزهتا ّعلى نظمة
ةّللتغَتاتّاليتّاستجابا١تنافسُت،ّوإفّذلكّالّيتحققّإالّمنّخبلؿّتقدًنّمنتجاتّجديدةّوبافةّمستمرةّوذلكّ

يفّ٘ت ًنّمنتجاتّجديدة،ّوبافةُّتّا١تنظمةّمنّتقدكٖتدثّوبافةّمستمرةّيفّبيئتها،ّويلعبّاإلبداعّدورًاّمهماًّ
ّمستمرة.

 أواًل: تعريف اإلبداع وشروط تحقيقو

ّدعتوّ ّكلما ّوٮتًتع ّيبدع ّاإلنساف ّكاف ّحيث ّالبشرية، ّاهلل ّخلق ّأف ّمنذ ّوجدت ّإنسانية ّظاىرة اإلبداع
ةّالثانيةّالعلميّا١تنّظمّبو،ّبدأّمنذّبدايةّاٟتربّالعا١تيّاالىتماـالضرورةّلذلك،ّوىوّليسّحكرًاّعلىّأحد،ّإاّلّأّفّ

ّ ّوتقد ّا١تاضي، ّالقرف ّالتسابقّّارتبطمن ّوظروؼ ّالثانية، ّالعا١تية ّاٟترب ّأثناء ّيف ّالغربية ّالدوؿ ّبُت با١تنافسة
التكنولوجيّبُتّالدوؿّا١تتقدمة،ّوىناؾّصعوبةّيفّضبطّوٖتديدّتعريف٤ّتدد١ّتاطلحّاإلبداع،ّفهناؾّمنّينظرّ

،ّومنّأجل1ّلىّأنّو؛ّنتيجةّلعواملّبيئيةّتؤثرّعلىّالفردّوإبداعاتوإليوّعلىّأنُّوّعمليةّعقلية،ّوينظرّإليوّآخروفّع
ا٠تروجّبتعريفّواضحّوشامل،ّوكذاّالوتقوؼّعندّالشروطّالواجبّتوفرىا،ّأوّالبيئةّا١تساعدةّعلىّاإلبداع،ّنوردّ

ّيفّىنا٣ّتموعةّمنّالتعاريفّحوؿّاإلبداع،ّوكذاّالشروطّالبلزمةّلتحقيقّاإلبداع.ّ
 اإلبداع تعريف-1

ّاإلبداعّباألعماؿّا٠تارتقةّاليتّتقًتفّبالغموض،ّوتستعاىّعلىّالتفسَتّّارتبطمنّالناحيةّالتارٮتية؛ّّ مفهـو
ّاإلبداعّنذكرّمنها:2ّحىتّمنّتقبلّأولئكّاألفرادّالذينّأتوّهبا ّ،ّوتقدّوردتّالعديدّمنّالتعريفات١ّتفهـو

                                                 
،ّرسالةّماجيستَتّغَتّمنشورة،ّجامعةّسطيف،ّدراسة حالة في مؤسسة مامي في إبراز الميزة التنافسية: واالبتكاردور اإلبداع بورويبّٝتية،1ّّ

 .50،ّص:2011ّاٞتزائر،ّ
 .81،ّص:1999ّراتّالعربيةّا١تتحدة،ّ،ّدارّالكتابّاٞتامعي،ّاإلما1،ّطالموىبة والتفوق واالبداعفتحيّعبدّالرٛتافّجرواف،2ّّ
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ّمثاللغوي:  التعريف-1-1 ّغَت ّعلى ّجيد ّشيء ّإحداث ّىو ّلغة ّسابقاإلبداع ّالفعل1ّاؿ ّمن ّمشتق ّوىو ،
ّكماّجاءّيفّلسافّالعربّمشتقّمنّ"بدعّالشيءّأو2ّ"أبدع" ىوّّوّبَتَدَعُوّ"؛ّيعٍتّأنشأهّوبدأهّأواًل،ا.ّواإلبداع

ّ.3ّاإلتيافّبشيءّجديدّوغَتّمألوؼ،ّٔتاّيفّذلكّالنظرّإذلّاألشياءّبطريقةّغَتّمألوفة
فّماطلحّاإلبداعّمتعدد،ّوأفّتعريفّاإلبداعّيتغَتّحسبّالبدّمنّاإلشارةّإذلّأّ:االصطالحي التعريف-1-2

ّدا١تاف ّحسب ّألجلو ّيستعمل ّالذي ّالنشاط ٣ّتاؿ ّأو ّوىولبيكDuncan)ّودونكاف Daltman))ّالوظيفة )ّ
(Holbekّوحسبّبَتير)ّ(Barreyre)ّّ4وىيّلبلستعماؿولئلبداعّثبلثةّصيغ:ّ

ّكمرادؼّويفّىذاّالسياؽّيستعملّماطلحّاإلبدّعملية شاملة للخلق: - ّ.لبلبتكاراعّإذلّحدّما
شيءّجديدّّاعتماد:ّأماّيفّىذاّالسياؽّيأخذّماطلحّاإلبداعّعلىّأنوّإقرار تجديد من قبل المجتمع -

ّٕتديدّداخلّاجملتمع،ّليابحّىذاّاٞتديدّجزءّمنّثقافةّاجملتمعّا١تعتمدّلو.ّاعتمادأوّ
ّكلّمايفّىذاّالسياؽّيعتمدّماطلحّاإلبداع؛ّعلشيء جديد من األساس:  - ىوّجديدّمنّاألساسّّى

ّودلّيكنّلوّوجودّمنّتقبل.
ىوّالبحثّاألساسيّلئلبداع،ّيفّّفاالبتكار؛ّوبالتارل5ّكماّيعرؼّاإلبداعّعلىّأنوّنتاجّلعمليةّاالبتكار

ّحُتّٯتثلّاإلبداعّالبحثّالتطبيقي.
ّّإذلّواستناداًّ ّماطلح ّأخذ ّالعرب ّلساف ّّاالبتكارمعجم ّويقاؿ ّبكر. ّمادة: ّامن ّأيّبتكرُت الشيء؛

اٞتارية،ّوىوّأخذّعذريتهاّوالباكورّّابتكار:ّأدرؾّا٠تطبةّمنّأو٢تاّوأصلوّمنّابتكرستوليُتّعلىّباكورتو.ّويقاؿّا
ّ.6األوؿاٟتاملّأيّولدتّبكرىاّأوّمولودىاّّوابتكرتمنّكلّشيء:ّىوّا١تبكرّالسريعّاإلدراؾ،ّ

ّ ّالتطبيقية ّاٟتالة ّىو ّأفّاإلبداع ّذاؾّلبلبتكارومنّمنطلق ّالقوؿّأفّّ، ّيفسر ٧تاحّاإلبداعّيفّاإلنتاجّّما
ّ.7وا٠تدماتّيعتمدّعلىّاالبتكار

                                                 
 .05،ّص:2009ّ،ّدارّأسامة،ّاألردف،1ّ،ّطبداع االداري، اإلٚتاؿّخَتّاهلل1ّ
 .22،ّص:2004ّ،ّدارّالكتابّاٞتامعي،ّاإلماراتّالعربيةّا١تتحدة،1ّ،ّطبداعاإلزيدّا٢تويدي،2ّّ
 .05،ّص:ّسابقال مرجعال، ٚتاؿّخَتّاهلل3ّ

4
Sandrine Fernez – walch, françois Romon, Management de l’innovation : de la stratégie aux projets, Vuibert, 

paris, 2006, p : 10. 
 .58،ّص:2008ّ،ّدارّالفجر،ّالقاىرة،1ّ،ّط، اإلبداع اإلداري في القرن الحادي والعشرينبرافُتّجوبتا،ّترٚتة:ّأٛتدّا١تغريب5ّ
 .15،ّص:2008ّ،ّدارّا١تيسرة،ّالقاىرة،1ّ،ّطالعامة المقارنةاإلدارة عبدّالعزيزّصاحلّبنّحبتور،6ّّ
 .15،ّص:2008ّ،ّدارّالفاروؽ،ّالقاىرة،1ّ،ّطإدارة المعرفةبيًتّكوؾ،ّترٚتة:ّخالدّالعامري،7ّّ
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ويعرؼّألكسندرّروشكاّاإلبداعّعلىّأنوّعبارةّعن:ّ"الوحدةّا١تتكاملةّجملموعةّالعواملّالذاتيةّوا١توضوعية،ّ
ّالوا ّمنّالفردّواٞتماعة،ّواإلبداعّٔتعناه سعّيعٍتّإ٬تادّاٟتلوؿّاليتّتقودّإذلّٖتقيقّإنتاجّجديدّوأصيلّذوّتقيمة

ّ.1اٞتديدةّلؤلفكارّوا١تشكبلتّوا١تناىج"
ّ:2كماّيعرؼّاإلبداعّعندّبعضّالعلماءّذويّاالختااصّعلىّالنحوّالتارل

 ّ ّعلى ّبقدرتو ّالشخص ّيبديها ّاليت ّا١تبادرة ّىو ّاإلبداع ّ"إف ّالتسلسلّّاالنشقاؽٝتيسوف عن
ّكلًيا". ّالعاديّيفّالتفكَتّإذل٥ّتالفتو

 ّاإلبداعّعلىّأنو:ّ"القدرةّعلىّتكوينّتركيباتّأوّتنظيماتّجديدة".ّأماّىافلّفيعرؼ
ّلبل ّذلك ّويعزى ّالتعاريف، ّتعددت ّفقد ّعاـ ّّختبلؼوبشكل ّالباحثُت ّمناىج العلميةّّواىتماماهتميف

ّكماّيعودّذلكّإذلّتعدد٣ّتاالتّالظاىرةّاإلبداعية ّ.3ومدارسهمّالفكرية،
ّأّواستنادا ّٯتكننا ّالسابقة، ّالتعاريف ّعنّنّفإذل ّوا٠تروج ّجديد ّبشيء ّاإلتياف ّأنو؛ ّعلى ّاإلبداع عرؼ

ّا١تألوؼ،ّيفّطريقةّأداءّالعملّووسائلّأدائو،ّوماّينتجّعنّذلكّالعمل.
 شروط اإلبداع-2

ّ:4يليّإفّٖتقيقّاإلبداعّمرىوفّبتوفرّشروطّوأجواءّمعينة،ّوأىمّىذهّالشروط٧ّتدّما
 المحيط المشجع-2-1

األفرادّالعاملُتّعلىّعمليةّاإلبداعّداخلّا١تنظمة،ّذلكّأنوّيفّحالةّماّإذاّيؤثرّاحمليطّالذيّيعيشّفيوّّ
وجدّاألفرادّداخلّا١تنظمةّالظروؼّا١تساعدةّوا١تشجعةّعلىّاإلبداع،ّفإفّإمكانياهتمّومقدرهتمّعلىّاإلبداعّتكوفّّ

ّكافّاحمليطّأوّالظروؼّداخلّا١تنظمةّغَتّمساعدة،ّفإفّذلكّسوؼّيؤثرّسل ًباّعلىّمقدرةّاألفرادّكبَتة،ّأماّإذا
ّعلىّاإلبداع.

ّ
ّ

                                                 
 .06ّ،ّص:سابقال مرجعالٚتاؿّخَتّاهلل،1ّّ
 .07ص:ّّا١ترجعّنفسو،2ّ
،ّص:2007ّ،ّدارّاٟتامد،ّاألردف،1ّ،ّطبداع واتخاذ القرار: رؤية من واقع المناىجالتفوق والموىبة واإلليلىّبنتّسعدّبنّسعيدّالااعدي،3ّّ

128. 
4ّّ ٤ّتمد، ّعجيلة ّعمر، ّللمنظماتّاإلبداع كأسلوب لتحقيق الميزة التنافسيةعزاوي ّا١تتميز ّاألداء ّحوؿ ّالدورل ّالعلمي ّا١تؤ٘تر ّضمن ّمداخلة ،

ّاالتقتاادية،ّجامعةّّو ّكليةّاٟتقوؽّوالعلـو  ،ّبالتارؼ.2005مارس08/09ّّّرتقلة،واٟتكومات،
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 الفعال  واالتصالاإلعالم -2-2
ّ ّوأسلوب ّاإلعبلـ ّّاالتااؿيعترب ّا١تنظمات،ّّانتقاؿوسهولة ّيف ّاإلبداع ّلنجاح ّرئيسي ٤ّتدًدا ا١تعلومات؛

ّبالنسبةّللمنظمةّأوّبالنسبةّللمبدعُتّفيها.ّأفّتوفرّا١تعلومةّا١تفيدةّسواءًّّوىناؾّعدةّماادرّٯتكن
إذّٖتتويّاجملبلتّا١تتخااةّعلىّا١تسا٫تاتّوا١تستجداتّيفّا١تيدافّالنظريّمجالت المتخصصة: ال -

.ّْتيثّأنوّواالخًتاعاتوالتطبيقي،ّوتنشرّيفّىذهّاجملبلتّ٪تاذج،ّوأشكاؿّوشروحاتّحوؿّاإلبداعاتّ
ّ.علىّكلّا١تستجداتّيفّاجملاؿّالذيّتنشطّفيوّا١تنظمةّاالطبلعٯتكنّمنّخبلؿّىذهّاجملبلتّ

ّكلّماّىوّجديدّّاالطبلعْتيثّٯتكنّلؤلفرادّالعاملُتّداخلّا١تنظمةّاللقاءات والندوات العلمية:  - على
ّمعّنظرائهمّيفّالندواتّالوطنيةّوالدولية.ّااللتقاءمنّخبلؿّ

 اإلدارة الفعالة-2-3
 ي:ترتكزّاإلدارةّالفعالةّلئلبداعاتّعلى٣ّتموعةّمنّالقواعدّواألسسّاليتّٯتكنّحارىاّفيماّيل

ّاألشخاصّا١تبدعُت؛ّواستقطابالبحثّ -
ّمعدات؛ّوّتوفَتّاإلمكانياتّالضروريةّلتحقيقّاإلبداعات،ّمنّوسائل -
ّتشجيعّاألفرادّداخلّا١تنظمة،ّوخاوًصاّا١تبدعُتّمنهم،ّبأنواعّاٟتوافزّا١تختلفة؛ّ -
ّنظرًّ - ّمعّاألشخاصّا١تبدعُت، ّباألشخاصّاآلالتعاملّبنوعّمنّا١ترونة ٠ّتاوصيتهمّمقارنة ينّداخلّخّرا

ّا١تنظمة.ّ
ّلثقافة والقيم المشجعة على اإلبداعا-2-4

وسلوؾّّوإتاىاتإفّا١تنظماتّا١تبدعةّتعملّعلىّخلقّثقافةّتنظيميةّتقّيمّاإلبداع،ّمنّخبلؿّغرسّتقيمّ
ية،ّتشّجعّالسلوؾّاإلبداعيّغَتّالتقليديّوا١تبادراتّا٠تبلتقة،ّوىذاّنلمسوّأكثرّلدىّمنتجيّاجتماعوعبلتقاتّ

الفنية،ّحيثّأهّنمّيُػَثم نوفّاٞتديدّحىتّولوّدلّيكنّعملًياّأوّجذابًا،ّا١تهمّعندىمّىوّالقدرةّعلىّاإلتيافّّاألعماؿ
ّ.1ّّتديد

                                                 
 .398،ّص:2001ّ،ّدارّوائل،ّعماف،ّاألردف،1ّ،ّطّأساسيات إدارة األعمال:ّاإلدارةسعادّنائفّبرنوطي،1ّّ
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 ثانياً: مستويات اإلبداع وفوائده

ّككل،ّ ّالفوائدّا١تتأتيةّمنوّللفرد،ّوا١تنظمة،ّواجملتمع منّّبشيءنتطرؽّيفّىناّإذلّمستوياتّاإلبداع،ّوكذا
مّأكثر١ّتاّٯتكنّأفّٕتنيوّا١تنظمةّمنّفوائدّعلىّا١تديّالقاَتّوالبعيد،ّوأيّنوعّمنّأنواعّاإلبداعّالتفايل،ّلفه

ّالذيّيعتربّأكثرّأ٫تيةّبالنسبةّللمنظمة.

 اإلبداع مستويات-1
ّ:1ينقسمّاإلبداعّإذلّٜتسةّمستوياتّوىي

ّنّوّاإلبداع التعبيري:-1-1 ّعن ّالنظر ّبغض ّفريدة ّنواتج ّأو ّفكرة ّتطوير ّىذاّويعٍت ّومثاؿ ّجودهتا، ّأو عيتها
ّاإلبداع:ّالرسوماتّالعفويةّلؤلطفاؿ.

ويشَتّإذلّالرباعةّيفّالتوصلّإذلّنواتجّمنّالطرازّاألوؿ،ّدوفّماّشواىدّتقويةّّاإلبداع المنتجي أو التقني:-1-2
ّية.علىّالعفويةّا١تعربةّعنّىذهّالنواتج،ّومثاؿّذلكّتطويرّآلةّموسيقيةّأوّلوحةّفنيةّأوّمسرحيةّشعّر

جديدة٢ّتا،ّدوفّأفّٯتثلّذلكّّاستعماالتا١توادّلتطويرّّاستخداـويشَتّإذلّالرباعةّيفّّ:االبتكارياإلبداع -1-3
إسهاًماّجوىريًاّيفّتقدًنّأفكارّأوّمعارؼّأساسيةّجديدة،ّويتميزّىذاّا١تستوىّمنّاإلبداعّبأنوّغالًباّماّٮتضعّ

ّءاتّاالخًتاعات.١تعايَت،ّومواصفاتّٖتددىاّعادةّدوائرّتسجيلّبرا
تقوانُتّومبادئّأوّمدارسّفكريةّثابتةّوتقدًنّمنطلقاتّّاخًتاؽ:ّويشَتّإذلّتقدرةّعلىّاإلبداع التجديدي -1-4

ّكتلكّاليتّتقدمهاّيونجّوآدلرّ ّ(ّيفّنظريتهماّا١تبنيةّعلىّسيكولوجيةّفرويد.Jungand Adler)وأفكارّجديدة
ّافًتاضويتحققّفيوّالوصوؿّإذلّمبدأّأوّنظريةّأوّّىوّأعلىّمستوياتّاإلبداعّوأندرىا؛ّاإلبداع التخيلي: -1-5

ّ ّويًتتبّعليو ّكلًيا. ّذلكّيفّأعماؿّّازدىارجديد ّيظهر ّكما ّجديدة، ّوحركاتّْتثية ّمدارس ّبروز ّّإنشتاينّأو
Einstein  وفرويدFreud ّّ  يفّالفنوف.wrightّّّ ورايث Picassّوبيكاسوّيفّالعلـو

 فوائد اإلبداع-2
ا١تنافسةّألسبابّمتعددة.ّوتشَتّّاشتداد،ّيفّظل2ّحاٝتًاّيفّتنافسيةّالتموتقعّالسوتقييعتربّاإلبداعّعامبًلّ
ّاال ّوالتنمية ّالتعاوف ّا١تعيشةّتقتاادمنظمة ّمن ّعااًل ّٔتستوى ّتتمتع ّعااًل، ّمستوى ّعلى ّا١تبدعة ّالدوؿ ّأف ّإذل ية

 يفّالتسعينات.يّتقتاادوالرفاىية.ّلقدّكافّاإلبداعّالعاملّاألكثرّأ٫تيةّالذيّساىمّيفّالنموّاال

                                                 
 .93-92،ّصّص:ّسابقالمرجع الفتحيّعبدّالرٛتافّجرواف،1ّّ

2
 Langdon Morris, Permanent innovation: proven strategies and methods of successful innovators, innovation 

Academy, USA, 2011, p: 42. 
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ويشَتّاجمللسّاالستشاريّالكنديّإذلّأفّا١تنظماتّا١تبدعةّتتمتعّٔتعدؿّأعلىّمنّا١تبيعات،ّوأهناّاألكثرّ
ّكماّأهناّتوفرّفرصّعملّأكثرّمنّا١تنظماتّضعيفةّاإلبداع. ّرًْتا

لؤلسهمّ،ّفإفّا١تنظماتّا١تبدعةّتقدّحققتّأعلىّعائدّةسًتاتيجياالّاالستشاريةوحسبّتقوؿّرئيسّالشركةّ
ّسنوات،ّوىذاّأكثرّبكثَت٦ّتاّحققتوّا١تنظماتّاألتقلّإبداًعا.11ّخبلؿّ% 12 يعادؿ
ّكبار2111ّّيفّجويليةPrice Water House Coopersّّكماّتظهرّدراسةّا١تعاينةّاليتّتقامتّهباّشرؾّ - إف

ّكانتّتتمثلّا١تسؤولُتّيفّالشركاتّاليتّتتوذلّاإلبداعّيشَتوفّإذلّأفّالفوائدّا٢تائلةّالنإتةّعنّاإل بداع
ّيف:ّ

ّ؛%83تطويرّا١تنتجاتّوا٠تدماتّبنسبةّ -
ّ؛%81زيادةّالدخلّبنسبةّ -
ّ؛77%ىوامشّربحّأوّمكاسبّأعلىّبنسبةّ -
ّكفاءةّا١تنظماتّبنسبةّ - ّ.%72زيادة
ّ:1كماّتكمنّأ٫تيةّاإلبداعّأيضاّيفّتقدرتوّعلىّ٘تكُتّا١تنظمةّمن -
 ية،ّخاصةّيفّظلّا١تنافسةّالشديدة؛ستمراّرالبقاءّواال -
يعتربّاإلبداعّا١تادرّاألساسيّلتحقيقّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيفّالسوؽ؛ّوخاصةّفيماّيتعلقّبتطويرّ -

 منتجاتّجديدةّأوّإدخاؿّٖتسيناتّعلىّا١تنتجاتّاٟتالية؛
 جديدة؛ّانطبلؽيساعدّاإلبداعّا١تنظماتّعلىّتأسيسّنقاطّ -
 القدرةّعلىّالتكيفّمعّالظروؼّاحمليطة؛ -
جهة،ّّم،ّالذيّٯتكنّمنّتطويرّمنتجاتّجديدة،ّإلشباعّحاجاتّورغباتّالعمبلءّمنخلقّا١تناخّا١تبلئ -

 والقدرةّعلىّٖتقيقّأىداؼّالنموّالذيّتسعىّا١تنظمةّإليهاّمنّجهةّأخرى؛
ّكماّيقدـّبدائلّأوّحلوؿّجديدةّللمنتجاتّالقائمة،ّ - إ٬تادّحلوؿّبديلةّأوّجديدةّللمشاكلّالقائمة؛

ّّالتنظيماتّا٢تيكلية،ّٔتاّيساىمّيفّٗتفيضّالتكلفة؛العمليات،ّطرائقّالتسويقّوحىت
 ؛2ا١تنافسةّاشتداديعتربّاإلبداعّعنارّضروريّللامودّا١تستمرّللمنظماتّيفّظلّ -

                                                 
،ّدارّوائل،ّعماف،ّاألردف،1ّ،ّطّتطوير المنتجات الجديدة: مدخل استراتيجي متكامل وعصريمأموفّندًنّعكروش،ّسهَتّندًنّعكروش،1ّّ

ّ.05،ّصّ:2004
 .45،ّص:ّسابقالمرجع البرافُتّجوبتا،2ّّ
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ّ.1يتقتاادأفّاإلبداعّىو٤ّترؾّللنموّاالّواعتربكماّأكدّشومبيًتّعلىّاأل٫تيةّالبالغةّلئلبداعّ
ىيّمدخلّا١تنظماتّلبناءّمزاياىاّالتنافسيةّوالعملّعلىّّاتّالعامةّللمنافسةسًتاتيجياالمنّأفّّانطبلتقاًّّو

ّكبَتّيف٧ّتاحّسًتاتيجياالإدامتها،ّفإفّلئلبداعّبالغّاأل٫تيةّيفّالتأثَتّعلىّ اتّالعامةّللمنافسة،ّوا١تسا٫تةّإذلّحد
ّٯتكنّإبرازّذلكّمنّخبلؿّاٞتدوؿّالتارل:ّوّاتسًتاتيجياالىذهّ

 ات العامة للمنافسةستراتيجياالتأثير اإلبداع على مختلف يوضح : 4الجدول رقم 
ّلإلبداع التنافسية األبعادّللتنافس العامة اتستراتيجياال
ّ

ّالمنخفضة التكلفةة استراتيجي
ّمراتقبةّالتكاليف؛ -
 إبداعّيفّطرائقّاإلنتاج؛ -

 ٕتهيزاتّجديدةّاليتّتقللّالتكاليفّالوحدوية؛ّّابتكار -

ّلّتقليصّالتكاليفّالغَتّمباشرة.اإلبداعّمنّأج -
 
 

 التميزة استراتيجي

ّ٘تيزّا١تنتج؛ -
 جودةّا١تنتج؛ -

 تكنولوجيةّا١تنتج؛ -

 خدمةّا١تستهلك؛ّ -

 تقوةّالبيع؛ -

ّالًتويج. -
ّ

 التركيز ةاستراتيجي
ّالًتكيزّعلىّتقطاعّسوتقي؛ -
 الًتكيزّعلىّا١تنتج؛ -

ّمعدؿّا٢تامشّالوحدوي. -
،ّرسالةّماجيستَتّغَتّمنشورة،ّجامعةّدراسة حالة في مؤسسة مامي في إبراز الميزة التنافسية: تكارواالب دور اإلبداعبورويبّٝتية،ّالمصدر: 

ّ.160،ّص:2011ّسطيف،ّاٞتزائر،ّ
ّ

اتّالعامةّللمنافسة،ّوبالتارلّالتأثَتّعلىّتقدرةّسًتاتيجياالتأثَتّاإلبداعّعلى٥ّتتلف04ّّيظهرّاٞتدوؿّرتقمّ
١ّتستدامةّواحملافظةّعليها.ا١تنظمةّعلىّبناءّميزهتاّالتنافسيةّا

ّ:2كماّتظهرّأ٫تيةّاإلبداعّيفّدورهّالبالغّيفّالتأثَتّعلىّتقوىّالتنافس،ّعلىّالنحوّالتارل
ٯتكنّلئلبداعّأفّيعدؿّمنّحدةّا١تنافسة،ّمنّخبلؿّالتقليصّأوّالرفعّمنّّأثر اإلبداع على حدة المنافسة: -

ّكافّالنشاطّمتطوراً،ّفإفّعددّا١تنظماتّالراغبةّيفّتقدراتّالنشاطّوٓتاصةّالتأثَتّعلىّالنمو،ّومنّمثّف ّكلما إنو
                                                 

1
 Jean-Yves Prax, op.cit. P : 192. 

،ّا١تلتقىّالدورلّالسادسّحوؿ:ّالذّكاءّاالتقتااديّوالتنافسيةّا١تستدامةّاستراتيجيات الذ كاء االقتصادي لتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسةعبوّىدى،2ّّ
ّالتسيَت،ّجامعةّحسيبةّبنّبوعلى،ّالشلف،ّاٞتزائر، ّاالتقتااديةّوالتجاريةّوعلـو ّكليةّالعلـو  .2012نوفمرب07ّّ-06ّيفّبيئةّاألعماؿّاٟتديثة،
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ّكبَتاً،ّوعلىّالعكسّمنّذلكّفإذاّأدىّاإلبداعّإذلّتقدـّمفاجئّللاناعةّبكاملهاّفإفّ دخوؿّىذاّالنشاطّيكوف
ذلكّيضاءؿّمنّعددّا١تنافسُت،٦ّتاّيؤديّبدورهّإذلّتناتقصّحدةّا١تنافسة،ّمنّجهةّأخرىّفإفّاإلبداعّتقدّيؤثرّ

لىّحدةّا١تنافسةّمنّخبلؿّتعديلّحواجزّالدخوؿّأوّا٠تروج،ّومنّمثّالتأثَتّعلىّعددّا١تنظماتّا١توجودةّيفّع
ّالسوؽ،ّويدفعّتعميمّتكنولوجياّمعينةّبعضّا١تنظماتّإذلّالدخوؿّوأخرىّإذلّا٠تروجّمنّالسوؽ.

ّنتّأثر اإلبداع على المنتجات البديلة: - ّىيّعمومًا ّيفّا١تنتجّونادرًّاجّإلبدا١تنتجاتّالبديلة ماّّاعّجذري
ّكلّ ّتدخل ّإذا ّويكوفّذلكّيفّحاؿّما ٭تدثّأالّيؤديّاإلبداعّاٞتذريّإذلّإحبلؿّا١تنتج٤ّتلّا١تنتجّالقدًن،

ّإذلّالدولةّحيثّيقفّ ّباإلضافة كلهمّّّىؤالءا١تتعاملُت،ّٔتعٌتّالذينّيشكلوفّالقوىّالتنافسيةّاألربعةّاألخرى،
رةّإذلّأنوّيفّبعضّاٟتاالتّيؤديّاإلبداعّإذلّإحبلالتّداخليةّٔتعٌتّإحبلؿّجزءّأماـّىذاّاإلحبلؿ،ّوٕتدرّاإلشا

ّبآخرّينتميافّإذلّنفسّالشرط.ّاسًتاتيجي
الدخوؿّاليتّٖتميّا١تنظماتّنفسهاّمنّّيكوفّأساسًاّعلىّحواجرّأثر اإلبداع على الداخلين المحتملين: -

ّطرائقّاإلنتاجّأوّأهناّتقادرةّعلىّتاميمّا١تنتج،ّفهيّٖتتميّيفّالتحكمّيفّانفرادىاا١تنافسُتّاحملتملُت،ّمنّخبلؿّ
وراءّٖتكمهاّيفّالتكنولوجيا،ّفالقدرةّا١تستمرةّعلىّاإلبداعّىيّاليتّتشكلّحواجزّالدخوؿّو٘تيزّبُتّا١تنظماتّ

ّمكانةّيفّالسوؽ.ّاحتبلؿاليتّٔتقدرهتاّ
وّطرائقّاإلنتاجّإذلّتعديلّعميقّيفّالعمليةّٯتكنّأفّيؤديّاإلبداعّأّأثر اإلبداع على الزبائن والموردين: -

اإلنتاجية،ّأوّيفّمنتجّتاـّالانعّإذلّدرجةّأنوّيلغيّجزءّمنّالتموينّالتقليديّالذيّيدخلّيفّعمليةّتشكيلّ
ا١تنتج،٦ّتاّيعٍتّخسارةّبالنسبةّللمورد١ّتنفذّمنّا١تنافذّالتجارية،ّوبا١تقابلّفإفّاإلبداعّٯتكنّأفّيؤديّإذلّظهورّ

جددّأوّعلىّاألتقلّيطورّتقدراتّا١توردينّاٟتاليُت،ّأماّبالنسبةّللزبائنّفإفّالتأثَتّيكوفّمنّخبلؿّتقدرةّّموردين
ّاإلبداعّعلىّتعديلّتكاليفّالتبديلّحيثّتقدّيؤديّالتطورّالتكنولوجيّإذلّتنميطّا١تنتجاتّا١توجودةّيفّالسوؽ.

 ثالثاً: العالقة بين إدارة المعرفة واإلبداع

كرّإذلّأفّاإلبداعّ٭تتاجّإذلّا١توىبةّّا،ّوتقدّأشارّبيًتّدّر1ىدفًاّرئيسًياّمنّأىداؼّإدارةّا١تعرفةيعتربّاإلبداعّ
 وا١تواصلة؛ّأيّأفّا١تعرفةّىيّأساسّالقدراتّاإلبداعية.ّااللتزاـوالرباعةّوا١تعرفةّوعنارّ

ا١تعرفةّواإلبداع،ّولكنّأغلبّالكثَتّمنّالدراساتّواألْتاثّإذلّإظهارّالعبلتقةّالسببيةّبُتّإدارةّّإتهتوتقدّّّّّّ
والقياسّّاالختبار٨توّالتأطَتّالنظريّوالوصفي٢ّتذهّالعبلتقة،ّودلّيتحّألغلبهاّّانارفتىذهّالدراساتّواألْتاثّ

                                                 
1
Claire R. Mclnerney & Ronald E. Day, Rethinking knowledge management: from knowledge objects to 

knowledge processes, Springer, Berlin, Germany, 2007, P: 148. 
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ّللميزةّ ّالضامنّلتحقيق ّىيّا١تادر ّتعتربّا١تعرفة ّاليـو ّاألعماؿ ّيفّبيئة ّالدراساتّأنو ّحيثّتؤكدّىذه عملًيا،
١تنظماتّالناجحةّلدّادماّتتغَتّاألسواؽّويزدادّعددّا١تنافسُتّوتتقادـّا١تنتجاتّبسرعةّتوَّالتنافسيةّا١تستدامة،ّوعن

ّاٞتديدة ّا١تّ،ا١تعرفة ّداخل ّتنشرىا ّوتبدعّّنظمةمث ّجديدة ّوخدمات ّمنتجات ّيف ّسريع ٨ّتو ّعلى وٕتسدىا
1ّاستمرارب ّسانج" ّ"بيًت ّعليها ّيطلق ّاليت ّا١تنظمات ّعلى ّإال ّينطبق ّوىذا ،ّ Peter SENGEّذاتّا ١تنظمات

أفّا١تيزةّالرئيسيةّللمنظمةّا١تكثفةّمعرفًيا؛ّىيّالقدرةّعلىّحلّا١تشاكلAlvessonّّ،ّوتقدّأوضحّألفيسوف2ّا١تعرفة
واإلبداعيةّلكنوّأشارّإذلّالغموضّالذيّيكتنفّالعبلتقةّبُتّا١تعرفةّالرٝتيةّ)الظاىرة(ّّاالبتكاريةا١تعقدةّعربّاٟتلوؿّ

ّكّو لكنّبعضّاألعماؿّاليتّتتطلبّالتعلمّالعارل١ّتدةّطويلةّتكوفّّ،اٝتةّيفّاإلبداعهناّتقدّالّتكوفّحواإلبداع،
بقولوّعلىّالرغمّمنّأفّالعبلتقةّتشَتّإذلّأفّاإلبداعّشيءّّاستدرؾا١تعرفةّالرٝتيةّفيهاّمفيدةّأكثرّمنّاإلبداع.ّمثّ

ّكافية،ّويقلّا١تيلّإذلّاإلبداعّعندماّتتوفرّا١ت ّنتوسعّيفّىذهّعرفة،ّلكننا٬ّتبّأاّلّمطلوبّعندماّتكوفّا١تعرفةّغَت
ّ.3النظرةّألفّا١تعرفةّالرٝتيةّرٔتاّتوفرّيفّأغلبّاألحيافّتقاعدةّلئلبداع

ّيقوؿ،ّأفّعملّاإلبداعاتّعربّّاوتقدّأشارّبيًتّدّر ّإذلّطبيعةّالعبلتقةّبُتّا١تعرفةّواإلبداعّعندما كرّأيضا
اتّأفّاإلبداعاتّا١تعتمدةّعلىّا١تعرفة٢ّتاّعمرّأطوؿّالتاريخّكافّمعتمًداّعلىّا١تعرفةّاٞتديدة.ّوتقدّأكدتّالدراس

ّكمادرّلئلبداع. ّوتفوؽّعلىّماّسواىا٦ّتاّالّيعتمدّعلىّا١تعرفة
Kroghّولتأكيدّالعبلتقةّالسببيةّبُتّإدارةّا١تعرفةّواإلبداعّعلىّمستوىّا١تنظمات،ّأشارتّدراسةّتقاـّهباّ

ّاال ّظل ّيف ّأنو ّالرئّتقتاادإذل ّا١تفتاح ّسيكوف ّيفّا١تعريف، ّالعالية ّالعوائد ّوٖتقيق ّا١تستدامة ّالتنافسية ّللميزة يسي
ّكيفّتستطيعّا١تنظماتّ )ا١تعرفةّاٞتديدة(ّوا١تشاركةّٔتعرفتهاّوأفّا٢تدؼّمنّّاالبتكارالاناعةّبافةّدائمة،ّىو

ّّابتكار ّأربعة ّإذل ّوأشارتّالدراسة ّا١تختلفة، ّاإلبداعات ّلتعزيز ّىو ّجديدة ّمعرفة ّٖتقيق ّأو اتّيجياسًتاتا١تعرفة
ّ:4للمعرفةّتسهمّيفّتعزيزّاإلبداعّىي

اليتّتؤكدّعلىّنشرّا١تعرفةّبُت٣ّتاالتّا١تنظمةّّةسًتاتيجياالىيLeveraging strategyّّ الرفع: ةاستراتيجيّ-
ّلتحسُتّعملياتّاإلبداع.

اٞتديدةّاليتّتؤكدّعلىّٖتوؿّا١تعرفةّّةسًتاتيجياالّىيAppropriation strategyّ:ّالتخصصية ةستراتيجياالّ-
ّمنّاألتقساـّلتعزيزّاإلبداعّمستقببًل.
                                                 

ّ.42،ّص:ّسابقال مرجعالحسنّعجبلفّحسن،1ّ
ّ.144،ّص:2003ّ،ّبيمك،ّالقاىرة،ّالمكتوبة اإلبداع: القواعد غيرسلسلةّإصداراتّبيمك،2ّّ
 .49-48،ّصّص:ّالسابق المرجعحسنّعجبلفّحسن،3ّ
ّ.52-51ّ،ّصّص:نفسو المرجع4ّ
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The Probing strategyّّ الفحص: ةاستراتيجي - ّّةسًتاتيجياالىي ّعلى ّتؤكد ّاٞتديدةّّابتكاراليت ا١تعرفة
ّإلبداعّالعمليةّوا١تنتوجّاٞتذري.

توجّوالعمليةّاليتّتؤكدّعلىّإبداعاتّا١تنّةسًتاتيجياالوىيThe Expanding strategyّ التوسع: ةاستراتيجيّ-
ّمنّخبلؿّا١تعرفة.

منّخبلؿّماّتقدـ،ّٯتكنّأفّنستخلصّأفّمنظماتّاألعماؿّاليتّهتتمّبا١تعرفةّوإدارهتاّستكوفّذاتّتعددّ
ّللعاملُتّذويّ ّالتوظيفّفيها ّمنّخبلؿّالتعلمّواإلبداعّا١تستمرينّويتم ّوتسعىّإذلّالتميز يفّا١تهاراتّوالثقافة

والدافعيةّمنّجهةّأخرى،ّوأفّمعرفةّالعاملُتّىيّاليتّّاالبتكارنّيتميزوفّبروحّا١تهاراتّوا١تعرفةّمنّجهةّوالذي
تؤثرّعلىّأدائهم،ّوأفّصفةّتبادؿّاآلراءّواألفكارّوالتفكَتّا١تشًتؾّيتيحّفرصةّلتعزيزّاإلبداع،ّمنّىناّٯتكنّالقوؿّ

ّكبَتّمنوّيكوفّّانبثاؽأنوّرغمّأفّ منّجانبّآخرّإفّاإلبداعّيفّّرٕتالًياّوليس٥ّتططًا،ّلكنااإلبداعّيفّجانب
ّكبَتًاّفيها. ّجانبّكبَتّمنوّمرتبطّويتأثرّٔتتغَتاتّبيئيةّعديدةّتكوفّلئلدارةّا١تعرفةّدورًا

 المطلب الثالث: أثر إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة

ّالذيّي ّكبَتّيفّظلّعادلّاليـو ّتأخذّاىتماـ ّا١تعرفة ّعلىّادارة ّذوّطبيعةّأصبحتّا١تقدرة ّاتقتااد سوده
ا١تيزةّ،ّوعلىّاعتبارّأف1ّبُتّا١تنظماتّةمعرفية،ّْتيثّأصبحّتوليدّوتوزيعّا١تعرفةّيعتربّأىمّعاملّيفّحسمّا١تنافس

علىّّتتفوؽّهباّا١تنظمةخلقّنظاـّيتميزّبالتعقدّوالغموضّوذوّتركيبةّغَتّمفهومةّتستهدؼّالتنافسيةّا١تستدامةّ
لتقدًنّمنتجاتّذاتّّ،ؿّمؤىبلتّداخليةّتستطيعّخلقّفرصىذهّا١تيزةّإالّمنّخبلّامتبلؾا١تنافسُت،ّالّٯتكنّ

الزبائن،ّومنّىذاّا١تنطلقّّاحتياجاتتقيمةّللزبوفّتقبلّا١تنافسُتّأوّتكوفّتقادرةّعلىّالتكيفّللتغَتاتّالسريعةّيفّ
ّالتنافسية ّا١تيزة ّلتحقيق ّا١تفتاح ّىي ّا١تميزة ّالقدرات ّأو ّالكفاءات ّكانت ّأن2فقد ّغَت ،ّ ّأوّاستدامو ّا١تيزة ّىذه ة

علىّا١تعرفة،ّوضرورةّوجودّإدارةّللمعرفةّداخلّا١تنظمةّٕتعلّّعتمادٖتويلهاّإذلّميزةّتنافسيةّمستدامةّيستوجبّاال
ّيفّمتناوؿّالعاملُتّداخلّ ّوذلكّّتعلها ّالتفوؽّالفرديّوا١تنظمي، ّأساسّالنموّوالتطورّوىيّعنار منّا١تعرفة

ّّ.١3تعرفةّوعملياهتاّىيّا١تفتاحّلتحقيقّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةا١تنظمة،ّلذلكّتعتربّإدارةّا

                                                 
1
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2
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ّوا١تعداتّعامبلًّ ّيفّالتكنولوجيا ٦ّتثلة ّا١تادية ّالقدراتّا١تميزة ّا١تلموسّأو ّوتعتربّالقدراتّا١تميزةّيفّشقها
ّكافيةّول ذلكّأفّىذاّالنوعّّتّدائمة،سيمهماّيفّالتفوؽّومادرًاّمهمًاّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّغَتّأهناّغَت

ّكوفّأفّا١تنافسُتّّٯتكن٢ّتمّاٟتاوؿّعليوّمنّماادرّ منّالقدراتّيتميزّبعدـّا١تقدرةّعلىّا١تلكيةّاٟتاريةّلو،
ّأو ّا١تعنوية ّأو ّغَتّأفّالقدراتّا١تميزة ّعلىّالعكسّمنّالنوعّأوؿّٯتكنّّأخرى، ّيفّا١تعرفة ٦ّتثلة غَتّا١تلموسة،

ّدوفّأفّيال٢ّتّامتبلكها ّبيًتّبافةّحارية ّ ّتنبؤّبو ّوذلكّما ّا١تنافسوف، ّّدراكرا ّبأفّمنظمات1999ّسنة ،
ّعلىّا١تعرفةّيفّا١تستقبل،ّوستتطورّمن ظماتّاألعماؿّإذلّمنظماتّالتانيعّوا٠تدماتّوا١تعلوماتّسوؼّتقـو

ّعليوّوتعملّعلىّإدارهتا،ّلذلكّتسعىّا١تاعتباّركتشفّا١تعرفةّبطرائقّكثَتة،ّبتبٌتّوت نظماتّىاّاألساسّالذيّتقـو
إذلّٖتويلّاألصوؿّغَتّا١تلموسةّإذلّأصوؿّملموسة،ّوٖتويلّاألفكارّيفّأدمغةّاألفرادّإذلّرأسّماؿّفكري٥ّتزفّ

ا١تنظمةّلكلّىذهّّامتبلؾاألفرادّإذلّطاتقةّمعلوماتيةّمنتجة،ّغَتّأفّّعقوؿومؤثر،ّوٖتويلّا١تعلوماتّا١تخزنةّيفّ
دّإدارةّتتوذلّتنظيمّىذهّا١تعرفةّوالتارؼّفيهأّتا٬ّتعلهاّيفّالقدراتّوا١تعارؼّيكوفّببلّمعٌتّيفّحاؿّعدـّوجّو

ّ ّأوّّاحتياجاتمتناوؿ ّمنتجات ّتقدًن ّإذل ّيؤدي ّٔتا ّا١تناسبة، ّوالكيفية ّوبالكمية ّا١تناسب ّالوتقت ّيف ا١تنظمة،
ّ ّىذه ّعلى ّتطرأ ّتقد ّتغَتات ّألي ّوتستجيب ّالزبائن ّرغبات ّٖتقق ّللمنظمةّاالحتياجاتخدمات ّيسمح ّٔتا ،

ّ.1يزةّتنافسيةّمستدامةمّبامتبلؾ
ّغَتّأفّ ّا١تستدامة، ّالتنافسية ّللميزة ّتعتربّىيّأىمّوأتقوىّمادر ّإذلّذلكّفإفّا١تعرفة ّسبقّوأشرنا كما

للميزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّبلّأفّتابحّا١تعرفةّمنّأىمّمدخبلتّالعمليةّّامتبلكهاا١تنظمةّللمعرفةّالّيعٍتّّامتبلؾ
وتقتّتابحّا١تعرفةّمنّنتائجّالعمليةّاإلنتاجيةّمنّخبلؿّعملياتّالتعلمّوتبٍتّاإلنتاجيةّيفّا١تنظمةّويفّنفسّال

ّ ّا١تنظمة ّيف ّالبشرى ّالعنار ّيلعبو ّالذي ّالكبَت ّالدور ّيربز ّوىنا ّا١تتعلمة، ّا١تنظمة ١ّتختلفّّباعتبارهفلسفة احملرؾ
ةّعلىّا١تعرفةّيستوجبّالعملياتّداخلّا١تنظمة،ّويفّظلّىذهّا٠تاائصّفإفّالعنارّالبشريّيفّا١تنظماتّالقائم

ا١تعرفةّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّوفقّماّىوّّاستغبلؿٚتلةّمنّالشروط،ّلكيّ٭تققّىذاّالعنارّالبشريّمنّخبلؿّ
ّموضحّيفّالشكلّالتارل:

ّ
ّ
ّ
ّ

                                                 
 .45،ّصالمرجع السابق،ّشاكرّنوريّيدرح1ّ
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 إنشاء نظام إدارة الموارد البشرية للمنافسة قائم على المعرفةيوضح : 26الشكل رقم 
 

 
 

Source: Susan E. Jackson and others, Managing Knowledge for Sustained Competitive Advantage, Published by 

Jossey-Bass, San Francisco, USA, 2003, P: 401. 

 
ّ ّكيفية ّأعبله ّالشكل ّالتنافسيةّّاختياريوضح ّا١تيزة ّعلى ّاٟتاوؿ ّمن ّ٘تكنها ّاليت ّالعاملة ّلليد ا١تنظمة

ّاالختياراليدّالعاملة،ّْتيثّأنوّالبدّعلىّا١تنظمةّأثناءّالقياـّبعمليةّّاختيارمنّعمليةّّانطبلتقاًّدامة،ّوذلكّا١تست
ّكماّالبدّأفّ أفّتتأكدّأفّالعماؿّالذينّتنتقيهم،ّتتوفرّفيهمّالسلوكياتّالبلزمةّللمنافسةّالقائمةّعلىّا١تعرفة،

ضفّإذلّذلكّالبدّأفّتوفرّا١تنظمةّالدوافعّاليتّٕتعلّالقوةّالعاملةّتتوفرّىذهّالقوةّالعاملةّعلىّالكفاءةّا١تطلوبة،ّ
ّكماّالبدّأفّتعطىّالفرصّللقوةّالعاملةّللتارؼّوفقّاٟتاجةّ تنخرطّيفّالسلوكاتّالبلزمة٢ّتذاّالنوعّمنّا١تنافسة،

مثّالبدّأفّْتيثّتكوفّاألنظمةّوا٢تيكلّالتنظيميّداخلّا١تنظمةّمرفّويسمحّْتريةّأكثرّيفّالتارؼّوالعمل.ّ
تكوفّمكوناتّنظاـّا١تواردّالبشريةّمنّتاميمّللوظائفّوتكوينّفرؽّالعملّوعملياتّتقييمّاألداءّوعملياتّ
التدريب،ّوكذاّثقافةّا١تنظمةّمبنيةّعلىّأساسّا١تنافسةّالقائمةّعلىّا١تعرفة،ّوذلكّما٬ّتعلّالقوةّالعاملةّيفّا١تنظمةّ

ّكلهاّيفّسلوكياتّإدارةّا١تعرفةّال عامة؛ّمنّخبلؿّعملياتّاٟتاوؿّوخلقّا١تعرفةّوا١تشاركةّوالتحيُتّالدوريّتساىم
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للمعرفةّا١توجودة،ّلدرجةّتابحّىذهّالسلوكياتّعبارةّعنّثقافةّعامةّمتأصلةّداخلّا١تنظمةّوليستّتكليفّأوّ
ّّو ّالفرد ّيابّيفّالرفعّمنّفعالية ّكلّىذا ّومنّمثّفإف ّالبشريّداخلّا١تنظمة، ّالعنار الفرؽّسلوؾ٬ّتربّعليو

ّووحداتّالعملّداخلّا١تنظمة،ّٔتاّ٭تققّللمنظمةّميزةّتنافسيةّمستدامة.
ّكرانتّودفانبورتّ) ّكلّمن األساسيةّّةسًتاتيجياال(ّأفّإدارةّا١تعرفةّىيDavenport   Grant andّيرى

ّا١تستدامة ّوالتنافسية ّوبعد1ّللميزة ّكلّمنّالعاملُتّداخلّا١تنّاستعراضنا، ّعلى ّا١تعرفة ّإدارة ّوالعملياتّألثر ظمة
ّا١تنظميّفيماّسبق،ّىذهّالعناصرّاليتّٯتكنّ ّأدائها ىأّتثابةّا١تكوناتّاعتباّروا١تنتجاتّاليتّتقدمهاّا١تنظمةّوكذا

يفّٖتقيقّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّللمنظمةّمنّخبلؿّالشكلّّانعكاساهتاالقاعديةّإلدارةّا١تعرفة،ّٯتكنّأفّنوضحّ
ّالتارل:

 عالقة إدارة المعرفة بالميزة التنافسية المستدامةيوضح : 27الشكل رقم 
 

 توقعات الزبائن    توقعات الزبائن
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Murray E. Jennex, Knowledge Management: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, 

Information Science reference, New York, USA, 2008, P: 2649. 
 

                                                 
1
Murray E. Jennex, op.cit., P : 26. 
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ّ ّرتقم ّالشكل ّإدارة27ّّّّيوضح ّخبلؿ ّمن ّمستدامة، ّتنافسية ّميزة ّعلى ّاٟتاوؿ ّللمنظمة ّٯتكن كيف
ّوكذلكّ ّا١تنظمة، ّداخل ّالعاملُت ّاألفراد ّعلى ّوعملياهتا ّا١تعرفة ّإدارة ّتأثَت ّخبلؿ، ّمن ّذلك ّويتجلى ا١تعرفة،

اليتّتقدمهاّا١تنظمةّوكذاّاألداءّا١تنظمي،ّحيثّيعتربّاألفرادّىمّأىمّعنارّأوّأىمّموردّيفّالعملياتّوا١تنتجاتّ
ىمّمستودعاتّللمعرفة،ّوكذاّىمّمنّيشرؼّعلىّوضعّاعتباّرنتجيهاّوموزعيها،ّوكذلكّبىمّمُّاعتباّرإدارةّا١تعرفةّب

ّكماّيتجلىّدورّإدارةّا١تعرفةّموضعّالتنفيذّللحاوؿّعلىّمنتجاتّمتميزة،ّواٟتاوؿّعلىّميزةّتنافس يةّمستدامة،
ا١تعرفةّيفّالتأثَتّعلىّالعمليات؛ّوذلكّبالقياـّهباّبكفاءةّوفعالية،ّوكذلكّّالبنيةّالتحتيةّوالتكنولوجيةّا١تساندةّ
إلدارةّا١تعرفة،ّاليتّ٘تثلّاألداةّوالوسيلةّاليتّمنّخبل٢تاّيتمّتوزيعّوإيااؿّا١تعرفةّإذل٥ّتتلفّاألفرادّا١تستهدفُتّيفّ

عنّأيّمنهاّيفّّاالستغناء)األفراد،ّالعمليات،ّالتكنولوجيا(ّاليتّالّٯتكنّللمنظمةّّةا١تنظمة،ّىذهّالعناصرّالثبلث
ّةّفهئّتثابةّالبنيةّالقاعديةّإلدارةّا١تعرفة.ّؤحالةّالرغبةّيفّتطبيقّإدارةّمعرفةّفاعلوّوكف

ّواض ّا١تستدامة ّالتنافسية ّوا١تيزة ّا١تعرفة ّبُتّإدارة ّالعبلتقة ّعلىّٚتيعّوإف ّا١تعرفة ّإدارة ّتأثَت ّخبلؿ ّمن حة؛
ّ ّيف ّتساىم ّأف ّٯتكن ّاليت ّوالعناصر ّالتنافسيةاستداما١تكونات ّا١تيزة ّتتسلل1ّة ّعملياهتا ّوتأثَت ّا١تعرفة ّأف ّذلك ،

ّوتتغلغلّبعمق،ّوتساىمّيفّالتأثَتّعلىّٚتيعّأنشطةّسلسلةّالقيمة١ّتنظماتّاألعماؿ.
ّٯتك ّاليت ّالعميقة ّالتأثَتات ّبُت ّالقيمةّومن ّسلسلة ّعلى ّالتأثَت ّىي ّا١تعرفة، ّإدارة ّعمليات ّٖتدثها ّأف ن

ّالتميزّا١تتولدّعنّا١تعرفةّاٞتديدةّ ّما٬ّتعلّا١تنظمةّاألحسنّيفّتقطاعّعملها،ّىذا للمنظمةّوٖتقيقّالتميز،ّوىذا
ّا١تن ّاليتّتضعها ّيفّمنأىّعنّهتديداتّا١تنافسُت؛ّمنّخبلؿّاٟتواجز ٬ّتعلّا١تنظمة ّأماـّوتطبيقها،ّىوّما ظمة

ّا١تنظماتّاألخرىّا١تنافسة٢ّتاّلتقليدىاّو٤تاكاةّا٠تاائصّا١تميزة١ّتنتجاهتا.
وأماـّىذاّاالىتماـّا١تتزايدّبأ٫تيةّا١تعرفةّوإدارهتا،ّا١تتولدّمنّإدراؾّا١تنظمات١ّتاّٯتكنّأفّتكسبوّمنّميزةّ

ّكوينّ ّ،2ا١تنظماتّإذلّمستودعاتّمعرفيةQuinn تنافسيةّمستدامةّحوؿّىذا؛ّحسب
ّ ّالبحث ّخبلؿ ّسانجّواالستكشاؼمن ّبيًت ّعليو ّأطلق ّما ّىو ّا١تنظمات ّمن ّالنوع ّوىذا     Peter والتطوير،

senge 3ذاتّا١تعرفةّبا١تنظمات.ّ
ّيفّا١تستوىّالثاينّرسالةّا١تنظمةّوكذلكّمقًتحّالقيمةّومناطقّا١تعرفةّاٟترجة.27ّكماّيظهرّمنّخبلؿّالشكلّ

ّالبدايالمنظمة:  رسالة-1 ّنقطة ّإف ّولئلشارة ّا١تشروع؛ ّىذا ّمن ّالغرض ّٖتديد ّىو ّمشروع؛ ّألي ّاستعملناة
ّوأفّ ّا١تنظمة ّبإنشاء ّنقـو ّأف ّأيّتقبل ّالتجسيد؛ ّتقبل ّالفكرة ّنتحدثّعن ّألننا ّبدؿّمنظمة؛ ماطلحّا١تشروع

                                                 
1
 Gabriel Ceped-Carrio, op.cit., p: 34. 

2
Ibid. P: 35. 

 .144،ّص:ّسابقال مرجعالسلسلةّإصداراتّبيك،3ّّ
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ّّو ّا١تنظمة؛ ّرسالة ّياطلحّعلىّتسميتو ّما ّا١تشروعّىو ّوجود ّمن ّٖتددىاّّانطبلتقاًّالغرض ّاليت ّالرسالة منّىذه
ّأوّترٚتتهاّيفّشكلّأىداؼّتسعىّا١تنظمةّإذلّٖتقيقها.ّّواستخراجنظمةّيتمّٖتديدّا١ت

ّتقبلّ ّمن ّوالتذكر، ّاٟتفظ ّسهلة ّتكوف ّْتيث ّأكثر؛ ّال ّٚتل ّثبلث ّإذل ّٚتلة ّيف ّا١تنظمة ّرسالة وتااغ
ةّوحىتّالعاملُت،ّوتسعىّا١تنظماتّألفّتكوفّرسالتهاّواضحةّومفهومة،ّودائًماّيفّأذىافّالعاملُتّداخلّا١تنظم

األفرادّخارجّا١تنظمة،ّوىذاّماّدفعّا١تنظماتّإذلّكتابةّرسائلهمّعندّمداخلّاألبوابّوكذاّيفّاإلشهارّوكذلكّيفّّ
كلّمكافّيفّا١تنظمة،ّوينظرّللرسالةّيفّا١تنظمةّبأهنأّتثابةّمادرّلئل٢تاـّواإلبداعّوالتحفيز،ّونظرًاّلؤلثرّالكبَتّ

مُتّرسالتهاّماطلحاتّحوؿّا١تعرفة،ّضيةّا١تستدامة،ّٖتاوؿّا١تنظماتّتَّالتنافسالذيّتلعبوّا١تعرفةّيفّٖتقيقّا١تيزةّ
ٔتا٬ّتعلّاألفرادّيدركوفّأ٫تيةّا١تعرفةّوضرورةّالتعلمّويسعوفّللحاوؿّعلىّا١تعرفة،ّمنّأجلّٖتسُتّأدائهمّوالقياـّ

ّاليتّجاءتّعلىّالنحوّال تارل:ّ"٘تتلكّسكاندياّبوظائفهمّبطرائقّإبداعية،ّومثاؿّذلك:ّرسالةّشركةّسكانديا
مهاراتّفريدةّحوؿّالعادل،ّتسمح٢ّتاّبتقدًنّأحسنّا٠تدماتّا١تاليةّلزبائنهاّوٖتقيقّتقيمةّمضافةّمستمرةّبالنسبةّ

ّا١تالحة". ّذات ّا١تالية،ّّلؤلطراؼ ّا٠تدمات ّتقدًن ّبُت ّربطت ّأهنا ّكيف ّسكانديا؛ ّرسالة ّخبلؿ ّمن ونبلحظ
طراؼّذاتّا١تالحةّمنّجهة،ّوا١تهاراتّالفريدةّمنّجهةّثانية؛ّأيّوٖتقيقّالعوائدّبافةّمستدامةّبالنسبةّلؤل

ّواال ّأرجعتّتقدًنّا٠تدماتّواٟتلوؿّا١تالية ّإذلّستمراّرأهنا ّلؤلطراؼّذاتّا١تالحة، يةّيفّٖتقيقّالعوائدّبالنسبة
ّإالّمنّخبلؿّبرامجّوعملياتّإل ّالّٯتكنّاٟتاوؿّعليها، ّا١تهاراتّالفريدة ّوىاتو ّا١تعرفةّا١تهاراتّالفريدة؛ دارة

ّٕتزئتهاّ ّإذل ّالتنفيذ، ّموضع ّوجعلها ّتطبيقها ّإذل ّتوزيعها ّإذل ّتنظيمها ّإذل ّا١تعرفة ّتوليد ّمن ّعالية؛ ّجودة ذات
با١تعرفة،ّوإبرازّّاالىتماـّبإتاهوٖتديثهاّوتطويرىا،ّوىذاّالنوعّمنّالرسائلّالذيّيتضمنّاٟتثّوالدفعّّواسًتجاعها

ّ.1سالةّا١تنظمةّا١تعرفيةدورىاّىوّماّأصطلحّعلىّتسميتوّبػّّر
ّلرسالتها،ّأفُّتَضمنّىذهّالرسالةّماطلحاتّأوّمفرداتّ وبالتارلّمنّاألفضلّللمنظماتّعندّصياغتها

ّاألوّر ّللمركز ّدراسة ّويف ّبا١تعرفة، ّصلة ّّوذات ّسنة ّوالتكنولوجيا ّلئلبداع ّأف2004ّيب ّالدراسة؛ ّىذه ّأظهرت ،
واإلبداعّيفّالعمل،ّووجوّّاالبتكاراعدّاألفرادّداخلّا١تنظمةّعلىّالكلماتّوالعباراتّا١توحيةّبا١تعرفةّيسّاستعماؿ

ّفرادشاكلّاليتّٯتكنّأفّيواجههاّاألالالةّىناّأفّمنّطبيعةّا١تعرفةّأهناّغَت٤ّتدودةّوىيّتتضمنّحلوؿّلكلّا١ت
ّكماّأفّىذاّالنوعّمنّالرسائل٬ّتعلّاألفراد٤ّتفزينّلتحقيقّ تميزةّوإ٬تادّواإلبداعاتّا١تّاالبتكاراتداخلّا١تنظمة
ّ.2اٟتلوؿ،ّودفعهمّللتعلمّوالتحسُتّا١تستمرين٦ّتاّٮتدـّا٢تدؼّالعاـّللمنظمة

ّ
                                                 

1
Gabriel Ceped-Carrio, op.cit, p: 35. 

2
.Ibid. P: 36. 
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 مقترح القيمة:-2
ّتنويّ ّماذا ّللسؤاؿ، ّإجابة ّعن ّعبارة ّوىو ّللمنتج، ّاألساسية ّللمنافع ّبياف ّعن ّعبارة ّىو ّالقيمة مقًتح

ّ.1ا١تنظمةّعملوّٞتذبّالزبائن،ّوماّيقدموّا١تنتجّللزبائن
 المعرفة الحرجة: مناطق-3

ّدائمةّ ّبافة ّا١تعرفة ّإذل ّٖتتاج ّاليت ّا١تنظمة، ّداخل ّوا١تهاـ ّالوظائف ّتلك ّاٟترجة؛ ّا١تعرفة ّٔتناطق يقاد
.ّلذاّالبدّعلىّا١تنظمة2ّومستمرة،ّوتعتربّىذهّالوظائفّماادرّلتحقيقّالتميزّوخلقّالقيمةّيفّمنتجاتّا١تنظمة

ّأ٫تية ّوتوليها ّالوظائفّوا١تهاـ، ّىذه ّواحملّأفّٖتدد ّاٞتديدة ّبا١تعرفة ّمنّحيثّا١تدخبلتّوإمدادىا ّيفّبالغة ينة،
ّكبَتة.ّوالبدّعلىّا١تنظمةّمنّأفّتوذلّأ٫تيةّبالغةّ ّكلفّذلكّأمواؿ الوتقتّا١تناسب،ّوبالكميةّا١تناسبة،ّحىتّوإف
ّكما٬ّتبّأفّتتأكدّ ّكما٬ّتبّأفّٗتضعّىذهّالوظائفّوا١تهاـّللرتقابةّالدائمةّوا١تستمرة، ٢تذهّالوظائفّوا١تهاـ،

اينّمنّأيّنقصّيفّاإلمداداتّبا١تدخبلتّٔتختلفّأنواعهاّوخاوصاّا١تنظمة،ّمنّأفّىاتوّالوظائفّوا١تهاـّالّتع
ّعلىّتقيمةّ ّالوظائفّفإفّذلكّسينعكسّسلًبا ّتسجيلّأيّنقصّيفّمدخبلتّىذه ّذلكّأنوّيفّحالة ا١تعرفة،

ّمنتجاتّا١تنظمةّو٘تيزىا.
 العالقة بين مناطق المعرفة الحرجة والميزة التنافسية المستدامة:-4

١ّتكونا ّتطرتقنا ّتضمُتّبعدما ّأ٫تية ّمقًتحّالقيمة،ّوكذا ّإذلّمفهـو ّوتطرتقنا ّا١تعرفة ّإلدارة ّالقاعدية تّالبنية
ّمناطقّا١تعرفةّاٟترجة،٨ّتاوؿّتوضيحّالعبلتقةّناولنذاتّعبلتقةّبا١تعرفة،ّوبعدماّترسالةّا١تنظمة١ّتاطلحاتّ ا١ّتفهـو

هرّمنّخبلؿ:ّطرؽّخلقّالقيمة،ّوكذاّا١تقدرةّبُتّمناطقّا١تعرفةّاٟترجةّوا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّىذاّالتأثَتّيظ
ّ.3علىّالتمييز

ّا١تنظماتّّطرق خلق القيمة:-أ ّٔتنتجات ّمقارنة ّا١تنظمة ّمنتوج ّلو ّ٭تملها ّاليت ّللقيمة ّبالغة ّأ٫تية ّالزبوف يورل
ّا ّٓتلق ّا١تنظمات ّوتقـو ّوتطويرىا، ّوٖتسُتّا١تنتجات ّالقيمة ّيفّٖتقيق ّبالغة ّأ٫تية ّوتلعبّا١تعرفة ّلقيمةا١تنافسة،

مُتّمنتجاهتاّلتطبيقهاّا١تعرفةّواإلبداعّوكذلكّمنّخبلؿّعو١تةّا١تعرفةّاحمللية،ّضا١تضافةّيفّمنتجاهتا،ّمنّخبلؿّت
وكذاّمنّخبلؿّإدخاؿّٖتسيناتّمستمرةّعلىّا١تنتجات،ّحيثّأفّىذهّالتحسيناتّتكوفّبناًءّعلىّتوفرّمعرفةّ

ّوّا٠تارجية.جديدةّٖتالتّعليهاّا١تنظمة،ّمنّماادرىاّالداخليةّأ

                                                 
1
 Gabriel Ceped-Carrio, op.cit , P: 37. 

2
 Ibid. P: 37.

 

3
 Ibid. P: 39. 
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ّ)ّالمقدرة على التميز:-ب ّكوين ّميزةCoyneّحدد ّا١تنظمة ّٖتقق ّأف ّخبل٢تا ّمن ّٯتكن ّللتميز ّسبل ّأربعة )
لّتعتمدّبُّتنافسيةّمستدامةّوىي:ّالتميزّالوظيفي،ّا١توتقعّا١تتميز،ّالثقافةّا١تتميزة،ّالتنظيمّا١تتميز،ّحيثّأفّىذهّالسُّ

ّكبَتة،ّمنّأجلّالوصوؿّ ّإذلّالتميزّالذيّ٭تققّللمنظمةّميزةّتنافسيةّمستدامة.ّعلىّا١تعرفةّبدرجة
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 الميزة التنافسية المستدامةوتعزيز ي في تحقيق قتصاداال الذ كاءالمبحث الثالث: دور 

ّا١تبحثّدورّنظاـّ ّوالعملّعلىّتقتااداالّالذّكاءنتناوؿّيفّىذا ّللمنظمة ّيهتمّبالبيئةّا٠تارجية ّكنظاـ ي،
ٯتكنّأفّتتأثرّهباّا١تنظمة،ّٔتاّيفّذلكّا١تعرفةّٔتختلفّأشكا٢تاّعلىّمستوىّالبيئةّرصدّالفرصّوالتهديداتّاليتّ

 ىاّمادرّمهمّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامةاعتباّرا٠تارجية،ّب

 ي كمصدر للميزة التنافسية المستدامةقتصاداال الذ كاء اعتبارالمطلب األول: مداخل 

ّكعنارّتأثَتّمهمّعلىّمتقتااداالّللذّكاءينظرّ اادرّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّوكذاّالتأثَتّعلىّمراحلّي
 .1تطويرّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة

 ي في التأثير على مصادر الميزة التنافسية المستدامةقتصاداال الذ كاءأوال: دور 

ارلّالتأثَتّعلىّا١تيزةّيفّالتأثَتّعلىّماادرّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّوبالتّاكبَتًّّّايّدورًّتقتااداالّالذّكاءيلعبّ
 يفّحدّذاهتاّعلىّالنحوّالتارل:ّا١تستدامةّالتنافسية

 التأثير على الجودة والتكلفة -1
ّعنّسبلّٖتقيقهاّ ّا١تعلوماتّالبلزمة ّكافة ّتوفَت ّالتكلفة ّمنّمادر ّمستدامة ّتنافسية يتطلبّٖتقيقّميزة

يّالذيّيبحثّيفّسبلّتوفَتّالتكلفةّاألتقلّاادتقتاالّالذّكاءوىذاّماّيوفرهّّ،منافسيهالدىّا١تنظمةّومقارنتهاّمعّ
ّكماّيعطيّحلوالًّوأفقاًّجديدّمنّطرحّلؤلفكارّيفّىذاّاجملاؿ. ّواٞتودة،

 التأثير على الكفاءة والمهارة والمعرفة والتكنولوجيا -2
ّالتّتعترب ّللميزة ّمهمة ّماادر ّوالتكنولوجيا ّوا١تعرفة ّالكفاءة ّمن ّاإلشارةّنكل ّسبق ّكما ّا١تستدامة افسية

ّٖتكمّا١تنظمةّيفّىذهّا١تاادرّومعرفة٥ّتتلفّالتطوراتّاٟتاصلةّأفّتتمتعّبيقظةّ عاليةّّةاسًتاتيجيلذلك،ّويستلـز
ّجيداً،ّوأفّتتمكنّمنّٛتايةّىذهّا١تاادرّوالتأثَتّعلىّالبيئةّالتنافسيةّمنّخبل٢تا.

ّ ّويلعب ّتقتااداالّالذّكاءىذا ّللمعلومة ّالداعمة ّاألساسية ّا١تقومات ّأىم ّأحد داخلّّةسًتاتيجياالي
ّكيفيةّ ّاالستفادةاّبطريقةّمثلى،ّتضمنّاستغبل٢تمنظماتّاألعماؿّا١تعاصرةّمنّخبلؿّالبحثّالدائمّوا١تستمرّعن

فّإشيدّالقراراتّإذلّأبعدّحد٦ّتكن.ّالقاوىّمنهاّوتوظيفهاّٮتدـّيفّالنهايةّاألىداؼّا١تستقبلية٢ّتاّمنّخبلؿّتّر
وا١تتطلباتّا٠تاصةّبا١تنظمةّيف٥ّتتلفّّاالحتياجاتة١ّتختلفّستجاباالّيّىيتقتااداالّالذّكاءأىمّمهمةّلنظاـّ

                                                 
ّالتجارية،ّالعددّالذ كاء االقتصادي كمدخل لبناء األفضلية التنافسيةحبة٧ّتوىّوبنّبريكةّعبدّالوىاب،1ّّ ّاالتقتااديةّوالتسيَتّوالعلـو ،٣ّتلةّالعلـو

 ،ّبالتارؼ.98،ّص:2014ّ،ّجامعةّبسكرة،11ّ
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ّ ّتعتربّا١تعلومة ّا١تنظمة ّهبا ّا١تراحلّوالتطوراتّاليتّ٘تر ّوىذه ّوتطورىا، ّيفّّةسًتاتيجياالمراحلّ٪توىا ّمهمًا عامبًل
ثلّإطبلؽّمنتجّأوّٖتديدّالتطوراتّوماّٯتكنّأفّيطرأّعلىّا١تنظمةّمنّتطوراتّوماّٯتكنّأفّتعيشوّمنّأحداثّم

ّكلّىذهّّافسُتّجدد،خدمةّجديدة،ّدخوؿّمن ظهورّمنتجّتقريبّأوّبديل١ّتنتجاتّا١تنظمةّيفّالسوؽ...إخل،
األحداثّاليتّتظهرّيفّالبيئةّوماّٯتكنّأفّيادرّمنّردةّفعلّللمنظمة١ّتواجهتها،ّيعتربّالعاملّاٟتاسمّفيوّىيّ

يّتقتااداالّالذّكاءيّمنّخبلؿّعناصره،ّذلكّأفّعناصرّتقتااداالّءالذّكااليتّيوفرىاّنظاـّّةسًتاتيجياالا١تعلومةّ
اليتّتعتربّمادرّللميزةّالتنافسيةّّةسًتاتيجياالوالتكتيكيّاألمثلّللمعلومةّّسًتاتيجياالّستخداـتتيحّللمنظمةّاال

ّّو ّيفّتدعيم ّتساىم ّواليت ّالتنافسيّللّاٗتاذا١تستدامة، ّا١تستوى ّبتحسُت ّمباشرة ّا١ترتبطة ّوتعزيزّالقرارات منظمة،
ا١توتقعّالتنافسيّيفّنطاؽّالسوؽّا١تستهدفةّمنّخبلؿّتطويرّأساليبّالتوتقعّوالتنبؤّبا١تتغَتاتّا١تتسارعةّيفّاألسواؽّ

ة٢ّتاّستجاباتّاليتّيعتمدّعليهاّا١تنافسوف،ّوسرعةّاالسًتاتيجياالاٟتاليةّوا١تستقبليةّمعّالفهمّالاحيح١ّتختلفّ
 .1يدّمعّجلّىذهّا١تعلوماتّداخلياًّمنّخبلؿّحسنّالفهمّوالتعاملّاٞت

 ة لحاجات العمالءستجابالتأثير على الوقت واال -3
والتكيفّمعّّاالندماجىوّالقدرةّعلىّّومنافسيهابُتّا١تنظمةّّختبلؼمنّبُتّأىمّالعناصرّاليتّتظهرّاال
ّ ّوكذا ّوالتفاعلّمعها، بغرضّٖتليلّىذهّّتقويةّكإتاىاتإلدراؾّا١تؤشراتّالناشئةّّّاالستعداداألحداثّا٠تارجية

الفرصّاليتّٯتكنّأفّتتيحهاّالتغَتاتّا١تستقبلية،ّّستغبلؿا١تؤشرات،ّوفهمهأّتاّٯتكنّا١تنظمةّمنّٖتضَتّنفسهاّال
ّي.تقتااداالّللذّكاءوىذاّالّيتحققّإالّمنّخبلؿّوجودّنظاـّتقويّ

 ي على دورة حياة الميزة التنافسية المستدامةقتصاداال الذ كاءثانيا: تأثير 

ّ ّمثّالتطورّ٘تر ّالنشأة ّٔترحلة ّتبدأ ٥ّتتلفة ّٔتراحلّحياة ّا١تستدامة ّالتنافسية مثّّاالستقرارمثّّواالنطبلؽا١تيزة
ّّواالندثاراألفوؿّ ّوإعادة ّالتجدد ّيلعبّاالنطبلؽأـ ّا١تستدامة ّالتنافسية ّا١تيزة ّهبا ّاليتّ٘تر ّا١تراحل ّىذه ّالذّكاء،

ّيفّٖتديدّا١تدةّالزمنيةّاتقتااداال ّمهمًا ّكلّمرحلةّمنّا١تراحل،ّذلكّأفّأحسنّوأتقوىّميزةّيّدورًا ليتّتستغرتقها
فيهاّطويلة،ّوتقارّأوّّاالستقراروتكوفّفًتةّّواالنطبلؽتنافسيةّمستدامةّىيّاليتّتأخذّفًتةّتقاَتةّيفّالتطورّ

تلفةّبأنواعهاّا١تخّةسًتاتيجيااليّالذيّ٘تلكوّمنّخبلؿّأفّاليقظةّتقتااداالّالذّكاءتطوؿّا١تدةّحسبّتقوةّنظاـّ
ا١تعلوماتّاليتّمتّٚتعهاّيفّتعزيزّّاستغبلؿالفرصّواليتّٯتنحها٤ّتيطّا١تنظمة،ّّوّاتقتناصىيّاليتّ٘تكنّا١تنظمةّمنّ

                                                 
،ّمداخلةّضمنّفعالياتّا١تؤ٘ترّالعلميّالسنويّاٟتاديّعشرّاإلستراتيجيةقتصادي في دعم المعلومة دور لذكاء االلوناس،ّجملدّبوزيدي،ّاعبدّاهللّب1ّ

ّ ّكليةّاالتقتاادّوالعلـو  بتارؼ.ّ.2012ّأفريل26ّ-23ّ،ّجامعةّالزيتونةّاألردنية،اإلداريةحوؿّذكاءّاألعماؿّواتقتاادّا١تعرفة،
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تقوةّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّومنّجهةّأخرىّالعملّعلىّٛتايتهاّوالتأثَتّعلىّاحمليطّٔتاّيضعّعوائقّعلىّتقليدّ
ّا.ىذهّا١تيزةّوالكشفّعنّاألسرارّا١تولدة٢ّت

 ي على الميزة التنافسية المستدامةقتصاداال الذ كاءالمطلب الثاني: تأثير عناصر 

ّوعناّر ّالتنافسية ّكلّمنّاليقظة ّوالتأثَتّمنّأىمّمكوناتّّيتعترب ّبالغّتقتااداالّالذّكاءاٟتماية يّو٢تما
ّ.االستفاضةمنّّبشيءاأل٫تيةّيفّٖتقيقّوتعزيزّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،٨ّتاوؿّفيماّيليّتوضيحّذلكّ

 في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة ةستراتيجياالأوال: دور اليقظة 

القوي٨ّتوّالتكنولوجياّو٨توّالبحثّّاالندفاعيفّظلّالتحوالتّالبيئيةّاٞتديدةّاليتّتعيشهاّا١تنظمة،ّوإثرّ
ماادرىا،ّأصبحتّا١تنافسةّا١تستمرّلؤلنشطةّذاتّتقيمةّمضافةّتقوية،ّويفّظلّعو١تةّاألسواؽ،ّوكثرةّا١تعلوماتّّو

ّكماّأفّٖتقيقّٛتايةّا١تنظمة١ّتيزهتاّالتنافسيةّا٠تيةّتقتااداالبُتّا١تنظماتّمنافسةّحادةّٯتكنّوصفهاّباٟتروبّ فية،
ّكاف،ّوألجلّذلكّتسعىّا١تنظماتّجاىدةّمنّأجلّتسيَتّا١تعلوماتّمنّٚتعّ ا١تستدامةّأصبحّمنّالاعوبةّٔتا

وخاوًصاّاليقظةّّةسًتاتيجياالية،ّوىذاّماّتتكفلّبوّاليقظةّتقتاادياتّاٞتوسسةّاالوتوليدّوتوزيعّوٛتايتهاّمنّعمل
ّنذكر:ّةللمنظماليقظةّالتنافسيةّّٖتققوالتنافسيةّمنها،ّومنّأىمّماّ

ّا١تعرفةّا١تعمقةّلؤلسواؽّوا١تنافسة؛ -
ّإكسابّا١تنظمةّموتقعّتقوةّمنّأجلّطرحّسلعهاّوخدماهتاّا١تبتكرةّيفّالسوؽ؛ -
ّرّالتآزرّوالتعاضدّيفّا١تنظمة،الزيادةّمنّأث -
ّةّاٞتيدةّٟتاجياتّالزبائن؛ستجابضمافّاال -
ّالتحسُتّا١تستمرّللمنتجاتّوا٠تدماتّا١تقدمةّمنّتقبلّا١تنظمة؛ّ -
ّٛتايةّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّا٠تاصةّبا١تنظمة. -

ّإ٬تابًياّعلىّا١تنظمةّّو علىّنشاطهاّحيثّتساعدّكماّأفّالسَتّاٟتسنّلعمليةّاليقظةّالتنافسيةّيؤثرّتأثَتًا
ّكماّتضيفّللمعلومةّتقيمةّنإتةّعنّٖتليلّىذهّاألخَتّّاٗتاذاليقظةّالتنافسيةّعلىّالبحثّوالتطويرّوعلىّ القرار،

ّ.1منهاّنتائجّتتطابقّوحاجاتّا١تنظمةّواستخراج

                                                 
،1ّ،2006ّ،ّمكتبةّلبنافّمعّشركةّماكجروىيل،ّط: المفاىيم والحاالت العمليةراتيجيةاإلست، اإلدارة آثرّآيو،ّتومسوف،ّوآيوّجيّسًتيكبلند1

 .بتارؼ،204ّص:ّ
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 ات لحماية الميزة التنافسية المستدامةاستراتيجي اعتمادثانياً: 

ّا١تنا ّسوؽ ّيف ّا١تنظمات ّا١تتكوف ّتقبل ّمن ّوا٢تجـو ّللتحدي ّمعرضة ّغالًبا ّتادرّّ،نافسُتفسة ّأف وٯتكن
اٞتددّيفّالاناعة،ّأوّمنّا١تؤسساتّالقائمة،ّاليتّتسعىّلتحسُتّّالداخلُتالتحركاتّا٢تجوميةّيفّالسوؽّمنّ

ّلبل ّالغرضّاألساسي ّويتمثل ّالسوؽ. ّيف ّويفسًتاتيجيأوضاعها ، ّالتعرضّللهجـو ٥ّتاطر ّيفّتقليل ّالدفاعية ّات
إضعاؼّأثارّأيةّىجماتّتقدّٖتدثّعلىّا١تنظمة،ّباإلضافةّإذلّالتأثَتّعلىّا١تنافسُتّلتوجيوّىجومهم١ّتنافسُتّ

ّ ّأف ّمن ّالرغم ّوعلى ّأهناّسًتاتيجياالآخرين، ّإال ّللمنظمة، ّا١تستدامة ّالتنافسية ّا١تيزة ّتعزز ّال ّعادة ّالدفاعية ات
ّّو ّوٖتاينها ّللمنظمة ّالتنافسي ّالوضع ّتقوية ّعلى ّمنّتساعد ّ٘تيزىا ّوماادر ّالقيمة ّوإمكاناهتا ّمواردىا ٛتاية

ّ:1اتّالدفاعية٫ّتاسًتاتيجيالتقليد،ّودعمّأيةّميزةّتنافسيةّمستدامةّلديها،ّوىناؾّتوجهافّأساسيافّلبل
 إغالق السوق أمام المنافسين ةاستراتيجي -1

نعّا١تتحديّمنّالبدءّإجراءاتّ٘تّةللمنظموتتضمنّأكثرّالتوجيهاتّا١تستخدمةّللدفاعّعنّالوضعّاٟتارلّ
ّتنافسي،ّوىناؾّعددّمنّالعقباتّٯتكنّوضعهاّيفّطريقّا١تتحدينّالذينّيظهروفّيفّالسوؽّومنهاّ يفّأيّىجـو
ّكماّ ّبتكنولوجياّأفضل، ا١تشاركةّيفّتكنولوجياّبديلةّلتقليل٥ّتاطرّالتهديدّبأفّا١تنافسُتّسوؼّيقوموفّبا٢تجـو

ّأو ّجديدة ّٝتات ّتقدًن ّأيضا ّباإلمكاف ّالفجواتّّأنو ّلسد ّاإلنتاج ّخط ّتوسيع ّأو ّجديدة ّ٪تاذج إضافة
ّٯتكنّّواالختااصات ّكما ّا١تتحدينّاٞتدد. ّأماـ ّلتضيقّا٠تناؽّّاستعماؿالشاغرة األسعارّمنّخبلؿّٗتفيضها

ّكبَتةّبا١تهاٚتُتّتؤديّهبمّلئلفبلسّيفّبدايةّدخو٢تمّللسوؽ ّ.2وإٟتاؽّخسائر
كُتّيفّٕتريدّالعبلماتّالتجاريةّللمنافسُتّمنّخبلؿّإطالةّكماّٯتكنّأيضا٤ّتاولةّإحباطّرغباتّا١تشًت

ّالطرائقّ ّمن ّالعديد ّوىناؾ ّاجملانية. ّالدعم ّوخدمات ّاجملاين ّالتدريب ّوتقدًن ٢ّتم ّا١تقدـ ّالضماف ّتغطية مدة
واألساليبّالكفيلةّبوضعّالعقباتّيفّطريقّا١تنافسُت١ّتنعهمّمنّالتأثَتّسلًباّوتشكيلّخطرّعلىّاٟتاةّالسوتقيةّ

ّلمنظمة.ل
 والرد العنيف االنتقام احتماليةاإلشارة إلى  ةاستراتيجي -2

ّاآلخرّلبل ّتقيامهمّسًتاتيجييتطلبّالتوجو ّالتوضيحّالكايفّللمنافسُتّاحملتملُتّأنوّيفّحالة اتّالدفاعية،
،ّفإنوّمنّاحملتملّأفّيكوفّىناؾّ تملُتّتقويّأوّردّعنيف،ّويتمثلّىدؼّذلكّيفّإثناءّا١تنافسُتّاحملّانتقاـبا٢تجـو

ّ ّتقوية ّطريق ّعن ّاإلطبلؽ، ّعلى ّا٢تجـو ّيستحقوّّّاحتماالتعن ٦ّتا ّأكثر ّتكلف ّسوؼ ّالتنافسية ّا١تعركة كوف
                                                 

 بتارؼ.،205ّ،ّص:ّالمرجع السابق،ّآثرّآيو،ّتومسوف،ّوآيوّجيّسًتيكبلند1ّ
2
Michael Porter, l’Avantage Concurrentiel : comment d’avancer ses concurrents et maintenir son avance, traduit 

France, 1999, p : 518. 
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علىّالتهديد،ّومنّا١تمكنّتوصيلّالرسالةّللمنافسّّاشتماال٠ًّتياراتّأتقلّّانتباىهماألمر،ّأوّعلىّاألتقلّصرؼّ
ّا١تتحديّعنّطريق:

١ّتؤسسةّاٟتاليةّيفّالسوؽّاإلدارةّباٟتفاظّعلىّحاةّاّالتزاـإعبلفّ -
ّعلىّا١تؤلّوبشكلّواضحّالّ٭تتملّاٞتدؿ؛ا١تؤسسةّبسياسةّمطابقةّشروطّّالتزاـاإلعبلفّعنّ -
- ّ ّلتلبية ّوكافية ّطاتقاتّمبلئمة ّالستخداـ ّإعبلفّٕتاوزّاالحتياجاتاإلعبلفّعنّا٠تططّا٠تاصة ّوأيضا ،

ّالنموّا١تتوتقعّيفّحجمّالاناعةّللجميع؛
ٕتاريةّجديدةّأوّ٪تاذجّمهمةّجديدةّعلىّأملّحثّا١تنافسُتّعلىّتأجيلّاإلعبلفّعن٥ّتططّعبلمةّ -

ّٖتركاهتمّيفّالسوؽ؛
ّا١تنافسُتّاآلخرينّأوّأسعارىمّومضاىاهتا؛ -
ّكمدافعّاستجابالقياـّب - ةّعكسيةّتقويةّمنّحُتّآلخرّلتحركاتّا١تنافسُتّالضعفاءّلتعزيزّصورةّا١تؤسسة

ّتقويّعنّوضعهاّومكانتهاّيفّالسوؽ.

ّكذلكّمنّخبلؿ:تقتااداالّالذّكاءأ٫تيةّودورّّىذاّوتربز ّيّيفّا١تسا٫تةّيفّٖتقيقّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة
عربّالزمن،ّفتمكنهاّّواحتياجاهتممدّا١تنظمةّبدراساتّمعمقةّعنّتغَتاتّأذواؽّالعمبلءّوتطورّرغباهتمّ -

ّماّيرف عّمنّمركزىاّالتنافسيّيفّبذلكّمنّتقدًنّمنتجاتّمتميزةّٖتوؿّدوف٤ّتاكاةّا١تنافسُت٢ّتا،ّوىذا
ّالسوؽّوتضمنّبذلكّٖتقيقّميزةّتنافسيةّمستدامة؛

توفرّللمنظمةّمعارؼّتقنيةّوعلميةّ٘تكنهاّمنّتطوير٥ّتتلفّالعمليات،ّفتولدّبذلكّأثرّإ٬تايبّيتمثلّيفّ -
نتاجيةّإ٭تادّاٟتلوؿّالناجحةّللمشاكلّا١تختلفةّاليتّٕتابوّهباّا١تنافسةّباحملافظةّعلىّمستوىّمعُتّمنّاإل

ّا١تعلومةّبسرعة؛ّانتقاؿوٖتسُتّوتسهيلّ
- ّ ّيعزز ّْتيث ّالتنظيمية ّالفعالية ّوٖتسُتّتقتااداالّالذّكاءزيادة ّاٞتماعي ّالعمل ّعلى ّأكرب ّتقدرة ي

ّوا١توظفُت؛ّاإلدارةوٖتسُتّالعبلتقةّبُتّّاالتااالت
يّتقتااداالّالذّكاءد،ّّوجديّماّىوبكلّّاالستعانةبالتقنياتّاٟتديثة،ّفالعاملّيرغبّدائمًاّيفّّاالستعانة -

ّكافّذلكّيفّا١تواصفاتّأوّالتاميمّأوّاإلنتاج؛ّّيعملّعلىّتقدًنّاٞتديدّسواءًّ
لرؤيةّمتكاملةّوواضحةّومنهجّسليمّيعظمّ - ٘تكُتّا١تنظمةّمنّٖتقيقّمركزّتنافسيّمتميزّيفّأسواتقهاّوفقاًّ

ّوتّاستفادهتا ّإدارة ّيف ّتساعدىا ّاليت ّبا١تعلومات ّويدعمها ّإمكانياهتا ّيربطّمن ّفعاؿ ّتوزيع ّنظاـ اميم
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ّوتعزيزّ ّالعمبلء، ّلتحقيقّرضا ّاألخَتّالسبيلّاألساسيّالذيّتعتمدّعليو ّويعدّىذا ّٔتحيطها، ا١تنظمة
ّميزهتاّالتنافسيةّا١تستدامة.

 على الميزة التنافسية المستدامة ستراتيجياال الذ كاءالمطلب الثالث: تأثير 

رفةّىوّنظاـّإلدارةّا١تعرفةّوالتحكمّفيهاّيفّالبيئةّالداخليةّللمنظمة،ّإدارةّا١تعّإذلّأفّنظاـّمتّاإلشارةّسلفاًّ
يّالذيّيعتربّا١تركبّأوّا١تكملّتقتااداالّالذّكاءغَتّأفّنظاـّإدارةّا١تعرفةّلنّيكوفّلوّذلكّماّدلّسبقّبنظاـّ

ّبتتبعّا١تعرفةّأوّا١تعلّسًتاتيجياالّللذّكاءلنظاـّإدارةّا١تعرفةّمنّأجلّتشكيلّنظاـّ وماتّيفّشكلهاّاألوؿّأوّيقـو
علىّأيّشكلّمنّاألشكاؿّيفّالبيئةّا٠تارجيةّللمنظمةّويقدمهاّلنظاـّإدارةّا١تعرفةّليعاٞتهاّويشغلهاّيفّأماكنهاّ

ّديّلتحقيقها١ّتيزةّتنافسيةّمستدامة.ّؤتقتّا١تناسبةّداخلّا١تنظمة،ّٔتاّيا١تناسبةّويفّالّو

ونتاج ذلك على الميزة  ستراتيجياال للذ كاءلمعرفة كمركبين ي وإدارة اقتصاداال الذ كاءبين  مةءالمواأوال: 
 المستدامة التنافسية

ّكلّمنّسَتورةّ ّفاالىتماـإدارةّا١تعرفة١ّتواكبةّالتغَتاتّالسريعة،ّنظاـّيّّوتقتااداالّالذّكاءنظاـّلقدّتطورت
ا١تعلوماتّالداخليةّوا٠تارجيةّّأدىّوبافةّتدر٬تيةّإذلّتطويرّتقنياتّنشرّوٛتايةّهباذينّالنظامُتالكبَتّوا١تتواصلّ

والتكنولوجياّواليتّتسعىّا١تنظمةّمنّخبل٢تاّإذلّربطّوتنسيقّوتوفَتّا١تعارؼّا١تنتجةّداخلياً،ّّةسًتاتيجياالواليقظةّ
ّكلّمنّ يّوإدارةّا١تعرفةّيتداخبلفّمنّناحيةّسَتورةّٖتويلّالعملياتّإذلّمعارؼّعلمية،ّلكنّتقتااداالّالذّكاءإف

ّكماّتقتااداالّالذّكاءلوب٥ّتتلف،ّفلكلّسَتورةّأس يّىوّتسيَتّا١تعلومةّوا١تعرفةّهبدؼّٖتسُتّتنافسيةّا١تنظمة،
تسعىّللبحثّعنّا١تعلومةّوا١تاادرّاألساسيةّلتغذيةّنظاـّمعلوماتّا١تنظمة٦ّتاّيضمنّفعاليةّالقراراتّا١تتخذةّ

ّ ّالطابع ّذات ّمنها ّسَتورةسًتاتيجياالوخاوصًا ّفهي ّا١تعرفة ّإدارة ّأما ّا١تعلومات؛ّّ، ّتكنولوجيا ّعلى تعتمد
ّنقلّ ّا١تعرفةّتسعىّإذلّتوليد،ّٖتقيقّالًتاكم، ّفإدارة معلوماتّدالةّوذاتّمعٌتّمكتسبةّومتبادلةّبُتّأعضاءىا،
وتوزيعّا١تعارؼّا١تختلفةّاليتّ٭تتاجهاّأعضاءّا١تنظمةّداخلها،ّحيثّتعتمدّعلىّتكنولوجياّا١تعلوماتّاليتّ٘تكنهاّ

ّ ّيدعم ّوىذا ّذلك ّالقراراتّمن ّوبالتارل ّا١تعلومات ّنظاـ ّمنها ّيستفيد ّاليت ّللمعارؼ ّا١تضافة ّالقيمة خلق
كماّسبقّّّسًتاتيجياالّالذّكاءيّنظامُتّمتكاملُتّيشكبلفّنظاـّتقتااداالّالذّكاء.ّإفّإدارةّا١تعرفةّّوةسًتاتيجياال

سُتّعمليةّتسيَتّا١تعلوماتّاإلشارةّإذلّذلكّيفّالفالّاألوؿّمنّىذهّالدراسة،ّويهدؼّىاذينّالنظامُتّإذلّٖت
ّميزةّتنافسيةّمستدامة،ّحيثّأفّ يّيركزّعلىّالتسيَتّتقتااداالّالذّكاءوا١تعرفةّلتطويرّتنافسيةّا١تنظمةّوإكساهبا

ّفهيّهتتمّٓتلقّا١تعرفةّعلىّ ّا١تعرفة ّإدارة ّأما ّإذلّعمليات، ّإذلّٖتويلّا١تعلوماتّنفسها ّإضافة ّللمعلومة، ا١تتميز
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ّّا١تستوىّالتشغيلي، ّا١تعلوماتّفكلّمنّّاستعماؿمنّناحية ّنظامُتّتقتااداالّالذّكاءتكنولوجيا ّا١تعرفة يّوإدارة
ّإدارةّا١تعرفةّّوّيّيهتمّّتمعتقتااداالّالذّكاءمتداخبلفّومتكامبلفّيفّآفّواحد،ّحيثّأفّ ٖتليلّا١تعلوماتّأما

ّ.1فتهتمّبتسيَتّىذهّا١تعلوماتّوا١تعارؼ
ّ ّتكنولوجيا ّٗتتقتااداالّالذّكاءإف ّالقراراتي ّصناعة ّعلى ّتعمل ّاليت ّا١تهيكلة ّبا١تعلومات أماّّ،تص

تكنولوجياّإدارةّا١تعرفةّفهيّٗتتصّٔتعاٞتةّوتسيَتّا١تعلوماتّغَتّا١تهيكلة،ّومنوّٯتكنّالقوؿّأفّتقنياتّووسائلّ
ّ ّمهمة ّا١تعرفة ّتقتااداالّللذّكاءإدارة ّناحية ّمن ّاالستعماؿي ّأف ّكوف ّمتداخلُت ّأهنما ّكما يّتقتااداالّالذّكاء،

لمعلومة،ّومنّىناّيتبُتّأهنماّلّستغبلؿااليسعىّإذلّٛتايةّا١تعلومةّوإدارةّا١تعرفةّتسعىّإذلّٖتقيقّأعلىّدرجةّمنّ
خرّمشكلُتّنظاـّواحدّوأوحدّىوّنظاـّظاـّالّيكتملّإالّبعملّالنظاـّاآلمتكاملُتّومًتابطُتّوأفّعملّأيّن

ّسًتاتيجياالّالذّكاء ّإفّنظاـ ّنظاميّّّيجيسًتاتاالّالذّكاء، ّوتساند ّلتكامل ّونظاـّتقتااداالّالذّكاءكمحالة ي
إدارةّا١تعرفةّيسمحّللمنظمةّأفّتكوفّأكثرّتنافسية،ّمنّخبلؿّنظاـّاليقظةّومنّخبلؿّأنظمةّا١تراتقبةّوا١تتابعةّ

اّيتمثلّالدوريةّوالقياـّبالتعديبلتّالضروريةّللتوافقّمعّمتطلباتّالبيئةّا٠تارجية،ّحيثّأفّا٢تدؼّا١تشًتؾّبينهم
ةّماّدلّجحكلّأنواعّالتهديدات،ّفالقراراتّالّتكوفّناّّالجتنابالقراراتّعلىّأساسّالبياناتّا١تؤشرةّّاٗتاذيفّ

يكنّللمنظمةّنظاـّمعلوماتّفعاؿّتقائمّعلىّتوفرّمعلوماتّداخليةّوخارجيةّوكافيةّويفّالوتقتّا١تناسب،ّوىذاّالّ
ّ ّذكاء ّنظاـ ّللمنظمة ّدلّيكن ّما ّيتحقق ّتأسيسّااداتقتٯتكنّأف ّويشًتكافّيف ّمتكاملُت ّمعرفة ّإدارة ّونظاـ ي

ّ.2نقلّا١تعلوماتّوا١تعرفةّوالعملياتّالتكميليةّالضروريةّلتحقيقّا١تنظمة١ّتيزهتاّالتنافسيةّا١تستدامةّشبكات
بينهاّوبُتّإدارةّا١تعرفةّخاصةّعلىّمستوىّّااللتقاءي٧ّتدّنقطةّتقتااداالّللذّكاءمنّناحيةّا١تراحلّالعمليةّ

ّومنّجهةّا١ت ّعلىّالفاعلُتّيفّالوتقتّا١تناسب، ّهبدؼّتوزيعها ّيتمّٚتعّا١تعلوماتّوٖتليلها ّحيثّأنو علومات،
كانتّداخليةّأوّخارجيةّاليتّمتّاٟتاوؿّعليهاّّّأخرىّفإفّإدارةّا١تعرفةّتتمثلّيفّعملياتّتسيَتّا١تعلوماتّسواءًّ

الوسائلّاليتّتستعملهاّإدارةّا١تعرفة،ّوبالعكسّي،ّوىكذاّيابحّوسيلةّمنّبُتّتقتااداالّالذّكاءمنّخبلؿّنظاـّ
ّ ّٯتكن ّحيث ّّاعتبار٘تامًا ّكأداة ّا١تعرفة ّوتبادؿّتقتااداالّللذّكاءإدارة ّبنشر ّيقوي ّا١تعرفة ّإدارة ّنظاـ ّأف ّكوف ي

يّتوضعّيفّمتناوؿّنظاـّتقتااداالّالذّكاءا١تعلوماتّيفّا١تؤسسة،ّفا١تعلوماتّاليتّتوفرتّوٖتللتّمنّخبلؿّنظاـّ
ا١تعرفةّومنوّتابحّىذهّا١تعلوماتّمنّمدخبلتّنظاـّإدارةّا١تعرفة،ّىذاّويتطلبّعلىّا١تنظمةّاليتّتريدّوضعّّةرّاإد

ّ ّلنظاـ ّوٖتليلّتقتااداالّالذّكاءسَتورة ّمعاٞتة ّأف ّمن ّللتأكد ّمعرفتها ّإدارة ّمن ّ٘تكنها ّداخلية ّىياكل ّتبٍت ي
                                                 

1
Frédérique BLONDEL et autres, Quelle articulation entre intelligence économique et knowledge management 

au sein de l'entreprise ?, XVème Conférence Internationale de Management Stratégique, Annecy / Genève 13-

16 Juin 2006. 
2
Ibid. 
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ّإدارة ّخبلؿ ّمن ّيكوف ّوىذا ّودتقيقة، ّصحيحة ّبافة ّ٘تت ّلتدعيمّّا١تعلومات ّأساسية ّكركيزة ّتعترب ّاليت ا١تعرفة
ّ.1ذلك

لذّكاءّبناءّنظاـّفعاؿّلّيّىوتقتااداالّالذّكاءإفّىدؼّٖتقيقّالتكاملّوالتجانسّبُتّنظاميّإدارةّا١تعرفةّّو
١تواجهةّاحمليطّالتنافسي،ّحيثّأفّّا٠تاصةّهباّٖتقيقّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّٔتاّٯتكنّا١تنظمةّمنّسًتاتيجياال
ّّوإد ّمستدامة ّتنافسية ّهتدؼّلتحقيقّميزة ّا١تعرفة ّوٛتايتها،ّتقتااداالّالذّكاءارة ّوٖتسينها يّيسعىّإذلّتدعيميها

ّكونوّٮتلقّسياؽّيشجعّتقتااداالّالذّكاءأفّّعلىّاعتبار يّىوّعنارّمهيكلّلسَتورةّا١تعلوماتّداخلّا١تنظمة
لهاّودراستهاّعربّمقارباتّفرديةّتدعمّالطابعّالضمٍتّبروزّا١تعلومةّاليتّتنتجّا١تعرفة،ّىذهّاألخَتةّاليتّيتمّٖتلي

ّكماّأفّ ّكوهناّٖتملّجزءّمنّا١تهارةّوالكفاءةّالفردية، يّمنّخبلؿّمشاركتوّاٞتماعيةّتقتااداالّالذّكاءللمعلومة
ّالتنافسيةّوتدعيمهاّعربّاألفكارّاجملّفرادبتبادؿّا١تعلوماتّبُتّاأل ّإذلّرفعّالقدرة ددةّداخلّا١تنظمةّيؤديّحتمًا

ّنستنتجّأفّ ّومنّىنا ّمتواصلة، ّتنافسيةّتقتااداالّالذّكاءبافة ّميزة ٠ّتلق ّمنّبعضهما ّيتغذياف ّا١تعرفة ّوإدارة ي
ّمستدامة،ّوٯتكنّتوضيحّذلكّمنّخبلؿّالشكلّالتارل:

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

                                                 
،ّمداخلةّمقدمةّضمنّفعالياتّا١تؤ٘ترّالعلميّالسنويّاٟتاديّعشرّحوؿّأي تداخل وارتباط بين ذكاء األعمال وإدارة المعرفةججيقّعبدّا١تالك،1ّ

ّاإلدارية،ّجامعةّالزيتونةّاألردنية،ّ ّاالتقتااديةّوالعلـو ّكليةّالعلـو ّ.2012أفريل26ّّ-23ذكاءّاألعماؿّواتقتاادّا١تعرفة،
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ّ
يّوإدارةّا١تعرفةّداخلّا١تنظمّمنّتقتااداالّالذّكاءكيفّيتكاملّّّيتضحّلنا28ّّمنّخبلؿّالشكلّرتقمّ

فسيةّا١تستدامة،ّحيثّأفّيعملّعلىّٚتعّا١تعلوماتّبأشكا٢تاّا١تختلفةّويفّحالتهاّاألوذلّأجلّٖتقيقّا١تيزةّالتنا
ّأنظمةّ ّخبلؿ ّمن ّا١تنظمة، ّٖتتاجها ّاليت ّاجملاالت ّٔتختلف ّوتتعلق ّطبعًا ّا٠تارجية ّالبيئة ّمن ّبيانات ّشكل على

لهاّا٠تاصّللمنظمةّيتوذلّنظاـّي،ّوبعدماّتدخلّىذهّا١تعلوماتّيفّشكتقتااداالّالذّكاءاليقظةّاليتّ٭تتويهاّنظاـّ
تناوؿ،ّمثّنشرىا١ّتنّ٭تتاجهاّيفّا١تنظمةّيفّالوتقتّإدارةّا١تعرفةّمعاٞتةّوٖتليلّىذهّالبياناتّوٖتويلها١ّتعلوماتّيفّا١ت

ا١تناسبّوبالكميةّا١تناسبة،ّٔتاّيتولدّعنهاّمعرفةّمفيدةّللمنظمة،ّتنعكسّعلىّمنتجاهتاّا١تتميزةّعلىّمنافسيهأّتاّ
يّيفّٛتايةّىذهّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّا٠تاصةّتقتااداالّللذّكاءميزةّتنافسيةّمستدامة،ّمثّيرجعّالدورّّيكسبها

ّ٭تُّ ّالتنافسيةّوالعملّعلىّالتأثَتّيفّاحمليطّٔتا ّا١تيزة ّا١تولد٢ّتذه ّوا١تهارة ّلكشفّا١تعرفة وؿّإذلّتكسَتّأي٤ّتاولة
ّا١تستدامة.

يّوإدارةّا١تعرفةّعلىّتقليصّالفروتقاتّبُتّتقتااداالّالذّكاءنظاميّّمنّخبلؿّسًتاتيجياالّالذّكاءويعملّ
ا١تنظمة٠ّتلقّالتوازفّالديناميكيّبُتّحاجياتّاحمليطّوتقدرةّا١تنظمةّعلىّتلبيتها،ّوىوّأيضاّّاتاسًتاتيجيّواحمليطّ
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يتّتضمنّٖتقيقّيعربّعلىّالقدرةّعلىّٖتليلّاألنشطةّوفروعهاّوفهمّتداخبلتّاألحداثّعربّالعملياتّا١تعرفيةّال
ّ ّويعترب ّا١تنظمة، ّتقتااداالّالذّكاءأىداؼ ّالقرارات ّلدعم ّأداة ّسواءًّّوّةسًتاتيجياالي ّا١تفتاحية ّا١تعلومات ّتفعيل

،ّستغبلؿداخلّا١تنظمةّأوّخارجهاّواليتّيتمّٖتويلهاّمنّبياناتّأوّمعلوماتّخاـّإذلّمعلوماتّومعرفةّجاىزةّلبل
ّتدامةّتتمثلّيفّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة.ٔتاّيؤديّإذلّخلقّتقيمةّمضافةّبافةّمس
ّوالتكاملّبُتّ ّتتجلىّأ٫تية ّٯتكنّأفّتعتربّّتقتااداالّالذّكاءكما ّا١تعرفة ّحيثّأفّإدارة ّا١تعرفة، يّوإدارة

ّ ّمعلومات ّتقتااداالّللذّكاءكنظاـ ّمن ّ٘تكنو ّٖتتاجوّّاستخراجي، ّوما ّا١تنظمة ّلدى ّا١تتوفرة ّالدتقيقة ا١تعلومات
ّكماّيظهرّالتكاملّيفّعمليةّّاٗتاذاّيفّستغبل٢تماتّالا١تنظمةّمنّمعلّو ا١تعلومةّاليتّتظهرّجوىريةّّانتقاءالقرارات،

ّمساندّّذّكاءل ّا١تعرفة ّتعتربّإدارة ّكما ّا٢تائلّمنّا١تعلومات، ّالكم ّللمسَتينّأماـ ّالنظاـ األعماؿّإذّيسمحّىذا
ّ ّا١تعرفتقتااداالّللذّكاءوداعم ّإدارة ّتسعى ّاألىداؼ ّناحية ّفمن ّبتحسُتّي ّاٞتماعي ّالعمل ّتشجيع ّإذل ة

ّيّبوسائلّتنقلّا١تعلوماتّبُتّأفرادّا١تنظمة.تقتااداالّالذّكاءداخلّا١تنظمة٦ّتاّيدعمّّفرادبُتّاألّاالتااالت
ّ

في التأثير على الوضعية التنافسية للمنظمة ومن خاللها الميزة التنافسية  ستراتيجياال الذ كاءثانيا: دور 
 المستدامة

دورّمهمّيفّالتأثَتّعلىّالوضعيةّالتنافسيةّللمنظمةّمنّخبلؿّالتأثَتّعلىّعملياتّّسًتاتيجيالاّللذّكاء
القراراتّاليتّسوؼّيكوف٢ّتاّّاٗتاذالتنافسيةّللمنظمة،ّوكذاّدورهّيفّّالوضعيةالتغَتّوالتكيفّمعّاحمليطّٔتاّيقويّ

ّ ّإذل ّباإلضافة ّا١تنظمة، ّومستقبل ّواتقع ّعلى ّمهم ّاٟتاليُتّكسبلّّاستعمالوتأثَت ّا١تنافسُت ّوجو ّيف ّتنافسي ح
ّواحملتملُت.

 في عمليات التغيير ستراتيجياال الذ كاءدور  -1
تسعىّإذلّٖتقيقوّمنّخبلؿّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّىوّٖتقيقّالرْتيةّاليتّتضمنّّإفّأىمّىدؼّللمنظمة

ّالذّكاءا١تنظمةّالداخليةّوا٠تارجية،ّويعد٢ّتاّالبقاءّيفّظلّالتهديداتّاليتّتواجههاّوالنإتةّعنّالتغيَتاتّيفّبيئةّ
،ّويساعد1ّأداةّإداريةّفعالةّإلدارةّا١تستقبلّوتوتقعّالتغيَتاتّاليتّتقدّٖتدثّوتؤثرّعلىّبقاءّا١تنظمةّسًتاتيجياال

ّالذّكاءا١تنظمةّعلىّالتخطيطّالطويلّا١تدىّوٯتكنهاّمنّتوتقعّالتغيَتّوإدارتو،ّوتكمنّأ٫تيةّّسًتاتيجياالّالذّكاء
ّمنّّّسًتاتيجياال ٬ّتعل ّذلك ّفإف ّواضح ّغَت ّا١تستقبل ّمن ّٕتعل ّواليت ّالسريعة ّالبيئية ّالتغيَتات ّظل ّيف كذلك

ّالوضعّٖتتاجّا١تنظمةّإذلّاسًتاتيجي متعلقةّبتكوينّتاور١ّتاّسوؼّّةاسًتاتيجياتّا١تنظمةّمهددة،ّويفّظلّىذا
                                                 

1
 Mark Xu, Managing Strtegic Intelligence : Technique and technologies, USA, IGI Global, 2007, P : 122. 
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لقراءةّا١تاضئّتاّّا١تفتاحىوّّسًتاتيجياالّلذّكاءا٭تدثّيفّا١تستقبلّالقريبّمنوّوالبعيد،ّوبالتارلّٯتكنّالقوؿّأفّ
كنّا١تنظمةّمنّخبلؿّذلكّالعملّعلىّصناعةّمستقبلّا١تنظمةّوالقطاعّالتنافسي،ّٔتاّٯتُّّوّفهمّاٟتاضرّمنّيسمح

ّكماّيوفرّّالتنافسيةمنّٖتضَتّنفسهاّٖتسبًاّأليّتغيَتّيهددّميزهتاّ يفّىذاّالسياؽّّسًتاتيجياالّالذّكاءا١تستدامة،
ّا ّالتغيَت ّووسائل ّوالتبار ّّوّا١تستقبليةلفهم ّمنّسًتاتيجياالللسياسات ّا١تدراء ّوٯتكن ّوالتشريعات، ّوالربامج ات

ّ.1تشكيلّصورةّواضحةّوشاملةّلؤلخطارّوالفرصّاليتّتواجوّا١تنظمةّوبالتارلّالتأثَتّعلىّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة
  ةستراتيجياالرارات الق اتخاذفي دعم عمليات  ستراتيجياال الذ كاءدور  -2

،ّتالقراراّاٗتاذمهمًاّللمساعدةّيفّّسًتاتيجياالّالذّكاءىناؾّالكثَتّمنّاألسبابّاليتّتوضح١ّتاذاّيعتربّّ
ّىذا،ّوالذيّيتضمنّ ّمنّطبيعة٣ّتتمعّا١تعلوماتّيفّيومنا ّاألسبابّأساسًا متناتقضُت؛ّفمنّّإتاىُتوتنبعّىذه

ّا١تعلوماتّالّاهّٟتلّالغموضّالذيّيلفّإتاناحيةّىناؾّ ،ّومنّالواضحّأفّزيادة ١تشاكلّواٟتلوؿّجملتمعّاليـو
اًّاختبلفتتضمنّالكثَتّمنّاٟتقائقّحوؿّطريقةّالتارؼّوليسّىذاّفحسب،ّفنفسّاٟتقائقّتفسرّبطرائق٥ّتتلفةّ

ّماّتؤديّإذلّإعطاءّتفسَتاتّمتضاربةّللمشكلةّمنّتقبلّظملحّو لكّ،ّلذ٥تتلفُتّمسا٫تُتاً،ّإفّا١تعلوماتّغالبًا
،ّإفّوتطوراتولفهمّا١تشكلّّسًتاتيجياالّالذّكاءاتّإذلّطلبّدعمّنظاـّسًتاتيجيااليلجئّواضعيّالسياساتّّو

ّاٗتاذمثلّالتنبؤّوتقييمّاألثرّو٘تريناتّالتبارّمتّتطويرىاّأساسا١ًّتساعدةّا١تدراءّعلىّّسًتاتيجياالّالذّكاءتطبيقاتّ
ّالاحيحة 2ّالقرارات ّدور ّويعد ّّيجيسًتاتاالّالذّكاء، ّدعمّعملية ّبُتّأدواره،ّّاٗتاذيف ّمن ّواألىم ّاألبرز القرار

القراراتّمنّخبلؿّٕتميعّّٗتاذالقرار،ّويوفرّالفهمّالكايفّللمديرّالّاٗتاذعمليةّّسًتاتيجياالّالذّكاءحيثّيدعمّ
ّ ّويدعم ّالبلزمة، ّالبيانات ّوتركيب ّّسًتاتيجياالّالذّكاءوٖتليل ّالقرارات ّكبَت ّاليتاالستباتقيةبشكل ّمنّ، ّتستبق

ّ ّويدعم ّكما ١ّتواجهتها، ّوتتهيأ ّوتقوعها ّتقبل ّالتحوالت ّا١تنظمة ّالعملياتّّاٗتاذخبل٢تا ّمديري ّتقبل ّمن القرارات
ّكماّيليبّاالندماجمثل؛ّتقراراتّّةسًتاتيجياالالسيماّيفّالقراراتّ ،ّطرحّمنتوجّجديد،ّّدخوؿّسوؽّجديد...إخل،

يفّدعمّّسًتاتيجياالّالذّكاءوتقدّأكدّالعديدّمنّالباحثُتّعلىّدورّ،3ّللمنظمةّةسًتاتيجياالدوراًّمهماًّيفّا٠تططّ
ّ ّّاٗتاذعملية ّمنها ّٯتكنّأفّّةسًتاتيجياالالقراراتّوخاوصًا ّاليت ّا١تستقبلية ّإذلّا١تخاطر ّا١تنظمات ّتقادة وإرشاد

ّلنوعيةّا١تعلوماتّاليتّيوفرىاّعلىّا١تستقبل،ّليسّذلكّفحسبّبلّمنّخبل ؿّٖتليلّتواجوّا١تنظمة،ّوذلكّنظرًا
ّاال ّوتعظيم ّنقاطّضعفها ّبتجاوز ّاأل٧تعّوالذيّيسمحّللمنظمة للفرصّاليتّّستغبلؿا١تعلوماتّوا٠تروجّبالقرار

ّيتيحها٤ّتيطهاّمنّخبلؿّنقاطّتقوهتا،ّوذلكّماّيعززّا١توتقعّالتنافسيّللمنظمةّٔتاّينعكسّعلىّتعظيمّرْتيتها.ّ

                                                 
1
 Don Mcdowell, Op.cit., P : 24. 

2
Mark Xu, Op.cit., P : 89. 

3
Don mcdowell, Op.cit., P: 28. 
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ّ
 كسالح تنافسي  ستراتيجياال الذ كاءدور  -3

ّالنوعّمنّّّسًتاتيجياالّلذّكاءايربزّدورّ يفّصياغةّا٠تططّّالذّكاءكسبلحّتنافسيّيفّإطارّتوظيفّىذا
ّ ّوالتطوير ّالتغيَت ّعمليات ّويف ّا١تختلفة، ّفيهاّّواالرتقاءوالسياسات ّتعمل ّديناميكية ّبيئة ّيف ّاألعماؿ ٔتستوى

يفّمعرفةّالتغيَتاتّاليتّتقدّٖتدثّّا١تنظمةّسًتاتيجياالّالذّكاءا١تنظمات،ّوٕتابوّالتحدياتّاحمليطةّهبا،ّويساعدّ
،ّوا١تنظماتّاليتّ٘تلكّنظاـّفعاؿّةسًتاتيجيااليفّالسوؽّوالتكنولوجياّاٞتديدةّوىذاّيساعدّيفّتشكيلّا٠تياراتّ

ّّوّسًتاتيجياالّللذّكاء ّا١تعلومات ّإدارة ّتستطيع ّاليت ّاستخدامىيّا١تنظمات ّلتوتقع ّا١تستقبليةالسوؽّّإتاىاتها
ّواال ّبنجاح ٢ّتاتجابسوالفرص 1ّة ّأ٫تية ّمناتقشة ّويف ّتايلورّّّسًتاتيجياالّالذّكاء، ّر ّأدالف ّأشار ّتنافسي كسبلح

(Adlen R. Taylorّّا١تديرّالتنفيذيّلشركةّالرؤى)ّةسًتاتيجياال(Strategic Insightsّّوىيّشركةّمتخااة،)
ليديةّٟتمايةّموتقعهاّالتنافسيّ،ّ"ّإفّا١تنظماتّاليتّتعتمدّبشدةّعلىّالطرائقّالتقسًتاتيجياالّالذّكاءّباستشارات

ّْتاجةّإذلّ ّا١تنظماتّاليـو ّللخطر،ّلذلكّفإفّتقادة ّىوّسًتاتيجياالّالذّكاءتقدّتعرضّنفسها ّما ،ّألهنمّْتاجة
القراراتّحىتّيتمكنواّّٗتاذأكثرّمن٣ّتردّفهمّللحقائقّواألحداث،ّبلّإذلّْتاجةّلفهمّرؤيةّودوافعّا١تنافسُتّال

ّتالقرارايرميّإليهاّا١تنافسُت،ّوفهمّالتهديداتّاحملتملةّعلىّطبيعةّأعما٢تمّوليتخذواّمنّالتحسبّللتأثَتاتّاليتّ
ّ.2ّّّالاحيحةّةسًتاتيجياال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Mark Xu, Op.cit. P : 22. 

 بالتارؼّ.55،ّص:ّلسابقا المرجعظاىر٤ّتسنّمناورّوآخروف،2ّ
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 خالصـــــة الفصل:

ّكيفّيساىمّنظاـّ يّيفّمساعدةّا١تنظمةّعلىّتقتااداالّالذّكاءبعدماّتطرتقناّيفّالفالّالثالثّإذلّتبيُت
وبطريقةّمنظمةّمعّبيئتهاّا٠تارجية،ّويسمح٢ّتاّبتجنبّا١تخاطرّوالتهديداتّاليتّّيةوتنافسّاحًتافيةالتعاملّبكلّ

الفرصّاليتّٯتكنّأفّتظهرّيفّالسوؽ،ّتطرتقناّّّباستكشاؼٯتكنّأفّٖتدثّيفّبيئتهاّويفّنفسّالوتقتّيسمح٢ّتاّ
ّكيفّيعملّنظاـّإدارةّا١تعرفةّىوّاآلخرّعلىّا١تنظمةّيفّالتحكمّيفّبيئتها الداخليةّوالتحكمّّكذلكّإذلّإيضاح

يّيفّتقتااداالّالذّكاءىذينّالنظامُتّنظاـّّلؽّأالّوىوّا١تعرفة،ّوكيفّيتكاميفّأىمّعنارّمولدّللتميزّوالتفّو
يظهرّتأثَتهّيفّٖتقيقّّسًتاتيجياالّللذّكاءالبيئةّا٠تارجيةّونظاـّإدارةّا١تعرفةّيفّالبيئةّالداخليةّيفّبناءّنظاـّتقوىّ

ّتدامة،ّٯتكنناّأفّنستخلصّالنقاطّالتالية:ّّا١تنظمة١ّتيزةّتنافسيةّمس
- ّ ّنظاـ ّّوتقتااداالّالذّكاءيهتم ٥ّتاطرىا ّٕتنب ّعلى ّا١تنظمة ّومساعدة ّا٠تارجية ّالبيئة ّبرصد ّاستغبلؿي

ّالفرصّاليتّتتيحها؛
ّ؛يهتمّنظاـّإدارةّا١تعرفةّٔتساعدةّا١تنظمةّعلىّالتحكمّيفّبيئتهاّالداخلية -
ّداخلّا١تنظمة؛ّسًتاتيجياالّللذّكاءنظاـّّلبناءاـّإدارةّا١تعرفةّيّونظتقتااداالّالذّكاءيتكاملّنظاـّ -
ّمستدامةّواٟتفاظّّسًتاتيجياالّالذّكاءيلعبّنظاـّ - ّتنافسية ١ّتيزة ّيفّإكسابّا١تنظمة ّوحاٝتًا ّمهمًا دورًا

ّعليها.

ّ
ّ
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 تمهيـــــد:

،ّتناولناّيفّالفالّسًتاتيجياالّلذّكاءلفاىيميّبعدماّتطرتقناّيفّالفالّاألوؿّمنّاٞتانبّالنظريّلئلطارّا١ت
يفّّسًتاتيجياالّلذّكاءلكّتناولناّيفّالفالّالثالثّدورّاذعدّ،ّوبالثاينّاإلطارّا١تفاىيميّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامة

ّالفالّالرابعّإذلّّوٖتقيقّوتعزيزّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّ ّتناولناهّنسعىّيفّىذا يفّواتقعّّنظرياًّالوتقوؼّعلىّما
مؤسساتّتقطاعّاالتااالتّيفّاٞتزائر،ّمنّخبلؿّدراسةّميدانيةّمقارنة١ّتؤسسةّ٘تثلّالقطاعّالعاـ٦ّتثلةّيفّمؤسسةّ

منّخبلؿّالوتقوؼّبالدراسةّوالتحليلّعلىّّاص٦ّتثلةّيفّمؤسسةّأوريدو،ّوذلكموبيليسّومؤسسة٦ّتثلةّللقطاعّا٠ت
ّا ّالّسًتاتيجياالّلذّكاءواتقع ٤ّتل ّا١تؤسستُت ّكبلّيف ّيف ّا١تستدامة ّالتنافسية ّا١تيزة ّواتقع ّعلى ّوكذلك دراسة،

ّبإجراءّدراسةّمقارنةّبغيةّالكشفّعلىّالفروتقاتّوالعملّ ا١تؤسستُت،ّمثّوباستعماؿّاألدواتّالبحثيةّا١تناسبةّنقـو
ثّتقسمناّىذاّالفالّإذلّأربعةّمباحعلىّٖتقيقّأىداؼّالدراسةّاليتّوضحناىاّيفّمقدمةّالدراسة،ّوألجلّذلكّ

ّّّّعلىّالنحوّالتارل:
 

ّواتقعّتقطاعّاالتااالتّيفّاٞتزائرّوتقدًنّا١تؤسستُت٤ّتلّالدراسة:ّالمبحث األول
ّمنهجيةّالدراسةّا١تيدانيةّالمبحث الثاني:

 الدراسةّا١تيدانيةّبياناتّعرضّوٖتليلّّالمبحث الثالث:
ّدراسةّواآلفاؽّالبحثيةّا١تستقبليةالّحاتقًّتعامةّللدراسة،ّملانتائجّالّ،اختبارّالفرضياتّالمبحث الرابع:
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 محل الدراسة مؤسستينفي الجزائر وتقديم ال االتصاالتالمبحث األول: واقع قطاع 

ّكمدخلّللدراسةّا١تيدانيةّمنّخبلؿّتقدًنّواتقعّتقطاعّاالتااالتّيفّاٞتزائر،ّعلىّاعتبارّ يعتربّىذاّا١تبحث
،ّوذلكّتبًعاّللتطوراتّاليتّّأفّتقطاعّاالتااالتّيفّاٞتزائرّمرّٔتراحلّو٤تطات مهمةّلغايةّوصولو١ّتاّىوّعليوّاليـو

ّكاف٢ّتاّطبًعاّوبالضرورةّ مرّهباّاالتقتاادّاٞتزائريّوالتطوراتّالعا١تيةّيف٣ّتاؿّتكنولوجياّا١تعلوماتّواالتااؿّاليت
 .عّمنّالتفايلتأثَتّعلىّىذاّالقطاعّاٟتساسّيفّاٞتزائر،ّمثّنتطرؽّإذلّتقدًنّا١تؤسستُت٤ّتلّالدراسةّبنّو

 المطلب األول: واقع قطاع االتصاالت في الجزائر

ّا١تطلبّإذلّالتطورّالتارٮتيّالذيّمرّبوّتقطاعّاالتااالتّيفّاٞتزائر،ّمنذّاالستقبلؿّإذلّ نتطرؽّيفّىذا
ّتقدًنّ ّيف ّنتعمق ّمث ّوا١تهم، ّاٟتساس ّالقطاع ّىذا ّشهدىا ّاليت ّوالتحوالت ّاحملطات ّأىم ّىي ّوما ّاٟتاضر يومنا

اعّمنّخبلؿّعرضّا١تؤسساتّالناشطةّيفّالقطاعّوتقدًنّمعلوماتّأساسيةّوعامةّعنها،ّوبعدىاّنتعمقّأكثرّالقط
ذلكّتقدًنّصورةّعنّواتقعّا١تنافسةّبُتّا١تؤسساتّالثبلثةّالناشطةّيفّالقطاع،ّمنّخبلؿّتقدًنّوعرضّبياناتّ

ّالثبلثة، ّا١تؤسسات ّمن ّمؤسسة ّلكل ّالسوتقية ّاٟتاص ّعن ّتفايلية ّاليتّّواحااءات ّا٠تدمات ّنوع ّىي وما
ّتقدمهاّوتركزّعليهاّأكثرّيفّالقطاع.ّ

 أواًل: تطور قطاع االتصاالت في الجزائر

ّىذاّ ّكاف ّحيث ّاالستقبلؿ، ّمنذ ّوا١تواصبلت ّالربيد ّتقطاع ّإذل ّينتمي ّاٞتزائر ّيف ّاالتااالت ّتقطاع كاف
وبعدىاّمتّاستبلـّعمليةّاإلدارةّمنّّ،1962جويلية23ّّالقطاعّمسًَتّمنّتقبلّإدارةّاالحتبلؿّالفرنسيّإذلّغايةّ

ّ ،1962ّسبتمرب27ّّا١تؤرخّيف62ّّ-11تقبلّالسلطةّالوطنيةّاٞتزائرية،ّومتّتقنُتّذلكّفيماّبعدّٔتوجبّا١ترسـو
ومعّذلكّورثتّإدارةّالربيدّوا١تواصبلتّاٞتزائريةّعنّاالحتبلؿّالفرنسيّمعظمّالتشريعاتّا١تتعلقةّٓتدماتّىذاّ

ّالقطاعّٔتمارستوّنشاطوّعلىّنفسّالوتَتةّإذلّأفّصدرّاألمرّالقطاعّاٟتساس،ّواستم ا١تؤرخّيف89ّّ-75رّىذا
31ّّ ّالربيد1975ّّسبتمرب ّتقطاع ّوصبلحيات ّمهاـ ّبدتقة ّ٭تدد ّالذي ّوا١تواصبلت ّالربيد ّوزارة ّتقانوف ا١تتضمن

ميعّا٠تدماتّللوزارةّالوصيةّحقّاالحتكارّٞت89ّ-75وا١تواصبلتّيفّاٞتزائر،ّحيثّأعطيّاٟتقّمنّخبلؿّاألمرّ
الربيديةّوخدماتّا١تواصبلت،ّإذّأنوّالّٯتكنّأليّشخصّالقياـّبنشاطّمنّىذاّالنوعّإالّبرخاةّمنّوزارةّالربيدّ

ّالتنفيذيّرتقمّ ّكيفيةّتنظيمّإدارة1983ّجانفي11ّّا١تؤرخّيف65ّّ-83وا١تواصبلت،ّمثّجاءّا١ترسـو ،ّوالذيّ٭تدد



 دراسة مقارنة بين مؤسسة موبيليس ومؤسسة أوريدو لالتصاالت في الجزائر                      الفصل الرابع            

 

212 

 

ّ ّالتنفيذي ّا١ترسـو ّومنذ ّوا١تواصبلت، ّالتحوالت65ّّ-83الربيد ّمن ّالعديد ّوا١تواصبلت ّالربيد ّتقطاع عرؼ
ّ.1ّوالتطوراتّباعتبارهّتقطاعّعمومي

ظلّتقطاعّاالتااالتّيفّاٞتزائرّخاضًعاّلوصايةّوزارةّالربيدّوا١تواصبلت،ّودلّيكن2111ّّإذلّغايةّسنةّ
يةّوالبلسلكية،ّويفّىناؾّفالّىيكليّوحقيقيّبُتّالنشاطّا٠تاصّبالربيدّوالنشاطّا٠تاصّبا١تواصبلتّالسلك

ّوذلكّ ّالتسيَت، ّسوء ّإذل ّباإلضافة ّالقدمة، ّا٠تدمات ّيف ّالنقائص ّمن ّالعديد ّالقطاع ّشهد ّالظروؼ ّىذا ظل
ّلؤلسبابّالتالية:

 نقصّاإلمكانياتّا٠تاصةّبعملياتّالتوصيلّبالشبكاتّا١تختلفة؛ -

 عمليةّالتسيَت؛غيابّاحملاسبةّالتحليلية؛ّعملياتّالتخطيطّومركزيةّالقراراتّوتأثَتىاّعلىّ -

 تفشيّالبَتوتقراطيةّخاصةّبالنسبةّلبلستفادةّمنّخطّىاتفي؛ -

 عدـّالتنسيقّمعّالقطاعاتّاألخرىّخاصةّتقطاعّاألشغاؿّالعمومية؛ -

 اإلفراطّيفّاإلنفاؽّواالتكاؿّعلىّ٘تويلّالدولة؛ -

 التسعَتّبدوفّأخذّبعُتّاالعتبارّالتكاليف؛ -

 االتااالتّالبلسلكية.ّعدـّمواكبةّالتطورّالتكنولوجيّخاصةّيف٣ّتاؿ -

ّعلىّ ّرىيبًا ّتطورًا ّالقطاع ّشهد ّالذكر، ّالسالفة ّا١تشاكل ّيشهد ّاالتااالت ّتقطاع ّكاف ّالذي ّالوتقت ويف
ّٚتيعّ ّيف ّالتأثَت ّيف ّيدخل ّأنو ّْتكم ّجيدًا ّا١تهمة ّالقطاعات ّمن ّاالتااالت ّتقطاع ّوأصبح ّالعا١تي، ا١تستوى

ّاجتماعياً...إخل،ّّالقطاعاتّاالتقتااديةّاألخرىّويفّشىتّمناحيّاٟتياة علىّمستوىّالدولة:ّاتقتاادياً؛ّسياسياً؛
ّالقطاعّومنّأجلّمواكبةّ ّىذا ّأل٫تية ّمنّالسلطاتّاٞتزائرية ّوإدراًكا ّلؤلفراد، وعلىّا١تستوىّالشخايّبالنسبة

ّ ّسنة ّمنذ ّشرع ّالعا١تي، ّا١تستوى ّعلى ّاٟتاصل ّالوطٍت،1999ّّالتطور ّالاعيد ّعلى ّكبَتة ّإصبلحات بإطبلؽ
ّا ّالسلكيةّلتدارؾ ّا١تواصبلت ّتقطاع ّٖترير ّىو ّاإلصبلحات ّتطبق ّطريق ّيف ّتقرار ّأىم ّوكاف ّاٟتاصل، لتأخر

                                                 
1
 وثائقّداخليةّلوزارةّالربيدّوتكنولوجياّاالعبلـّواالتااؿ. 
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جويلية25ّّوالبلسلكيةّمنّخبلؿّإتقرارّسياسةّتقطاعيةّٖتددّأولويةّاألىداؼّا١تسطرةّوا١تتبناةّمنّتقبلّاٟتكومةّيفّ
ّ:1ي،ّوىدؼّىذهّالسياسةّماّيل2111

 تطويرّعرضّا٠تدماتّا٢تاتفية؛ -

 ةّا٠تدماتّا١تقدمةّوالرفعّمنّجودهتا؛ٖتسُتّجود -

ّخدماتّ - ّإذل ّالنفاذ ّمن ّاألخرى ّالسكانية ّواجملموعات ّالريفية ّا١تناطق ّيف ّالسكاف ٘تكُت
 االتااالتّالسلكيةّوالبلسلكيةّوتكنولوجياّاإلعبلـ؛

 تطويرّشبكةّوطنيةّلبلتااالتّالسلكيةّوالبلسلكيةّالفعالةّوا١توصولةّبشبكاتّاإلعبلـ؛ -

ّكقطاعّاتقتااديّتنافسيّمفتوحّعلىّالعادلّأفّٯتثلّتقطاعّترتقيةّاالتاا - التّوتكنولوجياّاإلعبلـ
 ا٠تدماتّجزًءاّىاماًّيفّالناتجّالقوميّاإلٚتارل.

الذيّ٭تددّالقواعدّالعامةّا١تتعلقةّبالربيدّوا١تواصبلت2111ّّ-13وعلىّىذاّاألساسّمتّإصدارّالقانوفّ
ّ:2قانوفّماّيليبوّىذاّالّءالسلكيةّوالبلسلكية،ّوأىمّماّجا

 ٖتديدّإطارّدستوريّلسلطةّضبطّمستقلةّوحرة؛ّ -

 ٖتديدّإطارّوشروطّضبطّالنشاطاتّا١تتعلقةّبالربيدّوا١تواصبلتّالسلكيةّوالبلسلكية؛ -

 خلقّشروطّتطويرّمنفالةّعنّنشاطاتّالربيدّوا١تواصبلتّالسلكيةّوالبلسلكية؛ -

ّوا١تواصبل - ّالربيد ّميادين ّالستغبلؿ ّالعامة ّالشروط ّتقبلّٖتديد ّمن ّوالبلسلكية ّالسلكية ت
 ا١تتعاملُت؛

ّشروطّ - ّيف ّوضماهنا ّعالية ّجودة ّذات ّالسلكية ّوا١تواصبلت ّالربيد ّخدمات ّوتقدًن تطوير
 موضوعيةّوشفافةّوغَتّ٘تييزيةّيفّبيئةّتنافسيةّمعّضمافّا١تالحةّالعامة.

شاءّجهازّتنظيميّيفّمايّوبناًءّعلىّىذاّاألىداؼّتقررتّالسلطاتّاٞتزائريةّمنّخبلؿّالوزارةّالوصيةّإن
ّكجهازّينظم٥ّتتلفّجوانبّسوؽARPTّٝتيّبػ:ّسلطةّضبطّالربيدّوا١تواصبلتّالسلكيةّوالبلسلكية2111ّّ ،

                                                 
1
 ا١ترجعّالسابق. 

2
 ا١ترجعّالسابق. 
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االتااالتّالسلكيةّوالبلسلكية،ّوذلكّبعدّفتحّىذاّالقطاعّعلىّا١تنافسةّوترتقيةّمشاركةّاالستثماراتّا٠تاصةّيفّ
ّىذاّالقطاعّاٟتساس.

ّ ّتقانوف ّالسلكيةّب2111ّ-13جاء ّا١تواصبلت ّتقطاع ّونشاط ّالربيد ّتقطاع ّنشاط ّبُت ّىيكلي فال
ّعليوّأصبحتّا٢تيكلةّعلىّالنحوّ ّكنشاطُتّيفّتقطاعّواحد،ّوبناًء ّكافّمنّتقبلّيتمّأخذ٫تا والبلسلكية،ّبعدما

ّالتارل:ّ

 بريدّاٞتزائر:ّحيثّيعتربّمؤسسةّعموميةّذاتّطابعّٕتاريّوصناعيّبالنسبةّللربيد؛ -

ر:ّحيثّتعتربّاتااالتّاٞتزائرّشركةّعموميةّذاتّأسهمّبرأٝتاؿّاجتماعيّيقدرّبػ:ّاتااالتّاٞتزائ -
دج،ّتنشطّيف٣ّتاؿّا٢تاتفّالثابتّوالنقاؿّوخدماتّاألنًتنيت،ّٖتالتّعلى111.111.111ّّ

 GSMّ،Global System forرخاةّيتمّٔتوجبهاّتنظيمّنشاطاهتاّا١تتعلقةّبا٢تاتفّالثابتّوالنقاؿّ

Mobile Communicationّّوكانت2111ّجانفي11ّّ،ّودخلتّرٝتيًاّيفّسوؽّاالتااالتّيف،
 تقدّسطرتّأىدافهاّعلىّالنحوّالتارل:ّا١تردودية؛ّالفعاليةّواٞتودةّيفّا٠تدمات.

ّوتنقسمّمؤسسةّاتااالتّاٞتزائرّوظيفياًّإذلّثبلثةّفروعّعلىّالنحوّالتارل:

 خدمةّاألنًتنيتّ)جواب(؛ -

 (؛Revsatاتااالتّاٞتزائرّالفضائيةّ) -

 خدماتّا٢تاتفّالنقاؿّ)موبيليس(. -

وعلىّا١تثيلّمنّالدوؿّاألخرىّويفّإطارّالعو١تةّومعّالتطورّالعلميّوالتكنولوجي،ّأصبحّتقطاعّاالتااالتّ
ّكماّأصبحتّمسا٫تةّىذاّ تقطاعّمهمّوحساس١ّتاّلوّمنّتأثَتّوارتباطّمعّباتقيّالقطاعاتّاالتقتااديةّاألخرى،

ّكلّدوؿّالعادل،ّويفّاٞتزائرّطبعاً،ّوٯتكنّأفّالقطاعّيفّالناتجّالوطٍتّا٠ت اـّترتفعّمنّسنةّإذلّأخرىّعلىّغرار
 نبلحظّذلكّيفّاٞتدوؿّالتارل:
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 جدول يوضح مساىمة وحجم قطاع االتصاالت في االقتصاد الجزائري :5الجدول رقم 

ّ2013 2014 

مجموع قيمة االستثمارات الخاصة 
 تعاملين الثالثة للهاتف النقالبالم

ّمليارّدج713.724ّّمليارّدج591.771ّ

ّمليارّدج499ّّمليارّدج459ّ رقم األعمال في قطاع االتصاالت

نسبة مساىمة قطاع االتصاالت في الناتج 
 الخام الداخلي

2,81%ّ2991%ّ

 موقع وزارة البريد وتكنولوجيا االعالم واالتصال على النت: :ّا١تادر

https://www.mptic.dz/ar/content/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3 

ّ.17:17على الساعة  06/11/2016تاريخ االطالع  

2114ّّسنةمليارّدج499ّّّػاعّاالتااالتّبتُقدرّرتقمّاألعماؿّاحملققّيفّتقطكماّىوّموضحّيفّاٞتدوؿّ
،ّوّٕتدر2113ّمقارنةّٔتاّمتّتسجيلوّسنةّّ%8,65،ّأيّبنسبةّ٪توّأكثرّمن2113ّمليارّدجّسنة459ّّمقابلّ

مليارّدج،ّوأف713ّّتقدّتُقدرتّبػ:2114ّّاالشارةّإذلّأفّاستثماراتّا١تؤسساتّالثبلثةّالناشطةّيفّالقطاعّسنةّ
مليارّدج،ّأيّما416ّّتعامليّا٢تاتفّالثابتّوالنقاؿّلنفسّالفًتةّتقدّتُقدرتّبأكثرّمنّالعوائدّاحملققةّمنّتقبلّم

منّالعوائدّاالٚتاليةّللقطاع،ّأماّفيماّيتعلقّٔتسا٫تةّتقطاعّاالتااالتّيفّالناتجّاحملليّا٠تاـّلسنةّّ%85ٯتثلّتقرابةّ
ّكانتّيفّسنةّ%2991فقدّتُقدرتّبػ:2114ّّ %1911ققةّارتفاعّبنسبةّ،٤ّت%2981تقدرّبػ:2113ّّ،ّبعدما

1.ّ

 ثانياً: المؤسسات الناشطة في سوق خدمات الهاتف النقال في قطاع االتصاالت في الجزائر

ٔتوجبّالناوصّالقانونيةّا١تنظمةّلسوؽّخدماتّا٢تاتفّالنقاؿّيفّتقطاعّاالتااالتّيفّاٞتزائر،ّيتمّتنظيمّ
لسوؽّيتمّفيوّاحتكارّحقّالنشاطّلعدد٤ّتدودّىذاّالسوؽّيفّظلّضوابطّسوؽّاحتكارّالقلة؛ّىذاّالنوعّمنّا

ّالقطاعّاٟتساسّبثبلثةّ منّا١تتعاملُتّاالتقتااديُت،ّوبناًءّعليوّحددتّالسلطاتّاٞتزائريةّعددّا١تتعاملُتّيفّىذا

                                                 
1
على06/11/2016ّّتاريخّاالطبلعr/contenthttps://www.mptic.dz/aّّموتقعّوزارةّالربيدّوتكنولوجياّاالعبلـّواالتااؿّعلىّالنات:ّ 

 .17:31الساعةّ

https://www.mptic.dz/ar/content/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://www.mptic.dz/ar/content/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://www.mptic.dz/ar/content/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
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ّللنقاؿّ ّاتااالتّاٞتزائر ATMّّمتعاملُتّاتقتاادينّىم: ّاٞتزائر ّتيليكـو ّأوبتيمـو )جازي(،OTAّّ)موبيليس(،
ّ)أوريدو(،ّوٯتكنّأفّنقدـّا١تؤسساتّالثبلثةّبشكل٥ّتتارّعلىّالنحوّالتارل:WTAّالتّاٞتزائرّالوطنيةّالتاا

 )موبيليس( ATMاتصاالت الجزائر للنقال  -1

١تؤسسةّاتااالتّّالفرعّالناشطّيفّتقطاعّخدماتّا٢تاتفّالنقاؿ،ّللنقاؿّتعتربّمؤسسةّاتااالتّاٞتزائر
وٖتملّشعارّّا١تتعاملّاألوؿّللهاتفّالنقاؿّيفّاٞتزائر،يليس"،ّوىيّ،ّوتنشطّباسمّالعبلمةّالتجاريةّ"موباٞتزائر

ّمؤسسةّاتااالتّاٞتزائرّّ.2113أصبحتّمستقلةّيفّشهرّأوتّّ"والكلّيتكلم"، بوضعّواستغبلؿّللنقاؿّتقـو
ّ.وتطويرّشبكاتّا٢تاتفّالنّقاؿ،ّوتسويقّا٠تدماتّوأجهزةّا٢تاتفّالنّقاؿ

ّاتااالتّاٞتزائر ّأىداؼّرئيسية(،ّموبيليسنقاؿّ)للّوتقدّحددتّمؤسسة ّمنذّنشأهتا ّيلي:ّّ، تتمثلّفيما
كسبّرضاّالزبوفّووفائو،ّاإلبداعّوالتقدـّالتكنولوجي،ّوىذاّماّٝتحّللمؤسسةّبكسبّأكربّعددّمنّا١تشًتكُتّ

،ّوٯتكنّأفّنقدـّمؤسسةّموبيليسّمنّدج86.161.111.111يقدرّرتقمّاألعماؿّالسنويّبػ:ّ،ّّوتقياسيّيفّوتقت
ّ:1تقاـّعلىّالنحوّالتارلخبلؿّاألّر

 دج؛86.060.000.000ّرتقمّاألعماؿّالسنوي:ّ -

 عامل؛5135ّعددّالعماؿ:ّ -

 وكالة؛175ّشبكةّٕتاريةّمتواصلةّاالرتفاعّوىيّتبلغّحالياًّ -

 نقطة؛451ّ 15عددّنقاطّالبيعّا١تعتمدة:ّّ -

 نقطةّبيعّغَتّمباشرة؛000ّ 60أكثرّمنّ -

 .(٤BTSتطةّتقاعديةّراديويةّ)500ّ 4أكثرّمنّ -

ّ ّاتااالتّاٞتزائروتشملّا٠تدماتّاليتّتقدمها ّالعا١تيّلبلتااالتّّمؤسسة للنقاؿّ)موبيليس(،ّخدماتّالنظاـ
ّ.4GوG3ّ،ّوكذلكّاٞتيلّالثالثّوالرابعّللهاتفّالنقاؿGSMّا١تتنقلةّ

                                                 
1
ّموتقعّوزارةّالربيدّوتكنولوجياّاالعبلـّواالتااؿّعلىّالنات:ّ 

9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3https://www.mptic.dz/ar/content/%D9%85%D9%88%D8%A8%D ّتاريخ
 .19:32علىّالساعة04/11/2016ّّاالطبلعّ

https://www.mptic.dz/ar/content/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://www.mptic.dz/ar/content/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3
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 )جازي( OTAأوبتيموم تيليكوم الجزائر  -2

ّاٞتزائرّفرعًّ ّتيليكـو ّتيليكـواّمنّفروعّاجملمعّاتعتربّمؤسسةّأوراسكـو وتقدّٖتّالتّعلى١ّّتاريّأوراسكـو
،2111ّ.ّوذلكّيفّجويليةّ""جازيّالتجاريةّعبلمةالرخاةّمنّأجلّوضعّواستغبلؿّشبكةّا٢تاتفّالنّقاؿّٖتتّ

،ّوىذاّماّٝتحّللمتعاملّ"جازي"ّللجيلّالثاينّوالثالثّباحتبلؿّالريادةGSMّلتتحالّعلىّرخاةّثانيةّمنّنوعّ
سنةّمنّالنشاط،ّ٘تكنتّ"جازي"ّمنّاحملافظةّعلىّمكانتهاّبفضل15ّّبعدّائر،ّّويفّسوؽّاالتااالتّيفّاٞتّز

،ّمليارّدينار140ّ%ّ،ّباإلضافةّإذلّالعائداتّاليتّٕتاوزت95ّمليوفّمشًتؾّوّالشبكةّاليتّبلغتّنسبتها17ّّ
ّ (VIPELCOM) "٣تّمعّ"فيبلكـوّأصبحتّجازيّتنتميّإذل ّلبلتااالتّسنة ّعا١تية ،2111ّوّىيّمؤسسة

"ّبعدّذلكّ)سنةّلت ّتيليكـو ّتي2113تحّوؿّ"أوراسكـو ّاٞتزائرل(ّ"أوبتيمـو  OPTIMUM TELECOM) "يكـو

Algérie)ّ ،ّ ّسنة ّانعقد ّالذي ّاالتفاؽ 2114ّّؤتقتضى ّسنة ّا١تتّمم ّعلى2115ّو ّاٞتزائرية ّالدولة ّٖتّالت ،
ؤسسةّجازيّباألرتقاـّوٯتكنّأفّنقدـّمّ(FNI).لبلستثمارمنّأسهمّا١تؤسسةّعنّطريقّالاندوؽّالوطٍت51%ّّ

ّ:1علىّالنحوّالتارل

 مليارّدج؛164ّرتقمّاألعماؿ:ّ -

 موظف؛786 3عددّا١توظفُت:ّ -

 شبكةّاٞتيلّالثاين:ّتغطيةّوطنية؛ -

 والية؛25ّشبكةّاٞتيلّالثالث:ّ -

 مركز؛93ّ(ّجازي:CDSّمراكزّا٠تدمةّ) -

 مشًتؾ؛898ّ 357 17: 2114عددّمشًتكيّاٞتيلّالثاينّ -

 مشًتؾ؛ 250 254 2114ّ:1ّعددّمشًتكيّاٞتيلّالثالث -

 .% 42,99حاةّالسوؽّاإلٚتالية:ّ -

                                                 
1
ّموتقعّوزارةّالربيدّوتكنولوجياّاالعبلـّواالتااؿّعلىّالنات: 

https://www.mptic.dz/ar/content/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A ّعلىّالساعة04/11/2016ّّتاريخّاالطبلع
20:28. 

https://www.mptic.dz/ar/content/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://www.mptic.dz/ar/content/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
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ّ ّتقدمها ّاليت ّا٠تدمات ّوتشمل ّمؤسسة ّاٞتزائر ّتيليكـو ّالعا١تيOTAّّأوبتيمـو ّالنظاـ ّخدمة )جازي(،
ّ.4GوG3ّ،ّوكذلكّاٞتيلّالثالثّوالرابعّللهاتفّالنقاؿGSMّلبلتااالتّا١تتنقلةّ

 )أوريدو( WTAالوطنية التصاالت الجزائر  -3

ّاٞتزائرال ّتيليكـو ّالتجاريةّ"WTAّوطنية ّتنشطّباٞتزائرّّ"؛أوريدو،ّٖتملّالعبلمة ىيّشركةّذاتّأسهم،
،ّالتاريخّالذيّٖتالتّفيوّعلىّالرخاةّا٠تاصةّبتقدًنّخدماتّا٢تاتفّالنقاؿّيفّاٞتزائر2113ّديسمرب23ّّمنذّ

2114ّأوت24ّّطبلؽّالتجاريّللخدماتّبتاريخّاإلْتيثّمتّ ّتيليكّوال. ىيّالفرعّاٞتزائريّّ،-أوريدو-ـوطنية
ّواٞتيلّ ّالثاين ّاٞتيل ّلتكنولوجيا ّالنقاؿ ّا٢تاتف ٠ّتدمات ّموفر ّالوسائط ّمتعدد ّمتعامل ّأوؿ ّوىي ّأوريدو، جملمع

ّأوّر ّشركة ّتلتـز ّللشركة، ّاالجتماعية ّا١تسؤولية ّإطار ّيف ّباٞتزائر. ّاألنشطةّيالثالث ٥ّتتلف ّورعاية ّبتغطية دو
ّ،ّوٯتكنّتقدًنّمؤسسةّأوريدوّباألرتقاـّعلىّالنحوّالتارل:يةّواالجتماعيةّواالتقتااديةوالفعالياتّالرياضيةّوالثقاف

 مليارّدج؛111.7ّرتقمّاألعماؿ:ّ -

سا٫تتّشركةّأوريدوّاٞتزائرّيفّوضعّأوؿّحاضنةّللمؤسساتّالناشئةّالتكنولوجيةّوا١تبدعةّوىذاّ -
 ؛بالشراكةّمعّالوكالةّالوطنيةّلتطويرّا١تؤسساتّالاغَتةّوا١تتوسطة

 موظف؛300ّ 3عددّا١توظفُت:ّ -

 موتقعّتقٍتّمنّنوعّتكنولوجياّاٞتيلّالثاينّوالثالث؛000ّ 10 -

- ّ ّسبتمرب ّا١تشًتكُتّلغاية 2116ّعدد ّبينهم1396ّ: ّخدمة5ّّ مليوفّمن مليوفّمشًتؾّضمن
 اٞتيلّالثالثّللهاتفّالنقاؿ؛

 ؛2116سبتمرب31ّّمليارّدينارّلغاية8497ّّحققتّأوريدوّعوائدّبقيمةّ -

 ؛2116سبتمرب31ّّمليارّدينارّجزائريّلغاية7,9ّّأوريدوّصايفّأرباحّيقدرّبػ:ّحققتّ -

 ٤تل.651ّعددّاحملبلت:ّ -

ّّ ّتقدمها ّاليت ّا٠تدمات ّوتشمل ّاٞتزائرالمؤسسة ّتيليكـو ّالعا١تيWTAّّّوطنية ّالنظاـ ّخدمة )أوريدو(،
ّ.4GوG3ّّ،ّوكذلكّاٞتيلّالثالثّوالرابعّللهاتفّالنقاؿGSMلبلتااالتّا١تتنقلةّ
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ثالثاً: واقع المنافسة بين المؤسسات الناشطة في سوق خدمات الهاتف النقال في قطاع االتصاالت في 
 الجزائر

كماّأشرناّفيماّسبق؛ّٮتضعّسوؽّخدماتّا٢تاتفّالنقاؿّلبلتااالتّيفّاٞتزائرّإذلّشروطّا١تنافسةّيفّ
ّالقطاع ّيف ّالناشطة ّالثبلثة ّا١تؤسسات ّتتنافس ّوعليو ّالقلة، ّاحتكار ّالقلة؛ّّظل ّاحتكار ّسوؽ ّشروط ّظل يف

مؤسسةّواحدةّوطنيةّوىيّمؤسسةّموبيليس،ّومؤسسةّأجنبيةّىيّمؤسسةّأوريدو،ّومؤسسةّيفّاطارّالشراكةّبُتّ
ّيفّ ّتأسيسها ّمنذ ّكانت ّجازيّاليت ّأجنيبّىيّمؤسسة ّومستثمر ١ّتستثمر2111ّّالقطاعّالعاـ ٦ّتلوكة مؤسسة

لّالقانونيةّاليتّعاشتهاّمؤسسةّجازيّٖتالتّاٟتكومةّاٞتزائريةّعلىّوبعدّا١تشاك2115ّأجنيبّبالكاملّإذلّغايةّ
منّأسهمّالشركة،ّويشهدّالقطاعّمنافسةّحادةّبُتّا١تؤسساتّالثبلثةّالناشطةّيفّالقطاعّللسيطرةّّ%51نسبةّ

ّذلكّأفّالقانوفّ ّالقانوفّاٞتزائري، ّيسمحّبو ّما ّالسوتقيةّيفّحدود ّ٭تدد2111ّّ-13والرفعّمنّاٟتاة الذي
ّالربيدّال ّخدمات ّوتقدًن ّ"تطوير ّعلى: ّينص ّوالبلسلكية، ّالسلكية ّوا١تواصبلت ّبالربيد ّا١تتعلقة ّالعامة قواعد

وا١تواصبلتّالسلكيةّوالبلسلكيةّذاتّجودةّوضماهناّيفّشروطّموضوعيةّوشفافةّوغَتّ٘تييزيةّيفّبيئةّتنافسيةّمعّ
،ّمتّترٚتتهاّعلىّأرضّا١تيدافّبوجودّنوعّمنّ-امةضمافّا١تالحةّالعّ–ضمافّا١تالحةّالعامة"،ّوالعبارةّاألخَتةّ

٦ّتلوكةّ ّاحدا٫تا ّأصبحت ّاليت ّاألجنبيتُت ّا١تؤسستُت ّجانب ّإذل ّالقطاع ّيف ّالناشطة ّالوطنية ّللمؤسسة التحيز
كماّسبقّاإلشارةّلذلكّمنّتقبل،ّغَتّأفّذلكّالّيعٍتّوجودّمعاملةّتفضيليةّّ%51للحكومةّاٞتزائريةّبنسبةّ

ّا ّالوطنية ّالسوتقيةّللمؤسسة ّاٟتاص ّبينات ّعرض ّعند ّيلي ّفيما ّنبلحظو ّسوؼ ّوالدليل ّالقطاع ّيف لناشطة
للمؤسساتّالثبلث،ّباإلضافةّإذلّاختبلؼّطرائقّالتسيَتّواختبلؼّالثقافةّالتنظيميةّومنهجيةّالعمل،ّذلكّأفّ

ّوأساليبّ ّجزائرية ّتنظيمية ّلديهمّثقافة ّعماؿّجزائريُت، ّكلّا١توظفُتّفيها ّالوطنية ّجزائرية،ّيفّا١تؤسسة تسيَتية
حُتّأفّا١تؤسستُتّاألجنبيتُتّالناشطتُتّيفّالقطاعّاإلدارةّالعلياّفيهاّأغلبهاّمنّخارجّالوطن،ّذاتّثقافةّتنظيميةّ
٥تتلفةّعنّنظَتهتاّيفّا١تؤسسةّالوطنيةّاٞتزائريةّوذويّأساليبّتسيَتية٥ّتتلفة،ّوبالتارلّينعكسّىذاّاالختبلؼّيفّ

لثبلثة،ّويفّطريقةّالتحليلّوالعملّيفّالسوؽ،ّومنوّاختبلؼّيفّالنتائجّاحملققةّيفّالسوؽّطرائقّتسيَتّا١تؤسساتّا
ّطبعاً.

        (3Gو GSM حالة السوق االجمالي لخدمات الهاتف النقال في قطاع االتصاالت في الجزائر ) -1

ّأسا ّحالياً، ّالسوؽ ّيف ّالثبلث ّالنقاؿ ّا٢تاتف ّمتعاملي ّتقبل ّمن ّا١تقدمة ّا٠تدمات ّخدمتُتّتتمثل ّيف سًا
ّكماّأنو3Gّّث،ّوكذلكّخدمةّاٞتيلّالثاينّوالثالGSMرئيسيتُت٫ّتا:ّخدمةّالنظاـّالعا١تيّلبلتااالتّا١تتنقلةّ ،
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أنناّسوؼّنعتمدّّاعتبار،ّاليتّدلّتنطلقّفعلياً،ّوعلى4Gّمتّفتحّىذهّاألياـّمناتقاةّوطنية٠ّتدماتّاٞتيلّالرابعّ
ّالضب ّسلطة ّلنا ّوفرهتا ّاليت ّبيانات ّعلى ّغاية ّإذل ّوجدناىا ّاليت ّوالبلسلكية ّالسلكية ّوا١تواصبلت ّللربيد 31ّط

ّ.4G،ّسوؼّالّتشملّالبياناتّاليتّسوؽّنقدمهاّاٞتيلّالرابع2115ّديسمربّ

ّحسب المتعاملين( 3G وGSM ) : يوضح الحظيرة اإلجمالية لمشتركي الشبكات النقالة6الجدول رقم 

ّ
ّالتقريرّالسنويّلسلطةّضبطّالربيدّوا١تواصبلتّالسلكيةّوالبلسلكيةّعلىّا١توتقعّّالمصدر:

http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdfّّ12:08ّعلىّالساعة05/11/2016ّّتاريخّاالطبلع
ّ

واٞتيلGSMّّالعددّاإلٚتارلّللمشًتكُت٠ّتدميتّالنظاـّالعا١تيّلبلتااالتّا١تتنقلةّ 6يوضحّاٞتدوؿّرتقمّ
،ّوكماّىو2115ّو2114ّ،ّومقدارّاٟتاةّالسوتقيةّللمؤسساتّالثبلثةّالناشطةّيفّالقطاعّيفّسنيت3Gّالثالثّ

ّللمشًتكُتّلل ّاإلٚتارل ّالعدد ّيقدر ّاٞتدوؿ، ّموضحّيف ّسنة 2115ّّخدمتُت ٤ّتققا43.227.643ًّّبػ مشًتكاً،
ّكافّالعددّاإلٚتارلّللمشًتكُتّيفّسنة71.531ّّٔتقدار2114ّّبذلكّا٩تفاضّعنّسنةّ 2114ّمشًتؾ،ّبعدما

،ّوسوؼّنأيتّلتفسَتّسببّىذاّالًتاجعّفيماّبعد،ّ%1916مشًتكاً،ّأيّتراجعّبنسبة43.298.174ّّيقدرّبػ:ّ
ّاٞتزائرّ)جازي(ّىيّا١تؤسسةّاليتّتسيطرّعلىّأكربّحاةّوكماّيبدواّمنّاٞتدوؿّتعت ّتيليكـو ربّمؤسسةّأوبتيمـو

ّ ّسنة 2115ّّسوتقية ّبػ: ّيقدر ّمشًتكُت 16.611.115ّّبعدد ّمنّتراجعّ%38,43بنسبة ّعلىّالرغم ّوذلك ،
ّ ّسنة ّعن ّالسوتقية 2114ّحاتها ّبػ: ّتقدر ّكانت ّبعدما ،18.612.148ّ ّبنسبة ّأيّتراجع ّأما11,75%ّ، ،

ّكانتّمنّنايبّمؤسسةّاتااالتّاٞتزائرّللنقاؿّ)موبيليس(ّٔتقدارّاٟتاةّال 14.318.196ّسوتقيةّالثانيةّفقط
ّبنسبةّ ّكانتّتقدرّيفّ%٤ّ،9995تققةّارتفاعّيفّاٟتاةّالسوتقيةّبنسبةّ%33,12مشًتكاً، بػ:2114ّّ،ّبعدما

http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf
http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf
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زائرّ)أوريدو(،ّبعددّمشًتؾ،ّمثّتأيتّأتقلّحاةّسوتقيةّمنّنايبّمؤسسةّالوطنيةّالتااالتّاٞت13.122.295ّ
ّ.%5944مشًتكاً،٤ّتققةّنسبةّارتفاعّتقدرّبنسبة12.298.361ّّاٚتارلّيقدرّبػ:ّ

 2015و 2014: يوضح العدد اإلجمالي للمشتركين لسنتي 29الشكل رقم 

ّ
ّا١توتقعّّالتقريرّالسنويّلسلطةّضبطّالربيدّوا١تواصبلتّالسلكيةّوالبلسلكيةّعلىّالمصدر:

http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdfّّ
15:50ّعلىّالساعة05/11/2016ّّتاريخّاالطبلعّ

ّ

ّ ّرتقم ّالبياين ّالشكل ّاإلٚتارل29ّيوضح ّالعدد ّتقطاعّّا٩تفاض ّيف ّالنقاؿ ّا٢تاتف ّخدمات ١تشًتكي
ّ ّمن ّاٞتزائرية ّالسوؽ ّيف 43.298.174ّّاالتااالت ّسنة ّيف 2114ّمشًتكًا ّإذل مشًتكاً،43.227.643ّّ،

ّيقدرّبنسبةّ ّإذلّايقاؼ71.531ّّ،ّأئّتقدارّ%1916مسجبًلّا٩تفاضًا مشًتؾ،ّويرجعّىذاّاال٩تفاضّأساسًا
ا١تعروفةّمنّطرؼّمتعامليّا٢تاتفّالنقاؿ،ّبأمرّمنّسلطةّالضبطّيفّّتشغيلّشرائحّا١تشًتكُتّغَتّالنشطةّوغَت

ّ،ّبغيةّتنظيمّالسوؽ.2115سنةّ

ّ

ّ

ّ

http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf
http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf
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 3Gو   GSM: يوضح توزيع عدد المشتركين بين الخدمتين 30الشكل رقم 

 
ّلىّا١توتقعّالتقريرّالسنويّلسلطةّضبطّالربيدّوا١تواصبلتّالسلكيةّوالبلسلكيةّعّالمصدر:

http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdfّّ
16:59ّعلىّالساعة05/11/2016ّّتاريخّاالطبلعّ

ّ

ّمشًتؾّيفّشبكة26.919.217ّ،ّيوجدّمشًتؾ43.227.643ّأنوّمنّأصل31ّّيوضحّالشكلّرتقمّ
GSMّ3مشًتؾّيفّشبكةّاٞتيلّالثالث16.318.435ّّ،ّيفّمقابلّ%62,25،ّأيG37,75ّ،ّأي%.ّ

ّكماّ ّالبيانية ّللمشًتكُتّلكلّمتعامل،ّمنّخبلؿّاألعمدة ّاإلٚتالية وٯتكنّأفّ٪تثلّتوزيعّتطورّاٟتظَتة
ّيلي:ّ

ّ

ّ

http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf
http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf
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 وضح توزيع تطور الحظيرة اإلجمالية للمشتركين لكل متعامل في السوق الوطنية: ي31الشكل رقم 

ّ
ّالتقريرّالسنويّلسلطةّضبطّالربيدّوا١تواصبلتّالسلكيةّوالبلسلكيةّعلىّا١توتقعّّالمصدر:

http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdfّ 
19:33ّعلىّالساعة05/11/2016ّّتاريخّاالطبلعّ

،ّعلىّالرغمّمنّأفّأكربّحاةّسوتقيةّيفّسوؽّخدماتّا٢تاتف31ّكماّىوّموضحّيفّالشكلّرتقمّ
ّاٞتزائرّ)ج ّتليكـو ازي(،ّإالّأفّحاتهاّالنقاؿّيفّسوؽّاالتااالتّيفّاٞتزائرّىيّمنّنايبّمؤسسةّأوبتيمـو

ّمنّسنةّ ّالسوتقيةّلكلّمنّمؤسسيت2115ّإذلّسنة2114ّّالسوتقيةّشهدتّتراجعًا ،ّيفّحُتّشهدتّاٟتاة
ّ.2115إذلّسنة2114ّّاتااالتّاٞتزائرّللنقاؿّ)موبيليس(ّوالوطنيةّالتااالتّاٞتزائرّ)أوريدو(ّارتفاعاًّمنّسنةّ

ّللمتعاملُتّ ّالسوتقية ّاٟتاص ّٯتكنّأفّنوضحّتطور ّخدماتّا٢تاتفّالنقاؿّيفّكما الثبلثّيفّسوؽ
ّكماّىو2115ّّإذلّسنة2114ّّتقطاعّاالتااالتّيفّاٞتزائرّمنّسنةّ علىّالنحوّالتارلّمنّخبلؿّالدوائرّالبيانية،

ّيفّالشكلّأدناه.

ّ

ّ

http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf
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( لسنتي 3Gو GSMالية ): يوضح توزيع الحصص السوقية للمتعاملين الثالثة في السوق اإلجم32الشكل رقم 
ّ.2015و 2014

ّ
ّالتقريرّالسنويّلسلطةّضبطّالربيدّوا١تواصبلتّالسلكيةّوالبلسلكيةّعلىّا١توتقعّّالمصدر:

http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdfّ 
ّ.03:15علىّالساعة06/11/2016ّّتاريخّاالطبلعّ

،ّعػػػػادتّأكػػػػربّحاػػػػةّسػػػػوتقيةّيفّسػػػػوؽّخػػػػدماتّا٢تػػػػاتفّالنقػػػػاؿّيفّتقطػػػػاع32ّّكمػػػػاّيظهػػػػرّيفّالشػػػػكلّّّ
ّاٞتزائػرّ)جػازي(،ّْتيػثّبلغػتّنسػبةّحاػتهاّالسػوتقيةّسػنةّ ّتيليكـو 2014ّاالتااالتّيفّاٞتزائر١ّتؤسسةّأوبتيمـو

كمػاّتظهػر2114ّّّّ،ّمسػجلتاًّتراجعػاًّعػنّسػنةّ%38943ّمقػدار2115ُّّتّبلغتّيفّسنةّ،ّّيفّح%42999بػ:ّ
اإلحاائيات،ّوعلىّالرغمّمنّذلكّظلتّىيّا١تؤسسةّالرائدةّيفّالسوؽ،ّوتليهاّمؤسسػةّاتاػاالتّاٞتزائػرّللنقػاؿّ

ّ،ّوسػػػػػجلتّىػػػػػذهّالنسػػػػػبةّارتفػػػػػاعّإذلّغايػػػػػة%31918بػػػػػػ:2114ّّ)مػػػػػوبيليس(،ّبنسػػػػػبةّحاػػػػػةّسػػػػػوتقيةّتقػػػػػدرتّيفّ
،ّيفّحػػُتّكانػػتّنسػػبةّاٟتاػػةّالسػػوتقية١ّتؤسسػػةّالوطنيػػةّالتاػػاالتّاٞتزائػػرّ)أوريػػدو(ّيف2115ّيفّسػػنة33912%ّّ

ّ.%28945لتبلغّالنسبة2115ّّلتسجلّارتفاعاًّيفّسنةّّ%26994تقدرّبػ:2114ّّسنةّ

GSMّتوزيع المشتركين على المتعاملين الثالث في خدمة النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة  -2

وضػػحناّسػػابقاًّتتمثػػلّا٠تػػدماتّالػػيتّيقػػدمهاّا١تتعػػاملُتّالػػثبلثّيفّسػػوؽّخػػدماتّا٢تػػاتفّالنقػػاؿّيفّّكمػػا
،ّوكػػذلكGSMّتقطػػاعّاالتاػػاالتّيفّاٞتزائػػرّيفّخػػدمتُتّرئيسػػيتُت٫ّتػػا:ّخدمػػةّالنظػػاـّالعػػا١تيّلبلتاػػاالتّا١تتنقلػػةّ

ّكنػػػػاّتقػػػػدّتقػػػػدمناّفيمػػػػاّسػػػػبقّاحاػػػػائيات3Gّثخدمػػػػةّاٞتيػػػػلّالثػػػػاينّوالثالػػػػ عػػػػنّتوزيػػػػعّاٟتاػػػػصّالسػػػػوتقيةّّ،ّوّبعػػػػدما
للمتعػػاملُتّأوّا١تؤسسػػاتّالػػثبلثّبشػػكلّيشػػملّا٠تػػدمتُتّمػػعّبعضػػهماّالػػبعض،ّنقػػدـّفيمػػاّيلػػيّاحاػػائياتّعلػػىّ

http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf
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توزيػػعّاٟتاػػصّالسػػوتقيةّلكػػلّخدمػػةّعلػػىّحػػديّحػػيتّنتعمػػقّأكثػػرّيفّفهػػمّتوزيػػعّاٟتاػػصّالسػػوتقيةّومػػاىيّنػػوعّ
ّكلّمؤسسةّأ٫تيةّأكثر،ّونبدأّٓتدم  .GSMةّالنظاـّالعا١تيّلبلتااالتّا١تتنقلةّا٠تدمةّاليتّتوليها

 GSMيوضح توزيع المشتركين على المتعاملين الثالثة في خدمة النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة  :7الجدول رقم 

 
ّّالتقريرّالسنويّلسلطةّضبطّالربيدّوا١تواصبلتّالسلكيةّوالبلسلكيةّعلىّا١توتقعّالمصدر:

http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdfّّ
ّ.03:47علىّالساعة06/11/2016ّّتاريخّاالطبلعّ

ّ

دمةّالنظاـّالعا١تيّلبلتااالتّا١تتنقلةّ،ّعادتّأكربّحاةّسوتقيةّيفّخ31كماّىوّموضحّيفّالشكلّرتقمّ
ّاٞتزائرّ)جازي(ّيفّسنيتّ ّتيليكـو إذل2114ّّ،ّوإفّشهدتّا٩تفاًضاّمنّسنة2115ّو١2114ّتؤسسةّأوبتيمـو

علىّالتوارل،ّغَت2115ّّو2114ّ،ّمثّتأيتّاتااالتّاٞتزائرّللنقاؿّ)موبيليس(،ّيفّا١ترتبةّالثانيةّيفّسنيت2115ّ
،ّوتأيتّثالثّمرتبة١ّتؤسسةّالوطنيةّالتااالت2115ّإذل2114ّّتهاّالسوتقيةّمنّسنةّأهناّحققتّارتفاعّيفّحا

علىّالتوارل،ّوىيّاألخرىّبدورىاّحققتّارتفاعّيفّحاتهاّالسوتقية،2114ّٚ2115ّّّيفّسنيتّّاٞتزائرّ)أوريدو(،
ّعلىّالنحوّكماّٯتكنّأفّنوضحّذلكّمنّخبلؿّالدوائرّالبيانيةّوبالنسبّا١تئويةّإلعطاءّصورةّأكثرّوضوح اً،

ّالتارل:

ّ

ّ

ّ

http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf
http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf


 دراسة مقارنة بين مؤسسة موبيليس ومؤسسة أوريدو لالتصاالت في الجزائر                      الفصل الرابع            

 

216 

 

 GSM: يوضح الحصص السوقية للمتعاملين الثالثة في خدمة النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة 33الشكل رقم 
 بالنسب المئوية

ّ
ّالتقريرّالسنويّلسلطةّضبطّالربيدّوا١تواصبلتّالسلكيةّوالبلسلكيةّعلىّا١توتقعّّالمصدر:

http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdfّّ
ّ.03:59علىّالساعة06/11/2016ّّتاريخّاالطبلعّ

ّ

ّكاملة١ّتؤسسةّأوبتي33كماّيبدواّمنّخبلؿّالشكلّ ّاٞتزائرّ)جازي(،ّيفّ،ّىناؾّسيطرةّشبو ّتيليكـو مـو
خدمةّالنظاـّالعا١تيّلبلتااالتّا١تتنقلةّيفّتقطاعّاالتااالتّيفّاٞتزائرّ)جازي(،ّمثّتتوزعّباتقيّاٟتاةّالسوتقيةّ
بُتّمؤسسةّاتااالتّاٞتزائرّللنقاؿّ)موبيليس(ّومؤسسةّالوطنيةّالتااالتّاٞتزائرّ)أوريدو(،ّمعّتسجلّأفضليةّ

ّ.2115و2114ّللسنتُت١ّتؤسسةّموبيليس،ّوىذاّ

3Gّتوزيع المشتركين على المتعاملين الثالثة في خدمة الجيل الثالث  -3

ّ ّا١تتنقلة ّلبلتااالت ّالعا١تي ّالنظاـ ٠ّتدمة ّتطرتقنا ّبُتGSMّبعدما ّالسوتقية ّاٟتاص ّتوزيع ّاألف ّنورد ،
ّ،ّيفّالسوؽّاٞتزائرية.3Gا١تؤسساتّالثبلثّيفّخدمةّاٞتيلّالثالثّ

ّ

 
 
 
 
 

http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf
http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf
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 3G الثالث يوضح توزيع المشتركين على المتعاملين الثالث في خدمة الجيل :8الجدول رقم 

 
ّالتقريرّالسنويّلسلطةّضبطّالربيدّوا١تواصبلتّالسلكيةّوالبلسلكيةّعلىّا١توتقعّّالمصدر:

http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdfّّ
ّ.04:10علىّالساعة06/11/2016ّّتاريخّاالطبلعّ

ّالثالثّ ّاٞتيل ّيفّخدمة ّسوتقية ّحاة ّيفّسنيت3Gّعادتّأكرب ّالتوارل١ّتؤسسة2115ّّو2114ّ، على
،ّيفّحُتّجاءتّثاينّحاةّسوتقية١ّتؤسسةّ%71,43درّبػ:ّاتااالتّاٞتزائرّللنقاؿّ)موبيليس(،ّبنسبةّارتفاعّتق

ّ ّسنة ّمن ّالسوتقية ّاٟتاة ّيف ّارتفاع ّنسبة ّسجلت ّْتيث ّ)أوريدو(، ّاٞتزائر ّالتااالت ّسنة2114ّّالوطنية إذل
ّاٞتزائرّ)جازي(ّأصغرّحاةّسوتقيةّ%، 63981بػ:2115ّّ ّتيليكـو ّكافّاٟتاةّالسوتقية١ّتؤسسةّأوبتيمـو يفّحُت

2114ّوإفّبدأتّتتحسنّوبافةّتقوية٤ّتققةّنسبةّارتفاعّيفّحاتهاّالسوتقيةّمنّسنة2115ّّو2114ّيفّسنيتّ
ّوٯتكنّتوضحّذلكّيفّالدوائرّالبيانيةّعلىّالنحوّالتارل:ّ%.231931ٔتقدار2115ّّإذلّسنةّ

http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf
http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf
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 بالنسب المئوية 3G لث: يوضح الحصص السوقية للمتعاملين الثالثة في خدمة الجيل الثا34الشكل رقم 

 
ّالتقريرّالسنويّلسلطةّضبطّالربيدّوا١تواصبلتّالسلكيةّوالبلسلكيةّعلىّا١توتقعّّالمصدر:

http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdfّ 
ّ.04:24علىّالساعة06/11/2016ّّتاريخّاالطبلعّ

 المطلب الثاني: تقديم المؤسستين محل الدراسة

بعدماّتقدمناّنظرةّعنّواتقعّتقطاعّاالتااالتّيفّاٞتزائرّمنّخبلؿّتناوؿّالتطوراتّاليتّمرّهباّوكذلكّ
بُتّا١تؤسساتّالثبلثةّالناشطةّيفّا١تؤسساتّالناشطةّيفّالقطاع،ّولوّبافة٥ّتتارة،ّباإلضافةّإذلّواتقعّا١تنافسةّ

اتااالتّاٞتزائرّللنقاؿّالقطاع،ّنتطرؽّيفّىذاّا١تطلبّبتفايلّأكثرّلتقدًنّا١تؤسستُت٤ّتلّالدراسةّو٫تا:ّمؤسسةّ
ّ)موبيليس(،ّوكذلكّمؤسسةّالوطنيةّالتااالتّاٞتزائرّ)أوريدو(.

 )موبيليس( ATMأوال: اتصاالت الجزائر للنقال 

أوؿّمتعاملّللهاتفّّىياٞتزائرّّوّاتااالتفرعّمن٣ّتمعّتعتربّمؤسسةّموبيليسّ: تقديم مؤسسة موبيليس -1
111.111.111ّبرأسّماؿّيقدرّبػ:2113ّّأوتّكمتعاملّمنذّّّاستقبلليتهاّموبيليسّالنقاؿّباٞتزائر،ّأتقرت

ّكلّسهم1111ّّدج،ّمقسمّإذلّ ،ّوىيّمؤسسةّعموميةّٗتضعّلسلطةّاٟتكومةّدج111.111سهمّتقيمة
 :2،ّباإلضافةّإذل1و١توبيليسّتغطيةّوطنيةّشاملةّللسكافّاٞتزائرية،

 دج؛86.161.111.111ّرتقمّاألعماؿّالسنوي:ّ -
                                                 

1
 .18:28علىّالساعة24/11/2016ّّتاريخّاالطبلعّ http://www.mobilis.dz/ar/apropos.php ا١توتقعّالرٝتي١ّتؤسسةّموبيليس 

2
ّلىّالنات:ّموتقعّوزارةّالربيدّوتكنولوجياّاالعبلـّواالتااؿّع 

https://www.mptic.dz/ar/content/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3 

 .18:29علىّالساعة24/11/2016ّّتاريخّاالطبلعّ

http://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf
http://www.mobilis.dz/ar/apropos.php
https://www.mptic.dz/ar/content/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://www.mptic.dz/ar/content/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3
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 عامل؛5135ّعددّالعماؿ:ّ -
 وكالة؛175ّشبكةّٕتاريةّمتواصلةّاالرتفاعّوىيّتبلغّحالياًّ -
 نقطة؛451ّ 15عددّنقاطّالبيعّا١تعتمدة:ّّ -
 نقطةّبيعّغَتّمباشرة؛000ّ 60أكثرّمنّ -
 .(٤BTSتطةّتقاعديةّراديويةّ)500ّ 4أكثرّمنّ -

ويتكوفّا٢تيكلّالتنظيمي١ّتؤسسةّموبيليسّمنّثبلثّأتقساـّوٜتسةّمديريات،ّباإلضافةّإذلّاألمانةّالعامةّ
ّكماّىوّمبُتّيفّالشكلّالتارل: ّوا١تساعدةّا٠تاصةّبا١تديرّالعاـّومديرّا١تراجعة
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ّالتنظيمي لمؤسسة موبيليس : يوضح الهيكل35الشكل رقم 

ّ
 المصدر: الوثائق الخاصة بمؤسسة موبيليس
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 مقومات مؤسسة موبيليس -2

علىّعكسّصورةّّباختيارىاّوّتبنيهاّلسياسةّالتغيَتّوّاإلبداعّ،ّتعملّموبيليسّدوماًّرسالة المؤسسة:  2-1
ّبالسهرّعلىّتوفَتّشبكةّذاتّجودةّعاليةّوّخدمةّللمشًتكُتّجدّنا جعةّباإلضافةّإذلّالتنويعّإ٬تابيةّوّىذا

ّا١تقًتحة ّا٠تدمات ّو ّالعروض ّيف ّلواإلبداع ّموبيليس ّمؤسسة ّوتسعى ّشركائهاّ، ّمن ّتقربا ّأكثر ّكمتعامل لتموتقع
ّكنتمّوىذاّماّيتجلىّيفّالشعارّالذيّٖتملو،ّمنّخبلؿّتغطيةّوطنيةّشاملةّوزبائنها ىذاّالشعارّيعدّ،ّ""ّأينما

ّدليبلًّتعهدًّ ّو ّالدائم، ّباإلصغاء ّعّا ّالتقدـّّالتزامهالى ّيف ّؤتسا٫تتها ّا١تستدامة ّالتنمية ٣ّتاؿ ّيف ّىاـ ّدور بلعب
ّاالتقتاادي ّإذل ّباإلضافة ّّاحًتاـ، ّالثقايف، ّّبالتعاوفّوالتزامهاالتنوع ّوىّواٞتماعي ّالبيئة ّٛتاية ّيف اّذمسا٫تتها

ّ.1الشفافية،ّالوفاء،ّاٟتيويةّوّاإلبداع: ألربعةابالرجوعّإذلّتقيمهاّ

ّتقامتّمؤسسةّموبيليسّبتسطَتّٚتلةّمنّاألىداؼّأ٫تها:، منّأجلّٕتسيدّرسالتهاسسة: أىداف المؤ  2-2

ّتقدًنّأحسنّا٠تدماتّللزبائن؛ّ-

 التكفلّاٞتيدّبا١تشًتكُتّلضمافّوفائهم؛ّ-

 اإلبداع؛ّ-

ّكلياًّلااحلّزبائنها؛ّ-  توسيعّشبكتهاّا١تستحدثة

 تاميمّخدماتّوعروضّجديدةّتتماشىّومتطلباتّالزبائن؛ّ-

تقدًنّاٞتديدّٔتاّيتماشىّوالتطوراتّالتكنولوجية،ّوىذاّماّمكنهاّمنّٖتقيقّأرتقاـّأعماؿّسنويةّمهمةّو٘تكنهاّّ-
ّ.2مبليُتّمشًتؾ10ّيفّوتقتّتقاَتّمنّضمّ

ّّثقافة المؤسسة: 2-3 ّمؤسسة ّجتقدـ ٤ّتيط ّيف ّوشفافة، ّوفية ّمبدعة، ّحيوية، ّكشركة ّنفسها دّيموبيليس
،ّوذلكّمنّخبلؿّا١تباشرّاالتااؿنّيفّاٞتديةّوا١تاداتقيةّباإلضافةّإذلّوّيكمُّتنافسيّوسليمّأساسوّومفتاح٧ّتاح

ّكماّيلي:  ٣تموعةّمنّالقيمّاٞتماعية،ّتعكسهاّثقافتها

 ارساءّثقافةّالتحديّمنّخبلؿّٕتنيدّالوسائلّوالطاتقاتّلبلوغّمركزّالقيادة؛ -

                                                 
1
 .23:58علىّالساعة24/11/2016ّّتاريخّاالطبلعّ http://www.mobilis.dz/ar/apropos.php ا١توتقعّالرٝتي١ّتؤسسةّموبيليس 
2
 ا١ترجعّنفسو. 
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كارّمنّخبلؿّطرحّمنتجاتّجديدةّتبٍتّثقافةّإدارةّاٞتودةّوالتحسُتّا١تستمرّوالقياـّبالتجديدّواالبت -
 وتنويعّالعروضّا١تقدمةّضماناًّلتنافسيتها؛

 .1ا١تسطرةّاتسًتاتيجياالوضعّالزبوفّيفّمركزّاالىتماـّاألساسيّلكلّ -
 المزيج التسويقي لمؤسسة موبيليس -3

ّيليّا١تزيجّالتسوي قيّيعتربّا١تزيجّالتسويقيّأليّمؤسسةّىو٤ّتورّالنشاطّالتسويقي٢ّتا،ّونستعرضّفيما
ّالذيّتتبعوّمؤسسةّموبيليسّيفّتسويقّخدماهتا.

 المنتج 3-1
تشتملّا١تنتجاتّا٠تدميةّاليتّتقدمهاّمؤسسةّموبيليسّعلىّخدماتّالنظاـّالعا١تيّلبلتااالتّا١تتنقلةّ

GSMّّوكذلكّاٞتيلّالثالثّوالرابعّللهاتفّالنقاؿ،G3ّ4وGّّوٗتتلفّصيغةّىذهّا٠تدماتّحسبّاٞتهة.
ّإماّأفرادّأوّمؤسسات.ّوتشملّٚتلةّالعروضّاليتّتطرحهاّمؤسسةّموبيليسّلزبائنهاّماّيلي:ّا١توجهة٢ّتاّا٠تدمة

 ُحزمة العروض المقدمة لألفراد أو الخواص 3-1-1
تتمثلُّحزمةّالعروضّأوّا٠تدماتّاليتّتقدمهاّمؤسسةّموبيليسّلؤلفرادّأوّا٠توصّيفّعروضّالدفعّ

ا١تزدوجة.ّوٕتدرّاالشارةّإذلّأفّكلّعرضّمنّالعروضّالسابقةّالبعدي؛ّعروضّالدفعّا١تسبق؛ّالباؾّوالعروضّ
ّتشتملّعلىّٚتلةّمنّالعروضّٗتتلفّمنّناحيةّالسعرّوا١تدةّالزمنية.

 ُحزمة العروض المقدمة للمؤسسات 3-1-2
تتمثلُّحزمةّالعروضّأوّا٠تدماتّاليتّتقدمهاّمؤسسةّموبيليسّللمؤسساتّيفّعروضّا١تكا١تات،ّ

الباؾّوحلوؿّاحملًتفُت.ّوٕتدرّاالشارةّإذلّأفّكلّعرضّمنّالعروضّالسابقةّا١تتاحةّاألنًتنيتّالنقاؿ،ّ
ّللمؤسساتّتشتملّعلىّٚتلةّمنّالعروضّٗتتلفّمنّناحيةّالسعرّوا١تدةّالزمنية.

 السعر 3-2
ٗتتلفّأسعارّالعروضّاليتّتقدمهاّمؤسسةّموبيليسّمنّعرضّلآلخرّسواًءّحزمةّالعروضّا١تقدمةّلؤلفرادّ

ؤسسات،ّوتقدـّموبيليسّأسعارىاّبطريقةّترو٬تيةّعلىّأساسّأهناّأتقلّاألسعارّيفّالسوؽ،ّْتيثّأهناّتعتمدّأوّا١ت
ّبأتقلّّةاسًتاتيجي ّعروض ّتقدًن ّخبلؿ ّمن ّجدد ّزبائن ّوجذب ّاٟتفاظ ّخبل٢تا ّمن ّٖتاوؿ ّاليت ّالنفسي التسعَت

ّتعتمدّمؤسسةّموبيليسّيفّتقدًنّالعرّو ّكما ةّالًتكيز،ّاسًتاتيجيضّوتسعَتىاّعلىّالتسعَتاتّمقارنةّبا١تنافسُت،

                                                 
1
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منّخبلؿّتقسيمّالسوؽّوتوجيوّعروضّخاصةّبكلّفئةّسوتقية٤ّتددة،ّمثلّالطلبة،ّذويّالدخلّاحملدود،ّتقدًنّ
ّعروض١ّتوظفُتّمعيُتّيفّالدولةّمنّخبلؿّالتعاتقدّمعّا١تؤسساتّالعموميةّوتقدًنّأسعارّتفضيليةّخاصةّبيهم.

 الترويج 3-3

ّموبي ّمؤسسة ّتعتمد ّمنّّةاسًتاتيجيليس ّاالشهارية ّالومضات ّخبلؿ ّمن ّومتعددة ّجيدا ّواسعة ترو٬تية
خبلؿ:ّالتلفاز،ّالراديو،ّاٞترائد،ّا١تلاقاتّواللوحاتّاإلشهارية،ّباإلضافةّعملياتّ٘تويلّورعايةّاألنديةّالرياضيةّ

ّكلّىذاّيفّالبطولةّاٞتزائرية،ّوتقدًنّالرعايةّوبافةّمستمرةّللعديدّمنّالتظاىراتّالثقافي ة،ّالرياضيةّواالتقتاادية،
 بغيةّايااؿّالعبلمةّالتجاريةّموبيليسّألكربّعدد٦ّتكنّمنّالزبائنّوتوسيعّحاتهاّالسوتقية.ّ

ّ ّدورية ّموبيليسّبافة ّوتلجئّمؤسسة ّاليتّّةسًتاتيجيالىذا ّاجملانية تنشيطّا١تبيعاتّمنّخبلؿّاألرصدة
ّسبةّوطنيةّمعينة.٘تنحهاّلزبائنها،ّوتقدًنّأرصدةّاضافيةّحسبّكلّمنا

 التوزيع 3-4

ّكاملةّ بغيةّالوصوؿّألكربّعددّمنّا١تشًتكُتّوْتكمّأهناّمؤسسةّعمومية،ّ٘تلكّمؤسسةّموبيليسّتغطية
ّكاملّالًتابّالوطٍت،ّْتيثّأنوّمنّخبلؿّامتبلكهاّأكثرّمنّ (،ّتغطي٤BTSّتطةّتقاعديةّراديويةّ)500ّ 4على

ّكاملّالًتابّالوطٍتّوتسمح٢ّتاّىذه ّالًتابّالوطٍت،ّطبًعاّمعّّا١تؤسسة ّكلّأرجاء ّإذل احملطاتّبوصوؿّشبكتها
ّتسجيلّانعداـّالتغطيةّيفّأتقاىّاٞتنوبّيفّا١تناطقّا٠تاليةّمنّالسكاف.

ّبالتوزيعّا١تباشرّمنّخبلؿّمديرياهتاّّيتاسًتاتيجيوتعتمدّا١تؤسسةّ التوزيعّا١تباشرّوغَتّا١تباشر؛ّْتيثّتقـو
وكالة،ّبينما175ّّاءّالوطنّومنّخبلؿّالوكاالتّالتجاريةّالتابعة٢ّتاّالبالغةّأكثرّمنّاٞتهويةّالعشرةّا١تنشرةّيفّأ٨ت

ّبالتوزيعّغَتّا١تباشرّمنّخبلؿّأكثرّمنّ ّنقطةّبيعّغَتّمباشرةّموزعةّعلىّكاملّالًتابّالوطٍت.000ّ 60تقـو
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 )أوريدو( WTAثانياً: الوطنية التصاالت الجزائر 

ّاٞتزائروطنيالتقديم مؤسسة أوريدو:  -1 ّمؤسسةّأوريدوّىيّأوؿWTAّّةّتيليكـو ّكماّتسمىّٕتاريًا ،ّأو
متعاملّمتعددّالوسائطّموفر٠ّتدماتّا٢تاتفّالنقاؿّيفّاٞتزائر،ّوىيّالفرعّاٞتزائريّجملمعّأوريدوّالدورل،ّدخلتّ

ّبتاريخّ ّلتابحّبتاريخ2113ّديسمرب23ّّالنشاطّيفّاٞتزائر ّ"٧تمة"، ّالتجارية ّٖتتّالعبلمة 2113ّمربّنوف21ّ،
ّالدولية ّا١تعايَت ّوفق ّوا١تؤسسات ّلؤلفراد ّخدمات ّتقدـ ّأوريدو، ّالتجارية ّالعبلمة ّمؤسسة1ّٖتمل ّتقدًن ّوٯتكن ،

 :2أوريدوّباألرتقاـّعلىّالنحوّالتارل

 مليارّدج؛111.7ّرتقمّاألعماؿ:ّ -
ذاّبالشراكةّمعّسا٫تتّشركةّأوريدوّاٞتزائرّيفّوضعّأوؿّحاضنةّللمؤسساتّالناشئةّالتكنولوجيةّوا١تبدعةّوى -

 الوكالةّالوطنيةّلتطويرّا١تؤسساتّالاغَتةّوا١تتوسطة؛
 موظف؛300ّ 3عددّا١توظفُت:ّ -
 موتقعّتقٍتّمنّنوعّتكنولوجياّاٞتيلّالثاينّوالثالث؛000ّ 10 -
- ّ ّسبتمرب ّلغاية ّا١تشًتكُت 2116ّعدد :1396ّّ ّبينهم ّمن ّالثالث5ّّمليوف ّاٞتيل ّخدمة ّضمن ّمشًتؾ مليوف

 للهاتفّالنقاؿ؛
 ؛2116سبتمرب31ّّمليارّدينارّلغاية8497ّّأوريدوّعوائدّبقيمةّّحققت -
 ؛2116سبتمرب31ّّمليارّدينارّجزائريّلغاية799ّّحققتّأوريدوّصايفّأرباحّيقدرّبػ:ّ -
 ٤تل.651ّعددّاحملبلت:ّ -

ّّ ّاٞتزائرالمؤسسةّوتشملّا٠تدماتّاليتّتقدمها ّتيليكـو ّالعا١تيWTAّّّوطنية ّالنظاـ )أوريدو(،ّخدمة
ّ.4GوG3ّ،ّوكذلكّخدمةّاٞتيلّالثالثّوالرابعّللهاتفّالنقاؿGSMّتّا١تتنقلةّلبلتااال

                                                 
1
علىّالساعة25/11/2016ّّتاريخّاالطبلعّ  ooredoo-sur-http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/tout ا١توتقعّالرٝتي١ّتؤسسةّأوريدو 

11:57. 

2
ّعّوزارةّالربيدّوتكنولوجياّاالعبلـّواالتااؿّعلىّالنات:ّموتق 

https://www.mptic.dz/ar/content/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3 ّتاريخ
 .12:04ّعلىّالساعة25/11/2016ّاالطبلعّ

http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/tout-sur-ooredoo
https://www.mptic.dz/ar/content/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://www.mptic.dz/ar/content/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3
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ّيظهرّيفّالشكلّ ّكما ّإذلّمااحل، ّمديرياتّمقسمة ّأوريدوّمنّأربعة ويتكوفّا٢تيكلّالتنظيمي١ّتؤسسة
ّأدناه:

 : يوضح الهيكل التنظيمي لمؤسسة أوريدو36الشكل رقم 

ّ
 وثائقّداخلية١ّتؤسسةّأوريدوّالمصدر:

 

 مقومات مؤسسة أوريدو -2

نفسهاّيفّاجملتمعّالسوؽّاٞتزائريةّعلىّأساسّأهناّمؤسسةّالّهتدؼّ تقدـّمؤسسةّأوريدورسالة المؤسسة:  2-1
االندماجّداخلّاجملتمعّاٞتزائري،ّوبالتارلّحسبّأوريدوّّللربحّفقطّوإ٪تاّمؤسسةّتسعىّلتحقيقّوتوفَتّالتعاوفّّو

ّوالتعاوفّ ّالتواصل ّحلوؿّلتحقيق ّتقدـ ّىي ّالنقاؿّيفّاٞتزائر، ٠ّتدماتّا٢تاتف ّالوسائطّموفر كمتعاملّمتعدد
ّيتجلىّذلكّيفّ ّكما واالندماجّداخلّاجملتمعّاٞتزائري،ّوليس٣ّتردّمؤسسةّتقدـّخدماتّهبدؼّٖتقيقّالربح،

ّهباّيفّاطارّا١تسؤوليةّاالجتماعيةّيفّاجملتمعّاٞتزائري،ّوأىمّىذهّالفعاليات٥ّتتلفّااللتّز اماتّوالنشاطاتّاليتّتقـو
عبارةّعنّمسابقةّوطنيةّخاصةّٓتططّاألعماؿّهتدؼّإذلّاكتشاؼّشركاتّ"،ّوىوT Startّبرنامجّ"تّستارتّ

ّا٠تضراء ّالطاتقة ّمثل ّواالتااالت ّا١تعلومات ّتكنولوجيا ٣ّتاالت ّيف ّاٟتديثةّناشئة ّعادلNTICّّوالتكنولوجية ،

 اإلدارة العامة

 مديرية المشروعات مديرية المالية  المديرية التجارية المديرية االدارية

مصلحة الشؤون 
 االدارية والتنظيم

 مصلحة األمن

مصلحة الموارد 
 البشرية

مصلحة التسويق 
 واالتصال

ة مصلحة الرعاي
 والتمويل

مصلحة 
 التكنولوجيا

مصلحة 
 المبيعات

مصلحة 
 االستراتيجيات

مصلحة نظم 
 المعلومات

مصلحة خدمة 
 الزبائن
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ّ ّالرب٣تيات، ّا١تعلوماتيةّاالتااالتاالنًتنت، 1والسبلمة
ّعلىّ،  ّأوريدو ّمؤسسة ّوتسهر ّترعاه ّالذي ّالربنامج ىذا

طارّاكتشاؼّورعايةّا١تشاريعّالرياديةّيفّتقطاعّاالتااالتّوالتكنولوجياّإٕتسيدهّيفّاٞتزائرّيعتربّبرنامجّمهمّيفّ
ّقيقّاندماجّومواكبةّاالتقتاادّالوطٍتّللتغَتاتّالعا١تية.ّّيفّالعادلّأٚتعّوٖت

علىّأهناّرائدةّاالبداعّوا٠تدمةّيفّتقطاعها،ّألجلّذلكّ علىّتقدًنّصورة تعملّأوريدوأىداف المؤسسة:  2-2
ّسطرتّمؤسسةّأوريدو٣ّتموعةّاألىداؼّأ٫تها:

 ٖتقيقّرغباتّالزبائنّوالبحثّعلىّاشباعّحاجياتّالسوؽ؛ -
 عظيمّاستعماؿّاٟتلوؿّالتقنيةّوالتكنولوجيةّاليتّتقدمهاّا١تؤسسةّللزبائن؛العملّعلىّت -
 تطويرّوترتقيةّالكفاءاتّا١تميزة،ّداخلّا١تؤسسةّوخارجها؛ -
ّ.2الزيادةّمنّرضىّا١تسا٫تُتّوالرفعّمنّمردوديةّا١تؤسسة -

ّثقافة مؤسسة أوريدو:  2-3 ّإيف ّيف ّالتغيَت ّلثقافة ّأوريدو ّمؤسسة ّتبٍت ّأوريدوّاالستمّرّإطارطار ّتواصل ارية،
ّماّأدخلّا١تؤسسةّيفّ،2113ّنوفمرب21ّّأوريدوّبتاريخّّنشاطهاّبعدّتغيَتّالعبلمةّالتجاريةّمن٧ّتمةّإذل وىذا

ّحقبةّجديدة،ّوفق٣ّتموعةّمنّالقيمّأ٫تها:

رّيفّرعايةّثقافةّالثقةّداخلّا١تؤسسةّٔتاّٮتدـّالعملّاٞتماعي،ّورعايةّثقافةّاحًتاـّاألخرعاية ثقافة الثقة:  -
طارّا١تسؤوليةّاالجتماعية،ّعلىّاعتبارّأفّأوريدوّالّترىّنفسها٣ّتردّمؤسسةّهتدؼّللربح،ّبلّىيّجزءّمنّإ

 ٣تتمعّٗتدمو.
ّالعملّاٞتماعيّوالتعاوينّبُتّٚتيعّاألطراؼّذاتّا١تالحةّيفّإيفّالتواصل:  - طارّتبٍتّمؤسسةّأوريدو١ّتبدأ

ّأوريدوّبتقدًنّخدمةّال  تواصلّبُتّأفرادّاجملتمعّاٞتزائري.اجملتمعّاٞتزائري،ّتقـو
ّالتحديّداخلّا١تؤسسة،ّمنّخبلؿّرفحّالطموحّّثقافة التحدي: - ّأوريدوّعلىّترسيخّثقافة تعملّمؤسسة

 ٖتقيقّوتوسيعّالفرؽّبينهاّوبُتّا١تؤسساتّا١تنافسةّيفّالقطاع.ّّإطاروالبحثّا١تستمرّيفّ

                                                 
1
 .15:41علىّالساعة26/11/2016ّّتاريخّاالطبلعّ  http://tstart.dz/ar/tstart ا١توتقعّالرٝتي١ّتؤسسةّأوريدو 
2
 ا١توتقعّالرٝتي١ّتؤسسةّأوريدو 

http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheaderheadern

-Disposition&blobheadername1=Content-ame1=Content

Disposition&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DPolitique+Qualit%C3%A9.pdf&blobkey=id&blobnoc

e&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1464601965621&ssbinary=trueache=fals  ّعلىّالساعة26/11/2016ّّتاريخّاالطبلع
23:18. 

 

http://tstart.dz/ar/tstart
http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheaderheadername1=Content-Disposition&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DPolitique+Qualit%C3%A9.pdf&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1464601965621&ssbinary=true
http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheaderheadername1=Content-Disposition&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DPolitique+Qualit%C3%A9.pdf&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1464601965621&ssbinary=true
http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheaderheadername1=Content-Disposition&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DPolitique+Qualit%C3%A9.pdf&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1464601965621&ssbinary=true
http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheaderheadername1=Content-Disposition&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DPolitique+Qualit%C3%A9.pdf&blobkey=id&blobnocache=false&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1464601965621&ssbinary=true
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ّكاف٢ّتاّنتائجّا٬تابيةّإفّالثقافةّاليتّسعتّمؤسسةّأوريدوّلًتسيخهاّداخلّا١تّؤ سسةّبُتّاألفرادّالعاملُت،
وتأثَتّعلىّبيئةّالعملّالداخليةّللمؤسسةّوا٠تارجية،ّْتيثّأهناّٖتالتّعلىّلقبّأفضلّمؤسسةّربّعملّيفّ

ّباٟتاوؿّعلىّجائزةّ"أحسنّمكافّللعمل2115اٞتزائرّخبلؿّسنةّ "ّّ Best places to work ،ّٔتاّٝتح٢ّتا
صرحّالرئيس2116ّّجانفي21ّّ،ّوأثناءّحفلّاستبلـّاٞتائزةّبتاريخBest Companies USAّا١تقدمةّمنّطرؼّ

٨تنّسعيدوفّجيًداّيفّشركةّأوريدوّبتلقيّىذهّاٞتائزةّ’’...ّا١تديرّالعاـ١ّتؤسسةّأوريدوّالسيدّجوزيفّجادّتقائبًل:
كة...،ّمنّخبلؿّتاريحّالرئيسّاليتّتأكدّأفّسياستناّالقائمةّعلىّاعتبارّا١تواردّالبشريةّىيّأىمّموردّداخلّالشرّ

ّكبَتةّللمواردّالبشرية،ّمنّناحيةّالتكوينّوكذلكّتوفَتّبيئةّ ا١تديرّالعاـ١ّتؤسسةّأوريدوّيتنبّأفّا١تؤسسةّتورلّأ٫تية
ّطبعاًّ ُّكلل ّما ّوىذا ّالقطاع، ّيف ّا١تنافسُت ّعلى ّوالتفوؽ ّاالبداع ّوٖتقيق ّا١تؤسسة ّأىداؼ ّلتحقيق ّا١تواتية العمل

2115ئزةّأحسنّمكافّللعملّيفّاٞتزائرّخبلؿّسنةّباٟتاوؿّعلىّجا
ّكذلكّاليتّتسهر1ّ .ّىذاّومنّأىمّالربامج

مؤسسة٧ّتمةّعلىّٕتسيدىاّومتابعتهاّبرنامجّ"أبر٣توا"،ّوىوّبرنامجّلكشفّا١تواىبّوتشجيعهاّوالدفعّباإلبداعّ
ّكلّىذاّمنّأجلّدعمّوتطويرّيف٣ّتاؿّالرب٣تياتّواألنظمةّللشبابّاٞتزائريُت،ّوتطويرّتطبيقاتّا٢تواتفّالنقا لة،

ّ.2ٛتلةّ"صنعّيفّاٞتزائر"

ّوكذلكّ ّالداخلية، ّبيئتها ّداخل ّلًتسيخها ّتسعى ّاليت ّوالثقافة ّأوريدو ّٖتملها ّاليت ّللرسالة ّا١تبلحظ إف
"ّوبرنامجّ"أبر٣توا"،ّيتبُتّلوّأفّمؤسسةT Startّتبنيهاّللمسؤوليةّاالجتماعيةّمنّخبلؿّبرامجّمثلّ"تّستارتّ

يستّمؤسسةّخدماتّتسعىّلتحقيقّالربحّفقطّبلّىيّمؤسسةّحلوؿّهتتمّباجملتمعّوتراعيّاألطراؼّأوريدوّل
ّكماّأفّتبنيهاّلثقافةّالتغيَتّيفّ االستمراريةّيعطيهاّتقوةّتنافسية،ّويكسبهإّتربةّرائدةّيفّّإطارذاتّا١تالحةّفيو،

ّالقطاع.ّ

 المزيج التسويقي لمؤسسة أوريدو -3

ّلتسويقي١ّتؤسسةّأوريدو.نستعرضّفيماّيليّا١تزيجّا

ّ

ّ
                                                 

1
علىّالساعة26/11/2016ّّتاريخّاالطبلعّ employeur-http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/meilleur ا١توتقعّالرٝتي١ّتؤسسةّأوريدو 

15:24. 
2
تاريخّ  oobarmijoo-sconcour-du-nationale-finale-http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/autres ا١توتقعّالرٝتي١ّتؤسسةّأوريدو 

 .21:46علىّالساعة26/11/2016ّّاالطبلعّ

http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/meilleur-employeur
http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/autres-finale-nationale-du-concours-oobarmijoo
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 المنتج 3-1

ّ ّأوريدو ّمؤسسة ّتتميزّّةاسًتاتيجيتعتمد ّعالية ّجودة ّذات ّخدمية ّمنتجات ّتقدًن ّخبلؿ ّمن التمُيز،
ّوتركزّ ّوالتطوير، ّاالبتكار ّأسس ّإلرساء ّكمبدأ ّاٟتديثة ّالتكنولوجيا ّأوريدو ّمؤسسة ّوتعتمد ّفريدة، ٓتاائص

ّعلىّتقدًنّخدماتّأنًتنيتّفريدة ّّا١تؤسسة ّكخيار ّبا١تنافسُت ّالعلميّّاسًتاتيجيمقارنة ّالتطور ّومع ّأنو ْتكم
والتكنولوجيّالذيّيشهدهّتقطاعّا٢تواتفّالنقالة،ّدلّيابحّا٢تاتفّالنقاؿ٣ّتردّأداةّلبلتااؿّاللفظي،ّبلّأنوّومعّ

ّكلّمناحيّاٟتياةّالعامةّوا٠تاصةّلؤل فراد،ّوىذاّماّثورةّتطبيقاتّا٢تواتفّالنقالة،ّأصبحّىذهّالتطبيقاتّتدخلّيف
جعلّالفردّ٭ترصّعلىّالبقاءّمتالّباألنًتنيتّطواؿّالوتقتّألغراض٥ّتتلفة،ّوتركزّمؤسسةّأوريدوّيفّتسويقّ
صورهتاّعلىّأساسّأهناّمؤسسةّمتميزةّمنّخبلؿّالعروض،ّوتشملّٚتلةّا١تنتجاتّا٠تدميةّاليتّتقدمهاّمؤسسةّ

وG3ّّ،ّوكذلكّاٞتيلّالثالثّوالرابعّللهاتفّالنقاؿGSMّةّأوريدوّعلىّخدماتّالنظاـّالعا١تيّلبلتااالتّا١تتنقل
4G:ّىذهّا٠تدماتّٗتتلفّحسبّاٞتهةّا١توجهة٢ّتاّإماّأفرادّأوّمؤسسات،ّعلىّالنحوّالتارل.ّ

 ُحزمة العروض المقدمة لألفراد أو الخواص 3-1-1

الدفعّا١تسبقّتشتملّا٠تدماتّاليتّتقدمهاّمؤسسةّأوريدوّللخواصّعلى؛ّعروضّالدفعّالبعدي،ّعروضّ
وكذلكّالعرضّاٞتزايف،ّىذاّفيماّيتعلقّٓتدماتّا٢تاتفّالنقاؿ،ّأماّخدماتّاألنًتنيتّتقدـّا١تؤسسةّعرضُت٫ّتا:ّ

ّأنًتنيتّبدوفّتعهدّوكذلكّأنًتنيتّباالشًتاؾ.

 ُحزمة العروض المقدمة للمؤسسات 3-1-2

فعّا١تسبقّسوًءّيفّخدماتُّحزمةّالعروضّا١تقدمةّللمؤسساتّتشملّعروضّالدفعّالبعديّوعروضّالد
ّكلّعرضّمنّالعرضُتّالسابقُتّعلىّصيغ٥ّتتلفةّومتنوعةّٗتتلفّحسبّ ا٢تاتفّأوّخدماتّاألنًتنيت،ّو٭تتوي

 التسعَتةّوا١تدةّالزمنية.

 السعر 3-2

تعتربّأسعارّمؤسسةّأوريدوّأسعارّتنافسيةّعلىّاعتبارّأهناّتقدـّأتقلّتسعَتةّللوحدةّيفّالسوؽّمقارنةّ
ّكماّأهناّتقدـّأسعارّمنخفضةّللمكا١تات٨ّتوّا٠تارج،ّأماّأسعارّعروضّاألنًتنيتّفهيّمتميزةّجيًداّبا١تنافسُت ،

ّعنّا١تنافسُتّمنّناحيةّالسعرّوالتنوعّواٟتجم.

ّ
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 الترويج 3-3

ترو٬تيةّمتنوعةّمنّأجلّتسويقّخدماهتاّوعبلمتوّالتجارية،ّتتنوعّبُتّّةاسًتاتيجيتعتمدّمؤسسةّأوريدوّ
ّاال ّترعهاّالومضات ّاليت ّالتظاىرات ّمن ّالعديد ّإذل ّباإلضافة ّا١تلاقات، ّوكذلك ّوالراديو، ّالتلفاز ّيف شهارية

ّواألنديةّالرياضيةّاليتّ٘تلوىا.

تنشيطّا١تبيعاتّبافةّدوريةّمنّخبلؿّمضاعفةّالرصيدّعندّالقياـّبتعبئةّّةاسًتاتيجيكماّتعتمدّا١تؤسسةّ
ّبقيم٤ّتددةّوبأشكاؿ٥ّتتلفة.

 التوزيع 3-4

ّأوريدوّتع  ّمنّخبلؿّّيتاسًتاتيجيتمدّمؤسسة التوزيعّّةاسًتاتيجيالتوزيعّا١تباشرّوغَتّا١تباشر،ّْتيثّأنو
ا١تباشرّيتمّتسويقّا٠تدماتّا١تقدمةّمنّخبلؿّالوكاالتّونقاطّالبيعّالتابعةّللمؤسسةّوا١تنشرةّعربّالًتابّالوطٍت،ّ

قّا٠تدماتّعنّطريقّالتعاتقدّمعّوكاالتّوالًتخيصّلنقاطّالتوزيعّغَتّا١تباشرّفيتمّمنّخبل٢تاّتسويّةاسًتاتيجيأماّ
ّبيعّبتسويقّا٠تدمات،ّوذلكّلضمافّاالنتشارّوتقريبّا٠تدماتّأكثرّمنّالزبائن.

ّ

ّ

ّ

ّ
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 المبحث الثاني: منهجية الدراسة الميدانية

يتمّمنّخبل٢تاّإ٧تازّاٞتانبّا١تّتعتربّمنهجيةّالدراسة اسة،ّومنّخبل٢تاّمنّالدّرّيداينوإجراءاهتا٤ّتوراًّمهماًّ
يتمّاٟتاوؿّعلىّالبياناتّالبلزمةّوالضروريةّإلجراءّالتحليلّاإلحاائي،ّٔتاّيسمحّبتفسَتىاّمنّأجلّالوصوؿّإذلّ

ّ.مسبقاًّّاألىداؼّاليتّمتّالتخطيط٢ّتا
ّ ّا١تبحث ّىذا ّيف ّالدراسة،ّّإذلونتطرؽ ّوتتناو٢تا ّتشملها ّاليت ّاٟتدود ّأو ّواجملاالت ّالدراسة ٣ّتتمع ٖتديد

ّالنموذجّواألس ّتقدًن ّإذل ّباإلضافة ّالبلزمة، ّالبيانات ّعلى ّاٟتاوؿ ّيف ّعليها ّيعتمد ّسوؼ ّاليت ّا١تنهجية اليب
ّالذيّيعرب ّبُتّّعنّا١تعتمدّيفّالدراسة ّفيما ّوالتأثَتية ّوالعبلتقاتّالتفاعلية ّا١تيدانيةّوشرحّمركباتو ىيكلّالدراسة

ّكيفيةّتقياسّا١تتغَتات،ّوينتهيّا١تبحث ّتبُت ّالقياسّا١تتمثلةّيفّّمركباتو،ّوكذا ّاالستبانةبشرحّمراحلّٖتضَتّأداة
ّوإخراجهاّيفّشكلهاّالنهائي،ّٔتاّيسمجّّتمعّالبياناتّا١ترادّاٟتاوؿّعليهاّألجلّالدراسة.

 ، حدود الدراسة وأدوات جمع البياناتوعينتها المطلب األول: تحديد مجتمع الدراسة

هجيةّا١تتبعةّيفّا٧تازّالدراسةّا١تيدانية،ّانطبلتقاًّمنّٖتديدّنتطرؽّيفّىذاّا١تطلبّإذلّتوضيحّاإلجراءاتّا١تن
٣تتمعّالدراسةّوعينتها،ّوكذلك٥ّتتلفّحدودّالدراسة،ّمثّٖتديدّأدواتّالدراسةّوٚتعّالبيانات،ّو٪توذجّالدراسةّ

ّا١تيدانية،ّومراحلّاعدادّأداةّالدراسة.

 وعينتها أواًل: تحديد مجتمع الدراسة

ّبأن ّالدراسة ٣ّتتمع ّأيّأف٣ّتتمعّيعرؼ ّٔتوضوعّالدراسة، ّىيّعلىّعبلتقة ّاليت ّا١تفرداتّالظاىرة ّٚتيع و
ودورهّيفّٖتقيقّوتعزيزّّسًتاتيجياالّالذّكاءالدراسةّىوّٚتيعّاألفرادّالذين٢ّتمّتأثَتّأوّعبلتقةّٔتوضوعّالدراسةّوىوّ

راسةّواألىداؼّا١تخطط٢ّتا،ّفإفّعلىّإشكاليةّالدّ،ّوبناءًّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدوا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيفّ
اجملتمعّا١تستهدؼّيتكوفّمنّأعضاءّاإلدارةّالعلياّا١تشكلُتّجمللسّاإلدارةّالعليا،ّوأعضاءّاإلدارةّالوسطىّمتمثلُتّ

ّ ّيف ّالدراسة ّموضوع ّمع ّوالعبلتقة ّالتأثَت ّذات ّالعليا ّواإلطارات ّواألتقساـ ّالدوائر ّرؤساء ّموبيليسّيف مؤسسيت
ّ.وأوريدو

ّسًتاتيجياالّالذّكاءشاملةّوذاتّداللةّتسمحّلناّبتقدًنّنظرةّعامةّودتقيقةّعلىّّبدارسةقياـّومنّأجلّال
ّكلّمنّمؤسسةّموبيليسّومؤسسةّأوريدوّودورهّيفّٖتقيقّوتعزيزّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة ،ّفإفّعينةّالدراسةّيف
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ّ ٢ّتم ّالذين ّاألفراد ّكل ّتكوف ّسوؼ ّأو ّعبلتقة ّواّسًتاتيجياالّالذّكاءبدور ّيف ّا١تستدامة ّالتنافسية مؤسسيت١ّتيزة
ّوبالتارلّتكوفّعينةّالدراسةّيفّحالتناّىذهّىيّنفسها٣ّتتمعّالدراسة.موبيليسّوأوريدو،ّ

 ثانيا: حدود الدراسة الميدانية

ا١تديريةّالعامة١ّتؤسسةّموبيليسّيفّاٞتزائرّالعاصمة،ّوكذلكّ٘تثلّاجملاؿّا١تكاينّللدراسةّيفّالحدود المكانية: -1
ّ.١تديريةّالعامة١ّتؤسسةّأوريدوا

ّ.2116ديسمربّشهرّهنايةّإذلّغاية2116ّّّأوتشهر22ّّالدراسةّانطلقتّمنّالزمانية:  الحدود-2
ّوالوسطىّعلىّمستوىّالبشرية:  الحدود-3 ّالعليا ّالعامةّيتمثلّاجملاؿّالبشريّللدراسةّيفّأفرادّاإلدارة ا١تديرية

١ّتؤسس ّالعامة ّموبيليسّوا١تديرية ّأوريدو١تؤسسة ّالعاـّومساعديو،ّة ّوالوسطىّا١تدير ّالعليا ّاإلدارة ّويقادّبأفراد ،
ّا١تكاتب ّورؤساء ّا١تااحل، ّالذكاءّرؤساء ّمثل ّمواضيع ّألف ّنظرًا ّالفئات ّىذه ّيف ّالبشرية ّحدودنا ّحارنا ّوتقد ،

ّكلمةّالفالّكماّالّيكّوّّ،وا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّالّيتمّمناتقشتهاّودراستهاّوالتخطيط٢ّتاّسًتاتيجياال فّفيها
ّكماّأنناّوبعدّعرضّاالستمارةّوالتشاورّمعّبعضّمسؤورلّا١تؤسستُتّإالّيفّفئة٤ّتدودةّداخلّا١تؤسساتّعموماًّ ،

٤تلّالدراسةّمتّإعبلمناّأفّىذاّالنوعّمنّاألسئلةّالّتطرحّإالّعلىّعددّتقليلّداخلّا١تؤسسةّبالدرجةّاألوذلّا١تديرّ
رجةّتقليلةّرؤساءّراءّا١تركزيُت،ّمثّا١تدراءّاٞتهويُتّونواهبمّمثّعلىّرؤساءّا١تااحلّوبدالعاـ،ّنوابّا١تديرّالعاـّوا١تد

ّ.عليوّتقمناّْتارّدراستناّيفّىذاّالنوعّمنّالفئاتّا١تكاتب،ّوبناءًّ
علىّالتقسيمّاألورويبّّسًتاتيجياالّالذّكاءالدراسةّاٟتاليةّيفّتانيفّمكوناتّّاعتمدتالعلمية:  الحدود-4

ّ ّّسلفاًّالذيّتقدمناه ّٔتوجبو ّيقدـ ّّسًتاتيجياالّالذّكاءالذي ٫ّتا: ّيتكوفّمنّمركبُت يّتقتااداالّالذّكاءعلىّأنو
 Dayعلىّتانيفّدايّووينسليّّعتمادوإدارةّا١تعرفة،ّأماّفيماّيتعلقّٔتداخلّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّفقدّمتّاال

and Wensleyّإذل ّا١تستدامة ّالتنافسية ّا١تيزة ّمداخل ّيقسم ّالذي ّّ؛ ّمدخل ٫ّتا: ّالتكلفةّاستداممدخليُت ة
 ةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن.استداما١تنخفضةّومدخلّ

 ثالثا: تحديد أدوات الدراسة وجمع البيانات

الوسيلةّاليتّتستعملّٞتمعّالبياناتّوا١تعلوماتّمن٣ّتتمعّأوّعينةّالدراسة،ّّ؛الدراسةّعلىّأهناّأداةتعرؼّ
لطبيعةّّمعّطبيعةّالدراسةّونظراًّّو٘تاشياًّ مقننة...إخل،ّاختباراتحظةّميدانيةّأوّوىيّتتنوعّبُتّاستبانة،ّمقابلة،ّمبل

ّسابقاًّ ّٖتديدىا ّمت ّاليت ّالدراسة ّأىداؼ ّٖتقيق ّأجل ّومن ّعليها، ّاٟتاوؿ ّا١تراد ّىذهّا١تعلومات ّيف ّنكتفي ّدل ،
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ّ ّباستعماؿ ّّأداةالدراسة ّبل ٣ّتموعةواحدة، ّأّاستعمالنا ّمعلومات ّعلى ّللحاوؿ ّاألدوات ّوأكثرّمن ّدتقة كثر
ّماداتقية،ّٔتاّيسمحّباستخبلصّنتائجّذاتّداللةّأكثر،ّوتقدّمتّاستعماؿّاألدواتّالتالية:

ّاالستبانة: -1 ّاالستبانة ّاالّأداةتعترب ّمت ّاليت ّالرئيسية ّالبياناتّهعليّعتمادالدراسة ّٚتع ّيف ّكلي ّشبو ّبشكل ا
ّكيفّّوا١تعلوماتّا١ترادّاٟتاوؿّعليهاّمنّوحداتّعينةّالدراسة،ّوسوؼ نبُتّيفّا١تطلبّالثالثّمنّىذاّا١تبحث

ّ.01يفّشكلهاّالنهائيّا١تبُتّيفّا١تلحقّرتقمّاالستبانةمتّتاميمّ
ّا١تستدامةّٗتتلفّّسًتاتيجياالّالذّكاءكوفّأفّتطبيقاتّالمقابلة: -2 ّالتنافسية بُتّّكبَتاًّّّاًّاختبلفوأشكاؿّا١تيزة

ّكافّلزاماًّاليتّمنا١تؤسساتّا١تؤسساتّاليت٢ّتاّمنتجاتّماديةّّو عليناّالقياـّٔتجموعةّّتجاهتاّعبارةّعنّخدمات،
ّلطبيعةّّومعّبعضّوحداتّالدراسة،ّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدومنّا١تقاببلتّمعّمسؤورلّ منّأجلّفهمّأكثر

ّ ّّا١تؤسستُتعمل ّتكييف ّبغية ّوأشكا٢تاّاالستبانةوذلك ّاألسئلة ّنوعية ّٯتكنّّ،وٖتديد ّاليت ّا١تعلومات وماىي
ّكافّّاٟتاوؿّعليها أوّاليتّالّٯتكنّأوّباألحرىّالّيسمحّبالوصوؿّإليها،ّوٕتدرّاإلشارةّإذلّأفّاستعماؿّا١تقابلة

،ّْتيثّأنوّمتّاعدادّاستبانةّبشكلهاّاألورلّبالتشاورّمعّا١تشرؼّوبعدّاالستبانةباألساسّتقبيلّوأثناءّعمليةّٖتضَتّ
فّاالستبانةّتتضمنّبعضّاألسئلةّاليتّالّٯتكنّمتّإعبلمناّأّعرضهاّعلىّبعضّمسؤورلّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدو

معّرغباتّمسؤورلّّماّمتّتعديلهاّ٘تاشياًّّبدالوّبأسئلةّأخرىّومنهااإلجابةّعليهاّوبالتارلّمنهاّماّمتّحذفوّواست
ّ.ّٔتاّٮتدـّأىداؼّالدراسةّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدوّوطبعاًّ

مادىاّيفّالدراسة،ّحيثّأنوّوأثناءّا١تدةّالقاَتةّاليتّمتّاعت كانتّا١تبلحظةّمنّاألدواتّّكذلكّّالمالحظة:-3
اليتّتقضيناىاّيفّا١تؤسستُت٤ّتلّالدراسةّواٟتواراتّاليتّأجريناىاّمعّبعضّوحداتّا١تعاينةّداخلّا١تؤسستُتّسعيناّ

ّّاّاإلجراءاتّا١تتعلقةّمنهأّتوضوعّدراستنا.إذلّالوتقوؼّعلىّطريقةّعملّوالتسيَتّوخاوصًّ

 الدراسة، متغيرات الدراسة وكيفية قياسهاالمطلب الثاني: نموذج 

ّبتبُت١ّتاذاّوكيفّتوصلناّال ٪توذجّالدراسةّعلىّىذاّاألساس،ّوماىيّمركباتو،ّّعتماديفّىذاّا١تطلبّنقـو
ّّدراستناّىذه،ّوكيفّٯتكنّتقياسها.ّمتغَتاتاليتّسوؼّتكوفّعبارةّعنّ

ّ
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 أوال: نموذج الدراسة

 نموذج الدراسةيوضح : 37الشكل رقم 
 

 المتغير التابع                                                            المتغير المستقل        
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 المصدر: من إعداد الطالب
 

ّا٢تيكلّالعاـ٢ّتا،ّوتقدّمتّإ37ّيوضحّالشكلّ ّالذيّيعتربّٔتثابة ّأعبله،ّ٪توذجّالدراسة منّّاانطبلتقًّعداده
ّأساتذةالبحثّا١تعمقّيفّالدراساتّالنظريةّوا١تيدانيةّالسابقةّاليتّتطرتقتّللموضوعّأوّجزءّمنو،ّوبعدّاستشارةّ

ّيفّموضوعّ ّّالدارسةذويّخربة ّالشكلّاستقريناوالبحثّا١تيداين، ّوالذي36ّّّعلىّالنموذجّا١توضحّيف أعبله،

 الميزة التنافسية المستدامة االستراتيجي الذ كاء
 

  صادياالقت الذ كاء
 

  ةاإلستراتيجياليقظة 
 الحماية واألمن 

  التأثيـر
 

 

    إدارة المعرفة

 
 تشخيص المعرفة
 توليد المعرفة 
 تخزين المعرفة 
 توزيع المعرفة 
 تطبيق المعرفة

 

 

 

مدخل استدامة التكلفة 
 المنخفضة

 

 

 مدخل استدامة خلق
 قيمة مميزة للزبائن 
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ّالذّكاءرئيسيُت٫ّتا؛ّّمركبُتىوّبدورهّيتشكلّمنّّوّ؛سًتاتيجياالّكاءالذّّجانبّأوّمتغَتّمستقلّيتمثلّيفّّيتضمن
ثرّيفّاٞتانبّأوّا١تتغَتّالتابعّوىوّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّىذهّّؤةّا١تعرفة،ّالذينّيتفاعبلفّٔتاّيُّيّوإداّرتقتااداال

ّ ّمدخل ٫ّتا؛ ّمدخلُت ّمن ّتناولنها ّاليت ّا١تنخفضةاستداماألخَتة ّالتكلفة ّّوّة ٦ّتيزةّاماستدمدخل ّتقيمة ّ ّخلق ة
ّكماّىوّموضحّيفّالشكل.  للزبائن،

 ثانـيا: متغيرات الدراسة

ّالشكل ّيف ّالدراسة ّ٪توذج ّيف ّمبُت ّىو 36ّّّكما ّبأعبله، ّالدراسة ّمتغَتات ّمتغَتينّاألفإف ّىي ساس
فّٖتقيقّأىداؼّىوّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّغَتّأّتابع،ّومتغَتّسًتاتيجياالّالذّكاءىوّّوّمستقلرئيسيُت؛ّمتغَتّ

ّكيفّتتفاعلّآلياتّا١تتغَتّ الدراسةّيستوجبّالتدتقيقّوالتفايلّأكثرّيفّمركباتّا١تتغَتينّالرئيسيُت،ّمنّأجلّفهم
(ّ ّالعبلتقةّسًتاتيجياالّالذّكاءا١تستقل ّطبيعة ّوماىي ّا١تستدامة(، ّالتنافسية ّ)ا١تيزة ّالتابع ّا١تتغَت ّيف ّتأثر ّوكيف ،)

ّبينهما،ّوماّمدىّتقوهتا.

ّالنشاطّا٠تدمايتّللمؤسسّ٘تاشياًّ ّتقبلّّتُتمعّطبيعة ّيستوجبّعلينا ّفإنو يفّالدراسةّّالبدء٤تلّالدراسة،
ّتعريفّوٖتديدّمركباتّمتغَتاتّالدراسة ّللمغَتاتّا١تيدانية، ّالتعريفاتّاإلجرائية ّنسعىّأو ّوٖتديدّبالضبطّما ،

الدراسةّيفّا١تؤسساتّاليتّتنتجّمنتجاتّاٟتاوؿّعليها؛ّذلكّأفّتقياسّمتغَتاتّّا١تواردلقياسوّوطبيعةّا١تعلومةّ
ماديةّأو٢ّتاّوجودّفزيائيّٗتتلفّعنّا١تؤسساتّاليتّطبيعةّنشاطهاّأوّمنتجاهتاّخدماتّأوّغَتّمادية،ّوعليوّ

ّاّنقادهّبالضبطّبكلّمتغَت،ّوماّنريدّتقياسوّفيوّبالضبطّيفّدراستناّىاتو.١تنوردّفيماّيليّيفّتعريفّموجزّ

  ستراتيجياال ذ كاءالالمتغير المستقل: -1

يّوإدارةّا١تعرفة،ّتقتااداالّالذّكاءمنّمركبُتّرئيسيُت٫ّتا؛ّّسًتاتيجياالّالذّكاءكماّسبقّوأفّأشرناّيتكوفّ
عليوّفإنناّيفّىذهّالدراسةّسوؼّنعتمدّّنافّمنّمركباتّجزئيةّأخرى،ّوبناءًّوىذينّا١تركبُتّيفّحدّذاهتماّيتكّو

ّرائيةّالتالية:ىذاّالتقسيم،ّوذلكّوفقّالتعاريفّاإلج

 يقتصاداال الذ كاء 1-1

ّتقتااداالّالذّكاء ّيف ّالرئيسي ّا١تركب ّىو ّّا١تتغَتي ّىو ّالذي ّسًتاتيجياالّالذّكاءا١تستقل ّنقـو ّوسوؼ ،
ّيّيفّا١تؤسسة٤ّتلّالدراسة،ّوفقّمركباتوّالثبلثّالرئيسيةّعلىّالنحوّالتارل:تقتااداالّالذّكاءبقياسّ

ّ
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 ةستراتيجياالاليقظة -أ

علىّأساس،ّأهناّٚتلةّالعملياتّوالنشاطاتّا١تستعملةّّةسًتاتيجياالناّىذهّسوؼّنتناوؿّاليقظةّيفّدراست
القراراتّبا١تراتقبةّوالتحليلّللمحيطّالعلمي،ّالتقٍت،ّالتكنولوجيّوا١تؤثراتّّاٗتاذيفّا١تؤسسة٤ّتلّالدراسةّمنّأجلّ

اإلجراءاتّالبلزمة١ّتواجهةّتلكّّاٗتاذعلىّيةّاٟتاضرةّوا١تستقبليةّلكشفّالتهديداتّوالفرص،ّوالعملّتقتااداال
ّالفرص.ّاستغبلؿّوّالتهديدات

 مركب الحماية واألمن -ب

ّبقياسّمركبّاٟتمايةّواألمنّيف ٤تلّالدراسةّمنّخبلؿّتقياسّمدىّّكلّمؤسسةّمنّا١تؤسستُتّّسوؼّنقـو
ّا١تؤسسةّمنّأيّخطرّمنّ ّبغيةّٛتاية ّا١تؤسسة ّاليتّتعتمدىا ّالعملياتّواألنشطة أخطارّاحمليطّا٠تارجيّفعالية

ّٔتاّّوالداخليّأياًّ ّواألمنّيفّكلّمؤسسةيفّذلكّا١تعلوماتّاليتّْتوزةّّّكافّشكلو ّاٟتماية ّهتدؼّسياسة ّكما ،
ّوأمنّا١تعلوماتّيفّا١تؤسسةّمنّأيّّؤسسةإذلّاٟتفاظّعلىّتباينّا١تعلوماتّلااحلّا١تّؤسسةا١ت وضمافّسبلمة

ّتسريب.

 مركب التأثير في البيئة-ج

ّلقي ّنسعى ّتأثَت ّسياسة ّاس ّمن ّمؤسسة ّكل ّالنشاطاتّّتُتا١تؤسسيف ّٚتلة ّخبلؿ ّمن ّالدراسة ٤تل
مؤسسةّللتأثَتّعلىّبيئتهاّالداخليةّوا٠تارجية،ّمنّأجلّإدامةّالتفوؽّلااٟتها،ّكلّّوالعملياتّا١تعتمدةّمنّتقبل

ّبالتأثَتّيفّتقراراتّ ّالسوتقية ّاليتّتؤديّللحفاظّعلىّاٟتاة ّاإلشهار الزبائنّاٟتاليُتّأوّويشملّذلكّعمليات
،ّوكذلكّإرساؿّرسائلّمباشرةّأوّغَتّمباشرّمتقراراهتالتأثَتّيفّتقراراتّزبائنّا١تؤسساتّا١تنافسةّمنّأجلّتغيَتّ

ّمنّاٟتاةّالسوتقيةّللمؤسسة.ّلبلتقًتابمنّأي٤ّتاولةّّواالنتقاـللمنافسُتّٖتملّإمكانيةّالردّالعنيفّ

 إدارة المعرفة 1-2

ّتقتااداالّالذّكاءبعدّّسًتاتيجياالّللذّكاءركبّالرئيسيّالثاينّتعتربّإدارةّا١تعرفةّا١ت إدارةّ-ي،ّوىيّبدورىا
تتشكلّمنّٚتلةّمنّالعملياتّأوّاألنشطةّسوؼّيتمّتقياسهاّمنّخبل٢تا،ّيفّدراستناّىذه،ّعلىّالنحوّّ-ا١تعرفة
 التارل:
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منّالضروريّأفّتتوفرّلديّأفرادّاإلدارةّونعٍتّهباّيفّدراستناّىذه،ّعمليةّٖتديدّا١تعرفةّاليتّأـ تشخيص المعرفة: 
ّمنّأبسطّا١تعلوماتّحوؿّالعملياتّإذلّمعلوماتّحوؿّ ّةاسًتاتيجيالعلياّيفّا١تؤسسة٤ّتلّالدراسة،ّوىيّتبدأ

ّا١تنظمةّوأىدافهاّا١تستقبلية.

ّداخلب ـ توليد المعرفة:  ّا١تعرفة ّماادر ّهبا ّّّنقاد ّىلّىيّنتّاّمنّا١تؤسستُتّمؤسسةكل ّالدراسة، ج٤ّتل
ّا١تؤسس ّداخل ّودراسات ّخارجّتُتألْتاث ّمادر ّنتاج ّىي ّأـ ّحارية ّملكية ّىي ّمتاحّّ،يوبالتارل وبالتارل

ّللمؤسساتّا١تنافسة.

ّكافّلج ـ تخزن المعرفة:  ّٟتفظ٤تلّالدراسةّأساليبّوآلياتّّمنّا١تؤسستُتّمؤسسةكلّنقادّهباّمعرفةّماّإذا
ّعرفة٤ّتفوظةّيفّسريةّعنّا١تنافسُتّأماّأهناّمكشوفة.وإدامةّا١تعرفةّأـّأهناّتفتقرّلذلك،ّوىلّىذهّا١ت

نقادّهباّمعرفةّوتقياسّوصوؿّا١تعرفةّوتوزيعهاّبالشكلّالبلزمةّوبالكميةّا١تناسبةّوكذلكّيفّد ـ توزيع المعرفة: 
٤ّتلّالدراسة.ّمنّا١تؤسستُتّمؤسسةّلكالوتقتّا١تناسب،ّلكلّمنّ٭تتاجهاّيفّّ

ّكانتّا١تعرفةّاليتّسعتّا١تؤسسةّلتوفَتىاّوصرفتّيفّذلكّا١تّطبيقبتّنقادالمعرفة:  ىـ ـ تطبيق عرفةّتقياسّماّإذا
ّكبَتةّعليها،ّيتمّتطبيقهاّوتعتربّفعالةّوتساعدّأفرادّاإلدارةّيفّأداءّمهامهم،ّٔتاّينعكسّإ٬تابًّ اّعلىّنتائجّأمواؿ

ّا١تؤسسة.

 المتغير التابع: الميزة التنافسية المستدامةـ  2

ّكماّىوّمبُتّيفّ٪توذجّالدراسةّيفّالشكلّا١تتغَتّالتابعّيفّدرا ىوّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّّ،29ستناّىذه
خبلؿ٤ّتلّالدراسة١ّتيزةّتنافسيةّمستدامة،ّمنّّمنّا١تؤسستُتّمؤسسةكلّدراسةّوتقياسّمدىّٖتقيقّّّارتأيناوتقدّ

تقيمة٦ّتيزةّللزبائن،ّونقادّّةّخلقاستداممدخلّّوّةّالتكلفةّا١تنخفضةاستداممدخلّّ:ا١تدخلُتّاحملققُت٢ّتاّو٫تا
ّيلي:ّماّاتّا٠تاوصيةّا٠تدماتيةّيفّنشاطها٤تلّالدراسةّذّتُتذينّا١تدخلُتّيفّحالةّدراستناّىذه،ّيفّا١تؤسساهب

 ة التكلفة المنخفضةاستدام مدخل-أ

اتّاليتّتعتمدىاّا١تؤسساتّمنّأجلّٖتقيقّميزةّسًتاتيجياالةّالتكلفةّا١تنخفضة،ّمنّاستداميعتربّمدخلّ
ّاإلنتاجّ ّيسمحّبتخفيفّتكلفة ّٔتا ّوذلكّمنّالعملّعلىّٗتفيضّتكاليفّاإلنتاجّا١تختلفة، تنافسيةّمستدامة؛
الوحدوية،ّوذلكّٔتاّيسمحّللمؤسسةّبطرحّمنتجاهتاّبأتقلّتكلفةّللزبائنّمقارنةّبا١تنافسُت،ّويفّحالةّا١تؤسسة٤ّتلّ
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ّمدىّ ّا١تكلّّاعتمادالدراسة،ّسوؼّنسعىّإذلّمعرفة ٢ّتذا ّعلىّتقدًنّخدماهتاّمؤسسة ّومدىّمقدرهتا دخل،
 بأسعارّمنخفضة.ّّ

 ة خلق قيمة مميزة للزبائناستدامب ـ مدخل 

ّ ّميزةّاستداممدخل ّبناء ّأجل ّمن ّا١تؤسسات ّتعتمده ّالذي ّالثاين ّا١تدخل ّىو ّللزبائن ٦ّتيزة ّتقيمة ّخلق ة
ّ ّتقـو ّْتيث ّمستدامة، ّّا١تؤسساتتنافسية ّتقدًن ّعلى ّبالعمل ّا١تدخل، ّىذا ٦ّتيزةّٔتوجب ّتقيمة ّذات منتجات

ذاتّتقيمةّمضافةّتستحقّأفّتدفعّمنّأجلهاّأمواؿّإضافيةّّمنتجاهتاّلىّا١تنافسُت،ّتقنعّا١تستهلكّأفومتفردةّع
ّ ّأجل ّا١تّاالستفادةمن ّأو ّا٠تاصية ّتلك ّونظرًّمن ّىذه ّدراستنا ّحالة ّويف ّا٠تدمّايزة، ّالنشاط ّايت٠تاوصية

ّبتُتّللمؤسس ٤تلّّمنّا١تؤسستُتّمؤسسةكلّّّاعتمادقياس،ّوالكشفّعلىّمدى٤ّتلّالدراسة،ّفإنناّسوؼّنقـو
ّ ١ّتدخل ّللزباستدامالدراسة ٦ّتيزة ّتقيمة ّخلق ّكانتة ّإذا ّما ّخبلؿ ّمن ّمنّّائن، ّمؤسسة تتبعّّتُتا١تؤسسّكل

ّخدماتّاتاسًتاتيجي ّكانت ّما ّوإذا ّمتميزة، ّخدمات ّّّلتقدًن ّالدراسةّمؤسسةكل ٤ّتل ّا١تؤسستُت متميزةّّمن
 يفّالقطاع.ّّّا١تنافسُتتّومتفردةّعلىّخدما

 ثالـثا: كيفية قياس المتغيرات

ّالقياسّالرئيسيةّيفّالدراسة،ّوتقد1ّا١توضحةّيفّا١تلحقّرتقمّّاالستبانةتعتربّ االستبانةّعلىّّاحتوت،ّأداة
ّثبلثةّأجزاء؛ّعلىّالنحوّالتارل:

ّّاحتوى األول: الجزء-1 ّمن ّاألوؿ ّّاالستبانةاٞتزء ّتوضيعلى ّخبل٢تا ّمن ّمت ّاالستبانةّمقدمة ّمن ّالغرض ح
وعنوافّالدراسة،ّوتشجيعّأفرادّالدارسةّعلىّاإلجابةّبكلّصدؽّوموضوعيةّعلىّاألسئلةّا١توجودةّيفّاالستبانة،ّ
ّكماّتضمنتّسؤاؿّواحدّ باإلضافةّإذلّطمأنةّاألفرادّعلىّأفّأجوبتهمّسوؼّيتمّمعاٞتتهاّبكلّسريةّوأمانة،

ّكلّفردّمنّ ّ.وحداتّا١تعاينةحوؿّوظيفة

سؤاؿ،ّتوزعتّبُتّا١تركب16ّّ،ّمنّخبلؿّسًتاتيجياالّالذّكاءتضمنّاٞتزءّالثاينّأسئلةّتقياسّّالثاني: اٞتزء-2
أسئلة13ّّّ،ةسًتاتيجياالأسئلةّلليقظة11ّّيّعلىّالنحوّالتارل:ّتقتااداالّالذّكاءوىوّّسًتاتيجياالّللذّكاءاألوؿّ

أسئلةّلتشخيص13ّّارةّا١تعرفةّعلىّالنحوّالتارل:ّينّإدأسئلةّللتأثَت،ّوكذلكّا١تركبّالثا13ّ وللحمايةّواألمن،ّ
أسئلةّلتطبيقّا١تعرفة،15ّّوّأسئلةّلتوزيعّا١تعرفة،15ّّأسئلةّلتخزينّا١تعرفة،14ّّأسئلةّلتوليدّا١تعرفة،14ّّا١تعرفة،

ّوٯتكنّأفّنوضحّعددّوترتيبّوتوزيعّاألسئلةّعلىّمتغَتاتّالدراسةّيفّاٞتداوؿّالتالية:ّ
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 يقتصاداال الذ كاءتوزيع األسئلة المتعلقة بيوضح : 9الجدول رقم 
 

 التأثير الحماية واألمن ةستراتيجياالاليقظة  يقتصاداال الذ كاء
10ّ03ّ03ّ عدد األسئلة
16ّّ-13ّ14ّّ-10ّّ11ّ-1 ترتيب األسئلة

 
 

 المعرفة بإدارةألسئلة المتعلقة توزيع ايوضح : 10الجدول رقم 
 

 تطبيق المعرفة توزيع المعرفة  تخزين المعرفة توليد المعرفة تشخيص المعرفة إدارة المعرفة
03ّ04ّ04ّ05ّ05ّ عدد األسئلة
37ّ-32ّ33-27ّ28-23ّ24-19ّ20-17 ترتيب األسئلة

ّ

بقياسّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّمنّخبلؿّاألسئلةّا١تتعلقةّّاالستبانةتضمنّاٞتزءّالثالثّمنّّالثالث: الجزء-3
أسئلة،ّيفّحُتّا١تدخل07ّّةّالتكلفةّا١تنخفضةّمتّتقياسوّمنّخبلؿّطرحّاستداممدخليها؛ّا١تدخلّاألوؿ،ّمدخلّ

أسئلة.ّوٯتكنّتوضيحّذلك07ّّكذلكّّمّتقياسوّمنّخبلؿّطرحتةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن،ّياستداممدخلّّالثاين
ّاه:أدن7ّيفّاٞتدوؿّرتقمّ

 توزيع األسئلة المتعلقة بالميزة التنافسية المستدامةيوضح : 11الجدول رقم 
 

 ة خلق قيمة مميزة للزبائناستداممدخل  ة التكلفة المنخفضةاستداممدخل  الميزة التنافسية المستدامة
07ّ07ّ عدد األسئلة
51ّ-44ّ45-38 ترتيب األسئلة

 

 حل تطوير أداة القياساالث: مر المطلب الث

 االستبانةأوال: تحضير 

ّّاانطبلتقًّ ّللدراسة ّالرئيسية ّا١تتغَتات ّيف ّوا١تعمق ّالدتقيق ّالنظري ّالبحث وا١تيزةّّسًتاتيجياالّالذّكاءّ–من
ّ،ّوكذاّالبحثّيفّا١تركباتّاألساسيةّا١تشكل٢ّتم،ّوبعدّضبطّاإلشكاليةّالرئيسيةّللدراسة،ّمت-التنافسيةّا١تستدامة

ّالدراساتّا١تيدانيةّ ّمراجعة ّوبعد ٢ّتا، ّالعاـ ّالذيّيعتربّاإلطار ّا١تتمثلّيفّ٪توذجّالدراسة ا٠تروجّهبيكلّالدراسة
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ّكبَتّمنّاالستبانةالقريبةّوذاتّالالةّبدراستناّىذه،ّوٖتديدّأداةّالدراسةّالرئيسيةّا١تتمثلةّيفّ ،ّمتّا٠تروجّبعدد
خبلؿّا١ترورّباإلجراءاتّا١تنهجيةّمنّ،ّّوأكثرّافقّوٮتدـّأىداؼّالدراسةأيهاّيتّوّاختياراألسئلة،ّاليتّكافّالبدّمنّ

ّتتكوفّمنّاألجراءّالرئيسيةّالتالية:ّباستمارة،ّمتّا٠تروجّاالستمارةالعلميةّلبناءّ
ّالغرضّمنّّ:المقدمة-1 ّّاالستبانةبغرضّتوضيحّأىداؼّأو ّبداية ّيف ّتقمنا بوضعّّاالستبانةلوحداتّا١تعاينة،

سؤاؿّحوؿّا١تقدمةّإضافةّّيتلوتقدّّ،عاينةّعلىّاإلجابةّبكلّصدؽّوأر٭تيةشجيعّوحداتّا١تمقدمة،ّمنّأجلّت
ّكلّفردّمنّاألفرادّاجمليبُتّعلىّاالستبانة ّ.وظيفة

،ّسًتاتيجياالّالذّكاء،ّمتّطرحّأسئلةّتتعلقّبالتغَتّا١تستقلّا١تتمثلّيفّاالستبانةيفّىذاّاٞتزءّمنّّاألول: الجزء-2
ة،ّاٟتمايةّواألمنّوكذلكّالتأثَت،ّسًتاتيجياالوا١تركباتّا١تشكلة٢ّتما،ّعلىّالنحوّالتارل؛ّاليقظةّٔتركبيوّالرئيسيُت،ّ

ي،ّأماّبالنسبةّإلدارةّا١تعرفة؛ّتوليدّا١تعرفة،ّتشخيصّا١تعرفة،ّٗتزينّا١تعرفة،ّتوزيعّا١تعرفةّتقتااداالّللذّكاءبالنسبةّ
ّوتطبيقها.ّ

متّطرحّأسئلةّحوؿّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّمنّخبلؿّمدخلّّستبانةااليفّاٞتزءّاألخَتّمنّالثاني:  الجزء-3
ّةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن.استدامومدخلّّا١تنخفضةةّالتكلفةّاستدام

بعدّٖتضَتّاالستبانةّيفّشكلهاّاألوذلّبالتشاورّمعّاألستاذّا١تشرؼّمتّتقدًنّاالستبانةّإذلّٚتلةّمنّاألساتذةّّّّّّ
ّاألكادٯتيُت ّوفقاًّوالباحثُت ّٖتكيمها ّأجل ّمن ٥ّتتلفة ّجامعات ّىذهّّّيف ّمثل ّيف ّا١تنهجية ّاإلجراءات ّتتطلبو ١تا

بتعديلّما٬ّتبّتعديلوّوتغيَتّماّيتطلبّذلك،ّوبعدىاّمتّتقدًنّاالستبانةّلبعضّا١تسؤولُتّيفّالدراسات،ّوذلكّ
يةّاإلجابةّعليها،ّْتكمّأفّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدوّمنّأجلّإبداءّأراءىمّحوؿّاألسئلةّا١تطروحةّومدىّإمكان

ّبعضّاألسئلةّالّتسمحّبعضّا١تؤسساتّباإلجابةّعليها،ّوسوؼّنتناوؿّىذهّا١ترحلةّواإلجراءاتّأكثرّتفايبلًّ
 يفّمرحلةّاختبارّالادؽّالظاىري.ّّ

 ثانـــيا: اختيار مقياس االستبانة

ّلسهولةّخداماست،ّمنّأكثرّا١تقاييسّ(Five Likert Scale)يعتربّمقياسّليكرتّا٠تماسيّ ًاّوذلكّنظرًا
ّ ّا٠تماسي ّليكرت ١ّتقياس ّووفقًا ّدرجاتو، ّوتوازف ّ(Five Likert Scale)فهمو ّا١تعاينة ّوحدات ّ٘تنح ٜتسةّ،

ّكماّىوّموضحّيفّاٞتدوؿّأدناه:ّاختيارات  لئلجابةّعلىّاألسئلةّأوّالعباراتّا١تطروحة،
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 تامقياس ليكر درجات يوضح : 12الجدول رقم 
 

 ال أتفق تماما ال أتفق أتفق إلى حد ما أتفق أتفق تماما
ّ(ّدرجة1)ّ(ّدرجة2)ّ(ّدرجات3)ّ(ّدرجات4)ّ(ّدرجات5)

 ثالـــثا: االختبارات الخاصة بأداة القياس

،ّللتأكدّاالختبارات،ّضرورةّإخضاعهاّجملموعةّمنّاالستبانةتقتضيّاإلجراءاتّا١تنهجيةّيفّٖتضَتّوإعدادّ
ّكانتّلبلستعماؿمديّصبلحيتهاّّمن ّمنّتقبلّوحداتّا١تعاينةّوالتحليل،ّوإذاّما ّكانتّمفهـو ،ّمنّحيثّماّإذا

ٟتاوؿّعلىّا١تعلوماتّاليتّهندؼّللحاوؿّعليها،ّمنّخبلؿّإجاباتّوحداتّا١تعاينةّوالتحليل،ّوأىمّتسمحّبا
ّهبما٫ّتا:ّاالستبانةّاختباريتمّّاختبارين

 اختبار الصدق الظاىري-1

منّخبلؿّاألسئلةّاليتّٖتتويهاّصاٟتةّلقياسّماّهتدؼّإذلّّاالستبانةقادّباختيارّالادؽّالتأكدّمنّأفّيّ
أيّاألسئلةّأوّالعباراتّاليتّٖتتويهاّاالستبانةّصاٟتةّللحاوؿّعلىّالبياناتّا١ترغوبّيفّاٟتاوؿّعليها،ّّ؛تقياسو

ذويّاالختااص،ّيفّإدارةّاألعماؿ،ّوكذلكّوألجلّذلكّمتّعرضّاالستبانةّعلىّٚتلةّمنّاألساتذةّواحملكمُتّ
(،02ّ)رتقمّوأٝتاءّاحملكمُتّمنّأساتذةّوإطاراتّمذكورةّيفّا١تلحقّّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدوبعضّاإلطاراتّيفّ

ّللعديدّمنّستجابوتقدّ٘تتّاال ّأوّاإلنقاص،ّأوّالتوضيحّوالشرحّّأراءة ّالتعديبلتّبالزيادة احملكمُت،ّومتّإجراء
ّأكثر ّالّواختيار، ّوالتحليل، ّا١تعاينة ّوحدات ّتفهمها ّواليت ّالبسيطة ّوالعبارات ّّواالبتعادكلمات ّاستعماؿعن

بدؿّذلكّلغةّوماطلحاتّتقريبةّومفهومةّمنّتقبلّوحداتّا١تعاينةّوالتحليل،ّّواستعماؿا١تاطلحاتّاألكادٯتية،ّ
ّأكادٯتيُت،ّاعتبارعلىّ التقربّومقابلةّبعضّمسؤورلّّكمإّتدرّاالشارةّإذلّأنوّوبعدّّأفّأغلبهمّمهنيُتّوليسوا

مؤسسيتّموبيليسّوأوريدوّواطبلعهمّعلىّاالستبانةّمتّإعبلمناّأفّبعضّاألسئلةّا١تطروحةّالّٯتكنّاإلجابةّعليهاّ
ّالنوعّمنّاألسئلةّتعتربّأسرارّبالنسبةّللمؤسستُتّوالّةّأخرياستبدا٢تاّبأسئلفإماّيتمّحذفهاّأـّ ،ّذلكّأفّىذا

عليوّتقمناّبإدخاؿّالتعديبلتّاليتّمتّإعبلمناّهبا،ّوٕتدرّاالشارةّّعّأطراؼّخارجية،ّوبناءًّناتقشتهاّمٔتّيسمحّبتاتاًّ
ّتقمناّ ّكانت٤ّتلّاعًتاضّمنّتقبلّمسؤورلّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدو،ّوإ٪تا ّاليت ّدلّنقمّْتذؼّاألسئلة إذلّأننا

ّ ّوتعترب ّالدراسة ّصميم ّيف ّدخل ّأهنا ّكوف ّمباشرة ّغَت ّبطريقة ّوصياغتها ّجبتعديلها ّمهمة ّٖتقيقّيدًّأسئلة ّيف ا
ةّالّتبُتّلناّأفّبعضّوحداتّا١تعاينةّا١تقاودّاالستماراتوبعدّمعاينةّتقبليةّلعمليةّتوزيعّّأىداؼّالدراسة،ّىذا
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ّّو ّالعربية، ّاللغة ّونظرإًّتيد ّالدراسة، ٤ّتلة ّا١تشرؼّوبعضّاإلطاراتّيفّا١تؤسسة ّاألستاذ ّمع ّالتشاور ّوبعد ّعليو
أفّأىمّاإلطاراتّاليتّنسعىّللحاوؿّعلىّّكربّعدد٦ّتكنّمنّإطاراتّالشركةّوخاوصاًّلرغبتناّيفّالوصوؿّإذلّأ

ّعلىّ ّمنّعندىا ّّاعتبارا١تعلومة ّمباشرة ّعبلتقة ّعلى ّيدخلّيفّنشاطهمّّوانشغاؿأهنم ّوموضوعّالدراسة يومي،
ة،ّحيثّأخذناّالنسخةّالنهائيةّمنّاللغةّالعربيةّإذلّاللغتُتّاإل٧تليزيةّوالفرنسيّاالستمارةعتاد،ّتقررناّترٚتةّاليوميّا١ت
ّكماّىيّّواختبارالادؽّالظاىريّّالختباروبعدماّأخضعناىاّّلبلستمارة الثبات،ّوتقمناّبًتٚتتهاّإذلّاللغةّاإل٧تليزية

ّاللغةّاإل٧تليزيةّ(،ّوبعدّذلكّأخضعناىاّللتدتقيقّاللغويّعند٣ّتموعةّمنّا١تختاُتّيف03موضحةّيفّا١تلحقّرتقمّ)
(،ّوكذلكّتقمناّبنفسّالعملّبالًتٚتةّللغةّالفرنسية04ّلغويُتّللغةّاإل٧تليزيةّمبينةّيفّا١تلحقّرتقمّ)قُتّالوتقائمةّا١تدتق

ّ ّالفرنسية ّ)ّلبلستبانةوالنسخة ّرتقم ّا١تلحق ّيف ّاللغة05ّموضحة ّيف ّمدتققُت ّعلى ّبعرضها ّتقمنا ّذلك ّوبعد ،)
ّ ّوتقائمة ّيفّا١تلحقّرتقمّ)ّا١تدتققُتالفرنسية، ّموضحة ّالفرنسية ّوهب06للغة ،)ّ ّأصبحّبُتّأيدينا واحدةّّاستمارةذا

ّالاحيحةّ ّا١تعلومة ّعلى ّواٟتاوؿ ّا١تعلومة ّإيااؿ ّتسهيل ّهبدؼ ّوالفرنسية، ّاإل٧تليزية ّالعربية، ّلغات؛ بثبلث
ّوالدتقيقة،ّٔتاّيابّيفّٖتقيقّاألىداؼّالعلميةّللدراسة.ّ

 اختبار الثبات-2

ذيّسوؼّتوزعّعليوّلوحداتّا١تعاينة،ّالبدّأفّمنهجياًّتقبلّأفّيتمّاعتمادّاالستبانةّيفّشكلهاّالنهائيّال
يتمّاخضاعهاّالختبارّالثبات،ّويقادّباختبارّالثباتّىوّأفّتكوفّاألسئلةّاليتّتتضمنهاّاالستبانةّتقادرةّعلىّ

،ّأيّأنوّدلّمتّتوزيعّنفسّاالستبانةّعلىّنفسّاألشخاصّبعدّفًتةّزمنيةّمعينةّتكوفّإعطاءّإجاباتّثابتةّنسبياًّ
ّكانتّوحداتّا١تعاينةّتفهمّاألسئلةّمثلّماّيريدىاّالباحثّأوّطارحّالسؤاؿّنفسّاإلجابا ّكماّتعربّعنّماّإذا ت،

ّبتوزيعّستةّاستباناتّيفّمؤسسةّموبيليسّمتّاستعادتّأربعةّمنها،ّيفّحُتّمتّأـّال ،ّوللتحققّمنّذلكّتقمنا
ّكلها،ّمتّتفريغّوٖتليلّالنتائتوزيعّ جّاحملالّعليهاّمنّالعشرّاستبانات،ّعنّستةّيفّمؤسسةّأوريدوّومتّاستعادهتا

ّ ّبرنامج ّألفاSPSSّّطريق ّمعامل ّباستعماؿ ّألفا-ومن ّمعامل ّتقيمة ّعلى ّٖتالنا ّل-كرونباخ، لذّكاءّكرونباخ
ّّسًتاتيجياال ّبػ: ّألفا0,93يقدر ّمعامل ّتقيمة ّكانت ّحُت ّيف ّبػ:ّ-، ّتقدر ّا١تستدامة ّالتنافسية ّللميزة كرونباخ

ّيفّا١تل،8151ّّ, ّموضح ّىو 17ّّحقّرتقمّكما 18ّوا١تلحقّرتقم ّىيّ، ّاحاائيًا ّا١تقبولة ّالنسبة ّأف وعلىّاعتبار
ّاٟتاوؿّعلى61%ّ ّمنّخبل٢تا ّوٯتكن ّللقياس ّصاٟتة ّاالستبانة ّوبالتارل ّمقبولتُت، ّكبلّالقيمتُت ّفإف بياناتّ،

ّموثوتقةّوصحيحة.

ّ
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 ئية، أساليب المعالجة اإلحصارابـــــعا: إجراءات توزيع االستبانة وجمع البيانات

 . إجراءات توزيع االستبانة وجمع البيانات 1

ّللشروطّالضروريةّمنّالتأكدّمنّصدتقهاّ بعدّمرورّاالستمارةّباإلجراءاتّا١تنهجيةّالعلمية،ّواستيفائها
ّباللغاتّالثبلثّعلىّوحداتّا١تعاينةّيفّا١تؤسستُت،ّحيثّبدأناّ ّالنهائيةّلبلستمارة ّتوزيعّالنسخة وثباهتا،ّتقمنا

48ّ،ّمنهاّاستبانة51ّو،ّأينّمتّؤتساعدةّمديرّالقسمّالتجاريّيفّمؤسسةّأوريدوّتوزيعّإٚتارلّٔتؤسسةّأوريد
ّمديرّّاستبانة ّبالسيد ّمرورّشهرينّومنّخبلؿّاالتااؿّالدائم ّوبعد ّاإل٧تليزية، ّنسختُتّباللغة ّو ّالعربية باللغة

ّكافّيتابعّبافةّمستمرةّوحداتّا١تعاينة،ّاستلمناّالقسمّالتجاري استبانةّمت51ّّاستبانةّمنّإٚتارل41ّّ،ّالذي
ّّاستبانة51ّكذلكّّّتوزيعهاّيفّمؤسسةّأوريدو.ّأماّيفّمؤسسةّموبيليسّؤتساعدةّالسيدّمديرّالتكوينّمتّتوزيع

ّ ّالتكوينّمت ّمدير ّالسيد ّوبالتنسيقّمع ّأشهر ّأربعة ّمرور ّوبعد ّالفرنسية، ّباللغة ّمن43ّّاسًتجاعّكلها استبانة
ّكبلّا١تؤسستُتّىناؾّبعضّوحداتّا١تعاينةّمنّدلّيرجعواّاستبانةّمتّت51ّإٚتارلّ وزيعهاّيفّمؤسسةّموبيليس.ّمن

لناّاالستبانةّاليتّمتّتسليمها٢ّتم،ّوىناؾّمنّدل٬ّتبّعلىّبعضّاألسئلةّوىناؾّمنّأجابّبطريقةّعشوائية،ّوبعدّ
عضّاالستبانات،ّتوجبّعليناّا١تنهجيةّلبعضّاٟتاالتّاليتّواجهتناّيفّبالتشاورّمعّبعضّاألساتذةّيفّا١تعاٞتةّ

معاٞتةّىذهّاٟتاالتّبطرؽ٥ّتتلفةّمنهاّماّمتّاستبعادىاّألهناّالّتالحّللدراسةّومنهاّماّمتّمعاٞتتهاّمنّأساليبّ
استبانةّمنّمؤسسةّموبيليس37ّّٚاستبانةّمنّمؤسسةّأوريدوّصاٟتةّللدراسة،35ّّلناّّبقيمنهجيةّمعينة،ّوعليوّ

ّ.صاٟتةّللدراسة

 لمعالجة اإلحصائيةأساليب ا.2ّ

أساليبّا١تعاٞتةّاإلحاائيةّتتباينّمنّدراسةّإذلّأخرىّحسبّنوعّالدراسةّوأىدافها،ّوانطبلتقًاّمنّنوعّ
ّالبياناتّ ّٖتليل ّحزمة ّأو ّمنظومة ّعلى ّىذه ّدراستنا ّيف ّاعتمدنا ّٖتقيقها ّإذل ّنسعى ّاليت ّواألىداؼ الدراسة

(ّ ّاالجتماعية ّالعلـو ّيف ّبفضلSPSSاإلحاائية ّاليت ّاإلحاائيةّ(، ّوا١تقاييس ّاٞتداوؿ ّأنواع ّكل ّاستخراج ّمت ها
ّا١تناسبة٢ّتذهّالدراسة،ّوا١تتمثلةّأساًساّفيماّيلي:

ّفهمتّّالثبات: - ّالدراسة ّوحدات ّأجل ّمن ّالتأكد ّأجل ّمن ّكرونباخ، ّألفا ّمعامل ّباستعماؿ وذلك
 الدراسة.األسئلةّا١تطروحةّوفقّماّيقادىاّالباحث،ّومتّذلكّمنّأخذّعشرّوحداتّمن٣ّتتمعّ
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ّالّالمتوسط الحسابي: ّمكونات ّمستوى ّبشأف ّالقرار ّأخذ ّاالبغية ّالتنافسيةّّسًتاتيجيذّكاء وا١تيزة
(ّ ّبػ ّبا١تتوسطّالفرضيّا١تقدر ّمتوسطّإجاباتّالوحداتّومقارنتها ّالبدّمنّمعرفة ّألفّالتنقيط03ّا١تستدامة، )

 (.05(ّإذلّ)11يًتاوحّمنّ)

ّمدّاالنحراف المعياري: - ّمعرفة ّأجل ّمستوىّمن ّعلى ّالدراسة ٤ّتل ّا١تؤسستُت ّبُت ّفروؽ ّوجود ى
 متغَتاتّالدراسةّومكوناهتا.

ّيفّّ:Test-T sur échantillon uniqueّاختبار  - ّإحاائية ّداللة ّوجود ّمدى ّمن ّالتأكد ّأجل من
 إجاباتّوحداتّمعاينةّحوؿّبنودّاالستبانة.

ّكلّمتغَتّعلىّحدوذلكّلقياسّأثر٣ّتموعةّمنّا١تتغَتاتّّمعامل االنحدار المتعدد: - يفّّاا١تستقلةّأو
 متغَتّتابعّواحد.

ّوذلكّلقياسّأثرّمتغَتّواحدّعلىّمتغَتّمستقل.ّّمعامل االنحدار الخطي األحادي:ّ -
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 المبحث الثالث: عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية

ّال ّاالستبانات ّواستبعاد ّالدراسة ّوحدات ّعلى ّا١توزعة ّاالستبانات ّاسًتجاع ّصاٟتةّبعد ّغَت ّتعترب ّال يت
ّومعاٞتتهاّوٖتليهاّبعدّذلكّلنتحالّالنتائجّالتالية.، SPSSللدراسةّتقمناّبتفريغهاّيفّبرنامجّ

 المطلب األول: عرض وتحليل بيانات الجزء األول

ومكوناهتاّّسًتاتيجياالّيتضمنّاٞتزءّاألوؿّمنّاالستبانةّا١تستعملةّيفّالدراسةّا١تتغَتّا١تستقلّوىوّالذّكاء
الرئيسيةّوالفرعية،ّبعدّتفريغّالبياناتّا١تتحالّعليهاّٖتالناّعلىّالنتائجّالتاليةّاليتّنوردىاّيفّشكلّجداوؿ،ّ

ّ.سًتاتيجياالّٯتثلّكلّجدوؿّمركبّفرعيّمنّمركباتّالذّكاء
 ة.ستراتيجييقظة اال: يوضح الفروق في اعتماد مؤسستي موبيليس وأوريدو لنظام لل13الجدول رقم 

 
 اٌمشاس ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ د االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌسغبثٟ اٌّؤعغخ اٌجٕذ

ثشىً ِغزّش اٌزغ١شاد  رٛلغأ

اٌّغزمج١ٍخ راد األثش ػٍٝ 

 اٌششوخ.

 1,03151 4,2632 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 3,233-
 35504, 4,8571 أٚس٠ذٚ

ٌششوخ ث١ئخ األػّبي رزبثغ ا

ثشىً ِغزّش، ٚرغؼٝ 

 العزغالٌٙب ثشىً خ١ذ.

 83658, 4,0526 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 4,790-
 40584, 4,8000 أٚس٠ذٚ

رغزف١ذ اٌششوخ ِٓ اٌزغ١شاد 

اٌج١ئ١خ )الزصبد٠خ، لب١ٔٛٔخ، 

اخزّبػ١خ، د٠ّغشاف١خ( ثشىً 

 خ١ذ.

 72743, 4,1053 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 5,838-
 32280, 4,8857 أٚس٠ذٚ

ال رٛاخٗ اٌششوخ أٞ صؼٛثخ 

فٟ اٌزؼبًِ ِغ رغ١شاد ث١ئخ 

األػّبي ػٍٝ ِخزٍف 

 األصؼذح.

 1,08527 4,1053 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 4,089-
 32280, 4,8857 أٚس٠ذٚ

ٍٝ ِصبدس رؼزّذ اٌششوخ ػ

اٌّؼٍِٛبد غ١ش اٌشع١ّخ 

 ٌزٛف١ش اٌّؼٍِٛبد اٌذل١مخ.

 77661, 3,7895 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 5,550-
 73106, 4,7714 أٚس٠ذٚ

رزبثغ اٌششوخ اٌزغ١شاد فٟ ث١ئخ 

األػّبي ٚرزى١ف ِؼٙب ثغشػخ 

 ٚفٟ اٌٛلذ إٌّبعت.

 86335, 3,8947 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 5,428-
 42604, 4,7714 أٚس٠ذٚ

رٍّه اٌششوخ ِٛظف١ٓ 

ِخزص١ٓ ٌزٛف١ش ِؼٍِٛبد 

 شبٍِخ ػٓ خٛأت ػ١ٍّبرٙب.

 72743, 4,1053 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 5,838-
 32280, 4,8857 أٚس٠ذٚ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 7,761- 72743, 3,8947 ِٛث١ٍ١ظرٍّه اٌششوخ ِؼشفخ زٛي 
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زغؼ١ش٠خ بد اٌعزشار١د١اال

 اٌّؼزّذح ِٓ لجً إٌّبفغ١ٓ.
 28403, 4,9143 أٚس٠ذٚ

وً ِب ٠دشٞ ِٓ رطٛس فٟ 

اٌؼبٌُ فٟ لطبع ػٍّٕب رأخزٖ 

 اٌششوخ ثؼ١ٓ االػزجبس.

 82631, 3,5789 ِٛث١ٍ١ظ

 ٚس٠ذٚ(رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أ 0.00 9,415-
 23550, 4,9429 أٚس٠ذٚ

رٍّه اٌششوخ ِٓ اٌخجشاد 

ٚاالِىب١ٔبد ِب ٠غّر ٌٟ 

ثبٌزؼبًِ ِغ اٌزغ١شاد 

 اٌّغزمج١ٍخ.

 64889, 3,8947 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 7,409-
 38239, 4,8286 أٚس٠ذٚ

 خعزشار١د١اال ا١ٌمظخ
 45802, 3,9684 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.11 10,522-
 20342, 4,8543 أٚس٠ذٚ

ّ(.0.05(ّومستوىّا٠تطأّ)71*ّيتمّاٗتاذّالقرارّبشأفّداللةّالنتائجّعندّدرجاتّاٟتريةّ)
 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

ّ

ّ ّخبلؿ ّمن ّ)ّاٞتدوؿنبلحظ ّلليقظة (13رتقم ّاٟتسايب ّا١تتوسط ١ّتؤسسةّّةسًتاتيجياالّأف ّعامة بافة
ّبػ) ّ)4,85أوريدوّيقدر ّبا٨تراؼّمعياريّتقدره ّموبيليسّا١تقدر200ّ,( ّوىوّأكربّمنّا١تتوسطّاٟتسايب١ّتؤسسة )

ّةسًتاتيجياال(،ّوىوّماّيعٍتّأنوّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحاائيةّيفّاليقظة45ّ,(ّبا٨تراؼّمعياريّتقدرهّ)3,96بػ)
ّلااحلّمؤسسةّأوريدو.ّ،يسبُتّمؤسسيتّأوريدوّوموبيل

ّبػ) ّا١تقدرة ّاحملسوبة ّ"ت" ّيؤكدّذلكّىيّتقيمة ّ)10,522-وما ّعندّدرجاتّاٟترية ّوىيّدالة )71ّ)
ّ(.0.00(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)0.05ومستوىّا٠تطأّ)

ّاحملورّ)اليقظةّ ّكلّبنودّىذا ّكانتّا١تتوسطاتّاٟتسابيةّةسًتاتيجياالونفسّالنتيجةُّسجلتّيف (ّْتيث
ريدوّأكربّمنّا١تتوسطّاٟتسايب١ّتؤسسةّموبيليسّوبالتارلُّسجلتّفيهاّالفروؽّلااحل١ّتؤسسةّأوريدو،١ّتؤسسةّأّو

(ّومستوى71ّ(ّوكلهاّدالةّعندّدرجاتّاٟتريةّ)3,23-(ّإذلّ)9,41-إذّتراوحتّتقيمّ"ت"ّاحملسوبة٢ّتاّمنّ)
ّ(.0.00(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)0.05ا٠تطأّ)

ّلليقظةّوعليوّٯتكنّالقوؿّأنوّتوجدّفروؽّ ومؤسسةّّسموبيلي،ّبُتّمؤسسةّةسًتاتيجيااليفّاعتمادّنظاـ
ّالتفوؽ١ّتؤسسةّأوريدوّعلىّحسابّمؤسسةّموبيليسّأساساًّأوريدوّلااحلّمؤسسةّأوريدو،ّ وٯتكنّتفسَتّىذا

ّكأخرّمتعامل ّلكوفّأفّمؤسسةّأوريدوّمؤسسةّأجنبيةّعلىّالبيئةّالتنافسيةّاحملليةّوكذلكّدخو٢تاّالسوؽّاحمللية
ّكسبّمعلوماتّوتقاعدةّبياناتّ جعلهاّتبذؿّجهودّمضاعفةّيفّسبيلّتدارؾّتأخرىاّلدخوؿّالسوؽّومنّأجل
ّكماّأفّالتجربةّالعا١تيةّاليتّاكتسبتهاّمؤسسةّأوريدوّاألـّيفّالسوؽّالعا١تيةّيفّمنّخبلؿّ تقويةّحوؿّالسوؽّاحمللية،
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كماّأفّاسنادّأىمّا١تناصبّالعلياّيفّمؤسسةّأوريدوّنشاطهاّيفّالعديدّمنّالدوؿّجعلهاّأكثرّاحًتافيةّوتنافسية،ّّ
اٞتزائر،١ّتسَتينّأجانبّذويّٕتربةّيفّمناطق٥ّتتلفةّمنّالعادل؛ّتتميزّبأهناّأكثرّتنافسيةّوأكثرّسرعةّيفّالتطورّ
ّكاف٢ّتاّتأثَتّمباشرّعلىّالنتائجّاحملققةّمنّتقبلّمؤسسةّأوريدوّاٞتزائر؛ّىذاّمنّجهة،ّومنّجهةّأخرّّ والتغَت،
ّكبَتّيفّاكسابّا١تؤسسةّأكربّحاةّسوتقية،ّوكماّأفّّ ّكأوؿّمتعاملّدور كافّلدخوؿّمؤسسةّموبيليسّالسوؽ
ّمهمّيفّاكسابّ ّالعاملّدور ّكاف٢ّتذا ٤ّتلية؛ ّاتقتاادية ّتنشطّيفّبيئة ّعمومية ّموبيليسّمؤسسة كوفّمؤسسة

عمومي١ّتؤسسةّموبيليس٬ّتعلّا١تؤسسةّنوعّمنّالشعورّبأر٭تةّحوؿّحاتهاّالسوتقية،ّضفّإذلّذلكّأفّالطابعّال
ٖتديدّماَتىاّليسّبيدّحىتّا١تديرّالعاـ٢ّتا،ّبلّإذلّحدّمدىّللتوجهاتّاالتقتااديةّالعامةّللهيئاتّاٟتكوميةّ
ّكلّىذاّٯتكنّأفّنقوؿّأنوّأكسبّمؤسسةّموبيليسّنوعّمنّالطمأنينةّمنّضرورةّوجودّنظاـّ ا١تشرؼّعليها،

ّنافسة.أتقوىّمنّا١تؤسساتّا١تّةاسًتاتيجييقظةّ

 : يوضح الفروق في اعتماد مؤسستي موبيليس وأوريدو لنظام للحماية واألمن.14الجدول رقم 
 

 اٌمشاس ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ د االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌسغبثٟ اٌّؤعغخ اٌجٕذ

ٌٍششوخ ٔظبَ ٌٍسّب٠خ ِٓ 

 ِخزٍف اٌزٙذ٠ذاد اٌذاخ١ٍخ.

 80891, 3,6842 ِٛث١ٍ١ظ
 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 7,903-

 35504, 4,8571 أٚس٠ذٚ

ٌٍششوخ ٔظبَ ٌٍسّب٠خ ِٓ 

 ِخزٍف اٌزٙذ٠ذاد اٌخبسخ١خ.

 80891, 3,6842 ِٛث١ٍ١ظ
 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 7,903-

 35504, 4,8571 أٚس٠ذٚ

اٌّؼٍِٛبد أٚ اٌّؼشفخ اٌزٟ 

اٌششوخ ِس١ّخ ثشىً رّزٍىٙب 

 وبفٟ.

 76182, 3,5263 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 9,775-
 32280, 4,8857 أٚس٠ذٚ

 ٚاألِٓ اٌسّب٠خ
 53575, 3,6316 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 11,873-
 31519, 4,8667 أٚس٠ذٚ

ّ(.0.05(ّومستوىّا٠تطأّ)71نتائجّعندّدرجاتّاٟتريةّ)*ّيتمّاٗتاذّالقرارّبشأفّداللةّال

SPSSّالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 
ّ

لنظاـّاٟتمايةّواألمنّبافةّعامة١ّتؤسسةّأوريدوّّأفّا١تتوسطّاٟتسايب(14ّرتقمّ)نبلحظّمنّخبلؿّاٞتدوؿّ
(3,63ّقدرّبػ)١تؤسسةّموبيليسّا١تتوسطّاٟتسايبّا١تأكربّمنّ(ّوىو311ّ,(ّبا٨تراؼّمعياريّتقدرهّ)4,86يقدرّبػ)

(ّ ّيعٍتّأ (531,با٨تراؼّمعياريّتقدره نوّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحاائيةّيفّنظاـّاٟتمايةّواألمنّبُتّوىوّما
ّ.مؤسسيتّأوريدوّوموبيليس،ّلااحلّمؤسسةّأوريدو

(ّومستوى71ّجاتّاٟتريةّ)(ّوىيّدالةّعندّدّر11,873-وماّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ"ت"ّاحملسوبةّا١تقدرةّبػ)
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ا٠تطأّ)
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ّكانتّا١تتوسطاتّاٟتسابية١ّتؤسسةّ ّكلّبنود٤ّتورّنظاـّاٟتمايةّواألمن،ّْتيث ونفسّالنتيجةُّسجلتّيف
ّ ّمن ّأكرب ّأوريدو ّاٟتسايب ّإذّا١تتوسط ّأوريدو، ١ّتؤسسة ّلااحل ّالفروؽ ّفيها ُّسجلت ّوبالتارل ّموبيليس ١تؤسسة

ّاحملسوبةتّتراوح ّمنّّتقيمّ"ت" ّ)ّكلهاوّّ(7,903-)إذلّّ(9,775-)٢تا ّعندّدرجاتّاٟترية (ّومستوى71ّدالة
ّ.(1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ا٠تطأّ)

أنوّتوجدّفروؽّيفّاعتمادّنظاـّللحمايةّواألمن،ّبُتّمؤسسةّموبيليسّومؤسسةّأوريدوّٯتكنّالقوؿّّوعليو
ّك بلّا١تؤسستُتّخدميتُت،ّومنّطبيعةّا١تنتجاتّا٠تدميةّأهناّليس٢ّتاّوجودّلااحلّمؤسسةّأوريدو،ّعلىّاعتبارّأف

ّكبلّ ّوا١تعرفة؛ ّعلىّا١تعلومة ّا٠تدماتّتقوؿّأكثر ّبوّشكبل،ّضفّإذلّذلكّأهنا فزيائيّظاىريّٯتكنّأفّتتميز
٤تمياًّيفّحدّذاتو،ّوياعبّتقليده،ّوكماّسبقّوأفّأشرناّ فإفّمؤسسةّىاتُتّا٠تاصيتُتّٕتعبلفّمنّا٠تدمةّمنتجاًّ

ّكأساسّلتحقيقّ٘تيزىاّعلىّا١تنافسُتّيفّالقطاع،ّوكوفّأفّ أوريدوّتعتمدّأوّتدمجّعاملّالتكنولوجياّيفّخدماهتا
ّكبَتة،ّفإفّذلك٬ّتعلّمنّخدماهتا٤ّتميةّأكثرّمنّا١تؤسساتّاليتّتعتمدّ التكنولوجياّتعتمدّعلىّا١تعرفةّبافة

ّكافّاد ماجّواستعماؿّعاملّا١تعرفةّيفّتقدًنّا٠تدماتّأـّا١تنتجاتّعلىّا١تعرفةّبافةّأتقل،ّأيّأنوّعلىّمقدارّما
ّخدماتّمؤسسةّ ّبو ّتتميز ّما ّوىذا ّالتقليد، ّمنّامكانية ّأكثر ٤ّتميًا ّا١تنتوجّعمومًا ّأو ّكانتّا٠تدمة ّما مقدار
أوريدو،ّعلىّعكسّمؤسسةّموبيليسّاليتّالّتعتمدّعاملّالتكنولوجيا،ّأوّمادرّيعتمدّعلىّا١تعرفةّيفّتقدًنّ

ّخدماهتا.ّ
 : يوضح الفروق في اعتماد مؤسستي موبيليس وأوريدو لنظام للتأثير.15الجدول رقم 

 اٌمشاس ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ د االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌسغبثٟ اٌّؤعغخ اٌجٕذ

رغؼٝ اٌششوخ إٌٝ اٌزأث١ش ػٍٝ 

ث١ئخ اٌؼًّ ثّب ٠ؤدٞ إٌٝ 

 .رسم١ك أ٘ذافٙب

 84335, 3,7895 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 6,196-
 42604, 4,7714 أٚس٠ذٚ

رشرفغ أسثبذ اٌششوخ ثؼذ وً 

 ػ١ٍّخ إشٙبس خذ٠ذ.

 94214, 3,6316 ِٛث١ٍ١ظ
 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 7,234-

 35504, 4,8571 أٚس٠ذٚ

رٛاخٗ اٌششوخ اٌخذِبد 

ذح ِٓ لجً إٌّبفغ١ٓ اٌدذ٠

 ثخذِبد ِّبثٍخ أزغٓ ِٕٙب.

 80891, 3,6842 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 7,350-
 40584, 4,8000 أٚس٠ذٚ

 اٌزأث١ش
 56838, 3,7018 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 10,096-
 32626, 4,8095 أٚس٠ذٚ

ّ(.0.05(ّومستوىّا٠تطأّ)71بشأفّداللةّالنتائجّعندّدرجاتّاٟتريةّ)ّ*ّيتمّاٗتاذّالقرار
SPSSّالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

يقدرّلنظاـّالتأثَتّبافةّعامة١ّتؤسسةّأوريدوّأفّا١تتوسطّاٟتسايبّ(15ّرتقمّ)نبلحظّمنّخبلؿّاٞتدوؿّ
(ّبا٨تراؼ3,7ّقدرّبػ)١تؤسسةّموبيليسّا١تا١تتوسطّاٟتسايبّمنّّأكرب(ّوىو321ّ,(ّبا٨تراؼّمعياريّتقدرهّ)4,80بػ)
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نوّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحاائيةّيفّاعتمادّنظاـّللتأثَتّبُتّمؤسسيتّأوريدوّ(،ّوىوّماّيعٍتّأ56,)معياريّتقدرهّ
ّ.وموبيليس،ّلااحلّمؤسسةّأوريدو

(ّومستوى71ّندّدرجاتّاٟتريةّ)(ّوىيّدالةّع10,096-وماّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ"ت"ّاحملسوبةّا١تقدرةّبػ)
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ا٠تطأّ)

ّكانتّا١تتوسطاتّاٟتسابية١ّتؤسسةّأوريدوّأكربّمنّ ّكلّبنود٤ّتورّالتأثَتّْتيث ونفسّالنتيجةُّسجلتّيف
ّتراوحتّا١تتوسطّاٟتسايبّ ّإذ ّأوريدو، ّالفروؽّلااحل١ّتؤسسة ّموبيليسّوبالتارلُّسجلتّفيها "ّتقيمّ"ت١تؤسسة

(ّٔتستوى1.15ّ(ّومستوىّا٠تطأّ)71دالةّعندّدرجاتّاٟتريةّ)ّكلهاوّّ(6,196-)إذلّّ(7,350-)٢تاّمنّّاحملسوبة
ّ.(1.11داللةّتقدرةّ)
توجدّفروؽّيفّاعتمادّنظاـّللتأثَت،ّبُتّمؤسسةّموبيليسّومؤسسةّأوريدوّلااحلّّإنوٯتكنّالقوؿّّوعليو

ليتّتستعملهاّمؤسساتّتقطاعّاالتااالتّللتأثَتّيفّا١تنافسةّيفّمؤسسةّأوريدو،ّيعتربّاالشهارّمنّأىمّالوسائلّا
ّإشهارّ ّعملية ّكل ّبعد ّالشركة ّأرباح ّ"ترتفع ّبند ّأف ّا١تطروحة ّاألسئلة ّمتوسطات ّخبلؿ ّمن ّويبلحظ القطاع،
جديد."،ّحققّأكربّمتوسطّحسايبّبُتّالبنودّاألخرىّيفّمؤسسةّأوريدواّومقارنةّمعّا١تتوسطّاٟتسايبّلنفسّ

ّيف ّّالبند ّبػ: ّتقدر ّموبيليس ّهبا4,85ّمؤسسة ّتتميز ّاليت ّا١تتنوعة ّاالشهارية ّالعمليات ّتقوة ّعلى ّيؤكد ّما ّوىذا ،
ّمؤسسةّأوريدو،ّمقارنةّبا١تؤسساتّاألخرىّالناشطةّيفّالقطاع.

 قتصادي.: يوضح الفروق في اعتماد مؤسستي موبيليس وأوريدو لنظام الذ كاء اال16الجدول رقم 
 اٌمشاس ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ د االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌسغبثٟ اٌّؤعغخ اٌّسٛس

 خعزشار١د١اال ا١ٌمظخ
 45802, 3,9684 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 10,522-
 20342, 4,8543 أٚس٠ذٚ

 ٚاألِٓ اٌسّب٠خ
 53575, 3,6316 ِٛث١ٍ١ظ

 ٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(رٛخذ فش 0.00 11,873-
 31519, 4,8667 أٚس٠ذٚ

 اٌزأث١ش
 56838, 3,7018 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 10,096-
 32626, 4,8095 أٚس٠ذٚ

وبء  االلزصبدٞ اٌز 
 41967, 3,8553 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 13,031-
 17102, 4,8482 أٚس٠ذٚ

 (.1.15( ِٚغزٜٛ اٌخطأ )71* ٠زُ ارخبر اٌمشاس ثشأْ دالٌخ إٌزبئح ػٕذ دسخبد اٌسش٠خ )

SPSSّالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

ّاالتقتااديّيفّمؤسسيتّموبيليسّ ّالذّكاء ّلنظاـ ّكشفّالفوارؽّبُتّا١تكوناتّالفرعية ّإذل ّتطرتقنا بعدما
ّكل٤ّتورّعلى ّالفارؽ،ّّوأوريدو ّىذا ّنشأ ّتفايلية،ّمنّأجلّفهمّدتقيقّوتقريب١ّتادرّالفارؽّو٦تا حدىّبافة

نتناوؿّاألفّاحملاورّبافةّعامة،ّلنخرجّبكشفّالفارؽّيفّاعتمادّنظاـّالذّكاءّاالتقتااديّبافةّعامة،ّوكماّىوّ
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(4,84ّريدوّيقدرّبػ)أفّا١تتوسطّاٟتسايبّللذّكاءّاالتقتااديّبافةّعامة١ّتؤسسةّأّو (16رتقمّ)ّاٞتدوؿمبُتّيفّ
(ّبا٨تراؼّمعياري3,85ّ(ّوىوّأكربّمنّا١تتوسطّاٟتسايب١ّتؤسسةّموبيليسّا١تقدرّبػ)171,با٨تراؼّمعياريّتقدرهّ)

(،ّوىوّماّيعٍتّأنوّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحاائيةّيفّاعتمادّنظاـّللذّكاءّاالتقتااديّبُتّمؤسسيت41ّ,تقدرهّ)
ّ.لااحلّمؤسسةّأوريدوّ،أوريدوّّوموبيليس

ّبػ) ّا١تقدرة ّاحملسوبة ّ"ت" ّتقيمة ّىي ّذلك ّيؤكد ّ)13,031-وما ّاٟترية ّدرجات ّعند ّدالة ّوىي )71ّ)
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ومستوىّا٠تطأّ)

ّا١تتوسطاتّ ّكانت ّْتيث ّاالتقتاادي؛ ّللذّكاء ّا١تشكلة ّاحملاور ّمن ٤ّتور ّكل ّيف ُّسجلت ّالنتيجة ونفس
وسطّاٟتسايب١ّتؤسسةّموبيليسّوبالتارلُّسجلتّفيهاّالفروؽّلااحل١ّتؤسسةّاٟتسابية١ّتؤسسةّأوريدوّأكربّمنّا١تت

(ّ ّمن ٢ّتا ّاحملسوبة ّ"ت" ّتقيم ّتراوحت ّإذ ّ)11,873-أوريدو، ّإذل ّاٟترية10,096ّ-( ّدرجات ّعند ّدالة ّوكلها )
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15(ّومستوىّا٠تطأّ)71)

ومؤسسةّّسموبيلياـّللذّكاءّاالتقتاادي،ّبُتّمؤسسةّوّتوجدّفروؽّيفّاعتمادّنظوعليوّٯتكنّالقوؿّأنّّ
ّأوريدوّلااحلّمؤسسةّأوريدو.

 : يوضح الفروق في اعتماد مؤسستي موبيليس وأوريدو لمنظومة لتشخيص المعرفة.17الجدول رقم 
 اٌمشاس ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ د االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌسغبثٟ اٌّؤعغخ اٌجٕذ

٠زُ رشخ١ص اٌّؼشفخ ِٓ لجً اٌخجشاء 

 ٚإطبساد اٌششوخ ثصفخ ِغزّشح.

 72743, 3,8947 ِٛث١ٍ١ظ
-6,214 0.00 

رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 42604, 4,7714 أٚس٠ذٚ

رؼشف اٌششوخ خ١ًذا زدُ ٚو١ّخ اٌّؼشفخ 

 اٌزٟ رسزبخٙب وً ٚظ١فخ فٟ اٌششوخ.

 72743, 3,8947 ِٛث١ٍ١ظ
-6,489 0.00 

رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 40584, 4,8000 أٚس٠ذٚ

ٌزدذ٠ذ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼشفخ  ٕ٘بن ػ١ٍّبد

 داخً اٌششوخ ثصفخ ِغزّشح.

 82286, 3,8421 ِٛث١ٍ١ظ
-5,751 0.00 

رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 44344, 4,7429 أٚس٠ذٚ

 اٌّؼشفخ رشخ١ص
 44127, 3,8772 ِٛث١ٍ١ظ

-9,728 0.00 
رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 33108, 4,7714 أٚس٠ذٚ

ّ(.0.05(ّومستوىّا٠تطأّ)71*ّيتمّاٗتاذّالقرارّبشأفّداللةّالنتائجّعندّدرجاتّاٟتريةّ)
 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

ّ

يبّلتشخيصّا١تعرفةّبافةّعامة١ّتؤسسةّأوريدوّأفّا١تتوسطّاٟتسا (17رتقمّ)ّاٞتدوؿنبلحظّمنّخبلؿّ
(3,87ّ(ّوىوّأكربّمنّا١تتوسطّاٟتسايب١ّتؤسسةّموبيليسّا١تقدرّبػ)331,(ّبا٨تراؼّمعياريّتقدرهّ)4,77يقدرّبػ)
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اعتمادّمنظومةّلتشخيصّّ(،ّوىوّماّيعٍتّأنوّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحاائيةّيف441,با٨تراؼّمعياريّتقدرهّ)
ّلااحلّمؤسسةّأوريدو.ّ،أوريدوّوموبيليسّبُتّمؤسسيتا١تعرفةّ

(ّومستوى71ّ(ّوىيّدالةّعندّدرجاتّاٟتريةّ)9,728-وماّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ"ت"ّاحملسوبةّا١تقدرةّبػ)
ّ(.1.11داللةّتقدرةّ)ّعزٜٛ(ّمب1.15ا٠تطأّ)

ّاٟتسابية ّا١تتوسطات ّكانت ّْتيث ّا١تعرفة ّتشخيص ّحملور ّا١تكونة ّالبنود ّكل ّيف ُّسجلت ّالنتيجة ّونفس
١تؤسسةّأوريدوّأكربّمنّا١تتوسطّاٟتسايب١ّتؤسسةّموبيليسّوبالتارلُّسجلتّفيهاّالفروؽّلااحل١ّتؤسسةّأوريدو،ّ

(ّومستوى71ّ(ّوكلهاّدالةّعندّدرجاتّاٟتريةّ)5,751-(ّإذلّ)6,489-إذّتراوحتّتقيمّ"ت"ّاحملسوبة٢ّتاّمنّ)
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ا٠تطأّ)

ومؤسسةّّسموبيليوّتوجدّفروؽّيفّاعتمادّمنظومةّلتشخيصّا١تعرفة،ّبُتّمؤسسةّوعليوّٯتكنّالقوؿّأنّّ
ّأوريدوّلااحلّمؤسسةّأوريدو.

 : يوضح الفروق في اعتماد مؤسستي موبيليس وأوريدو لمنظومة لتوليد المعرفة.18الجدول رقم 
 اٌمشاس ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ د سٞاالٔسشاف اٌّؼ١ب اٌّزٛعظ اٌسغبثٟ اٌّؤعغخ اٌجٕذ

اٌّؼبسف ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رٍّىٙب 

 اٌششوخ ٟ٘ ٍِى١خ زصش٠خ ٌٙب.

 1,05873 3,4737 ِٛث١ٍ١ظ
-6,226 0.00 

رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 47101, 4,6857 أٚس٠ذٚ

رزجغ اٌششوخ فٟ ر١ٌٛذ اٌّؼشفخ أعٍٛة 

اٌّؼبٌدخ إٌظب١ِخ ٌٍّؼشفخ اٌض١ّٕخ 

 ؼٍُ ِٓ اٌزدبسة اٌزٟ ِشد ثٙب.ٚاٌز

 67468, 3,6316 ِٛث١ٍ١ظ

-9,218 0.00 
رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 38239, 4,8286 أٚس٠ذٚ

ٕ٘بن رس٠ًٛ ٌٍّؼشفخ اٌض١ّٕخ ٌذٜ 

األفشاد إٌٝ ِؼشفخ ِؼٍٕخ ٠زمبعّٙب 

 اٌؼّبي داخً اٌششوخ.

 

 70358, 3,7895 ِٛث١ٍ١ظ

-8,077 0.00 
 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 35504, 4,8571 أٚس٠ذٚ

رٕظُ اٌششوخ خٍغبد خّبػ١خ 

ٌٍّٛظف١ٓ ٌز١ٌٛذ اٌّؼشفخ اٌزٟ ِٓ 

خالٌٙب ٠زُ زً اٌّشبوً اٌزٟ رٛاخٙىُ 

 فٟ اٌؼًّ.

 96304, 3,7895 ِٛث١ٍ١ظ

-5,166 0.00 
رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 45835, 4,7143 أٚس٠ذٚ

 اٌّؼشفخ ر١ٌٛذ
 47258, 3,6711 ظِٛث١ٍ١

-11,396 0.00 
رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 33416, 4,7714 أٚس٠ذٚ

ّ(.0.05(ّومستوىّا٠تطأّ)71*ّيتمّاٗتاذّالقرارّبشأفّداللةّالنتائجّعندّدرجاتّاٟتريةّ)
 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

فّا١تتوسطّاٟتسايبّلتوليدّا١تعرفةّبافةّعامة١ّتؤسسةّأوريدوّيقدرّأ(18ّرتقمّ)ّاٞتدوؿنبلحظّمنّخبلؿّ
ّ)4,77بػ) ّتقدره ّمعياري ّبا٨تراؼ ّبػ)331,( ّا١تقدر ّموبيليس ١ّتؤسسة ّاٟتسايب ّا١تتوسط ّمن ّأكرب ّوىو )3,67ّ)
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عرفةّاعتمادّمنظومةّلتوليدّا١تّ(،ّوىوّماّيعٍتّأنوّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحاائيةّيف471,با٨تراؼّمعياريّتقدرهّ)
ّلااحلّمؤسسةّأوريدو.ّ،بُتّمؤسسيتّأوريدوّوموبيليس

(ّومستوى71ّ(ّوىيّدالةّعندّدرجاتّاٟتريةّ)11,396-وماّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ"ت"ّاحملسوبةّا١تقدرةّبػ)
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ا٠تطأّ)

ّكانتّا١ت ّكلّالبنودّا١تكونةّحملورّتوليدّا١تعرفةّْتيث توسطاتّاٟتسابية١ّتؤسسةّونفسّالنتيجةُّسجلتّيف
ّإذّ ّأوريدو، ١ّتؤسسة ّلااحل ّالفروؽ ّفيها ُّسجلت ّوبالتارل ّموبيليس ١ّتؤسسة ّاٟتسايب ّا١تتوسط ّمن ّأكرب أوريدو

ّمنّ) ٢ّتا ّاحملسوبة ّإذلّ)9,218-تراوحتّتقيمّ"ت" )-5,166(ّ ّعندّدرجاتّاٟترية ّدالة ّوكلها (ّومستوى71ّ(
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ا٠تطأّ)

ومؤسسةّأوريدوّّسموبيليتوجدّفروؽّيفّاعتمادّمنظومةّلتوليدّا١تعرفة،ّبُتّمؤسسةّّإنويوّٯتكنّالقوؿّوعل
ّلااحلّمؤسسةّأوريدو.

 : يوضح الفروق في اعتماد مؤسستي موبيليس وأوريدو لمنظومة لتخزين المعرفة.19الجدول رقم 
 اٌمشاس ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ د االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌسغبثٟ اٌّؤعغخ اٌجٕذ

رّزٍه اٌششوخ ِسفظخ ٌٍّؼشفخ 

اٌذاخ١ٍخ زٛي اٌّؼشفخ 

 اٌخبسخ١خ.

 88290, 3,6316 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 6,318-
 51856, 4,7143 أٚس٠ذٚ

 ٓ١ُّّٙ إْ األفشاد اٌؼب١ٍِٓ اٌ

ٌؼٍّىُ لذ خشٜ رسذ٠ذُ٘ 

اٌؼٕب٠خ اٌىبف١خ داخً  ٚإ٠الءُ٘

 اٌششوخ.

 82286, 3,8421 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 6,223-
 40584, 4,8000 أٚس٠ذٚ

رخضْ اٌششوخ ا٢ساء 

ٚاٌخجشاد ٚاٌزدبسة اٌزٟ رّش 

 ثٙب فٟ لٛاػذ اٌج١بٔبد.

 82286, 3,1579 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 9,865-
 45835, 4,7143 أٚس٠ذٚ

٠ؼٛد اٌّٛظفْٛ إٌىبٌّؼشفخ 

اٌّخضٔخ ِٓ لجً اٌششوخ ألداء 

 ِٙبُِٙ ػٕذِب ٠سزبخْٛ ٌزٌه

 82975, 3,4737 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 7,813-
 45835, 4,7143 أٚس٠ذٚ

 اٌّؼشفخ رخض٠ٓ
 66726, 3,5263 ِٛث١ٍ١ظ

 )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(رٛخذ فشٚق  0.00 9,361-
 38798, 4,7357 أٚس٠ذٚ

ّ(.0.05(ّومستوىّا٠تطأّ)71*ّيتمّاٗتاذّالقرارّبشأفّداللةّالنتائجّعندّدرجاتّاٟتريةّ)
 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

امة١ّتؤسسةّأوريدوّيقدرّأفّا١تتوسطّاٟتسايبّلتخزينّا١تعرفةّبافةّع(19ّرتقمّ)ّاٞتدوؿنبلحظّمنّخبلؿّ
ّ)4,73بػ) ّتقدره ّمعياري ّبا٨تراؼ ّبػ)381,( ّا١تقدر ّموبيليس ١ّتؤسسة ّاٟتسايب ّا١تتوسط ّمن ّأكرب ّوىو )3,52ّ)
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(ّ ّإحاائيةّيف661,با٨تراؼّمعياريّتقدره ّتوجدّفروؽّذاتّداللة ّيعٍتّأنو ّما ّوىو ّلتخزينّّ(، ّمنظومة اعتماد
ّمؤسسةّأوريدو.لااحلّّ،بُتّمؤسسيتّأوريدوّوموبيليسا١تعرفةّ

(ّومستوى71ّ(ّوىيّدالةّعندّدرجاتّاٟتريةّ)9,361-وماّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ"ت"ّاحملسوبةّا١تقدرةّبػ)
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ا٠تطأّ)

ّكانتّا١تتوسطاتّاٟتسابية١ّتؤسسةّ ّكلّالبنودّا١تكونةّحملورّٗتزينّا١تعرفةّْتيث ونفسّالنتيجةُّسجلتّيف
ّا ّمن ّأكرب ّإذّأوريدو ّأوريدو، ١ّتؤسسة ّلااحل ّالفروؽ ّفيها ُّسجلت ّوبالتارل ّموبيليس ١ّتؤسسة ّاٟتسايب ١تتوسط

ّمنّ) ٢ّتا ّاحملسوبة ّإذلّ)9,865-تراوحتّتقيمّ"ت" )-6,223(ّ ّعندّدرجاتّاٟترية ّدالة ّوكلها (ّومستوى71ّ(
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ا٠تطأّ)

ومؤسسةّأوريدوّّسموبيلينظومةّلتخزينّا١تعرفة،ّبُتّمؤسسةّوّتوجدّفروؽّيفّاعتمادّموعليوّٯتكنّالقوؿّأنّّ
ّلااحلّمؤسسةّأوريدو.

 يوضح الفروق في اعتماد مؤسستي موبيليس وأوريدو لمنظومة لتوزيع المعرفة.: 20الجدول رقم 
 اٌمشاس ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ د االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌسغبثٟ اٌّؤعغخ اٌجٕذ

ػٕذ اٌسبخخ ٌٍّؼٍِٛخ؛ ٠ؼشف وً فشد 

داخً إٌّظّخ طش٠مخ ِٚصذس 

 اٌسصٛي ػ١ٍٙب.

 88290, 3,6316 ِٛث١ٍ١ظ

-6,086 0.00 
رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 48159, 4,6571 أٚس٠ذٚ

رصٍه اٌّؼشفخ اٌّزؼٍمخ ثؼٍّه ثبٌى١ّخ 

 اٌىبف١خ ٚفٟ اٌٛلذ إٌّبعت.

 80891, 3,6842 ِٛث١ٍ١ظ
-6,392 0.00 

رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 47101, 4,6857 أٚس٠ذٚ

رّزٍه اٌششوخ ِب ٠ىفٟ ِٓ اٌمذساد 

ٚاٌٛعبئً إل٠صبي اٌّؼشفخ ٌألفشاد 

 اٌؼب١ٍِٓ.

 88932, 3,4211 ِٛث١ٍ١ظ

-8,159 0.00 
رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 42604, 4,7714 أٚس٠ذٚ

اد ػٍٝ رغبػذ اٌششوخ اإلطبس

اوزغبة اٌّؼشفخ اٌزٟ ٠سزبخٛٔٙب فٟ 

 ٚظبئفُٙ.

 86335, 3,8947 ِٛث١ٍ١ظ

-5,002 0.00 
رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 45835, 4,7143 أٚس٠ذٚ

رغبػذ ثمبفخ اٌششوخػٍىزجبدي 

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼشفخ ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ.

 72351, 3,7368 ِٛث١ٍ١ظ
-7,652 0.00 

رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 خ أٚس٠ذٚ(ِؤعغ
 40584, 4,8000 أٚس٠ذٚ

 اٌّؼشفخ رٛص٠غ
 60345, 3,6737 ِٛث١ٍ١ظ

-8,850 0.00 
رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 37600, 4,7257 أٚس٠ذٚ

ّ(.0.05(ّومستوىّا٠تطأّ)71*ّيتمّاٗتاذّالقرارّبشأفّداللةّالنتائجّعندّدرجاتّاٟتريةّ)
 SPSSد على مخرجات برنامج المصدر: من اعداد الطالب باالعتما

 

أفّا١تتوسطّاٟتسايبّلتوزيعّا١تعرفةّبافةّعامة١ّتؤسسةّأوريدوّيقدرّ (21رتقمّ)ّاٞتدوؿنبلحظّمنّخبلؿّ
ّ)4,72بػ) ّتقدره ّمعياري ّبا٨تراؼ ّبػ)371,( ّا١تقدر ّموبيليس ١ّتؤسسة ّاٟتسايب ّا١تتوسط ّمن ّأكرب ّوىو )3,67ّ)
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اعتمادّمنظومةّلتوزيعّا١تعرفةّّوّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحاائيةّيف(،ّوىوّماّيعٍتّأن601,با٨تراؼّمعياريّتقدرهّ)
ّلااحلّمؤسسةّأوريدو.ّ،بُتّمؤسسيتّأوريدوّوموبيليس

(ّومستوى71ّ(ّوىيّدالةّعندّدرجاتّاٟتريةّ)8,850-وماّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ"ت"ّاحملسوبةّا١تقدرةّبػ)
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ا٠تطأّ)

ّكانتّا١تتوسطاتّاٟتسابية١ّتؤسسةّونفسّالنتيجةُّسج ّكلّالبنودّا١تكونةّحملورّتوزيعّا١تعرفةّْتيث لتّيف
ّإذّ ّأوريدو، ١ّتؤسسة ّلااحل ّالفروؽ ّفيها ُّسجلت ّوبالتارل ّموبيليس ١ّتؤسسة ّاٟتسايب ّا١تتوسط ّمن ّأكرب أوريدو

ّمنّ) ٢ّتا ّاحملسوبة ّإذلّ)8,159-تراوحتّتقيمّ"ت" ّعندّدرجاتّاٟتري5,002-( ّدالة ّوكلها )(ّ (ّومستوى71ّة
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ا٠تطأّ)

ومؤسسةّأوريدوّّسموبيليوّتوجدّفروؽّيفّاعتمادّمنظومةّلتوزيعّا١تعرفة،ّبُتّمؤسسةّوعليوّٯتكنّالقوؿّأنّّ
ّلااحلّمؤسسةّأوريدو.

 دو لمنظومة لتطبيق المعرفة.يوضح الفروق في اعتماد مؤسستي موبيليس وأوري: 21الجدول رقم 
 اٌمشاس ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ د االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌسغبثٟ اٌّؤعغخ اٌجٕذ

اٌّؼشفخ اٌزٟ رصً ٌألفشاد اٌؼب١ٍِٓ ِٕبعجخ 

ٚرٍجٟ ازز١بخبرُٙ ٠ٚدذْٚ ِٓ خالٌٙب زٍٛال 

 ٌٍّشىالد اٌزٟ رٛاخُٙٙ فٟ اٌؼًّ.

 95115, 3,5263 ِٛث١ٍ١ظ

-7,789 0.00 
فشٚق )ٌصبٌر رٛخذ 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 35504, 4,8571 أٚس٠ذٚ

رغُٙ اٌّؼشفخ اٌزٟ رزسصً ػ١ٍٙب اٌششوخ 

 فٟ رسم١ك أ٘ذافٙب.

 79472, 3,7368 ِٛث١ٍ١ظ
-6,364 0.00 

رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 45835, 4,7143 أٚس٠ذٚ

رغبُ٘ اٌّؼشفخ اٌزٟ رزسصً ػ١ٍٙب ِٓ 

 فٟ اٌؼًّ.اٌششوخ فٟ رسغ١ٓ أدائه 

 83658, 3,9474 ِٛث١ٍ١ظ
-5,956 0.00 

رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 35504, 4,8571 أٚس٠ذٚ

رمَٛ اٌششوخ ثزى٠ٛٓ اٌؼب١ٍِٓ زٛي و١ف١خ 

 اعزخذاَ اٌّؼشفخ ٌزسم١ك األ٘ذاف اٌّسذدح.

 51713, 4,0526 ِٛث١ٍ١ظ
-5,765 0.00 

رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 45835, 4,7143 أٚس٠ذٚ

رّزٍه اٌششوخ ػ١ٍّبد ٌزس٠ًٛ اٌّؼٍِٛبد 

 إٌٝ خطظ ػًّ. ٚاٌّؼبسف اٌّزٛفشح

 1,06409 4,0526 ِٛث١ٍ١ظ
-4,258 0.00 

رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 35504, 4,8571 أٚس٠ذٚ

 اٌّؼشفخ رطج١ك
 53039, 3,8632 ِٛث١ٍ١ظ

-9,081 0.00 
رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 31436, 4,8000 أٚس٠ذٚ

ّ(.0.05(ّومستوىّا٠تطأّ)71*ّيتمّاٗتاذّالقرارّبشأفّداللةّالنتائجّعندّدرجاتّاٟتريةّ)
 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

 

دوّأفّا١تتوسطّاٟتسايبّحملورّتطبيقّا١تعرفةّبافةّعامة١ّتؤسسةّأوري(21ّرتقمّ)ّاٞتدوؿنبلحظّمنّخبلؿّ
(3,86ّ(ّوىوّأكربّمنّا١تتوسطّاٟتسايب١ّتؤسسةّموبيليسّا١تقدرّبػ)311,(ّبا٨تراؼّمعياريّتقدرهّ)4,80يقدرّبػ)
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اعتمادّمنظومةّلتطبيقّا١تعرفةّّ(،ّوىوّماّيعٍتّأنوّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحاائيةّيف531,با٨تراؼّمعياريّتقدرهّ)
ّلااحلّمؤسسةّأوريدو.ّ،وموبيليسّبُتّمؤسسيتّأوريدو

(ّومستوى71ّ(ّوىيّدالةّعندّدرجاتّاٟتريةّ)9,081-ماّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ"ت"ّاحملسوبةّا١تقدرةّبػ)ّو
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ا٠تطأّ)

ّكانتّا١تتوسطاتّاٟتسابية١ّتؤسسةّ ّكلّالبنودّا١تكونةّحملورّتطبيقّا١تعرفةّْتيث ونفسّالنتيجةُّسجلتّيف
ّ ّاٟتسايب ّا١تتوسط ّمن ّأكرب ّإذّأوريدو ّأوريدو، ١ّتؤسسة ّلااحل ّالفروؽ ّفيها ُّسجلت ّوبالتارل ّموبيليس ١تؤسسة

ّمنّ) ٢ّتا ّاحملسوبة ّإذلّ)7,789-تراوحتّتقيمّ"ت" )-4,258(ّ ّعندّدرجاتّاٟترية ّدالة ّوكلها (ّومستوى71ّ(
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ا٠تطأّ)

ومؤسسةّأوريدوّّسموبيليعرفة،ّبُتّمؤسسةّوّتوجدّفروؽّيفّاعتمادّمنظومةّلتطبيقّا١توعليوّٯتكنّالقوؿّأنّّ
ّلااحلّمؤسسةّأوريدو.

 : يوضح الفروق في اعتماد مؤسستي موبيليس وأوريدو لمنظومة إلدارة المعرفة.22الجدول رقم 
 اٌمشاس ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ د االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌسغبثٟ اٌّؤعغخ اٌجٕذ

 ٌّؼشفخا رشخ١ص
 44127, 3,8772 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 9,728-
 33108, 4,7714 أٚس٠ذٚ

 اٌّؼشفخ ر١ٌٛذ
 47258, 3,6711 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 11,396-
 33416, 4,7714 أٚس٠ذٚ

 اٌّؼشفخ رخض٠ٓ
 66726, 3,5263 ِٛث١ٍ١ظ

 خذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(رٛ 0.00 9,361-
 38798, 4,7357 أٚس٠ذٚ

 اٌّؼشفخ رٛص٠غ
 60345, 3,6737 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 8,850-
 37600, 4,7257 أٚس٠ذٚ

 اٌّؼشفخ رطج١ك
 53039, 3,8632 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 9,081-
 31436, 4,8000 أٚس٠ذٚ

 اٌّؼشفخ إداسح
 45322, 3,7193 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 11,617-
 28653, 4,7605 أٚس٠ذٚ

ّ(.0.05(ّومستوىّا٠تطأّ)71*ّيتمّاٗتاذّالقرارّبشأفّداللةّالنتائجّعندّدرجاتّاٟتريةّ)
 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

بعدماّتناولناّالكشفّعنّالفوارؽّبُتّا١تكوناتّالفرعية١ّتنظومةّإدارةّا١تعرفةّيفّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدوّّ
كل٤ّتورّعلىّحدىّبافةّتفايلية،ّمنّأجلّفهمّدتقيقّوتقريب١ّتادرّالفارؽّو٦تاّنشأّىذاّالفارؽ،ّنتناوؿّاألفّ

ّاٞتدوؿرةّا١تعرفةّبافةّعامة،ّوكماّىوّمبُتّيفّاحملاورّبافةّعامة،ّلنخرجّبكشفّالفارؽّيفّاعتمادّمنظومةّإدا
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(ّبا٨تراؼّمعياريّتقدره4,76ّأفّا١تتوسطّاٟتسايبّإلدارةّا١تعرفةّبافةّعامة١ّتؤسسةّأوريدوّيقدرّبػ)(22ّرتقمّ)
(،ّوىوّما45ّ,)(ّبا٨تراؼّمعياريّتقدره3,71ّ(ّوىوّأكربّمنّا١تتوسطّاٟتسايب١ّتؤسسةّموبيليسّا١تقدرّبػ)281,)

لااحلّّ،بُتّمؤسسيتّأوريدوّّوموبيليسّمنظومةّإلدارةّا١تعرفةوجدّفروؽّذاتّداللةّإحاائيةّيفّاعتمادّيعٍتّأنوّت
ّمؤسسةّأوريدو.

(ّومستوى71ّ(ّوىيّدالةّعندّدرجاتّاٟتريةّ)11,617-وماّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ"ت"ّاحملسوبةّا١تقدرةّبػ)
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ا٠تطأّ)

ّكل٤ّتورّمنّاحملاورّونفسّالنتيجةُّسجل ّكانتّا١تتوسطاتّاٟتسابيةّّا١تشكلةّإلدارةتّيف ا١تعرفة؛ّْتيث
١تؤسسةّأوريدوّأكربّمنّا١تتوسطّاٟتسايب١ّتؤسسةّموبيليسّوبالتارلُّسجلتّفيهاّالفروؽّلااحل١ّتؤسسةّأوريدو،ّ

(ّومستوى71ّاٟتريةّ)(ّوكلهاّدالةّعندّدرجات9,081ّ-(ّإذلّ)11,396-إذّتراوحتّتقيمّ"ت"ّاحملسوبة٢ّتاّمنّ)
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ا٠تطأّ)

ومؤسسةّأوريدوّّسموبيليوّتوجدّفروؽّيفّاعتمادّمنظومةّإلدارةّا١تعرفة،ّبُتّمؤسسةّوعليوّٯتكنّالقوؿّأنّّ
ّلااحلّمؤسسةّأوريدو.

ّ

 المطلب الثاني: عرض وتحليل بيانات الجزء الثاني

ستعملةّيفّالدراسةّا١تتغَتّالتابعّوىوّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّٔتدخليها؛ّيتضمنّاٞتزءّالثاينّمنّاالستبانةّا١ت
مدخلّاستدامةّالتكلفةّا١تنخفضةّومدخلّاستدامةّميزةّالتميز،ّبعدّتفريغّالبياناتّا١تتحالّعليهاّٖتالناّعلىّ

ّالنتائجّالتاليةّاليتّنوردىاّيفّشكلّجداوؿ.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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: يوضح الفروق في اعتماد مؤسستي موبيليس وأوريدو لمدخل استدامة التكلفة المنخفضة في تحقيق 23الجدول رقم 
 الميزة التنافسية المستدامة.

 اٌمشاس ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ د االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌسغبثٟ اٌّؤعغخ اٌجٕذ

اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب اٌششوخ ِٕخفضخ 

 بفغ١ٓ.اٌزىٍفخ ِمبسٔخ ثبٌّٕ

 1,05873 3,4737 ِٛث١ٍ١ظ
-6,624 0.00 

رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 49024, 4,7714 أٚس٠ذٚ

رغؼٝ اٌششوخ إٌٝ خفض رىب١ٌف رمذ٠ُ 

 اٌخذِبد ثبعزّشاس.

 90518, 3,7895 ِٛث١ٍ١ظ
-6,120 0.00 

رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 45282, 4,8286 أٚس٠ذٚ

ٌٍششوخ فٟ اصد٠بد  اٌسصخ اٌغٛل١خ

 ِغزّش.

 90518, 3,7895 ِٛث١ٍ١ظ
-6,776 0.00 

رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 32280, 4,8857 أٚس٠ذٚ

اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼشفخ اٌزٟ رٍّىٙب 

ٟ٘ ِصذس رسم١ك رفٛق  اٌششوخ

 اٌششوخ ػٍٝ إٌّبفغ١ٓ.

 86335, 3,8947 ِٛث١ٍ١ظ

-5,409 0.00 
رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ٠ذٚ(ِؤعغخ أٚس
 56806, 4,8286 أٚس٠ذٚ

رغؼٝ اٌششوخ إٌٝ رخفض ٔغجخ 

األخطبء فٟ اٌخذِبد اٌّمذِخ 

 ثبعزّشاس.

 75053, 3,6316 ِٛث١ٍ١ظ

-9,500 0.00 
رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 28403, 4,9143 أٚس٠ذٚ

رذػُ اٌششوخ أٔشطخ اٌجسث ٚاٌزط٠ٛش 

 ٌزخف١ض اٌزىب١ٌف.

 87318, 3,6842 ِٛث١ٍ١ظ
-6,706 0.00 

رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 47279, 4,8000 أٚس٠ذٚ

تساهم برامج التكوين والتدريب التي 
تقدمها الشركة في تحسين أداء 

 الموظفين في أعمالهم.

 55941, 3,8947 ِٛث١ٍ١ظ

-10,931 0.00 
رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 16903, 4,9714 أٚس٠ذٚ

 إٌّخفضخ اٌزىٍفخ زذاِخاع ِذخً
 45118, 3,7368 ِٛث١ٍ١ظ

-12,754 0.00 
رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر 

 ِؤعغخ أٚس٠ذٚ(
 26838, 4,8571 أٚس٠ذٚ

ّ(.0.05(ّومستوىّا٠تطأّ)71*ّيتمّاٗتاذّالقرارّبشأفّداللةّالنتائجّعندّدرجاتّاٟتريةّ)
 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

أفّا١تتوسطّاٟتسايب١ّتدخلّاستدامةّالتكلفةّا١تنخفضةّبافةّعامةّ(23ّرتقمّ)ّاٞتدوؿحظّمنّخبلؿّنبل
(ّوىوّأكربّمنّا١تتوسطّاٟتسايب١ّتؤسسةّموبيليس261ّ,(ّبا٨تراؼّمعياريّتقدرهّ)١4,85تؤسسةّأوريدوّيقدرّبػ)

ّ)3,73ا١تقدرّبػ) ّبا٨تراؼّمعياريّتقدره ّيعٍتّأنوّتوجدّفروؽ451ّ,( اعتمادّّذاتّداللةّإحاائيةّيف(،ّوىوّما
ّلااحلّمؤسسةّأوريدو.ّ،مدخلّاستدامةّالتكلفةّا١تنخفضةّبُتّمؤسسيتّأوريدوّوموبيليس

(ّومستوى71ّ(ّوىيّدالةّعندّدرجاتّاٟتريةّ)12,754-وماّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ"ت"ّاحملسوبةّا١تقدرةّبػ)
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ا٠تطأّ)

ّكانتّا١تتوسطاتّونفسّالنتيجةُّسجلتّ ّا١تنخفضةّْتيث ّالتكلفة ّكلّالبنودّا١تكونة١ّتدخلّاستدامة يف
اٟتسابية١ّتؤسسةّأوريدوّأكربّمنّا١تتوسطّاٟتسايب١ّتؤسسةّموبيليسّوبالتارلُّسجلتّفيهاّالفروؽّلااحل١ّتؤسسةّ
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(71ّجاتّاٟتريةّ)(ّوكلهاّدالةّعندّدّر5,409-(ّإذلّ)10,931-أوريدو،ّإذّتراوحتّتقيمّ"ت"ّاحملسوبة٢ّتاّمنّ)
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ومستوىّا٠تطأّ)

ّٯتكنّالقوؿّأنّّ ّوعليو ّبُتّمؤسسة ّا١تنخفضة، ّالتكلفة ّمدخلّاستدامة ّفروؽّيفّاعتماد ّتوجد ّسموبيليو
ّومؤسسةّأوريدوّلااحلّمؤسسةّأوريدو.

ستي موبيليس وأوريدو لمدخل خلق قيمة مميزة للزبائن في تحقيق الميزة يوضح الفروق في اعتماد مؤس :24الجدول رقم 
 التنافسية المستدامة.

 

 اٌمشاس ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ د االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌسغبثٟ اٌّؤعغخ اٌجٕذ

رمذَ اٌششوخ خذِبد فش٠ذح 

١ِّٚضح ِمبسٔخ ثبٌّٕبفغ١ٓ 

 ٚرزفٛق ػ١ٍُٙ ثبعزّشاس.

 68721, 3,5263 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 9,209-
 42604, 4,7714 أٚس٠ذٚ

ٕ٘بن دػُ دائُ ِٚغزّش 

ٌألفىبس اٌدذ٠ذح ٚاٌسٍٛي 

 اٌّجزىشح فٟ اٌششوخ.

 86005, 3,7368 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 6,425-
 42604, 4,7714 أٚس٠ذٚ

رؼزّذ اٌششوخ ع١بعخ ٌجٕبء 

لبد ل٠ٛخ ِٚغزّشح ِغ ػال

 اٌضثبئٓ.

 

 92384, 3,8947 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 5,780-
 35504, 4,8571 أٚس٠ذٚ

رخضغ خذِبد اٌششوخ إٌٝ 

اٌّشاخؼخ اٌّغزّشح رّبش١بً ِغ 

 سغجبد ٚالزشازبد اٌضثبئٓ.

 

 88612, 3,8421 ِٛث١ٍ١ظ

 أٚس٠ذٚ( رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ 0.00 4,884-
 52979, 4,6857 أٚس٠ذٚ

٠ذسن صثبئٓ اٌششوخ ر١ّض 

ٚخصٛص١خ اٌخذِبد اٌزٟ 

 ٔمذِٙب ٌُٙ.

 

 79472, 3,7368 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 6,026-
 61083, 4,7429 أٚس٠ذٚ

اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب اٌششوخ 

 .ٚصؼجخ اٌزم١ٍذِس١ّخ 

 

 80891, 3,6842 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 7,619-
 38239, 4,8286 أٚس٠ذٚ

ال رَدذ اٌششوخ صؼٛثخ فٟ 

رمذ٠ُ خذِبد خذ٠ذح ِٚجزىشح 

 ثبعزّشاس.

 

 92076, 3,7368 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 6,514-
 38239, 4,8286 أٚس٠ذٚ

 ئٌٍٓضثب ١ِّضح ل١ّخ خٍك اعزذاِخ ِذخً
 54830, 3,7368 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 10,049-
 29271, 4,7837 أٚس٠ذٚ

ّ(.0.05(ّومستوىّا٠تطأّ)71*ّيتمّاٗتاذّالقرارّبشأفّداللةّالنتائجّعندّدرجاتّاٟتريةّ)
 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 
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أفّا١تتوسطّاٟتسايب١ّتدخلّاستدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائنّبافةّ(24ّتقمّ)ّرّاٞتدوؿنبلحظّمنّخبلؿّ
ّبػ) ّيقدر ّأوريدو ١ّتؤسسة ّ)4,78عامة ّتقدره ّمعياري ّبا٨تراؼ ١ّتؤسسة291ّ,( ّاٟتسايب ّا١تتوسط ّمن ّأكرب ّوىو )

ّئيةّيف(،ّوىوّماّيعٍتّأنوّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحاا541,(ّبا٨تراؼّمعياريّتقدرهّ)3,73موبيليسّا١تقدرّبػ)
ّلااحلّمؤسسةّأوريدو.ّ،مدخلّاستدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائنّبُتّمؤسسيتّأوريدوّوموبيليساعتمادّ

(ّومستوى71ّ(ّوىيّدالةّعندّدرجاتّاٟتريةّ)10,049-وماّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ"ت"ّاحملسوبةّا١تقدرةّبػ)
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ا٠تطأّ)

ّال ّكل ّيف ُّسجلت ّالنتيجة ّكانتّونفس ّْتيث ّللزبائن ٦ّتيزة ّتقيمة ّخلق ّاستدامة ١ّتدخل ّا١تكونة بنود
ّالفروؽّ ّموبيليسّوبالتارلُّسجلتّفيها ّا١تتوسطّاٟتسايب١ّتؤسسة ّأكربّمن ّأوريدو ١ّتؤسسة ا١تتوسطاتّاٟتسابية

ّ(ّوكلهاّدالةّعندّدرجات4,884-(ّإذلّ)9,209-لااحل١ّتؤسسةّأوريدو،ّإذّتراوحتّتقيمّ"ت"ّاحملسوبة٢ّتاّمنّ)
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15(ّومستوىّا٠تطأّ)71اٟتريةّ)

ّأنّّ ّالقوؿ ّٯتكن ّوعليو ٦ّتيزة ّتقيمة ّخلق ّمدخل ّاعتماد ّيف ّفروؽ ّتوجد ّّللزبائن،و ّمؤسسة ّسموبيليبُت
ّومؤسسةّأوريدوّلااحلّمؤسسةّأوريدو.

 

 التنافسية المستدامةوالميزة  ستراتيجياال الذ كاءالمطلب الثالث: عرض وتحليل بيانات العالقة بين 

ّبياناتّاٞتزءّاألوؿّا١تتمثلّيفّ ،ّوبعدّعرضّبياناتّا١تتغَتّالثاينّوىوّسًتاتيجياالّالذّكاءبعدماّعرضنا
ّاألفّيفّىذاّا١تطلبّبدراسةّتأثَتّ يفّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّّسًتاتيجياالّالذّكاءا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّنقـو

ّاكلّعلىّحدّّسًتاتيجياالّالذّكاءا١تتعدد؛ّالذيّٯتكنّمنّخبللوّمعرفةّتأثَتّمركباتّّمنّخبلؿّمعاملّاال٨تدار
ّالتنافسيةّا١تستدامة،ّوكذلكّباستعماؿّمعاملّاال٨تدارّاألحاديّالذيّيسمحّبدراسةّتأثَتّمتغَتّبكلّ يفّا١تيزة

ّمكوناتوّعلىّمتغَتّأخر.ّ

ّ

ّ

ّّ  

ّ
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 المنخفضة. التكلفة استدامة االقتصادي ومدخل اختبار معامل االنحدار المتعدد بين الذ كاء: 25الجدول رقم 

ّ
معامل التحديد  (tاختبار)  (Fاختبار)  معامل الاحندار

ّ
املعامالت  القرار

B 

اخلطأ  

 املعياري
F 

مس توى 

 giSاملعنوية
T 

مس توى 

 giSاملعنوية

 341, 288, (اٌثبثذ )ثبلٟ اٌؼٛاًِ األخشٜ

57,446 ,000 

 داي 714, 400, 847,

)٠ٛخذ رأث١ش  

إ٠دبثٟ لٛٞ 

خذا ١ٌٍمظخ 

 خعزشار١د١اال

ٚاٌسّب٠خ 

 ٚاألِٓ(

 003, 3,075 144, 442, خعزشار١د١اال ا١ٌمظخ

 001, 3,650 095, 347, ٚاألِٓ اٌسّب٠خ

 261, 1,133 120, 136, اٌزأث١ش

 SPSSالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: من اعداد الطالب با
ّ

ّF(ّ"57,44)أفّنتائجوّمقبولةّإحاائياّحيثّبلغتّتقيمةّ"(25ّ)نبلحظّمنّخبلؿّىذاّاٞتدوؿّرتقمّ
(ّ ّاٟترية ّدرجات ّعند ّدالة ّ)72وىي ّا٠تطأ ّومستوى )1915ّ ّتقدره(، ّداللة ّأف1911ّ)ّٔتستوى ّيعٍت ّوىذا ،)

ّكأبعادّللذكاءّاالتقتااديّتأثَتّإ٬تايبّتقويّجداّالتأثَت،ّواألمن اٟتمايةّ،ةسًتاتيجياال اليقظةا١تستقلةّ)ّاتللمتغَّت )
ّ.ّا١تنخفضة التكلفة استدامة مدخلعلىّ

(ّ ّيؤكدّذلكّىيّتقيمة ّلليقظةtوما ّاحملسوبة ّبػ)ّةسًتاتيجياال ( ّتقدره3,07ّا١تقدرة ّٔتستوىّداللة ّوالدالة )
بوحدةّواحدةّيقابلوّّةسًتاتيجياال ا١تستقلّاليقظةّأفّالتغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّ(ّإذلB(،ّوتشَتّتقيمةّا١تعاملّ)1911)

واألمنّ (ّاحملسوبةّللحمايةtتقيمةّ)،ّوكذاّا١تنخفضة التكلفة استدامة(ّيفّّا١تتغَتّالتابعّمدخل44ّ,)تغَتّٔتقدارّ
ّبػ) ّ)3,65ا١تقدرة ّتقدره ّٔتستوىّداللة ّوالدالة )1911(ّ ّا١تعامل ّوتشَتّتقيمة ،)Bّإذل ّا١تتغَتّ( ّيفّتقيمة ّالتغَت ّأف

ّ.ا١تنخفضة التكلفة استدامة(ّيفّّا١تتغَتّالتابع34ّ,)ا١تستقلّاٟتمايةّواألمنّبوحدةّواحدةّيقابلوّتغَتّٔتقدارّ

(ّاحملسوبةّلباتقيّأبعادّللذكاءّاالتقتااديّعلىّغرارّالتأثَت،ّوكذاtّ)يفّحُتّالّتوجدّداللةّإحاائيةّلقيمّّ
ّللثابتّ)باتقيّالعوامل(.

ّا ّمؤسسات ّاعتمدت ّكلما ّٔتعٌت ّعلى ّالدراسة ٤ّتل ّاليقظةّاالتقتاادي الذّكاءالتااالت  خاصة
 ا١تنخفضة،ّعلماّأفّا١تتغَتّا١تستقلّالذّكاء التكلفة واألمنّأدىّذلكّإذلّٖتقيقهاّالستدامة واٟتمايةّةسًتاتيجياال

ّالتحديد ّمعامل ّحسب ّيفسر ّبػ:)R²ّّاالتقتاادي ّاستدامة71,ا١تقدر ّالتابع ّا١تتغَت ّيف ّالتباين ّمن  لفةالتك (
ّ ّمن ّأكثر ّأف ّأي ّاستدامةّ%71ا١تنخفضة، ّمستوى ّعلى ّاٟتاصلة ّالتغَتات ّٔتؤسساتّ التكلفة من ا١تنخفضة
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ّاليقظة ّخاصة ّاالتقتاادي ّالذّكاء ّمستوى ّعلى ّتغَتات ّسببها ّالدراسة ٤ّتل  واٟتمايةّةسًتاتيجياال االتااالت
ّواألمن.

دورّفعاؿّجداّيفّٖتقيقّواألمنّيلعبّ مايةواٟتّةسًتاتيجياال ومنوّفإفّالذّكاءّاالتقتااديّخاصةّاليقظة
ّلل التكلفة استدامةّمدخلّوتعزيز ّكمؤشر ّوأوريدوّا١تنخفضة ّموبيليس ّمؤسسيت ّيف ّا١تستدامة ّالتنافسية ميزة

ّ.لبلتااالتّيفّاٞتزائر
 

 المنخفضة. التكلفة استدامة ادي ومدخلاالقتص : اختبار معامل االنحدار الخطي األحادي بين الذ كاء26الجدول رقم 

ّ
 (tاختبار)  (Fاختبار)  معامل الاحندار

معامل 

املعامالت  القرارّالتحديد 

B 

اخلطأ  

 املعياري
F 

مس توى 

 giSاملعنوية
T 

مس توى 

 giSاملعنوية

 داي 700, 621, 496, 000, 165,346 323, 160, اٌثبثذ )ثبلٟ اٌؼٛاًِ األخشٜ(

خذ رأث١ش )٠ٛ 

إ٠دبثٟ لٛٞ 

 خذا(

وبء  االلزصبدٞ اٌز 

,950 ,074 12,859 ,000 

 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 
 

ّF(ّ"165,34)أفّنتائجوّمقبولةّإحاائياّحيثّبلغتّتقيمةّ"ّ(26)رتقمّّنبلحظّمنّخبلؿّىذاّاٞتدوؿ
(،ّوىذاّيعٍتّأفّللمتغَت1911ّ)ّٔتستوىّداللةّتقدره(،1915ّطأّ)(ّومستوىّا٠ت72وىيّدالةّعندّدرجاتّاٟتريةّ)

ّ.ّا١تنخفضة التكلفة استدامة مدخلتقويّجداّعلىّإ٬تايبّاالتقتااديّتأثَتّّالذّكاءا١تستقلّ

(ّ ّيؤكدّذلكّىيّتقيمة tّوما ّاحملسوبة ّبػ)ل( ّاالتقتااديّا١تقدرة ّتقدره12,85ّلذكاء ّٔتستوىّداللة ّوالدالة )
االتقتااديّبوحدةّواحدةّيقابلوّّالذّكاءأفّالتغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّّ(ّإذل١Bتعاملّ)(،ّوتشَتّتقيمةّا1911)

ّ.ا١تنخفضة التكلفة استدامةّمدخل(ّيف95ّ,)تغَتّٔتقدارّ

ّ.(62,ٔتستوىّداللةّتقدرهّ)ّ(ّاحملسوبةّللثابتّ)باتقيّالعوامل(t)يفّحُتّالّتوجدّداللةّإحاائيةّلقيمّّ

ّاعتمدتّمؤسسا ّكلما ّعلىّٔتعٌت أدىّذلكّإذلّٖتقيقهاّّاالتقتاادي الذّكاءتّاالتااالت٤ّتلّالدراسة
ا١تقدرR²ّّّاالتقتااديّيفسرّحسبّمعاملّالتحديد ا١تنخفضة،ّعلماّأفّا١تتغَتّا١تستقلّالذّكاء التكلفة الستدامة

ٟتاصلةّعلىّمستوىّمنّالتغَتاتّاّ%71ا١تنخفضة،ّأيّأفّ التكلفة (ّمنّالتباينّيفّا١تتغَتّالتابعّاستدامة70, بػ:)
ّا١تنخفضةّٔتؤسساتّاالتااالت٤ّتلّالدراسةّسببهاّتغَتاتّعلىّمستوىّالذّكاءّاالتقتاادي. التكلفة استدامة
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ّيلعبّ ّاالتقتاادي ّالذّكاء ّفإف ّومنو ّوتعزيز ّيفّٖتقيق ّجدا ّفعاؿ ّكمؤشرّ التكلفة استدامةدور ا١تنخفضة
 .دوّلبلتااالتّيفّاٞتزائرميزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيفّمؤسسيتّموبيليسّوأوريلل

 

: اختبار معامل االنحدار الخطي المتعدد بين الذ كاء االقتصادي ومدخل استدامة خلق قيمة مميزة 27الجدول رقم 
 للزبائن.

ّ
معامل  (tاختبار)  (Fاختبار)  معامل الاحندار

التحديد 

ّ
املعامالت  القرار

B 

طأ  اخل

 املعياري
F 

مس توى 

 giSاملعنوية
T 

مس توى 

 giSاملعنوية

 داي 624, 309, 1,025 000, 38,239 397, 407, اٌثبثذ )ثبلٟ اٌؼٛاًِ األخشٜ(

)٠ٛخذ رأث١ش  

إ٠دبثٟ لٛٞ خذا 

 خعزشار١د١اال١ٌٍمظخ 

 ٚاٌسّب٠خ ٚاألِٓ(

 004, 3,000 168, 503, خعزشار١د١اال ا١ٌمظخ

 001, 3,573 111, 396, ٚاألِٓ اٌسّب٠خ

 اٌزأث١ش
-,012 ,140 -,088 ,930 

 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 
ّ

ّF(ّ"38,23) أفّنتائجوّمقبولةّإحاائياّحيثّبلغتّتقيمةّ"(27ّ)رتقمّنبلحظّمنّخبلؿّىذاّاٞتدوؿّ
(ّ ّاٟترية ّدرجات ّعند ّدالة ّ)72وىي ّا٠تطأ ّومستوى )1,15ّ ّتقدرهٔت(، ّداللة ّأف1,11ّ)ّستوى ّيعٍت ّوىذا ،)

ّكأبعادّللذكاءّاالتقتااديّتأثَتّالتأثَت،ّواألمن اٟتمايةّ،ةسًتاتيجياال اليقظةا١تستقلةّ)ّاتللمتغَّت تقويّجداّّإ٬تايب(
ّاستدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن. مدخلعلىّ

ّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ) ّلليقظةtوما ّبػ)ّةسًتاتيجياال (ّاحملسوبة ّوالدالةّٔتستوىّداللةّتقدره3,00ّا١تقدرة )
بوحدةّواحدةّيقابلوّّةسًتاتيجياال أفّالتغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّاليقظةّ(ّإذلB(،ّوتشَتّتقيمةّا١تعاملّ)1911)

واألمنّ (ّاحملسوبةّللحمايةtتقيمةّ)،ّوكذاّمدخلّاستدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن(ّيفّّا١تتغَتّالتابع5ّ,)تغَتّٔتقدارّ
ّ)3,57بػ)ّا١تقدرة ّتقدره ّٔتستوىّداللة ّوالدالة )1911(ّ ّا١تعامل ّوتشَتّتقيمة ،)Bّإذل ّا١تتغَتّّ( ّيفّتقيمة ّالتغَت أف

استدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّمدخلّ(ّيفّّا١تتغَتّالتابع39ّ,)ا١تستقلّاٟتمايةّواألمنّبوحدةّواحدةّيقابلوّتغَتّٔتقدارّ
ّللزبائن.

سوبةّلباتقيّأبعادّللذكاءّاالتقتااديّعلىّغرارّالتأثَت،ّوكذاّ(ّاحملt)يفّحُتّالّتوجدّداللةّإحاائيةّلقيمّّ
ّللثابتّ)باتقيّالعوامل(.

ّ ّعلى ّالدراسة ٤ّتل ّاالتااالت ّمؤسسات ّاعتمدت ّكلما ّاليقظةّاالتقتاادي الذّكاءٔتعٌت  خاصة
غَتّا١تستقلّ،ّعلماّأفّا١تتّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن واألمنّأدىّذلكّإذلّٖتقيقهاّالستدامة واٟتمايةّةسًتاتيجياال



 دراسة مقارنة بين مؤسسة موبيليس ومؤسسة أوريدو لالتصاالت في الجزائر                      الفصل الرابع            

 

262 

 

استدامةّمدخلّ(ّمنّالتباينّيفّا١تتغَتّالتابع71ّ, ا١تقدرّبػ:)R²ّّاالتقتااديّيفسرّحسبّمعاملّالتحديد الذّكاء
ّللزبائن ّأيّأفّأكثرّخلقّتقيمة٦ّتيزة خلقّتقيمة٦ّتيزةّ منّالتغَتاتّاٟتاصلةّعلىّمستوىّاستدامةّ%71منّّ،

ّتّللزبائن ّسببها ّالدراسة ٤ّتل ّاالتااالت ّاليقظةٔتؤسسات ّخاصة ّاالتقتاادي ّالذّكاء ّمستوى ّعلى  غَتات
ّواألمن. واٟتمايةّةسًتاتيجياال

دورّفعاؿّجداّيفّٖتقيقّواألمنّيلعبّ واٟتمايةّةسًتاتيجياال ومنوّفإفّالذّكاءّاالتقتااديّخاصةّاليقظة
ّللزبائنّمدخلّوتعزيز ّا١تستدامةّيفّمؤسسيتكمؤشرّللّّاستدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزة ّالتنافسية موبيليسّوأوريدوّّميزة

ّ.لبلتااالتّيفّاٞتزائر
 

: اختبار معامل االنحدار الخطي األحادي بين الذ كاء االقتصادي ومدخل استدامة خلق قيمة مميزة 28الجدول رقم 
 للزبائن.

ّ
 (tاختبار)  (Fاختبار)  معامل الاحندار

معامل 

ملعامالت ا القرارّالتحديد 

B 

اخلطأ  

 املعياري
F 

مس توى 

 giSاملعنوية
T 

مس توى 

 giSاملعنوية

 داي 600, 342, 957, 000, 106,492 379, 363, اٌثبثذ )ثبلٟ اٌؼٛاًِ األخشٜ(

)٠ٛخذ رأث١ش  

إ٠دبثٟ لٛٞ 

 خذا(

وبء  االلزصبدٞ اٌز 

,895 ,087 10,320 ,000 

 SPSSجات برنامج المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخر 
ّ

ّF(ّ"106,49) أفّنتائجوّمقبولةّإحاائياّحيثّبلغتّتقيمةّ"ّ(28)رتقمّّنبلحظّمنّخبلؿّىذاّاٞتدوؿ
(،ّوىذاّيعٍتّأفّللمتغَت1911ّ)ّٔتستوىّداللةّتقدره(،1915ّ(ّومستوىّا٠تطأّ)72وىيّدالةّعندّدرجاتّاٟتريةّ)

ّ.ّاستدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن خلمدتقويّجداّعلىّإ٬تايبّاالتقتااديّتأثَتّّالذّكاءا١تستقلّ

(ّ ّتقيمة ّىي ّذلك ّيؤكد tّوما ّاحملسوبة ّبػ)ل( ّا١تقدرة ّاالتقتاادي ّتقدره10,32ّلذكاء ّداللة ّٔتستوى ّوالدالة )
االتقتااديّبوحدةّواحدةّيقابلوّّالذّكاءأفّالتغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّّ(ّإذلB(،ّوتشَتّتقيمةّا١تعاملّ)1911)

ّ.استدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائنّمدخلّ(ّيف89,)تغَتّٔتقدارّ

ّ.(34,ٔتستوىّداللةّتقدرهّ)ّ(ّاحملسوبةّللثابتّ)باتقيّالعوامل(t)يفّحُتّالّتوجدّداللةّإحاائيةّلقيمّّ

ّعلىّ ّاعتمدتّمؤسساتّاالتااالت٤ّتلّالدراسة ّكلما أدىّذلكّإذلّٖتقيقهاّّاالتقتاادي الذّكاءٔتعٌت
 R²ّاالتقتااديّيفسرّحسبّمعاملّالتحديد علماّأفّا١تتغَتّا١تستقلّالذّكاء،ّالستدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن

منّالتغَتاتّّ%61أيّأفّّللزبائن،استدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّّمدخل(ّمنّالتباينّيفّا١تتغَتّالتابع60ّ, ا١تقدرّبػ:)
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ّعلىّمستوىّ ّللزبائناٟتاصلة ٦ّتيزة ّخلقّتقيمة ّتغَتاتّعلىّٔتؤسساتّاالتااالت٤ّتلّّاستدامة ّسببها الدراسة
ّمستوىّالذّكاءّاالتقتاادي.

ميزةّكمؤشرّللّّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائندورّفعاؿّجداّيفّٖتقيقّوتعزيزّومنوّفإفّالذّكاءّاالتقتااديّيلعبّ
 .التنافسيةّا١تستدامةّيفّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدوّلبلتااالتّيفّاٞتزائر

 

 : اختبار معامل االنحدار الخطي المتعدد بين الذ كاء االقتصادي والميزة التنافسية المستدامة.29الجدول رقم 

ّ
معامل التحديد  (tاختبار)  (Fاختبار)  معامل الاحندار

ّ
املعامالت  القرار

B 

اخلطأ  

 املعياري
F 

مس توى 

 giSاملعنوية
T 

مس توى 

 giSاملعنوية

 داي 740, 267, 1,118 000, 65,426 311, 348, األخشٜ( اٌثبثذ )ثبلٟ اٌؼٛاًِ

)٠ٛخذ رأث١ش  

إ٠دبثٟ لٛٞ 

خذا ١ٌٍمظخ 

خ عزشار١د١اال

ٚاٌسّب٠خ 

 ٚاألِٓ(

 001, 3,599 131, 473, خعزشار١د١اال ا١ٌمظخ

 000, 4,280 087, 372, ٚاألِٓ اٌسّب٠خ

 اٌزأث١ش

,062 ,110 ,564 ,575 

 SPSSطالب باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: من اعداد ال
 

ّF(ّ"65,42) أفّنتائجوّمقبولةّإحاائياّحيثّبلغتّتقيمةّ"(29ّ)رتقمّنبلحظّمنّخبلؿّىذاّاٞتدوؿّ
(ّ ّاٟترية ّدرجات ّعند ّدالة ّ)72وىي ّا٠تطأ ّومستوى )1915ّ ّتقدره(، ّداللة ّأف1911ّ)ّٔتستوى ّيعٍت ّوىذا ،)

ّكأبعادّللذكاءّاالتقتااديّتأثَتّالتأثَت،ّواألمن اٟتمايةّ،ةسًتاتيجياال اليقظةا١تستقلةّ)ّاتللمتغَّت تقويّجداّّإ٬تايب(
ّا١تتغَتّالتابعّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة.علىّ

ّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ) ّبػ)سًتاتيجياال (ّاحملسوبةّلليقظةtوما (ّوالدالةّٔتستوىّداللةّتقدره3,59ّ ةّا١تقدرة
ةّبوحدةّواحدةّيقابلوّسًتاتيجياال تغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّاليقظةأفّالّ(ّإذلB(،ّوتشَتّتقيمةّا١تعاملّ)1911)

ّ ّٔتقدار 47ّ,)تغَت ّالتابع ّا١تتغَت ّ ّيف ّا١تستدامة( ّالتنافسية ّا١تيزة ّوكذا ،(ّ ّللحمايةtتقيمة ّاحملسوبة واألمنّا١تقدرةّ (
َتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّأفّالتغّ(ّإذلB(،ّوتشَتّتقيمةّا١تعاملّ)1911(ّوالدالةّٔتستوىّداللةّتقدرهّ)4,28بػ)

ّ.ا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة(ّيفّّا١تتغَتّالتابع37ّ,)اٟتمايةّواألمنّبوحدةّواحدةّيقابلوّتغَتّٔتقدارّ

(ّاحملسوبةّلباتقيّأبعادّللذكاءّاالتقتااديّعلىّغرارّالتأثَت،ّوكذاtّ)يفّحُتّالّتوجدّداللةّإحاائيةّلقيمّّ
ّللثابتّ)باتقيّالعوامل(.
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ّك ّٔتعٌت ّعلى ّالدراسة ٤ّتل ّاالتااالت ّمؤسسات ّاعتمدت ّاليقظةّاالتقتاادي الذّكاءلما  خاصة
ّواٟتمايةسًتاتيجياال ّ ة ّٖتقيقها ّإذل ّذلك ّأدى ّمستدامةواألمن ّتنافسية ّالذّكاء١تيزة ّا١تستقل ّا١تتغَت ّأف ّعلما ، 

ّالتحديد ّمعامل ّحسب ّيفسر ّبػ:) R²ّاالتقتاادي ّيف74, ا١تقدر ّالتباين ّمن )ّّ ّالتابع ّالتنافسيةّا١تتغَت ا١تيزة
ّأكثرا١تستدامة ّأف ّأي ،ّّ ّّ%74من ّمستوى ّعلى ّاٟتاصلة ّالتغَتات ّا١تستدامةمن ّالتنافسية ٔتؤسساتّّا١تيزة

ّاليقظة ّخاصة ّاالتقتاادي ّالذّكاء ّمستوى ّعلى ّتغَتات ّسببها ّالدراسة ٤ّتل ّواٟتمايةسًتاتيجياال االتااالت  ة
ّواألمن.

دورّفعاؿّجداّيفّٖتقيقّواألمنّيلعبّ ةّواٟتمايةسًتاتيجياال ديّخاصةّاليقظةومنوّفإفّالذّكاءّاالتقتاا
ّ.يزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيفّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدوّلبلتااالتّيفّاٞتزائر١تاّوتعزيز

 
 والميزة التنافسية المستدامة.اختبار معامل االنحدار الخطي األحادي بين الذ كاء االقتصادي : 30الجدول رقم 

ّ
 (tاختبار)  (Fاختبار)  معامل الاحندار

معامل 

املعامالت  القرارّالتحديد 

B 

اخلطأ  

 املعياري
F 

مس توى 

 giSاملعنوية
T 

مس توى 

 giSاملعنوية

 داي 720, 384, 875, 000, 182,312 299, 261, اٌثبثذ )ثبلٟ اٌؼٛاًِ األخشٜ(

ش )٠ٛخذ رأث١ 

إ٠دبثٟ لٛٞ 

 خذا(

وبء  االلزصبدٞ اٌز 

,922 ,068 13,502 ,000 

 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

ّF(ّ"182,31) أفّنتائجوّمقبولةّإحاائياّحيثّبلغتّتقيمةّ"ّ(31)نبلحظّمنّخبلؿّىذاّاٞتدوؿّرتقمّ
(،ّوىذاّيعٍتّأفّللمتغَت1911ّ)ّٔتستوىّداللةّتقدره(،1915ّ(ّومستوىّا٠تطأّ)72وىيّدالةّعندّدرجاتّاٟتريةّ)

ّ.ّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةا١تستقلّالذّكاءّاالتقتااديّتأثَتّإ٬تايبّتقويّجداّعلىّ

(ّ ّتقيمة ّىي ّذلك ّيؤكد ّبػ)tوما ّا١تقدرة ّاالتقتاادي ّللذكاء ّاحملسوبة ّتقدره13,5ّ( ّداللة ّٔتستوى ّوالدالة )
أفّالتغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّالذّكاءّاالتقتااديّبوحدةّواحدةّيقابلوّّإذل(Bّ(،ّوتشَتّتقيمةّا١تعاملّ)1911)

ّ.ا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة(ّيف92ّ,)تغَتّٔتقدارّ

ّ(.38,(ّاحملسوبةّللثابتّ)باتقيّالعوامل(ّٔتستوىّداللةّتقدرهّ)t)يفّحُتّالّتوجدّداللةّإحاائيةّلقيمّّ

ّاعتمدتّمؤسساتّاالتااالت٤ّت ّكلما ّعلىّٔتعٌت أدىّذلكّإذلّٖتقيقهاّّاالتقتاادي الذّكاءلّالدراسة
ّمستدامة ّتنافسية ّالذّكاء١تيزة ّا١تستقل ّا١تتغَت ّأف ّعلما ّالتحديد ، ّمعامل ّحسب ّيفسر ا١تقدرّ R²ّاالتقتاادي
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منّالتغَتاتّاٟتاصلةّعلىّمستوىّّ%72أيّأفّّا١تستدامة،(ّمنّالتباينّيفّا١تتغَتّالتابعّا١تيزةّالتنافسية72ّ,بػ:)
ّٔتؤسساتّاالتااالت٤ّتلّالدراسةّسببهاّتغَتاتّعلىّمستوىّالذّكاءّاالتقتاادي.ّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة

يزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيفّمؤسسيت١ّتدورّفعاؿّجداّيفّٖتقيقّوتعزيزّاومنوّفإفّالذّكاءّاالتقتااديّيلعبّ
ّ.موبيليسّوأوريدوّلبلتااالتّيفّاٞتزائر

 : اختبار معامل االنحدار الخطي المتعدد بين إدارة المعرفة ومدخل استدامة التكلفة المنخفضة.31الجدول رقم 

ّ
 (tاختبار)  (Fاختبار)  معامل الاحندار

معامل التحديد 

R²ّاملعامالت  القرار

B 

اخلطأ  

 املعياري
F 

مس توى 

 giSاملعنوية
T 

مس توى 

 giSاملعنوية

 داي 729, 275, 1,100 000, 36,061 337, 370, اٌؼٛاًِ األخشٜ(اٌثبثذ )ثبلٟ 

)٠ٛخذ رأث١ش  

إ٠دبثٟ لٛٞ 

 ٌز١ٌٛذ اٌّؼشفخ(

 403, 841, 125, 105, اٌّؼشفخ رشخ١ص

 031, 2,206 160, 354, اٌّؼشفخ ر١ٌٛذ

 609, 513,- 131, 067,- اٌّؼشفخ رخض٠ٓ

 093, 1,703 166, 283, اٌّؼشفخ رٛص٠غ

 103, 1,653 149, 246, اٌّؼشفخ رطج١ك

 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

ّF(ّ"36,06)أفّنتائجوّمقبولةّإحاائياّحيثّبلغتّتقيمةّ"(31ّ)رتقمّنبلحظّمنّخبلؿّىذاّاٞتدوؿّ
(ّ ّاٟترية ّدرجات ّعند ّدالة ّ)72وىي ّا٠تطأ ّومستوى )1915ّ ّتقدره(، ّداللة ّأف1911ّ)ّٔتستوى ّيعٍت ّوىذا ،)

ّكا١تعرفة تطبيق،ّّا١تعرفة توزيع،ّا١تعرفة ا١تعرفة،ّٗتزين تشخيصا١تستقلةّ)ّاتللمتغَّت إ٬تايبّتأثَتّّا١تعرفةّإلدارةعناصرّ(
مدخلّاستدامةّالتكلفةّا١تنخفضة،ّيفّحُتّىناؾّتأثَتّإ٬تايبّتقويّلعنارّتوليدّا١تعرفةّا١تتغَتّالتابعّعلىّّضعيف

ّماّيستوجبّٗتفيضّالتكلفةّالوصوؿّعلىّبعّا١تتغَتّالتاعلىّ مدخلّاستدامةّالتكلفةّا١تنخفضة،ّذلكّأنوّغالبًا
معرفةّأوّتوليدّمعرفةّجديدةّيفّشكلّطريقةّتقدًنّا٠تدمةّأوّا١تعرفةّالناٚتةّعنّتكرارّالعملّأوّماّيسمىّمنحٌتّ

ّا٠تربة.

(،1911ّ(ّوالدالةّٔتستوىّداللةّتقدرهّ)2,20بػ)ا١تقدرةّّلتوليدّا١تعرفة(ّاحملسوبةtّوماّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ)
(35ّ,)بوحدةّواحدةّيقابلوّتغَتّٔتقدارّّتوليدّا١تعرفةأفّالتغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّّ(ّإذلBوتشَتّتقيمةّا١تعاملّ)

ّالتابعّّيفّا١تتغَت ّا١تنخفضة، ّالتكلفة ّا١تعرفمدخلّاستدامة ّإدارة ١ّتنظومة ّاألخرىّا١تكونة ةّيفّحُتّباتقيّالعناصر
ّ.ا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيفّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدوا١تتغَتّالتابعّلديهاّتأثَتّضعيفّعلىّ

ّعلىّّ ّاعتمدتّمؤسساتّاالتااالت٤ّتلّالدراسة ّكلما ّا١تعرفةٔتعٌت ّّإدارة ّعنارّتوليدّا١تعرفةخاصة
ّ ّالتكلفةّالأدىّذلكّإذلّٖتقيقها ّأفّا١تتغَتّا١تستقلّّا١تنخفضة،ستدامة ّا١تعرفةإداعلما يفسرّحسبّمعاملّّرة
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منّّ،ّأيّأفّأكثرمدخلّاستدامةّالتكلفةّا١تنخفضة(ّمنّالتباينّيفّا١تتغَتّالتابع72ّ, ا١تقدرّبػ:) R²ّالتحديد
ٔتؤسساتّاالتااالت٤ّتلّالدراسةّّمدخلّاستدامةّالتكلفةّا١تنخفضةمنّالتغَتاتّاٟتاصلةّعلىّمستوى72%ّّ

ّ.توليدّا١تعرفةخاصةّّإدارةّا١تعرفةّسببهاّتغَتاتّعلىّمستوى

استدامةّالتكلفةّّدورّفعاؿّجداّيفّٖتقيقّوتعزيزّعنارّتوليدّا١تعرفةخاصة١ّّتنظومةّإدارةّا١تعرفةومنوّفإفّ
ّ.يفّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدوّلبلتااالتّيفّاٞتزائرّا١تنخفضة

 ر الخطي األحادي بين إدارة المعرفة ومدخل استدامة التكلفة المنخفضة.اختبار معامل االنحدا :32الجدول رقم 

ّ
 (tاختبار)  (Fاختبار)  معامل الاحندار

معامل 

املعامالت  القرارR²ّالتحديد 

B 

اخلطأ  

 املعياري
F 

مس توى 

 giSاملعنوية
T 

مس توى 

 giSاملعنوية

 داي 715, 055, 1,950 000, 178,195 282, 550, اٌثبثذ )ثبلٟ اٌؼٛاًِ األخشٜ(

)٠ٛخذ رأث١ش  

إ٠دبثٟ لٛٞ 

 خذا(

 اٌّؼشفخ إداسح

,883 ,066 13,349 ,000 

 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

ّF(ّ"178,19) أفّنتائجوّمقبولةّإحاائياّحيثّبلغتّتقيمةّ"ّ(32)نبلحظّمنّخبلؿّىذاّاٞتدوؿّرتقمّ
(،ّوىذاّيعٍتّأفّللمتغَت1911ّ)ّٔتستوىّداللةّتقدره(،1915ّ(ّومستوىّا٠تطأّ)72)ّوىيّدالةّعندّدرجاتّاٟترية

ّمدخلّاستدامةّالتكلفةّا١تنخفضة.ا١تستقلّإدارةّا١تعرفةّتأثَتّإ٬تايبّتقويّجداّعلىّ

(،1911ّ(ّوالدالةّٔتستوىّداللةّتقدرهّ)13,34احملسوبةّإلدارةّا١تعرفةّا١تقدرةّبػ)ّ(tوماّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ)
(88ّ,)أفّالتغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّإدارةّا١تعرفةّبوحدةّواحدةّيقابلوّتغَتّٔتقدارّّ(ّإذلBَتّتقيمةّا١تعاملّ)وتش

ّيفّمدخلّاستدامةّالتكلفةّا١تنخفضة.

ّ(.05,(ّاحملسوبةّللثابتّ)باتقيّالعوامل(ّٔتستوىّداللةّتقدرهّ)t)يفّحُتّالّتوجدّداللةّإحاائيةّلقيمّّ

ّكلماّاعتمدتّ أدىّذلكّإذلّٖتقيقهاّالستدامةّإدارةّا١تعرفةّمؤسساتّاالتااالت٤ّتلّالدراسةّعلىّٔتعٌت
(ّمن71ّ, ا١تقدرّبػ:) R²ّيفسرّحسبّمعاملّالتحديدإدارةّا١تعرفةّعلماّأفّا١تتغَتّا١تستقلّّا١تنخفضة،التكلفةّ

ّ ّأف ّأي ّا١تنخفضة، ّالتكلفة ّاستدامة ّمدخل ّالتابع ّا١تتغَت ّيف ّمستوىّّ%71التباين ّعلى ّاٟتاصلة ّالتغَتات من
ّ.إدارةّا١تعرفةاستدامةّالتكلفةّا١تنخفضةّٔتؤسساتّاالتااالت٤ّتلّالدراسةّسببهاّتغَتاتّعلىّمستوىّ
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ّ ّفإف ّومنو ّا١تعرفة ّإدارة ّيلعب ّوتعزيز ّٖتقيق ّيف ّجدا ّفعاؿ ّا١تنخفضةدور ّالتكلفة ّمؤسسيتّّاستدامة يف
ّ.موبيليسّوأوريدوّلبلتااالتّيفّاٞتزائر

 : اختبار معامل االنحدار الخطي المتعدد بين إدارة المعرفة ومدخل استدامة خلق قيمة مميزة للزبائن.33جدول رقم ال

ّ
معامل التحديد  (tاختبار)  (Fاختبار)  معامل الاحندار

ّ
املعامالت  القرار

B 

اخلطأ  

 املعياري
F 

مس توى 

 giSاملعنوية
T 

مس توى 

 giSاملعنوية

 داي 643, 200, 1,295 000, 24,113 393, 509, اٌثبثذ )ثبلٟ اٌؼٛاًِ األخشٜ(

)٠ٛخذ رأث١ش  

إ٠دبثٟ لٛٞ 

ٌزٛص٠غ 

 اٌّؼشفخ(

 066, 1,866 146, 272, اٌّؼشفخ رشخ١ص

 890, 138, 187, 026, اٌّؼشفخ ر١ٌٛذ

 828, 218, 153, 033, اٌّؼشفخ رخض٠ٓ

 032, 2,187 194, 424, اٌّؼشفخ ٠غرٛص

 475, 718, 174, 125, اٌّؼشفخ رطج١ك

 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

ّFّ"(24,11)أفّنتائجوّمقبولةّإحاائياّحيثّبلغتّتقيمةّ"( 33)نبلحظّمنّخبلؿّىذاّاٞتدوؿّرتقمّ
ّ ّاٟترية ّدرجات ّعند ّدالة ّّ(72)وىي ّومستوى ّ(1915)ا٠تطأ ّتقدره، ّداللة ّأفّ(، 1911) ٔتستوى ّيعٍت وىذا

ّكعناصرّا١تعرفة ا١تعرفة،ّتطبيق ا١تعرفة،ّٗتزين ا١تعرفة،ّتوليد تشخيصا١تستقلةّ)ّاتللمتغَّت ا١تعرفةّتأثَتّإ٬تايبّّإلدارة(
ارّتوزيعّا١تعرفةّاستدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن،ّيفّحُتّىناؾّتأثَتّإ٬تايبّتقويّلعنا١تتغَتّالتابعّعلىّضعيفّ

 مدخلّاستدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن.ا١تتغَتّالتابعّعلىّ

(،1911ّ(ّوالدالةّٔتستوىّداللةّتقدرهّ)2,18بػ)(ّاحملسوبةّلتوزيعّا١تعرفةّا١تقدرةtّوماّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ)
(42ّ,)حدةّيقابلوّتغَتّٔتقدارّأفّالتغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّتوزيعّا١تعرفةّبوحدةّواّ(ّإذلBوتشَتّتقيمةّا١تعاملّ)

مدخلّاستدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن،ّيفّحُتّباتقيّالعناصرّاألخرىّا١تكونة١ّتنظومةّإدارةّا١تعرفةّيفّا١تتغَتّالتابعّ
ّ.يفّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدوّلديهاّتأثَتّضعيفّعلىّا١تتغَتّالتابعّمدخلّاستدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن

ّكلماّاعتمد خاصةّعنارّتوزيعّا١تعرفةّأدىّّإدارةّا١تعرفةتّمؤسساتّاالتااالت٤ّتلّالدراسةّعلىّٔتعٌت
ّ ّأفّا١تتغَتّا١تستقلّالذلكّإذلّٖتقيقها ّعلما ّللزبائن، ٦ّتيزة ّخلقّتقيمة ّا١تعرفةستدامة يفسرّحسبّمعاملّّإدارة

دامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن،ّأيّأفّأكثرّمنّ(ّمنّالتباينّيفّا١تتغَتّالتابعّمدخلّاست64, ا١تقدرّبػ:) R² التحديد
ّللزبائن64 ٦ّتيزة ّعلىّمستوىّمدخلّاستدامةّخلقّتقيمة ٔتؤسساتّاالتااالت٤ّتلّّ%ّمنّالتغَتاتّاٟتاصلة

ّالدراسةّسببهاّتغَتاتّعلىّمستوىّإدارةّا١تعرفةّخاصةّتوزيعّا١تعرفة.
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خلقّتقيمةّاستدامةّورّفعاؿّجداّيفّٖتقيقّوتعزيزّدومنوّفإف١ّتنظومةّإدارةّا١تعرفةّخاصةّعنارّتوزيعّا١تعرفةّ
ّيفّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدوّلبلتااالتّيفّاٞتزائر.٦ّتيزةّللزبائن

 : اختبار معامل االنحدار الخطي األحادي بين إدارة المعرفة ومدخل استدامة خلق قيمة مميزة للزبائن.34الجدول رقم 

ّ
 (tاختبار)  (Fاختبار)  ارمعامل الاحند

معامل 

املعامالت  القرارR²ّالتحديد 

B 

اخلطأ  

 املعياري
F 

مس توى 

 giSاملعنوية
T 

مس توى 

 giSاملعنوية

 داي 630, 041, 2,085 000, 121,010 327, 682, اٌثبثذ )ثبلٟ اٌؼٛاًِ األخشٜ(

)٠ٛخذ رأث١ش  

إ٠دبثٟ لٛٞ 

 خذا(

 اٌّؼشفخ إداسح

,843 ,077 11,000 ,000 

 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 
ّFّ"(121,01) أفّنتائجوّمقبولةّإحاائياّحيثّبلغتّتقيمةّ"ّ(..)نبلحظّمنّخبلؿّىذاّاٞتدوؿّرتقمّ

ّ ّاٟترية ّدرجات ّعند ّدالة ّّ(72)وىي ّا٠تطأ ّ(0,05)ومستوى ،(ّ ّتقدره ّداللة 0,00ّٔتستوى ّأفّ(، ّيعٍت وىذا
ّمدخلّاستدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن.قلّإدارةّا١تعرفةّتأثَتّإ٬تايبّتقويّجداّعلىّللمتغَتّا١تست

(ّ ّتقيمة ّىي ّذلك ّيؤكد ّبػ)tوما ّا١تقدرة ّا١تعرفة ّإلدارة ّاحملسوبة ّتقدره11,00ّ( ّداللة ّٔتستوى ّوالدالة )
وحدةّواحدةّيقابلوّتغَتّأفّالتغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّإدارةّا١تعرفةّبّ(ّإذلB(،ّوتشَتّتقيمةّا١تعاملّ)0,00)

ّ(ّيفّمدخلّاستدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن.84,)ٔتقدارّ

ّ(.04,(ّاحملسوبةّللثابتّ)باتقيّالعوامل(ّٔتستوىّداللةّتقدرهّ)t)يفّحُتّالّتوجدّداللةّإحاائيةّلقيمّّ

ّكلماّاعتمدتّمؤسساتّاالتااالت٤ّتلّالدراسةّعلىّ استدامةّأدىّذلكّإذلّٖتقيقهاّإدارةّا١تعرفةّٔتعٌت
(63ّ, ا١تقدرّبػ:)R² يفسرّحسبّمعاملّالتحديدإدارةّا١تعرفةّ،ّعلماّأفّا١تتغَتّا١تستقلّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن

ّمنّالتباينّيفّا١تتغَتّالتابعّ ٦ّتيزة منّالتغَتاتّاٟتاصلةّعلىّّ%63أيّأفّّللزبائن،مدخلّاستدامةّخلقّتقيمة
ّ ّللّزمستوى ٦ّتيزة ّتقيمة ّخلق ّاستدامة ّبائن ّمستوى ّعلى ّتغَتات ّسببها ّالدراسة ٤ّتل ّاالتااالت إدارةّٔتؤسسات

ّ.ا١تعرفة

يفّمؤسسيتّاستدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائنّيلعبّدورّفعاؿّجداّيفّٖتقيقّوتعزيزّإدارةّا١تعرفةّومنوّفإفّ
ّموبيليسّوأوريدوّلبلتااالتّيفّاٞتزائر.

ّ
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 .تبار معامل االنحدار الخطي المتعدد بين إدارة المعرفة والميزة التنافسية المستدامة: اخ35الجدول رقم 

ّ
معامل التحديد  (tاختبار)  (Fاختبار)  معامل الاحندار

ّ
املعامالت  القرار

B 

اخلطأ  

 املعياري
F 

مس توى 

 giSاملعنوية
T 

مس توى 

 giSاملعنوية

 داي 755, 156, 1,435 000, 41,332 306, 440, اٌثبثذ )ثبلٟ اٌؼٛاًِ األخشٜ(

)٠ٛخذ رأث١ش  

إ٠دبثٟ لٛٞ 

خذا ٌزٛص٠غ 

 اٌّؼشفخ(

 102, 1,660 114, 189, اٌّؼشفخ رشخ١ص

 198, 1,301 146, 190, اٌّؼشفخ ر١ٌٛذ

 887, 142,- 120, 017,- اٌّؼشفخ رخض٠ٓ

 022, 2,340 151, 353, اٌّؼشفخ رٛص٠غ

 175, 1,369 135, 186, ؼشفخاٌّ رطج١ك

 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

ّFّ"(41,31) أفّنتائجوّمقبولةّإحاائياّحيثّبلغتّتقيمةّ"( 35)نبلحظّمنّخبلؿّىذاّاٞتدوؿّرتقمّ
ّ ّاٟترية ّدرجات ّعند ّدالة ّّ(72)وىي ّا٠تطأ ّ(1915)ومستوى ّتقدره، ّداللة ّأفّّوىذا(، 1911) ٔتستوى يعٍت

ّكعناصرّا١تعرفة ا١تعرفة،ّتطبيق ا١تعرفة،ّٗتزين ا١تعرفة،ّتوليد تشخيصا١تستقلةّ)ّاتللمتغَّت ا١تعرفةّتأثَتّإ٬تايبّّإلدارة(
ا١تتغَتّعلىّ،ّيفّحُتّىناؾّتأثَتّإ٬تايبّتقويّلعنارّتوزيعّا١تعرفةّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة ا١تتغَتّالتابعضعيفّعلىّ

 .فسيةّا١تستدامةالتابعّا١تيزةّالتنا

(،1911ّ(ّوالدالةّٔتستوىّداللةّتقدرهّ)2,3)ّ(ّاحملسوبةّلتوزيعّا١تعرفةّا١تقدرةّبػtوماّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ)
(35ّ,)أفّالتغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّتوزيعّا١تعرفةّبوحدةّواحدةّيقابلوّتغَتّٔتقدارّّ(ّإذلBوتشَتّتقيمةّا١تعاملّ)

يفّحُتّباتقيّالعناصرّاألخرىّا١تكونة١ّتنظومةّإدارةّا١تعرفةّلديهاّتأثَتّ،ّنافسيةّا١تستدامةا١تيزةّالتيفّا١تتغَتّالتابعّ
ّ.ا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيفّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدوا١تتغَتّالتابعّضعيفّعلىّ

فةّخاصةّعنارّتوزيعّا١تعّرّإدارةّا١تعرفةكلماّاعتمدتّمؤسساتّاالتااالت٤ّتلّالدراسةّعلىّأنؤّّتعٌتّّ
 يفسرّحسبّمعاملّالتحديدّإدارةّا١تعرفة،ّعلماّأفّا١تتغَتّا١تستقل١ّتيزةّتنافسيةّمستدامةأدىّذلكّإذلّٖتقيقيهاّ

R² (:ّمنّالتباينّيفّا١تتغَتّالتابع75ّ, ا١تقدرّبػ)منّالتغَتاتّّ%75،ّأيّأفّأكثرّمنّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة
ّعلىّمستوىّ ّالتناٟتاصلة ّا١تستدامةا١تيزة ّتغَتاتّعلىّمستوىّّافسية ّسببها ٔتؤسساتّاالتااالت٤ّتلّالدراسة

ّإدارةّا١تعرفةّخاصةّتوزيعّا١تعرفة.

ّ ّا١تعرفةّخاصةّعنارّتوزيعّا١تعرفة ّإدارة ّفإف١ّتنظومة ّالتنافسيةّومنو ّيفّٖتقيقّوتعزيزّا١تيزة دورّفعاؿّجدا
ّ.زائرا١تستدامةّيفّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدوّلبلتااالتّيفّاٞت
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 : اختبار معامل االنحدار الخطي األحادي بين إدارة المعرفة والميزة التنافسية المستدامة.36الجدول رقم 

ّ
 (tاختبار)  (Fاختبار)  معامل الاحندار

معامل 

املعامالت  القرارّالتحديد 

B 

اخلطأ  

 املعياري
F 

مس توى 

 giSاملعنوية
T 

مس توى 

 giSاملعنوية

 داي 745, 018, 2,413 000, 207,961 255, 616, اٌثبثذ )ثبلٟ اٌؼٛاًِ األخشٜ(

)٠ٛخذ رأث١ش  

إ٠دبثٟ لٛٞ 

 خذا(

 اٌّؼشفخ إداسح

,863 ,060 14,421 ,000 

 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 
ّ

ّFّ"(207,96) أفّنتائجوّمقبولةّإحاائياّحيثّبلغتّتقيمةّ"ّ(36)نبلحظّمنّخبلؿّىذاّاٞتدوؿّرتقمّ
وىذاّيعٍتّأفّللمتغَتّ(، 1911) ٔتستوىّداللةّتقدره،ّ(1915)ومستوىّا٠تطأّّ(72)وىيّدالةّعندّدرجاتّاٟتريةّ

ّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة.ا١تستقلّإدارةّا١تعرفةّتأثَتّإ٬تايبّتقويّجداّعلىّ

(ّ ّتقيمة ّىي ّذلك ّيؤكد ّاحملtوما ّبػ)( ّا١تقدرة ّا١تعرفة ّإلدارة ّتقدره14,42ّسوبة ّداللة ّٔتستوى ّوالدالة )
أفّالتغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّإدارةّا١تعرفةّبوحدةّواحدةّيقابلوّتغَتّّ(ّإذلB(،ّوتشَتّتقيمةّا١تعاملّ)0,00)

ّ(ّيفّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة.86,)ٔتقدارّ

ّ(.18,حملسوبةّللثابتّ)باتقيّالعوامل(ّٔتستوىّداللةّتقدرهّ)(ّاt)يفّحُتّالّتوجدّداللةّإحاائيةّلقيمّّ

ّ ّعلى ّالدراسة ٤ّتل ّاالتااالت ّمؤسسات ّاعتمدت ّكلما ّٔتعٌت ّا١تعرفة ١ّتيزةّإدارة ّٖتقيقها ّإذل ّذلك أدى
(ّمن74ّ, ا١تقدرّبػ:)R² يفسرّحسبّمعاملّالتحديدإدارةّا١تعرفةّتنافسيةّمستدامة،ّعلماّأفّا١تتغَتّا١تستقلّ

%ّمنّالتغَتاتّاٟتاصلةّعلىّمستوىّا١تيزةّالتنافسية74ّا١تتغَتّالتابعّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّأيّأفّّالتباينّيف
ّ.إدارةّا١تعرفةٔتؤسساتّاالتااالت٤ّتلّالدراسةّسببهاّتغَتاتّعلىّمستوىّ ا١تستدامة

يفّمؤسسيتّموبيليسّ ستدامةيلعبّدورّفعاؿّجداّيفّٖتقيقّوتعزيزّا١تيزةّالتنافسيةّا١تإدارةّا١تعرفةّومنوّفإفّ
ّ.وأوريدوّلبلتااالتّيفّاٞتزائر

ّ

ّ

ّ

ّ
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 ومدخل استدامة التكلفة المنخفضة. ستراتيجياال: اختبار معامل االنحدار الخطي المتعدد بين الذ كاء 37الجدول رقم 

ّ
معامل التحديد  (tاختبار) (Fاختبار) معامل الاحندار

ّ
املعامالت  القرار

B 

اخلطأ  

 املعياري
F 

مس توى 

 giSاملعنوية
T 

مس توى 

 giSاملعنوية

 289, 056, اٌثبثذ )ثبلٟ اٌؼٛاًِ األخشٜ(

113,464 ,000 

,194 ,847 

,764 

 داي

)٠ٛخذ رأث١ش  

إ٠دبثٟ لٛٞ 

خذا ٌٍزوبء 

االلزصبدٞ 

ٚإداسح 

 اٌّؼشفخ(

وبء  000, 3,821 126, 480, االلزصبدٞ اٌز 

 000, 4,382 116, 507, اٌّؼشفخ إداسح

 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 
ّ

ّFّ"(113,46) أفّنتائجوّمقبولةّإحاائياّحيثّبلغتّتقيمةّ"( 37)رتقمّنبلحظّمنّخبلؿّىذاّاٞتدوؿّ
ّ ّاٟترية ّدرجات ّعند ّدالة ّّ(72)وىي ّا٠تطأ ّ(1915)ومستوى ّتقدّر، ّداللة ّأفّ(، 1911) هٔتستوى ّيعٍت وىذا

ّّاتللمتغَّت ّ )الذّكاءا١تستقلة ّّّا١تعرفة( إدارةّواالتقتاادي ّاالكأبعاد ّّسًتاتيجيللذّكاء ّعلىّّإ٬تايبتأثَت ّجدا تقوي
ّ.ّا١تنخفضة التكلفة استدامة مدخل

(ّ ّيؤكدّذلكّىيّتقيمة tّوما ّاحملسوبة ّبػ) لذّكاءل( ّتقدره3,82ّاالتقتااديّا١تقدرة ّٔتستوىّداللة ّوالدالة )
االتقتااديّبوحدةّواحدةّيقابلوّ أفّالتغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّالذّكاءّ(ّإذلB(،ّوتشَتّتقيمةّا١تعاملّ)0,00)

ّا١تتغَتّالتابع48ّ,)تغَتّٔتقدارّ ّّا١تنخفضة التكلفة استدامة(ّيفّ ّا١تعرفة(ّاحملسوبةّإلtتقيمةّ)،ّوكذا ا١تقدرةّّدارة
أفّالتغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّّ(ّإذلB(،ّوتشَتّتقيمةّا١تعاملّ)0,00(ّوالدالةّٔتستوىّداللةّتقدرهّ)4,38بػ)

ّ.ا١تنخفضة التكلفة استدامة(ّيفّّا١تتغَتّالتابع50ّ,)بوحدةّواحدةّيقابلوّتغَتّٔتقدارّّإدارةّا١تعرفة

أدىّذلكّإذلّٖتقيقهاّّسًتاتيجياال الذّكاءكلماّاعتمدتّمؤسساتّاالتااالت٤ّتلّالدراسةّعلىّّّأيّأنوّ
ّالذّكاء التكلفة تدامةالس ّا١تستقل ّا١تتغَت ّأف ّعلما ّالتحديدّسًتاتيجياال ا١تنخفضة، ّمعامل ّحسب R²ّّيفسر

منّالتغَتاتّّ%76منّّا١تنخفضة،ّأيّأفّأكثر التكلفة (ّمنّالتباينّيفّا١تتغَتّالتابعّاستدامة76, ١تقدرّبػ:)
٤تلّالدراسةّسببهاّتغَتاتّعلىّمستوىّا١تنخفضةّٔتؤسساتّاالتااالتّ التكلفة اٟتاصلةّعلىّمستوىّاستدامة

ّ.سًتاتيجياالالذّكاءّ

ّ ّفإفّالذّكاء ّيفّٖتقيقّوتعزيزّسًتاتيجياالومنو ا١تنخفضةّّ التكلفة استدامةّمدخلّيلعبّدورّفعاؿّجدا
 كمؤشرّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيفّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدوّلبلتااالتّيفّاٞتزائر.
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 ومدخل استدامة التكلفة المنخفضة. ستراتيجي: اختبار معامل االنحدار الخطي األحادي الذ كاء اال38الجدول رقم 

ّ
 (tاختبار)  (Fاختبار)  معامل الاحندار

معامل 

املعامالت  القرارّالتحديد 

B 

اخلطأ  

 املعياري
F 

مس توى 

 giSاملعنوية
T 

مس توى 

 giSاملعنوية

 داي 764, 755, 314, 000, 229,267 279, 088, ذ )ثبلٟ اٌؼٛاًِ األخشٜ(اٌثبث

)٠ٛخذ رأث١ش  

إ٠دبثٟ لٛٞ 

 خذا(

وبء  عزشار١دٟاال اٌز 

,981 ,065 15,142 ,000 

 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 
 

Fّ"(229,26ّ) ئياّحيثّبلغتّتقيمةّ"أفّنتائجوّمقبولةّإحااّ(38)نبلحظّمنّخبلؿّىذاّاٞتدوؿّرتقمّ
ّّوىي ّعندّدرجاتّاٟترية ّّ(72)دالة ّ(0,05)ومستوىّا٠تطأ ،(ّ ّتقدره 0,00ّٔتستوىّداللة ّأفّ(، ّيعٍت وىذا

ّ.ّا١تنخفضة التكلفة استدامة مدخلتأثَتّإ٬تايبّتقويّجداّعلىّّسًتاتيجياالالذّكاءّللمتغَتّا١تستقلّ

(ّوالدالةّٔتستوىّداللةّتقدره15,14ّا١تقدرةّبػ)ّسًتاتيجياالءّللذّكا(ّاحملسوبةtّوماّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ)
بوحدةّواحدةّيقابلوّّسًتاتيجياالالذّكاءّأفّالتغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّّ(ّإذلB(،ّوتشَتّتقيمةّا١تعاملّ)0,00)

ّ.ا١تنخفضة التكلفة استدامة(ّيفّمدخل98ّ,)تغَتّٔتقدارّ

ّكلماّاعتمدتّمؤسساتّاالتااالت٤ّت أدىّذلكّإذلّٖتقيقهاّّسًتاتيجيااللّالدراسةّعلىّالذّكاءّأيّأنو
ّ التكلفة الستدامة ّالذّكاء ّا١تستقل ّا١تتغَت ّأف ّعلما ّالتحديدّسًتاتيجياالا١تنخفضة، ّمعامل ّحسب R²ّّيفسر

ّمنّالتغَتاتّاٟتاصلةّعلىّ%76ا١تنخفضة،ّأيّأفّ التكلفة (ّمنّالتباينّيفّا١تتغَتّالتابعّاستدامة76, ا١تقدرّبػ:)
ّاستدامة ّ التكلفة مستوى ٤ّتل ّاالتااالت ّٔتؤسسات ّالذّكاءّا١تنخفضة ّمستوى ّعلى ّتغَتات ّسببها الدراسة

ّ.سًتاتيجياال

ّفإفّ ّيفّٖتقيقّوتعزيزّاستدامةّسًتاتيجياالالذّكاءّومنو ّكمؤشرّ التكلفة يلعبّدورّفعاؿّجدا ا١تنخفضة
ّ.تااالتّيفّاٞتزائرموبيليسّوأوريدوّلبلّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيفّمؤسسيت

ّ

ّ

ّ
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ومدخل استدامة خلق قيمة مميزة  ستراتيجي: اختبار معامل االنحدار الخطي المتعدد بين الذ كاء اال39الجدول رقم 
 للزبائن.

ّ
معامل التحديد  (tاختبار)  (Fاختبار)  معامل الاحندار

ّ
املعامالت  القرار

B 

 اخلطأ  

 املعياري
F 

مس توى 

 giSاملعنوية
T 

مس توى 

 giSاملعنوية

 داي 666, 467, 731, 000, 69,641 350, 256, اٌثبثذ )ثبلٟ اٌؼٛاًِ األخشٜ(

)٠ٛخذ رأث١ش  

إ٠دبثٟ لٛٞ 

خذا ٌٍزوبء 

االلزصبدٞ 

ٚإداسح 

 اٌّؼشفخ(

وبء  008, 2,718 152, 414, االلزصبدٞ اٌز 

 اٌّؼشفخ إداسح

,519 ,140 3,704 ,000 

 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 
 

ّFّ"(69,641) أفّنتائجوّمقبولةّإحاائياّحيثّبلغتّتقيمةّ"( 39)نبلحظّمنّخبلؿّىذاّاٞتدوؿّرتقمّ
ّ ّاٟترية ّدرجات ّعند ّدالة ّّ(72)وىي ّا٠تطأ ّ(1915)ومستوى ّتقدره، ّداللة ّأفّ(، 1911) ٔتستوى ّيعٍت وىذا

ّّاتللمتغَّت ّوإدارة )الذّكاءا١تستقلة ّاالّا١تعرفة( االتقتاادي ّللذّكاء ّعلىّّسًتاتيجيكأبعاد ّجدا ّتقوي ّإ٬تايب تأثَت
ّ.ّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن استدامة مدخل

(ّ ّيؤكدّذلكّىيّتقيمة ّللذّكاءtوما ّاحملسوبة ّبػ) ( ّتقدره2,71ّاالتقتااديّا١تقدرة ّٔتستوىّداللة ّوالدالة )
االتقتااديّبوحدةّواحدةّيقابلوّ أفّالتغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّالذّكاءّ(ّإذلBملّ)(،ّوتشَتّتقيمةّا١تعا0,00)

(ّاحملسوبةّإلدارةّا١تعرفةّا١تقدرةtّتقيمةّ)خلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن،ّوكذاّ استدامة(ّيفّا١تتغَتّالتابع41ّ,)تغَتّٔتقدارّ
أفّالتغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّإدارةّّ(ّإذلB)ّ(،ّوتشَتّتقيمةّا١تعامل0,00(ّوالدالةّٔتستوىّداللةّتقدرهّ)3,7بػ)

ّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن. استدامة(ّيفّّا١تتغَتّالتابع51ّ,)ا١تعرفةّبوحدةّواحدةّيقابلوّتغَتّٔتقدارّ

أدىّذلكّإذلّٖتقيقهاّّسًتاتيجياال الذّكاءكلماّاعتمدتّمؤسساتّاالتااالت٤ّتلّالدراسةّعلىّّّأيّأنوّ
R²ّ يفسرّحسبّمعاملّالتحديدّسًتاتيجياال ،ّعلماّأفّا١تتغَتّا١تستقلّالذّكاء٦تيزةّللزبائنخلقّتقيمةّ الستدامة

ّبػ:) ّاستدامة66, ا١تقدر ّالتابع ّا١تتغَت ّيف ّالتباين ّمن ّللزبائن ( ٦ّتيزة ّتقيمة ّخلق ّمن ّأكثر ّأف ّأي من66%ّّ،
ؤسساتّاالتااالت٤ّتلّالدراسةّسببهاّتغَتاتّٔتّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن التغَتاتّاٟتاصلةّعلىّمستوىّاستدامة

ّ.سًتاتيجياالعلىّمستوىّالذّكاءّ



 دراسة مقارنة بين مؤسسة موبيليس ومؤسسة أوريدو لالتصاالت في الجزائر                      الفصل الرابع            

 

274 

 

خلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائنّ استدامةدورّفعاؿّجداّيفّٖتقيقّوتعزيزّمدخلّيلعبّّسًتاتيجياالومنوّفإفّالذّكاءّ
 كمؤشرّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيفّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدوّلبلتااالتّيفّاٞتزائر.

ومدخل استدامة خلق قيمة مميزة  ستراتيجي: اختبار معامل االنحدار الخطي األحادي بين الذ كاء اال40ول رقم الجد
 للزبائن.

ّ
 (tاختبار)  (Fاختبار)  معامل الاحندار

معامل 

املعامالت  القرارّالتحديد 

B 

اخلطأ  

 املعياري
F 

مس توى 

 giSاملعنوية
T 

مس توى 

 giSاملعنوية

 داي 665, 440, 776, 000, 141,254 338, 262, اٌثبثذ )ثبلٟ اٌؼٛاًِ األخشٜ(

)٠ٛخذ رأث١ش  

إ٠دبثٟ لٛٞ 

 خذا(

وبء  عزشار١دٟاال اٌز 

,932 ,078 11,885 ,000 

 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

Fّ"(141,25ّ) أفّنتائجوّمقبولةّإحاائياّحيثّبلغتّتقيمةّ"ّ(41)رتقمّّنبلحظّمنّخبلؿّىذاّاٞتدوؿ
وىذاّيعٍتّأفّللمتغَتّ(، 1911) ٔتستوىّداللةّتقدره،ّ(1915)ومستوىّا٠تطأّّ(72)دالةّعندّدرجاتّاٟتريةّّوىي

ّ.ّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن استدامة مدخلتأثَتّإ٬تايبّتقويّجداّعلىّّسًتاتيجياالالذّكاءّا١تستقلّ

(ّوالدالةّٔتستوىّداللةّتقدره11,88ّا١تقدرةّبػ)ّسًتاتيجياالللذّكاءّ(ّاحملسوبةtّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ)ّوما
بوحدةّواحدةّيقابلوّّسًتاتيجياالالذّكاءّأفّالتغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّّ(ّإذلB(،ّوتشَتّتقيمةّا١تعاملّ)0,00)

ّائن.خلقّتقيمة٦ّتيزةّللزب استدامةّيفّمدخل(93ّ,)تغَتّٔتقدارّ

ّكلماّاعتمدتّمؤسساتّاالتااالت٤ّتلّالدراسةّعلىّالذّكاءّ أدىّذلكّإذلّٖتقيقهاّّسًتاتيجياالأيّأنو
R²ّ يفسرّحسبّمعاملّالتحديدّسًتاتيجياالخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن،ّعلماّأفّا١تتغَتّا١تستقلّالذّكاءّ الستدامة

%ّمنّالتغَتاتّاٟتاصلة66ّقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن،ّأيّأفّخل (ّمنّالتباينّيفّا١تتغَتّالتابعّاستدامة66, ا١تقدرّبػ:)
ّاستدامة ّمستوى ّمستوىّ على ّعلى ّتغَتات ّسببها ّالدراسة ٤ّتل ّاالتااالت ّٔتؤسسات ّللزبائن ٦ّتيزة ّتقيمة خلق

ّ.سًتاتيجياالالذّكاءّ

ّ ّومنو ّالذّكاء ّاستدامةّسًتاتيجياإلفإف ّوتعزيز ّٖتقيق ّيف ّجدا ّفعاؿ ّدور ّللّز يلعب ٦ّتيزة ّتقيمة بائنّّخلق
  كمؤشرّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيفّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدوّلبلتااالتّيفّاٞتزائر.
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المبحث الرابع: اختبار الفرضيات، النتائج العامة للدراسة، مقترحات الدراسة واآلفاق البحثية 
 المستقبلية.

ّ ّنقـو ّسوؼ ّاالستبانة، ّخبلؿ ّمن ّعليها ّا١تتحال ّالبيانات ّوٖتليل ّعرض ّباخبعد ّا١تبحث ّىذا تبارّيف
ّأو ّتأكيدىا ّخبلؿ ّعلىّاألدواتّاإلرفّالفرضياتّمن ّمعتمدين ّضها ّنقـو ّسوؼ ّكما ّلذلك، ّا١تناسبة حاائية

بتقدًنّالنتائجّاليتّتوصلت٢ّتاّلدراسة،ّوبعدّذلكّنقدـّا١تقًتحاتّذاتّالعبلتقةّبا١توضوع،ّلنختتمّالفالّباآلفاؽّ
ّ ّنرى ّاليت ّالبحثية ّا١تواضيع ّأو ّيفّالبحثية ّبالبحث ّجديرة ّمواضيع ّوتعترب ّعليها، ّالضوء ّتسليط ّمن ّالبد أنو

ّا١تؤسساتّعموماًّوا١تؤسسةّاٞتزائريةّخاوصاً.

 المطلب األول: اختبار الفرضيات

ّمنّالنتائجّا١تتحالّ ّانطبلتقًا ّالدراسة، ّا١تطلبّاختبارّالفرضياتّالثبلثّاليتّانطلقتّمنها يتضمنّىذا
ّفضّالفرضياتّا١تطروحة.عليها،ّوذلكّمنّأجلّتقبوؿّأوّّر

 أواًل: اختبار الفرضية الرئيسية األولى

ّّ ّيلي: ّما ّعلى ّاألوذل ّالرئيسية ّالفرضية توجد فروق بين مؤسسة موبيليس ومؤسسة أوريدو تنص
 .ستراتيجياالفي اعتماد نظام للذ كاء  لجزائرفي اتصاالت الل

تناولناهّيفّا١تبحثّالسابق،ّوالذيّمتّفيوّمنّخبلؿّعرضّوٖتليلّبياناتّاٞتزءّاألوؿّمنّاالستبانةّالذيّ
ّا١تشكل ّوالفرعية ّا١تركباتّالرئيسية ّّةمناتقشة ّالذّكاء ّالذيّيوضحّسًتاتيجياإللنظاـ ّاٞتدوؿ ّنتحالّعلىّىذا ،

ّعلىّالنحوّالتارل:ّّسًتاتيجياإلالفروؽّيفّاعتمادّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدواّلنظاـّللذّكاءّ

 .ستراتيجياإل: يوضح الفروق في اعتماد مؤسستي موبيليس وأوريدو لنظام للذكاء 41الجدول رقم 
 اٌمشاس ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ د االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌسغبثٟ اٌّؤعغخ اٌّسٛس

وبء  االلزصبدٞ اٌز 
 41967, 3,8553 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 13,031-
 17102, 4,8482 أٚس٠ذٚ

 اٌّؼشفخ إداسح
 45322, 3,7193 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 11,617-
 28653, 4,7605 أٚس٠ذٚ

وبء  عزشار١دٟاال اٌز 
 39167, 3,7781 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 13,782-
 20398, 4,7985 أٚس٠ذٚ

 (.0.05(ّومستوىّا٠تطأّ)71بشأفّداللةّالنتائجّعندّدرجاتّاٟتريةّ)ّ*ّيتمّاٗتاذّالقرار
 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 
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ّ ّالذّكاء ّلنظاـ ّكشفّالفوارؽّبُتّا١تكوناتّالفرعية ّإذل ّتطرتقنا ّمؤسسيتّسًتاتيجياإلبعدما موبيليسّّيف
ّكل٤ّتورّعلىّحده ّمنّّوأوريدو ّتفايلية، ّالفارؽ،ّبافة ّىذا ّنشأ ّالفارؽّو٦تا أجلّفهمّدتقيقّوتقريب١ّتادر

بافةّعامة،ّوكماّىوّّسًتاتيجياإلفّاحملاورّبافةّعامة،ّلنخرجّبكشفّالفارؽّيفّاعتمادّنظاـّالذّكاءّنتناوؿّاآل
ّ(4,79يقدرّبػ)بافةّعامة١ّتؤسسةّأوريدوّّسًتاتيجياالللذّكاءّأفّا١تتوسطّاٟتسايبّ(41ّرتقمّ)اٞتدوؿّمبُتّيفّ

(ّبا٨تراؼّمعياري3,77ّقدرّبػ)١تؤسسةّموبيليسّا١تا١تتوسطّاٟتسايبّأكربّمنّ(ّوىو201ّ,ريّتقدرهّ)يابا٨تراؼّمع
بُتّمؤسسيتّّسًتاتيجياإلنوّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحاائيةّيفّاعتمادّنظاـّللذّكاءّ(،ّوىوّماّيعٍتّأ39,تقدرهّ)

ّ.أوريدوّّوموبيليس،ّلااحلّمؤسسةّأوريدو

(ّومستوى71ّ(ّوىيّدالةّعندّدرجاتّاٟتريةّ)13,78-يّتقيمةّ"ت"ّاحملسوبةّا١تقدرةّبػ)وماّيؤكدّذلكّى
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ا٠تطأّ)

ّ ّللذّكاء ّا١تشكلة ّاحملاور ّمن ٤ّتور ّكل ّيف ُّسجلت ّالنتيجة ّا١تتوسطاتّسًتاتيجياإلونفس ّكانت ّْتيث ؛
سسةّموبيليسّوبالتارلُّسجلتّفيهاّالفروؽّلااحل١ّتؤسسة١ّتّؤا١تتوسطّاٟتسايبّاٟتسابية١ّتؤسسةّأوريدوّأكربّمنّ

ّ ّتراوحت ّإذ ّاحملسوبةأوريدو، ّ"ت" ّّتقيم ّمن ّّ(13,782-)٢تا ّاٟتريةّّكلهاوّّ(11,617-)إذل ّدرجات ّعند دالة
ّ.(1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15(ّومستوىّا٠تطأّ)71)

ّّنّإٯتكنّالقوؿّّوعليو ّللذّكاء ّموبيليسّومؤسسةًّتاتيجيساإلوّتوجدّفروؽّيفّاعتمادّنظاـ ،ّبُتّمؤسسة
ّأوريدوّلااحلّمؤسسةّأوريدو.

ّعليوّٯتكنّأفّنقوؿّإ توجد فروق بين مؤسسة موبيليس  الفرضيةّالرئيسيةّاألوذل،ّاليتّمفادىا:ّفّّوبناًء
ّ، فرضية مقبولةستراتيجيفي اعتماد نظام للذ كاء اال لجزائرفي اتصاالت اللومؤسسة أوريدو 

 لفرضية الرئيسية الثانيةثانياً: اختبار ا

ّال ّالرئيسية ّالفرضية ّّثانيةتنص ّيلي: ّما توجد فروق بين مؤسسة موبيليس ومؤسسة أوريدو على
 في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة. لجزائرفي اتصاالت الل

منّخبلؿّعرضّوٖتليلّبياناتّاٞتزءّالثاينّمنّاالستبانةّالذيّتناولناهّيفّا١تبحثّالسابق،ّوالذيّمتّفيوّ
ّٖتقيقّ ّالذيّيوضحّالفروؽّيف ّاٞتدوؿ ّنتحالّعلىّىذا ّا١تستدامة، ّالتنافسية ّللميزة ّالرئيسية ّا١تداخل مناتقشة

ّمؤسسيتّموبيليسّوأوريدوّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامةّعلىّالنحوّالتارل:ّ
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 لميزة التنافسية المستدامة.: يوضح الفروق في تحقيق مؤسستي موبيليس وأوريدو 42الجدول رقم 
 

 اٌمشاس ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ د االٔسشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌسغبثٟ اٌّؤعغخ اٌّسٛس

 إٌّخفضخ اٌزىٍفخ اعزذاِخ ِذخً
 45118, 3,7368 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 12,754-
 26838, 4,8571 أٚس٠ذٚ

 ٌٍضثبئٓ ١ِّضح ل١ّخ خٍك اعزذاِٗ ِذخً
 54830, 3,7368 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 10,049-
 29271, 4,7837 أٚس٠ذٚ

 اٌّغزذاِخ اٌزٕبفغ١خ ا١ٌّضح
 43626, 3,7368 ِٛث١ٍ١ظ

 رٛخذ فشٚق )ٌصبٌر ِؤعغخ أٚس٠ذٚ( 0.00 13,198-
 22211, 4,8204 أٚس٠ذٚ

ّ(.0.05(ّومستوىّا٠تطأّ)71ائجّعندّدرجاتّاٟتريةّ)*ّيتمّاٗتاذّالقرارّبشأفّداللةّالنت
 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

ّ ّخبلؿ ّمن ّعامةّ( 42) رتقمّاٞتدوؿنبلحظ ّبافة ّمستدامة ّتنافسية ّميزة ّلتحقيق ّاٟتسايب ّا١تتوسط أف
نّا١تتوسطّاٟتسايب١ّتؤسسةّموبيليسّ(ّوىوّأكربّم221,(ّبا٨تراؼّمعياريّتقدرهّ)١4,82تؤسسةّأوريدوّيقدرّبػ)

امتبلؾّميزةّّ(،ّوىوّماّيعٍتّأنوّتوجدّفروؽّذاتّداللةّإحاائيةّيف531,(ّبا٨تراؼّمعياريّتقدرهّ)3,73ا١تقدرّبػ)
ّلااحلّمؤسسةّأوريدو.ّ،بُتّمؤسسيتّأوريدوّوموبيليسّتنافسيةّمستدامة

(ّومستوى71ّيّدالةّعندّدرجاتّاٟتريةّ)(ّوى13,198-وماّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ"ت"ّاحملسوبةّا١تقدرةّبػ)
ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15ا٠تطأّ)

ّال ّا١تدخلُت ّكبل ّيف ُّسجلت ّالنتيجة ّٖتلونفس ّخبل٢تما ّمن ّٯتكن ّسواءذين ّمستدامة ّتنافسية ّميزة ّقيق
ّكانتّ ّْتيث ّللزبائن، ٦ّتيزة ّتقيمة ّخلق ّاستدامة ّمدخل ّأو ّللزبائن ّمنخفضة ّتكلفة ّٖتقيق ّاستدامة مدخل

ّالفروؽّا ّموبيليسّوبالتارلُّسجلتّفيها ّا١تتوسطّاٟتسايب١ّتؤسسة ّأكربّمن ّأوريدو ١ّتؤسسة ١تتوسطاتّاٟتسابية
ّمنّ) ٢ّتا ّاحملسوبة ّتراوحتّتقيمّ"ت" ّإذ ّأوريدو، ١ّتؤسسة ّإذلّ)12,754-لااحل ّعند10,049ّ-( ّدالة ّوكلها )

ّ(.1.11(ّٔتستوىّداللةّتقدرةّ)1.15(ّومستوىّا٠تطأّ)71درجاتّاٟتريةّ)

ّمويليسّّنّإوعليوّٯتكنّالقوؿّ ّكلّمنّمؤسسة ّمنّتقبل ّاحملققة ّا١تستدامة ّالتنافسية ّتوجدّفروؽّيفّا١تيزة و
ّومؤسسةّأوريدوّلااحلّمؤسسةّأوريدو.

ّتنافسيةّمستدامةّمنّخبلؿّمدخلي42ّّمنّخبلؿّاٞتدوؿّرتقمّ ّأفّمؤسسةّأوريدوّٖتققّميزة يتبُتّلنا
خلقّميزة٦ّتيزةّللزبائن،ّأحسنّمنّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّاليتّٖتققهاّّاستدامةّميزةّالتكلفةّا١تنخفضةّواستدامة

مؤسسةّموبيليس،ّويفسرّذلكّباالعتمادّا١تكثف١ّتؤسسةّأوريدوّيفّتقدًنّخدماهتاّعلىّعاملّالتكنولوجياّاليتّ
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ّ ّىذه ّالتكاليف، ّوٗتفيض ّالتميز ّلتحقيق ّكمادر ّوا١تعرفة ّا١تعلومة ّعامل ّعلى ّأساسًا ىاّانّرّةًتاتيجيساإلتعتمد
ّمعتمدةّيفّمؤسسةّأوريدوّأكثر٦ّتاّىيّمعتمدةّيفّمؤسسةّموبيليس.ّّّ

ّعليوّٯتكنّأفّنقوؿّ ّالإوبناًء ّالرئيسية ّالفرضية ّثانيةّف ّاليتّمفادىا: توجد فروق بين مؤسسة موبيليس ،
 ومؤسسة أوريدو لالتصاالت في الجزائر في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة، فرضية مقبولة

 اختبار الفرضية الرئيسية الثالثةثاً: ثال

في تحقيق وتعزيز  ايجابيادور  ستراتيجيااليلعب الذ كاء علىّماّيلي:ّّثانيةتنصّالفرضيةّالرئيسيةّال
 ميزة تنافسية مستدامة في مؤسستي موبيليس وأوريدو لالتصاالت في الجزائر.

الستبانةّالذيّتناولناهّيفّا١تبحثّالسابق،ّمنّخبلؿّعرضّوٖتليلّبياناتّاٞتزءّاألوؿّواٞتزءّالثاينّمنّا
ّ ّالذّكاء ّلنظاـ ّا١تشكل ّوالفرعية ّالرئيسية ّا١تركبات ّمناتقشة ّفيو ّمت ّللميزةّسًتاتيجياإلوالذي ّالرئيسية ّوا١تداخل ،

الذكاءّّ:منّخبلؿّمركباتوّسًتاتيجياإلذينّيوضحافّتأثَتّالذّكاءّلالتنافسيةّا١تستدامة،ّٖتالناّعلىّاٞتدولُتّال
(42ّ(،ّمثّّيليوّاٞتدوؿّرتقمّ)41تااديّوإدارةّا١تعرفةّيفّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّا١توضحّيفّاٞتدوؿّرتقمّ)االتق

ّكليةّيفّسًتاتيجياإلالذيّيوضحّتأثَتّالذّكاءّ ّعلىّالنحوّالتارل:ّّّكماّىوّمبُتّّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّبافة

 والميزة التنافسية المستدامة. ستراتيجيختبار معامل االنحدار الخطي المتعدد بين الذ كاء اإل: ا43الجدول رقم 

ّ
معامل التحديد  (tاختبار)  (Fاختبار)  معامل الاحندار

ّ
املعامالت  القرار

B 

اخلطأ  

 املعياري
F 

مس توى 

 giSاملعنوية
T 

مس توى 

 giSاملعنوية

 داي 792, 550, 600, 000, 133,251 260, 156, خشٜ(اٌثبثذ )ثبلٟ اٌؼٛاًِ األ

)٠ٛخذ رأث١ش  

إ٠دبثٟ لٛٞ 

خذا ٌٍزوبء 

االلزصبدٞ 

ٚإداسح 

 اٌّؼشفخ(

وبء  000, 3,955 113, 447, االلزصبدٞ اٌز 

 اٌّؼشفخ إداسح

,513 ,104 4,931 ,000 

 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 
 

ّFّ"(133,25)أفّنتائجوّمقبولةّإحاائياّحيثّبلغتّتقيمةّ"( 43)ظّمنّخبلؿّىذاّاٞتدوؿّرتقمّنبلح
ّ ّاٟترية ّدرجات ّعند ّدالة ّّ(72)وىي ّا٠تطأ ّ(1915)ومستوى ّتقدره، ّداللة ّأفّ(، 1911) ٔتستوى ّيعٍت وىذا
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ا١تيزةّثَتّإ٬تايبّتقويّجداّعلىّتأّستراتيجيكأبعاد للذ كاء اإلّا١تعرفة( االتقتااديّوإدارة )الذّكاءا١تستقلةّّاتللمتغَّت
ّ.ّالتنافسيةّا١تستدامة

ّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ) ّبػ) (ّاحملسوبةّللذّكاءtوما (ّوالدالةّٔتستوىّداللةّتقدره3,95ّاالتقتااديّا١تقدرة
االتقتااديّبوحدةّواحدةّيقابلوّ أفّالتغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّالذّكاءّ(ّإذلB(،ّوتشَتّتقيمةّا١تعاملّ)1911)

ّتغَت 44ّ,)ّٔتقدار ّالتابع ّا١تتغَت ّ ّيف ّا١تستدامة( ّالتنافسية ّا١تيزة ّوكذا ،(ّ ّا١تقدرةtّتقيمة ّا١تعرفة ّإلدارة ّاحملسوبة )
أفّالتغَتّيفّتقيمةّا١تتغَتّا١تستقلّإدارةّّ(ّإذلB(،ّوتشَتّتقيمةّا١تعاملّ)1911(ّوالدالةّٔتستوىّداللةّتقدرهّ)4,93بػ)

ّ.ا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة(ّيفّّا١تتغَتّالتابع51ّ,)ّا١تعرفةّبوحدةّواحدةّيقابلوّتغَتّٔتقدار

أدىّذلكّإذلّٖتقيقهاّّسًتاتيجياإل الذّكاءكلماّاعتمدتّمؤسساتّاالتااالت٤ّتلّالدراسةّعلىّّّأيّأنو
ّمستدامة ّتنافسية ّالذّكاء١تيزة ّا١تتغَتّا١تستقل ّأف ّعلما ّالتحديدّسًتاتيجياإل ، ّمعامل ا١تقدرR²ّّ يفسرّحسب

منّالتغَتاتّاٟتاصلةّعلىّّ%79،ّأيّأفّأكثرّمنّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةنّالتباينّيفّا١تتغَتّالتابعّ(ّم79,بػ:)
ّ ّا١تستدامةمستوى ّالتنافسية ّالذّكاءّّا١تيزة ّمستوى ّعلى ّتغَتات ّسببها ّالدراسة ٤ّتل ّاالتااالت ٔتؤسسات

ّ.سًتاتيجياإل

يزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيفّمؤسسيت١ّتيفّٖتقيقّوتعزيزّاجداّّا٬تابياّادوّريلعبّّسًتاتيجياإلومنوّفإفّالذّكاءّ
ّ.موبيليسّوأوريدوّلبلتااالتّيفّاٞتزائر

 والميزة التنافسية المستدامة. ستراتيجي: اختبار معامل االنحدار الخطي األحادي بين الذ كاء اال44الجدول رقم 

ّ
 (tر) اختبا (Fاختبار)  معامل الاحندار

معامل 

املعامالت  القرارّالتحديد 

B 

اخلطأ  

 املعياري
F 

مس توى 

 giSاملعنوية
T 

مس توى 

 giSاملعنوية

 داي 792, 488, 697, 000, 269,852 251, 175, اٌثبثذ )ثبلٟ اٌؼٛاًِ األخشٜ(

)٠ٛخذ رأث١ش 

إ٠دبثٟ لٛٞ 

 خذا(

وبء  عزشار١دٟاال اٌز 

,956 ,058 16,427 ,000 

 SPSSالمصدر: من اعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 
 

Fّ"(269,85ّ)أفّنتائجوّمقبولةّإحاائياّحيثّبلغتّتقيمةّ"ّ(44)نبلحظّمنّخبلؿّىذاّاٞتدوؿّرتقمّ
وىذاّيعٍتّأفّللمتغَتّ(، 1911) ٔتستوىّداللةّتقدره،ّ(1915)ومستوىّا٠تطأّّ(72)دالةّعندّدرجاتّاٟتريةّّوىي

ّ.ّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةجداّعلىّّاتقويّاإ٬تابيّاتأثَّت ستراتيجيااللذ كاء اا١تستقلّ
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(ّوالدالةّٔتستوىّداللةّتقدره16,42ّا١تقدرةّبػ) ستراتيجياإللذ كاء ل(ّاحملسوبةtّوماّيؤكدّذلكّىيّتقيمةّ)
ّا١تعاملّ)1911) ّوتشَتّتقيمة ،)Bّإذل ّا١تتغَتّا١تستقلّّ( ّالتغَتّيفّتقيمة ّواحدةّ راتيجيستاإلالذ كاء أف بوحدة

ّ.ا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة(ّيف95ّ,)يقابلوّتغَتّٔتقدارّ

ّكلماّاعتمدتّمؤسساتّاالتااالت٤ّتلّالدراسةّعلىّ أدىّذلكّإذلّٖتقيقهاّّسًتاتيجياإلالذّكاءّأيّأنو
ا١تقدرR²ّّّتحديديفسرّحسبّمعاملّالّسًتاتيجياإلالذّكاءّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّعلماّأفّا١تتغَتّا١تستقلّ

منّالتغَتاتّاٟتاصلةّعلىّمستوىّّ%79(ّمنّالتباينّيفّا١تتغَتّالتابعّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّأيّأف79ّ, بػ:)
ّ.سًتاتيجياإلالذّكاءّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّٔتؤسساتّاالتااالت٤ّتلّالدراسةّسببهاّتغَتاتّعلىّمستوىّ

جداّيفّٖتقيقّوتعزيزّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيفّمؤسسيتّّا٬تابياّابّدوّريلعّسًتاتيجياإلالذّكاءّومنوّفإفّ
ّموبيليسّوأوريدوّلبلتااالتّيفّاٞتزائر.

 فعاال ادور  ستراتيجياإليلعب الذ كاء الفرضيةّالرئيسيةّالثالثة،ّاليتّمفادىا:ّّفّّإوبناًءّعليوّٯتكنّأفّنقوؿّ
سستي موبيليس وأوريدو لالتصاالت في الجزائر، فرضية في تحقيق وتعزيز ميزة تنافسية مستدامة في مؤ 

 مقبولة.

 المطلب الثاني: النتائج العامة للدراسة

ىاّداخلّمؤسسيتّموبيليسّاحاائيّونتائجّاختبارّالفرضيات،ّومنّخبلؿّالفًتةّاليتّتقضينبعدّالتحليلّاإل
ماّٝتحّلناّبو،ّتوصلتّالدراسةّّإطارّوأوريدو،ّوبعدّاالطبلعّعلىّبعضّالوثائقّالداخليةّا٠تاصةّبا١تؤسستُتّيف

ّٞتملةّمنّالنتائجّأ٫تها:

 ستراتيجياالأواًل: النتائج المرتبطة بالذ كاء 

ّكشفّالدراسةّعلىّماّيلي:ّّسًتاتيجياإلحاائيّللجداوؿّاليتّتتعلقّبالذّكاءّمنّخبلؿّالتحليلّاإل

- ّ ّتورلّإطاريف ّالشديدة؛ ّالتنافسية ّومؤسّكلّّالبيئة ّموبيليس ّمؤسسة ّأوريدومن ّلتتبعّّسة ّكبَتة أ٫تية
التغَتاتّالبيئيةّيفّالقطاعّمنّخبلؿّالوحداتّاالداريةّا١تخااةّلذلك،ّوا١تكلفةّبرصدّالبيئةّا٠تاصةّ

 .ةسًتاتيجياإللليقظةّّاتقويّاوالعامةّيفّكبلّا١تؤسستُت،ّوىذاّما٧ّتمّعنوّامتبلؾّكبلّا١تؤسستُتّنظام
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جيةّأوّالبيئةّالداخليةّعلىّليتّٯتكنّأفّتادرّمنّالبيئةّا٠تاّردراكًاّمنّا١تؤسستُت٠ّتطورةّالتهديداتّاإ -
ّلؤل٫تيةّحدّ ّمنها نشاءّوحداتّإداريةّخاصةّباألمنّللمعلومةّوا١تعرفة،ّمتّإّةسًتاتيجياالسواء،ّوإدراكًا

ّا١تؤسستُتّم ّأوّهتديدات٦ّتكنة؛ّسواءواٟتماية،ّٟتماية ،ّاأوّداخليّاكافّمادرىاّخارجيّّنّأيّخطر
 منظومةّاٟتمايةّواألمنّيفّا١تؤسستُتّمستوىّتقوي.ّومستوىّأداء

ّأ - ّومؤسسة ّموبيليس ّمؤسسة ّمن ّكل ّٖتقيقّّوريدوتتبٌت ّصميم ّيف ّياب ّٔتا ّالبيئة، ّيف ّللتأثَت سياسة
 لكبلّا١تؤسستُت.ّيتّتستعملّيفّالتأثَتّعلىّالبيئةأىدافهما،ّويعتربّاإلشهارّمنّبُتّأىمّاألدواتّال

تعتمدافّأنظمةّتقويةّللذّكاءّاالتقتاادي،ّغَتّأفّنظاـّللذّكاءّّوريدومنّمؤسسةّموبيليسّومؤسسةّأّكل -
 أتقوىّمنّنظَتهّيفّمؤسسةّموبيليس.ّؤسسةّأوريدواالتقتااديّيفّم

ّكل - علىّخرباءّمنّداخلّا١تؤسستُتّلتحديدّنوعيةّوكميةّّمنّمؤسسةّموبيليسّومؤسسةّأوريدوّتعتمد
 ا١تعلوماتّالبلزمةّلكلّمؤسسة.

ّيتمّتوليدّا١تعرفةّ - ّكلّشركة ّالذينّتوظفهم ّكبلّا١تؤسستُتّمنّتقبلّا٠ترباء ٯتكنّأفّتكوف٢ّتماّّحىتيف
ّكبلّا١تؤسستُتّأل٫تيةّىاّباستعماؿّطرائق٥ّتتلفة،ّوذلكّإا١تلكيةّاٟتاريةّللمعرفةّاليتّمتّتوليد دراكًاّمن

 عماؿّا١تعرفةّيفّصنعّالفرؽّوٖتقيقّالتفوؽّالتنافسي.

ّكبلّا١تؤسستُتّأل٫تيةّا١تعرفةّيفّٖتدراؾّالذيّتتمتعّانطبلتقاًّمنّاإل - يبلءّقيقّالفارؽّأماـّا١تنافسُت،ّيتمّإبو
ّكبَتة؛ّمنّخبلؿّاألنظمةّا١تختلفةّلتخزينهاّوتداو٢تاّيفّداخلّا١تؤسستُت.  عمليةّٗتزينّا١تعرفةّأ٫تية

عتمدّمؤسسةّ،ّتبةّويفّالوتقتّا١تناسب١ّتنّ٭تتاجوياا٢تاّبالكميةّوالكيفيةّا١تناسمنّأجلّتوزيعّا١تعرفةّوإ -
موبيليسّأسلوبّالتكوينّا١تستمرّمنّأجلّٖتقيقّذلك،ّيفّشكلّعقدّدوراتّتكوينيةّبافةّمستمرةّ

اجة،ّوحسبّاألىداؼّا١توضوعةّودورية،ّمنّخبلؿّٗتايصّبرنامجّتكوينيةّوتدريبيةّموجهةّحسبّاٟت
ّأوريدو ّمؤسسة ّيفّحُتّتعتمد ّّوّسلفا، ّللتعاوف ّبيئة ّخلق ّعلى ّتساعد ّتسيَتية ّاألفكارّسياسة تبادؿ

ّالفريقّ ّروح ّوزرع ّالثقة ّثقافة ّتوطُت ّأجل ّمن ٢ّتم، ّا١توكلة ّللمهاـ ّأدائهم ّأثناء ّالعماؿ ّبُت وا١تعلومات
ذلكّٯتكنّأفّنقوؿّأفّاألسلوبّا١تتبعّيفّمؤسسةّأوريدواّأ٧تعّمنّاألسلوبّّؿداخلّا١تؤسسة،ّمنّخبل

ّألفّأسلوبّالتكوينّمنّخبلؿّا ّموبيليسّنظرا ّأسلوبّلدوراتّاا١تتبعّيفّمؤسسة ّوالتدريبية، لتكوينية
ّكلّالعماؿّداخلّمؤسسةّموبيليسّمنّالتكوينّّمكلف وأتقل٧ّتاعةّيفّٖتقيقّاألىداؼّنظراًّألفّاستفادة
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ّوتقت ّيأخذ ّاألسلوب ّهبذا ّالطويبلّاوالتدريب ّىذا ّيف ّوا١تعرفة ّا١تعلومات ّأف ّكما ّتتغَتّ، ّاٟتساس قطاع
ّكبَتةّج لتكوينّوالتدريبّجعلّالعماؿّيفّعلىّعلمّهباّوٖتيُتّداً،ّياعبّمنّخبلؿّأسلوبّابسرعة

الذيّيعتمدّعلىّمشاركةّا١تعرفةّّاألسلوبّا١تعتمدّيفّمؤسسةّأوريدومعرفتهمّبافةّمستمرة،ّيفّحُتّ
بافةّدائمةّومستمرةّمنّخبلؿّزرعّروحّالفريقّوثقافةّا١تشاركةّأثناءّأداءّا١تهاـ،ّدو٪تاّٗتايصّوتقتّأوّ

ّبتحيُتّمعرفتوّيف٣ّتاؿّعملوّبافةّمستدامة.تكلفةّلذلك،ّٔتا٬ّتعلّ  الفردّيقـو

ّكفاءةّّسةّأوريدوكلّمنّمؤسسةّموبيليسّومؤس - ّكفاءةّعاليةّغَتّأف ٘تلكافّمنظومةّإلدارةّا١تعرفةّذات
 منظمةّإدارةّا١تعرفةّعلىّمؤسسةّأوريدواّأتقوىّمنّنظَتهتاّعلىّمستوىّمؤسسةّموبيليس.

- ّ ّالدراسة ٤ّتل ّا١تؤسستُت ّكبل ّيف ّاعتمادّيتم ّخبلؿ ّمن ّا٠تدمات، ّتكاليف ّلتخفيض ّبالغة ّأ٫تية إيبلء
 أنظمةّوفرؽّللبحثّوالتطويرّمنّأجلّٗتفيضّالتكاليف،ّوتوليدّا١تعرفةّالبلزمةّلذلك.

 ثانياً: النتائج المرتبطة بالميزة التنافسية المستدامة

ّللجداوؿّاليتّتتعلقّبا١تيزةّمنّخبلؿّالتحليلّاإل ّالفحاية ّا١تستدامةّٯتكنّأفّحاائيّوالقراءة التنافسية
 نستخلصّالنتائجّالتالية:

ّأوريدو - ّا١تستدامةّّتتبٌتّمؤسسة ّالتنافسية ّا١تيزة ّكسبيلّلتحقيق ّللزبائن ٦ّتيزة ّخلقّتقيمة مدخلّاستدامة
ا٠تاصةّهبا،ّمنّخبلؿّتقدًنّخدماتّمتميزةّعنّا١تنافسُتّيفّالسوؽ،ّواالعتمادّعلىّالتكنولوجياّا١تبنيةّ

ّك لذلك،ّيفّحُتّتعتمدّمؤسسةّموبيليسّمدخلّاستدامةّخلقّتقيمة٦ّتيزةّّسًتاتيجيإخيارّعلىّا١تعرفة
ّكسبيلّلتحقيقّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّا٠تاصةّهبا،ّغَتّأفّسبيلهاّيفّذلكّىوّتبٍتّ ّةسًتاتيجيإللزبائن

ّواحتياج ّتتوافق ّمعينة ّٔتواصفات ّخدمات ّوتوجيو ّوٕتزئتو، ّالسوؽ ّتقسيم ّخبلؿ ّمن ّالفئةّالًتكيز، ات
ّكلّفئةّعلىّحد  .ها١تستهدفة،

ّلربامجّمتميزةّمثلّإلثقافةّالتغيَتّيفّّتبٍتّمؤسسةّأوريدوّإطاريفّ - طارّاالستمرارية،ّومنّخبلؿّدعمها
نفسهاّّّيفّاٞتزائر"،ّٕتعلّمؤسسةّأوريدوّبرنامجّ"أبر٣تو"ّوبرنامجّ"تّستارت"ّوكذلكّبرنامجّ"صنع

 اّميزةّتنافسيةّمستدامةّتقويةّمقارنةّٔتنافسيهاّيفّالقطاع.كمؤسسةّمتميزةّيفّموتقعّتقويّجيداّأكسبه

ستدامةّاليتّحققتهاّ٘تلكافّميزةّتنافسيةّمستدامةّخاصةّهبما،ّغَتّأفّا١تيزةّالتنافسيةّا١تّتُتكبلّا١تؤسس -
ّا١تبنيةّعلىّا١تعرفة؛ّوباألساسّا١تعرفةّيفّا٠تدمة،ّيفّحُتّأفّّمؤسسةّأوريدو ّتبٍتّالتكنولوجيا مادرىا
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ّالسوؽّا١تيّز ّمعرفة ّعلى ّا١تبنية ّا١تعرفة ّمادرىا ّموبيليس ّمؤسسة ّتقبل ّمن ّاحملققة ّا١تستدامة ّالتنافسية ة
عرفةّاليتّتعتمدىاّوتفاصيلوّوليسّعلىّمعرفةّا٠تدمةّوطريقةّتقدٯتهاّبشكلّأفضل،ّىناّنبلحظّأفّا١ت

ّأوريدو ّذاّمؤسسة ّحد ّيف ّبا٠تمة ّمتعلقة ّىي ّا١تستدامة، ّالتنافسية ّميزهتا ّٖتقيق ّداخلّيف ّمن ّأي هتا
ّمتعلقّ ّا١تستدامة، ّالتنافسية ّميزهتا ّٖتقيق ّيف ّموبيليس ّمؤسسة ّتعتمدىا ّاليت ّا١تعرفة ّحُت ّيف ا١تؤسسة،
ٔتعرفتهاّبالسوؽّوتركيبتو،ّباعتبارىاّمؤسسة٤ّتليةّوطنيةّتستفيدّمنّمعرفتهاّللبيئةّاٞتزائريةّأكثرّمنّأيّ

طةّالوصية،ّوىذاّماّيفسرّالعروضّا١تختلفةّوا١تتنوعةّمتعاملّأجنيبّومنّالتسهيبلتّاليتّتقدمها٢ّتاّالسل
يفّحُتّنبلحظّتنوعّأتقلّمنّنظَتهتاّيفّمؤسسةّّمةّمنّتقبلّمؤسسةّأوريدوبشكلّمستمرّودائمّا١تقد

 موبيليس.

 في الميزة التنافسية المستدامة ستراتيجياإلثالثاً: النتائج المتعلقة بتأثير الذ كاء 

ّاإل ّاألساليب ّخبلؿ ّامن ّعليها،ّحاائية ّا١تتحال ّللبيانات ّا١تتغَتات ّبُت ّالعبلتقة ّلدراسة ١تناسبة
ّنستخلصّالنتائجّالتالية:

ّكبَتّجّوّةسًتاتيجياإللليقظةّ - داّيفّٗتفيضّتكاليفّا٠تدماتّا١تقدمةّمنّتقبلّّأنظمةّاٟتمايةّواألمنّدور
ّأوريدوّكل ّومؤسسة ّموبيليس ّمؤسسة ّمن ّيف ّالتأثَت ١ّتنظومة ّضعيف ّتأثَت ّىناؾ ّحُت ّيف ٖتقيقّ،

 التخفيضّيفّتكاليفّا٠تدمات.

ّكبلّا١تؤسستُتّجّاكبَّتّّايلعبّالذّكاءّاالتقتااديّدوّر - داّيفّٗتفيضّتكاليفّا٠تدماتّا١تقدمةّمنّتقبل
 أكثرّمنّمؤسسةّموبيليس.ّىذاّالدورّيظهرّيفّمؤسسةّأوريدو٤ّتلّالدراسة،ّغَتّأف

- ّ ّاليقظة ّجّةسًتاتيجياإل١تنظومة ّكبَت ّاستدامةدور ّٖتقيق ّيف ّكبلّّدًا ّيف ّللزبائن ٦ّتيزة ّخدمات ّتقدًن يف
حاائيّأفّظاـّاٟتمايةّواألمن،ّيفّحُتّيبدوّمنّخبلؿّالفحصّاإلا١تؤسستُت،ّوكذلكّاٟتاؿّبالنسبةّلن

 دورّمنظومةّالتأثَتّدورّيكادّينعدـّيفّٖتقيقّاستدامةّيفّتقدًنّخدمات٦ّتيزةّللزبائن.

ّكبَتّج - ّكلّمنّمؤسسةّّداّيفّٖتقيقّاستدامةللذّكاءّاالتقتااديّدور يفّتقدًنّخدماتّمتميزةّللزبائنّيف
 أكثرّمنّمؤسسةّموبيليس.ّو،ّغَتّأفّتأثَتهّيفّمؤسسةّأوريدوموبيليسّومؤسسةّأوريد
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ّكبَتّجّةسًتاتيجياإل١تنظومةّاليقظةّ - ّكبلّا١تؤسستُت،ّدور دًاّيفّٖتقيقّوٛتايةّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيف
منّخبلؿّالفحصّاالحاائيّأفّدورّمنظومةّّيةّواألمن،ّيفّحُتّيبدوظاـّاٟتماوكذلكّاٟتاؿّبالنسبةّلن

 التأثَتّدورّضعيفّيفّٖتقيقّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة.

ّكبَتّج - ّكبلّا١تؤسستُتّللذّكاءّاالتقتااديّتأثَت داّيفّٖتقيقّوٛتايةّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّعلىّمستوى
 منوّيفّمؤسسةّموبيليس.ّيفّمؤسسةّأوريدولدراسة،ّغَتّأفّىذاّالتأثَتّيبدوّأكرب٤ّتلّا

داّيفّٖتقيقّاالستدامةّيفّتقدًنّعرفةّوتطبيقّا١تعرفةّدورّبارزّجتوزيعّا١تّوكلّمنّعملياتّتوليدّا١تعرفة،ّلّ -
ّتبدوخدماتّذاتّتكلفةّمنخفضة،ّيفّحُتّلعمليةّتشخيصّا١ت عمليةّّعرفةّدورّأتقلّيفّذلك،ّبينما

أفّاستدامةّتقدًنّخدماتّذاتّتكلفةّمنخفضةّيستوجبّا١تعرفةّٗتزينّا١تعرفةّضعيفةّيفّذلك،ّذلكّ
ّكانتّمعرفةّمتّتوليدىاّبا١تهاراتّا٠تاصةّبا١تؤسسةّْتدّذاهتا،ّوىناّيتجلىّ بافةّمستمرةّوخاوصًاّإذا
الدورّا١تهمّالذيّيلعبوّعماؿّا١تعرفةّيفّا١تؤسساتّيفّالوتقتّاٟتاضر،ّوأفّالتنافسّأصبحّ٭تسموّعماؿّ

ّوليسّا ّلا١تعرفة ّالقوؿ ّٯتكن ّومنو ّالعاديُت. ّمقدرةّّفّّإعماؿ ّيفّالرفعّمن ّمهمّجيدا ّدور ّا١تعرفة إلدارة
 ا١تؤسستُتّعلىّاستدامةّتقدٯتهما٠ّتدماتّذاتّتكلفةّمنخفضة.ّ

ّجل - ّكبَت ّدور ّا١تعرفة ّإدارة ٦ّتيزةّعمليات ّخدمات ّتقدًن ّعملية ّاستدامة ّعلى ّا١تؤسستُت ّمقدرة ّيف دا
 أكثرّمنّمؤسسةّموبيليس.ّةّأوريدوائن،ّغَتّأفّذلكّيفّمؤسسللزب

دارةّا١تعرفةّوباألخصّعملياتّتشخيصّالعرفة،ّتوليدّا١تعرفة،ّتوزيعّا١تعرفةّوتطبيقّا١تعرفةّدورّإلعملياتّ -
 كبَتّيفّٖتقيقّوٛتايةّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة.

ّكلّسًتاتيجياإلللذّكاءّ - سسةّموبيليسّمنّمّؤّدورّتقويّيفّاستدامةّتقدًنّخدماتّبتكلفةّمنخفضةّيف
 .أوريدوغَتّأفّذلكّيظهرّأكثرّيفّمؤسسةّّومؤسسةّأوريدو

ّكبلّا١تؤسستُت،ّغَتّأّسًتاتيجياإلللذّكاءّ - فّذلكّدورّتقويّيفّاستدامةّتقدًنّخدمات٦ّتيزةّللزبائنّيف
 .يظهرّأكثرّيفّمؤسسةّأوريدو

ّكماّامتبلؾّمؤسسةّموبيليسّألكربّحاةّسوتقيةّلسنواتّمتتاليةّعديدةّالّيعٍتّأهناّ - ٖتققّأكربّاألرباح،
ّكماّأفّّاأنوّليسّضمان ّتقلتّاٟتاةّالسوتقية١ّتؤسسةّأوريدوإلكسابّا١تؤسسةّميزةّتنافسيةّمستدامة،
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ّالرغمّمنّذلكّحققتّمؤسسةّأوريدوّمقارنةّبا١تنافسُتّيفّالقطاعّالّيعٍتّأهناّٖتققّأتقلّاألرباح،ّوعلى
 قطاعّيفّالسوؽّاٞتزائرية.ميزةّتنافسيةّمستدامةّتقويةّمقارنةّٔتنافسيهاّيفّال

ّاليتّتراكمتّعلىّمرّال - ّتأثَتّواضحّوبالغّيفّمستوىّّسنُتّلدىّمؤسسةّأوريدوا٠تربة ّكاف٢ّتا العا١تية
اٞتزائر،ّويفّنتائجّا١تؤسسةّيفّاٞتزائر،ّبا١تقابلّالثقافةّالتسيَتيةّّاإلدارةّالعلياّيفّمؤسسةّأوريدوّأداءّأفراد

ّكانتّغالبةّعلىّأداءّ وأسلوبّالتسيَتّيفّمؤسسةّموبيليس،ّوىيّبدورىاّانعكسّعلىّنتائجّاٞتزائرية
 .بداعّيفّلااحلّمؤسسةّأوريدوإسةّموبيليس،ّمعّتسجيلّاحًتافيةّّومؤس

ّاإل - ّالتحليل ّخبلؿ ّحدمن ّعلى ّمتغَت ّكل ّالدراسة ّمتغَتات ّلكل ّهحاائي ّاألساليبّ، ّخبلؿ ّمن مث
ّاإل ّواألدوات ّالعبلتقة ّلدراسة ّا١تناسبة ّأفالتكاملحاائية ّنستنتج ّوالتأثَتية، ّّية ّادوّرّسًتاتيجياإلللذّكاء

ّكلّفعاال لبلتااالتّّمنّمؤسسةّموبيليسّومؤسسةّأوريدوّيفّٖتقيقّوتعزيزّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيف
 يفّاٞتزائر.

 المطلب الثالث: مقترحات الدراسة واألفاق البحثية المستقبلية

ّا١تطلبّا١تقًتحاتّاليتّنّر ّيتعلقّبالذّكاءّىاّضروريايفّىذا و٥تتلفّا١تركباتّاألساسيةّّسًتاتيجياإلةّفيما
ّويفّ ّا٠تاوص ّوجو ّعلى ّا١تؤسستُت، ّكبل ّيف ّا١تستدامة ّالتنافسية ّللميزة ّبالنسبة ّاٟتاؿ ّوكذلك ٢ّتا، والفرعية

هاّا١تؤسساتّعموماً،ّمثّنلحقّذلكّٔتاّٯتكنّأفّيكوفّأْتاثّعلميةّمستقبلية،ّنرىّأهناّٖتتاجّلتسليطّالضوءّعلي
ّأكثرّوتناو٢تاّبالبحثّنظراًّأل٫تيتهاّيفّا١تؤسسة.

 أواًل: مقترحات الدراسة

ّا١تيدانية،ّوبعدّا١تعاٞتةّاإلبعدّالبحثّالنظريّا١تعمقّيفّمتغَتاتّالدراسةّومنّخبلؿّالدّر حاائيةّاسة
ٔتاّيابّيفّخدمةّللبياناتّا١تتحالّعليها،ّٯتكنّأفّنوردّىناّٚتلةّمنّا١تقًتحاتّوالتوصياتّاليتّنرىاّضرورية،ّ

ّأىداؼّا١تؤسستُت٤ّتلّالدراسةّوا١تؤسساتّاٞتزائريةّخاوصاّوأليّمؤسسةّعموماً.

- ّّ ّلليقظة ّكبَتة ّأ٫تية ّيضمنّّةسًتاتيجياإلىناؾ ّٔتا ّيتواصل، ّأف ّاالىتماـ ّىذا ّعلى ّا١تؤسستُت ّكبل يف
ّلكلّالتحوالتّاليتّٖتدثّأوّٯتكنّأفّٖتدث،ّٕتنب ّتامة ّأليّتغَتاتّللمؤسستُتّالبقاءّعلىّيقظة ا

مفاجئةّٯتكنّأفّتسببّخسائرّفادحةّأليّمؤسسة،ّومعّالتأخرّا١تسجل١ّتؤسسةّموبيليسّيفّمنظومةّ
 ،ّعلىّمؤسسةّموبيليسّمضاعفةّاجملهودّيفّسبيلّذلك.أماـّمؤسسةّأوريدوّةسًتاتيجياإلاليقظةّ
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سة،ّاليتّعلىّالرغمّمنّعلىّمؤسسةّموبيليسّإيبلءّأ٫تيةّأكربّألنظمةّاٟتمايةّواألمنّعلىّمستوىّا١تؤس -
ّيفّا٢تيكل ّوحدة ّإالّأفّأداّأهناّخاات٢ّتا ّكافّأضعفّءالتنظيمي، ّيفّمؤسسةّىا ّنظَتهتا منّأداء

 .أوريدو

مؤسسةّموبيليس،ّوّيفّئذّكاءّاالتقتااديّيفّمؤسسةّأوريدوّأحسنّمنّمستوىّأدامستويّأداءّنظاـّال -
ارؾّىذاّالضعفّأماـّمؤسسةّموبيليسّتدّأفّتستمرّيفّٖتسُت،ّبينماّعلىّمؤسسةّعلىّمؤسسةّأوريدو

 .أوريدو

االستمراريةّىوّالذيّمكنهاّمنّٖتقيقّميزةّتنافسيةّمستدامة،ّّإطارلثقافةّالتغيَتّيفّّتبٍتّمؤسسةّأوريدو -
منّخبلؿّتقدًنّخدماتّمتنوعةّبافةّمستمرة،ّعلىّمؤسسةّأوريدواّا١تواصلةّفيهاّوالعملّعلىّنشرىاّ

 ،ّمثلهاّمثلّدعمّثقافةّروحّالفريق،ّوا١تشاركة.علىّأوسعّنطاؽّداخلّالشركة

ّكانتّدوريةّومستمرةّلنّ - أسلوبّالتكوينّوالدوراتّالتكوينيةّاليتّتعتمدىاّمؤسسةّموبيليسّحىتّوإف
ّمنّ ّٯتكنّأفّيطرأ ّٔتا ّعلىّعلمّمستمر ّالّٯتكنّأفّٕتعلّالعادلّداخلّا١تؤسسة ّلكوهنا ّكافية، تكوف

ينعكسّعلىّأدائوّوعلىّنتائجّا١تؤسسةّبالتأكيد،ّولذلكّوجبّّٖتوالتّيف٣ّتاؿّعملو،ّوىذاّماّسوؼ
ّبكلّالتطوراتّيفّ ّومستمرة ّآنية ّالعاملّعلىّدراية ّاألسلوبّبأساليبّأخرىّتضمنّبقاء تدعيمّىذا
٣تاؿّعملة،ّمثلّنشرّثقافةّروحّالفريقّوا١تشاركةّيفّا١تعرفةّاليتّتتطلبّنشرىاّالبيئةّا١تواتيةّلذلك،ّواليتّ

 وبيليسّتوفَتىا.علىّمؤسسةّم

ّكبلّا١تؤسستُتّظهرّدورّضعيف١ّتنظومةّالتأثَت،ّيفّٖتقيقّاالستدامةّيفّخلقّتقيمة٦ّتيزةّللزبائن،ّالبدّ - يف
منّتدارؾّىذاّالضعف،ّألفّعنارّالتأثَتّىوّالذيّيضمنّأليّمؤسسةّالتأثَتّعلى٤ّتيطهأّتاّيابّ

 يفّصاحلّا١تؤسسة.

ّكلّ - يفّمنظومةّالتأثَتّّاعلىّحدّالسواء،ّبينتّالتحاليلّضعفّمؤسسةّموبيليسّومؤسسةّأوريدوّمنّيف
ّومهماّّ ّكلّمؤسسة ّمنّتقبل ّاحملققة ّا١تستدامة ّالتنافسية ّا١تستدامة،ّوْتكمّأفّا١تيزة ّالتنافسية علىّا١تيزة

علىّمنظومةّّالبحث،ّالبدّللمؤسستُتّأفّتتوفراكانتّتقويةّفإهناّحتماّسوؼّتكوفّعرضةّللكشفّّو
 ولةّتادرّمنّأيّجهةّيفّسبيلّكشفّىذهّا١تيزة.تقويةّلردعّوكسرّأي٤ّتا
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ّكمادرّللميزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّيعتربّتقراّر - ّكبلّا١تؤسستُتّعلىّا١تعرفة مهمّالبدّمنّّاسًتاتيجيإّااعتماد
 ا١تواصلةّيفّذلك.

ّجّعملية - ّضعيف ّتأثَت ٢ّتا ّا١تعرفة ّّادتشخيص ّالتميز ّوٖتقيق ّالتكاليف ّٗتفيض ّا١تيزةّّوحىتيف ّبناء يف
ّكبلّا١تؤسستُت،ّونظراًّأل٫تيةّتشخيصّا١تعرفةّالبلزمةّأليّمؤسسةّعلىّا١تؤسستُتّالت نافسيةّا١تستدامةّيف

ّالعملية،ّوكذلكّلعمليةّٗتزينّا١تعرفة،ّعلىّاعتبارّأفّعمليةّٗتّز ّأكرب٢ّتذه ينّالبياناتّاليتّإيبلءّأ٫تية
ّكبَتةّيفّحياةّا١تؤسسات.٫توذلّأوا١تعرفةّيفّوتقتناّالراىنّأصبحتّتُّّ،١تعلومةايفّّاتعتربّمادةّخامّّ  ية

ّوتق - ّعدـ ّموبيليس ّمؤسسة ّىوّّوعلى ّالقطاع ّيف ّسوتقية ّحاة ّأكرب ّعلى ّاالستحواذ ّعملية ّفخ ّيف عها
ّكثَتا،ّذلكّأفّٖتقيقّأكربّحاةّسوتقيةّالّيعٍتّٖتقيقّربحّبالضرورة،ّبلّعليهاّ الضماف٢ّتاّوالًتكيزّعليو

ّكوفّأهناّىيّالسبيلّلتعظيمّاألرباح.العملّعلىّتقويةّميزهتاّالتنافسيةّا١تستدام  ة،

ّيتعلقّبا٠تدمةّيفّح - ّفيما ّموبيليسّتعميقّمعرفتها ّوليسّفقطّبتقدًنّا٠تدمةعلىّمؤسسة ٔتاّّدّذاهتا،
 يضمن٢ّتاّخدماتّمتنوعةّومتميزة.

التوجوّالعا١تيّلقطاعّاالتااالتّللربطّبشبكةّاألنًتنيت،ّعلىّمؤسسةّموبيليسّتقدًنّخدماتّّإطاريفّ -
 يف٣ّتاؿّاألنًتنيتّواعتمادّالتكنولوجياّاٟتديثةّيفّذلك.أكربّ

ّكشريكّوصاحبّتقضيةّيفّالسوؽّاٞتزائرية،ّومنّخبلؿّالربامجّا١تتنوعةّيفّّتقدًنّمؤسسةّأوريدو - نفسها
ّكمؤسسةّرائدةّّةّاجملتمعّاٞتزائري،ّأكسبهاّمكانا١تسؤوليةّاالجتماعية٢ّتاّيفّإطار تقريبةّمنّعقوؿّاٞتزائرية

 بدّعلىّمؤسسةّموبيليسّاالستفادةّمنّىذهّالتجربةّوالطريقةّيفّالتسيَت.ّو٤تًتفة،ّال

 فاق البحثية المستقبليةاآل ثانياً:

١ّتوّْ ّالنظري ّاٞتانب ّيف ّالبحث ّبعد ّالذّكاء ّالذّكاءّّسًتاتيجياإلضعي ّودور ّا١تستدامة ّالتنافسية وا١تيزة
ّيفّسًتاتيجياإل ّا١تستدامة ّالتنافسية ّا١تيزة ّوتعزيز ّومنّخبلؿّيفّٖتقيق ّيفّمؤسستُتّ ا١تؤسسة، ّا١تيدانية الدراسة

مهمتُتّناشطتُتّيفّتقطاعّاالتااالتّيفّاٞتزائر،ّٯتكنّأفّنقًتحّبعضّا١تواضيعّاليتّنراىاّمهمةّوتتطلبّالقياـّ
  بدراساتّْتثيةّمعمقةّنظرياًّوميدانياً،ّأىمّىذهّا١تواضيعّنذكر:
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ّفي - ّكانتّالنتائجّا١تتوصلّإليها ّإذا ّالتأكد٦ّتا ّالذّكاء ّيتعلقّبدور ّاّسًتاتيجياالما ١تيزةّيفّٖتقيقّوٛتاية
تنطبقّعلىّبعضّالقطاعاتّاألخرىّيفّالسوؽّاٞتزائرية،ّوباألخصّالقطاعاتّاليتّّالتنافسيةّا١تستدامةػ

 كًتونيك.فيهاّمنافسةّتقوية،ّمثلّتقطاعّاإلل

التنافسيةّا١تستدامة،ّباعتبارّأفّتسليطّالضوءّأكثرّعلىّدورّمنظومةّالذّكاءّاالتقتااديّيفّٛتايةّا١تيزةّ -
ّا١تستدامةّ ّالتنافسية ّا١تيزة ّيفّٛتاية ّا١تعرفة ّادارة ّمنّنظاـ ّأكرب ّدور ّاالتقتاادي٢ّتا ّالذّكاء ّمنظومة دور

 احملققةّللمؤسسة.

ّكذلكّ - ّكيفّٯتكنّأفّنفاذّنواتجّا١تعرفةّإنقًتح جراءّدراسةّألجلّتسليطّالضوءّوتوضيحّبطريقةّأكثر
 ٯتكنهاّمنّٖتقيقّميزةّتنافسيةّمستدامة.داخلّا١تؤسسةّٔتاّ

أفّإجراءّدراسةّيفّتقطاعّحساسّللمعرفةّمنّأجلّالتأكيدّعلىّالسياسةّالتوظيفيةّللمؤسساتّمستقببًلّ -
 تتجو٨ّتوّاالعتمادّأكثرّوبافةّمطلقةّعلىّعماؿّا١تعرفة؛ّبدالّمنّالعماؿّالتقليديُت.

يّىيّا١تؤسساتّاليتّتعتمدّعلىّعلىّا١تستوىّالعا١تأكربّّاكربياتّا١تؤسساتّالعا١تيةّاليتّٖتققّأرباح -
بداعّأكثرّيفّأعما٢تا،ّوبناًءّعليوّالبدّمنّتسليطّالضوءّٔتاّيسمحّبكشفّوتوضيحّأ٫تيةّعمليةّتوليدّاإل

 ا١تعرفةّيفّا١تؤسسة.

ّأليّسًتاتيجيإالبدّمنّتعميقّوتوسيعّالبحثّيفّموضوعّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،١ّتاّ٘تثلوّمنّحلّ -
 مؤسسة.

ّا١تؤسسةّواٟتياةّعامةّعلىّيتجوّعادلّاألعماؿّيفّالوتقتّاٟتاضرّإلعطاءّدورّأكربّللذّكاءّاالصطناعيّيف
ّ ّعلىّحد ّالتكاليف ّٗتفيض ّيف ّيساىم ّالذّكاء ّمن ّالنوع ّىذا ّجعل ّكيفية ّيف ّالبحث ّوجب ّلذلك سواء،

 ا١تؤسسات.
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 خاتمــــة

ّإذلّتبيافّوتوضيحّدورّىدفتّ ّا١تستدامةالذّكالدراسة ّالتنافسية ّا١تيزة ّاإلسًتاتيجيّيفّٖتقيقّوتعزيز ،ّاء
علىّاعتبارّأفّٖتقيقّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّللمؤسسةّأصبحّأولويةّاألولوياتّللمؤسساتّاليتّٗتططّللمدىّ

ؤسسةّمالبعيدّواليتّتسعىّلتحقيقّالريادة،ّوتقدّمتّالبحثّيفّموضوعّالدراسةّمنّخبلؿّإجراءّدراسةّمقارنةّبُتّ
فّتعتربافّمؤسستُتّمهمتُتّّوكبَتتُتّيفّاالتقتاادّاٞتزائري،ّوتعمبلفّموبيليسّومؤسسةّأوريدو،ّىاتافّا١تؤسستا

ّكماّأهنماّمؤسستايفّظلّأساليبّتسيَتيةّتراعيّا١تعايَتّالع فّمنّا١تية،ّْتكمّحساسيةّالقطاعّالذيّتعمبلفّفيو،
ّوؽّاٞتزائرية.لقطاعّاالتااالتّيفّالسّةضمنّثبلثّمؤسسات٤ّتتكّر

ّأ٫تيةّ ّوعلى ّمستدامة، ّتنافسية ١ّتيزة ّا١تؤسسة ّاكتساب ّأ٫تية ّلتوضيح ّتوصلنا ّالدراسة ّىذه ّخبلؿ ومن
للتسيَت؛ّناىيكّعلىّأنوّنظاـّمتكاملّيسمحّوٯتكنّّمتكامبلّايفّٖتقيقّذلك،ّباعتبارهّنظامّالذّكاءّاإلسًتاتيجي

ةّالقوية،ّمنّخبلؿّمعرفةّنقاطّالقوةّونقاطّالضعفّيفّالبيئةّا١تؤسسةّمنّالعملّبكلّأر٭تيةّيفّظلّالبيئةّالتنافسي
ّا١تؤسسة،ّّ ّالعامة،ّواٗتاذّالقراراتّا١تناسبةّواليتّتابّيفّمالحة ا٠تاصةّوكذلكّالفرصّوالتهديداتّيفّالبيئة

ّ ّنظاـ ّكوفّأف ّالذّكاء ّا١تركبّالرئيسيّاألوؿّلنظاـ ّاإلسًتاتيجياالتقتااديّباعتباره ّمنّنّا١تؤسسٯتكّّّالذّكاء ة
ّدارةّا١تعرفةّمنّالتحكمّيفّبيئتهاّالداخلية.رئيسيّالثاين؛ّإالتحكمّيفّبيئتهاّا٠تارجية،ّيفّحُتّيهتمّا١تركبّال

نظاـّاٟتمايةّّونظاـّاليقظةّاإلسًتاتيجية،ّّةّمركباتّأساسيةّىي:االتقتااديّمنّثبلثالذّكاءّيتكوفّنظاـّ
يسمحّللمؤسسةّّمتكامبلّاعّبعضهاّالبعضّٔتاّ٭تققّنظاممّأثَت،ّتتكاملّىذهّاألنظمةّالثبلثواألمنّونظاـّالت

إلدارةّّااالتقتااديّيفّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّباعتبارهّنظامالذّكاءّثرّنظاـّملّمعّبيئتهاّا٠تارجية،ّْتيثّيّؤبالتعا
فةّاستباتقية،ّفّنظاـّاليقظةّاإلسًتاتيجيةّيبقىّا١تؤسسةّعلىّمعرفةّدائمةّوبا١تعرفةّيفّبيئتهاّا٠تارجية،ّحيثّإا

يفّتغَتّاحتياجاتّالسوؽّأوّالزبائن،ّأوّمراتقبةّا١تنافسُت١ّتاّٯتكنّأفّّيفّمركباتّالبيئةّا٠تارجية،ّسواءأليّتغَتّ
سًتاتيجياهتم،ّأوّصدورّتقوانُتّمنّالسلطةّسسةّبعرضّمنتجّجديدّأوّتغيَتّيفّإيادرّمنهمّأيّهتديد١ّتااحلّا١تّؤ

مكانيةّّيتهاّمنّإألمنّفهوّيأثرّعلىّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّمنّخبلؿّٛتاا١تنظمةّللسوؽ،ّأماّنظاـّاٟتمايةّوا
كشفّالغموضّأوّاالهباـّالذيّمكنّا١تؤسسةّمنّٖتقيقّىذهّا١تيزةّذاتّا٠تاائصّالفريدةّيفّالسوؽّواليتّالّ

التنافسيةّا١تستدامةّمنّمثيل٢ّتأّتاّٝتحّللمؤسسةّبتحقيقّنتائجّا٬تابية،ّىذاّوتتجلىّأ٫تيةّنظاـّالتأثَتّيفّا١تيزةّ
ّخبلؿّالتأثَتّيفّالبيئةّا٠تارجيةّٔتا٬ّتعلّالعواملّالبيئيةّتابّيفّخدمةّمااحلّا١تؤسسة.
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يفّأنوّالنظاـّالذيّيسمحّللمؤسسةّبتحقيقّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة؛ّّأماّنظاـّإدارةّا١تعرفةّفيتجلىّدوره
ّا١تعرفةّيفّالبيئة ّإالداخليةّللمؤسسّمنّخبلؿّادارة ّأفّنظاـ ّكما ّا١تعرفةّينشغلّبإدارةّأىمّوأندرّمادرّة، دارة

ّاتقويّافّا١تعرفةّتشتملّعلىّا٠تاائصّاليتّٕتعلهاّتكوفّمادّرستدامة،ّأالّوىوّا١تعرفة،ّْتيثّإللميزةّالتنافسيةّا١ت
ّيفّاكسابّا١تؤسسةّمي خبلؿّٚتلةّّدارةّا١تعرفةّمنزةّتنافسيةّمستدامة،ّوعليوّنظاـّإجداّوبدوفّمنافسّٟتدّاليـو

العملياتّا١تشكلةّلو؛ّيهتمّبا١تعرفةّمنّعمليةّٖتديدّنوعّا١تعرفةّاليتّٖتتاجهاّا١تؤسسةّإذلّغايةّجعلّىذهّا١تعرفةّ
ّيفّخدمةّأىداؼّا١تؤسسة.

االتقتااديّيفّا١تعرفةّيفّالذّكاءّدارةّا١تعرفة،ّمنّخبلؿّٖتكمّاالتقتااديّوإالذّكاءّوعليوّيتكاملّنظاميّ
إلسًتاتيجي؛ّاالذّكاءّدارةّا١تعرفةّبا١تعرفةّيفّالبيئةّالداخلية،ّمشكلُتّنظاـّللمؤسسة؛ّيفّحُتّهتتمّإا٠تارجيةّّالبيئة

ّإ ّنظاـ ّدور ّويظهر ّىذا ّنظاـ ّليكملو ّأكثر؛ ّا١تستدامة ّالتنافسية ّا١تيزة ّخلق ّأو ّٖتقيق ّيف ّا١تعرفة الذّكاءّدارة
ّاالتقتااديّيفّٛتايةّا١تيزةّاحملققة.ّّّ
ضوعّالدراسةّعربّدراسةّا١تقارنةّاليتّتقمناّهباّبُتّمؤسسةّموبيليسّومؤسسةّومنّخبلؿّاستكشاؼّمّو

ّمهمّوجيدّفعاؿّلل ّدور ّوجود ّتبُتّلنا ّا١تيزةّأوريدوّلبلتااالتّيفّاٞتزائر؛ ّاإلسًتاتيجيّيفّٖتقيقّوتعزيز ذّكاء
ؤسسةّأوريدوّيفّ،ّعلىّمستوىّمؤسسيتّموبيليسّومؤسسةّأوريدو،ّمعّوجودّفارؽّأفضلية١ّتالتنافسيةّا١تستدامة

ّذلك.
ّا١تيزةّ ّلتحقيق ّكمادر ّا١تعرفة ّعلى ّأوريدو ّومؤسسة ّموبيليس ّمؤسسة ّمن ّكل ّاعتماد ّلنا ّتبُت كما

جدا،ّٯتكنّا١تؤسستُتّمنّٖتقيقّنتائجّمهمةّويضمن٢ّتماّّامهمّاإسًتاتيجيّاالتنافسيةّا١تستدامة،ّوىذاّيعتربّتوجه
االتااالتّيفّاٞتزائر.ّىذاّوتنتهجّمؤسسةّموبيليسّإسًتاتيجيةّّاالستمراريةّيفّظلّالتنافسيةّاليتّيشهدىاّتقطاع

ّتقدًنّ ّيف ّالتميز ّإسًتاتيجية ّعلى ّأوريدو ّمؤسسة ّتعتمد ّحُت ّيف ّا١تستدامة؛ ّالتنافسية ّميزهتا ّٖتقيق ّيف الًتكيز
ّا٠تدمات.ّ

ّكمادرّلتحقيقّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّجاءّمنّخبلؿّن ّةظاـّإلداّرإفّاعتمادّا١تؤسستُتّعلىّا١تعرفة
ّكبلؿّا١تؤسستُتّمكنهماّمنّالتحكمّيفّا١تعرفةّوجعلهاّيفّلبّعملّا١تؤسستُت؛ّمنّعمليةّ ا١تعرفةّعلىّمستوى
ٖتديدّأوّتشخيصّا١تعرفةّالبلزمةّإذلّمرحلةّجعلّىذهّا١تعرفة٤ّتلّتطبيقّمعّوجودّتفاوتّيفّذلك،ّحيثّاتضحّ

جيداّيفّٖتقيقّاالستدامةّيفّتقدًنّخدماتّّابارّزّاطبيقّا١تعرفةّدوّروتّ،توزيعّا١تعرفةّولعملياتّتوليدّا١تعرفة،ّّلناّأفّّ
ّأتقلّيفّذلك،ّبينماّتبدولعمليةّتشخيصّا١تعرفةّدوّرّتبُتّلناّأفّّّذاتّتكلفةّمنخفضة،ّيفّحُت عمليةّٗتزينّّا

ا١تعرفةّضعيفةّيفّذلك،ّذلكّأفّاستدامةّتقدًنّخدماتّذاتّتكلفةّمنخفضةّيستوجبّا١تعرفةّبافةّمستمرةّ
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ّكانتّمعرفةًّّو ىاّبا١تهاراتّا٠تاصةّبا١تؤسسةّْتدّذاهتا،ّوىناّيتجلىّالدورّا١تهمّالذيّيلعبوّتوليدُّّمتّّّخاوصًاّإذا
ّعماؿّا١تعرفةّيفّا١تؤسساتّيفّالوتقتّاٟتاضر،ّوأفّالتنافسّأصبحّ٭تسموّعماؿّا١تعرفةّوليسّالعماؿّالعاديُت.ّ

ّن ّتأثَت ّمستوى ّيف ّفارؽ ّوجود ّإذل ّالدراسة ّتوصلت ّالتنافسيةّكما ّا١تيزة ّٖتقيق ّيف ّا١تعرفة ّإدارة ظاـ
ّكلّمنّمؤسسةّموبيليسّومؤسسةّأوريدوّلااحلّمؤسسةّأوريدو،ّوذلكّيرجعّباألساسّإذلّنتيجةّ ا١تستدامةّيف
ّموبيليسّعلىّتوليدّمعرفةّ ّففيّاٟتُتّالذيّتعتمدّمؤسسة ّكبلّا١تؤسستُت؛ عملييتّتشخيصّوتوليدّا١تعرفةّيف

ؽّأكثرّومعرفةّتفاصيلّالسوؽ،ّأيّمعرفةّيفّتقدًنّا٠تدمة،ّتتجوّمؤسسةّأوريدوّلتوليدّتتعلقّباحتياجاتّالسّو
ّماّمكنّمؤسسةّأوريدوّمنّٖتقيقّاألفضليةّوأكسبهاّميزةّ معرفةّتتعلقّبا١تنتوجّأيّا٠تدمةّيفّحدّذاهتا،ّوىذا

ّتنافسيةّمستدامةّأتقوىّمنّنظريتهاّيفّمؤسسةّموبيليس.
ّأفّلوّىوّاآلءّالذّكاأماّفيماّيتعلقّبنظاـّ جداّيفّتعزيزّوٛتايةّّامهمّاخرّدوّراالتقتااديّفقدّتبُتّلنا

ومدخلّاستدامةّتقدًنّخدمةّّ،مدخلّاستدامةّالتكلفةّا١تنخفضةّ:ا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة؛ّمنّخبلؿّمدخليها
ةّاليقظةّاإلسًتاتيجية١ّتنظومّاالتقتاادي،ّْتيثّإفالذّكاءّا١تكوفّلنظاـّّة٦تيزةّللزبائن،ّعنّطريقّاألنظمةّالثبلث

ّكبلّا١تؤسستُت،ّوكذلكّاٟتاؿّبالنسبةّلاّجكبَّتّّادوّر نظاـّاٟتمايةّدًاّيفّٖتقيقّوٛتايةّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيف
ّلناّأفّدورّمنظومةّالتأثَتّدورّضعيفّيفّٛتايةّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة.ّواألمن،ّيفّحُتّتبُت

ّ ّموبيليس ّمؤسسة ّأف ّلنا ّواتضح ّمؤسسةّىذا ّوكوهنا ّكبَتة، ّبافة ّالسوتقية ّحاتها ّتوسيع ّعلى تركز
ّكثَتا،ّغَتّأفّسيطرهتاّعلىّأكربّحاةّسوتقيةّيفّتقطاعّاالتااالتّالّيعٍتّأهناّٖتققّنتائجّ عموميةّساعدىاّذلك

ّنوعّمنّالًتكيزّعلىّخدمةّ ّتبُتّلنا ّكما ّيفّالقطاع، ٢ّتا ّالعا١تيّأحسنّمنّا١تؤسساتّاألخرىّا١تنافسة النظاـ
ّل ّاالتااالتّوالتوسعّالكبَتّلؤلنًتنيت؛ّّ،GSMبلتااالتّا١تتنقلة ىذهّا٠تدمةّومعّالتطورّالسريعّلتكنولوجيا

ّيعتمدّأكثرّعلىّاألنًتنيت،ّعلىّالعكسّمنّذلكّيفّ بدأتّتًتاجعّلًتؾّاجملاؿّيفّتقطاعّاالتااالتّلكلّما
ّ ّوأكثر ّالتطور ٢ّتذا ّإدراكا ّأكثر ّأهنا ّاليتّاتضحّلنا ّأوريدو ّٓتدماتّاٞتيلّمؤسسة ّخبلؿّاىتمامها ّمن ّلو هتيًئا

ّالتغَتّالذيّ ٢ّتذا ّموبيليس ّمنّمؤسسة ّٖتضَتا ّأكثر ّأهنا ّوتبُتّلنا ّاألنًتنيتّأكثر، ّالذيّيعتمد ّوالرابع الثالث
ّكبَتةّجدا. ّسوؼّيزدادّتأثَتهّعلىّا١تؤسسةّوالقطاعّيفّا١تستقبلّا١تنظورّوبافة

ّاليت ّالسريعة ّللتطورات ّونظرا ّعليو ّللمؤسساتّّوبناًء ّوبالنظر ّعا١تيا، ّاالتااالت ّتقطاع يشهدىا
ّالدراسةّ ّا١تؤسستُت٤ّتل ّٖتسُتّأداء ّتساىمّيف ّمنّا١تقًتحاتّاليتّحتًما ّٚتلة ّنقدـ ّعا١تيا، االتااالتّالرائدة
ّأ٫تها:ّالبدّعلىّا١تؤسستُتّمنّٗتايصّأْتاثّأكثرّلعملياتّالبحثّوالدراساتّا١تتعلقةّ وا١تؤسساتّعموما
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ّاالتا ّيفّبقطاع ّللمعرفة ّأكثر ّودمج ّأحسن ّنتائج ّبتحقيق ٢ّتما ّتسمح ّأكثر ّمعرفة ّكسب ّأجل ّمن االت؛
ّهباماًّوغموضاً.زةّتنافسيةّمستدامةّأتقوى،ّوأكثرّإا١تنتجاتّاليتّتقدمهأّتاّينعكسّعلىّٖتقيقّمي

األخرىّاإلسًتاتيجيّوكلّاألنظمةّّالذّكاءعلىّا١تؤسستُت٤ّتلّالدراسةّمواصلةّاالعتمادّأكثرّعلىّنظاـّ
ّا١تستدامة،ّمثلّأنظمةّ ّالتنافسية ّاليتّتعتمدّّالذّكاءاليتّتساىمّيفّٛتايةّميزهتا ّمنّاألنظمة االصطناعيّوغَتىا

ّكماّالبدّعليهاّاعتمادّإسًتاتيجيةّتوظيفّتواكبّالتحوؿّالقائمّيفّاالعتمادّأكثرّعلىّعماؿّ علىّا١تعرفةّأكثر،
ّيفّأيّمؤسسة.ّا١تعرفةّباعتبارىمّلبّأيّتوجوّلدمجّا١تعرفة

ّالتنافسيةّا١تستدامة،ّ سًتاتيجيةّالًتكيزّمنّخبلؿّإاعتمادّمؤسسةّموبيليسّعلىّا١تعرفةّيفّٖتقيقّميزهتا
ّ ّمنّإتوجو ّالبد٢ّتا ّغَتّأنو ّبا١تنتوجّنفسوّإسًتاتيجي، ّا١تتعلقة ّا١تعرفة ّتشخيصّوتوليد ّلعملية ّأكثر ّأ٫تية عطاء

ّكماّالبدّعليهاّمنّمّو اكبةّالتوجوّالعا١تيّالسريعّيفّتقطاعّاالتااالتّالعتمادّاألنًتنيتّيفّوليسّبتقدًنّا١تنتوج،
ا١تنتوج،ّوتوسيع٣ّتا٢تاّيفّمنتجاهتا،ّوعلىّمؤسسةّأوريدوّا١تواصلةّيفّاعتمادّعلىّاألنًتنيتّيفّتقدًنّخدمتهأّتاّ

ّأكثرّعلىّمنافسيهاّيفّالسوؽ.ّا٭تقق٢ّتاّ٘تيّز

ّا ّاالجتماعيةّيفّالستقدًنّأوريدوّللعديدّمنّالربامجّيفّاطار ّنتائجّجيد١ّتسؤولية ّكاف٢ّتا وؽّاٞتزائرية
٬تابية،ّوخاوصاّأهناّتتعلقّبقطاعّاالتااالتّمثل؛ّبرنامجّ"أبر٣تو"،ّ"تّستارت"ّوبرنامجّ"صنعّيفّاٞتزائر"ّإ

ّتوسيع ّوٖتسينّاحقق٢ّتا ّأوّالزبائنّاحملتملُت،ّاكبَّتّّالسمعتها ّلاورهتاّيفّعقوؿّالزبائنّاٟتاليُت٢ّتا ّىوأعطّجدا
ّكوفّأفّالربامجّاليتّاليتّتقدمتهاّمؤسسةّموبيليسّيفّإّبنتائجّأىمّوأحسنّمنّالنتائج طارّا١تسؤوليةّاالجتماعية،

ّكانتّبرامجّخارجّتقطاعّعما٢تا؛ّتقطاعّاالتااالت،ّبلّيفّتقطاعاتّأخرىّفهيّوإفّّ تقدمتهاّمؤسسةّموبيليس
ّمبادراتّتثبتّهباّمسؤوليتهاّاالجتماعية،ّإالّأهناّدلّكانتّمهمةّيفّاطارّالتوجوّالعا١تيّللمؤسساتّعموماّلتبٍت

٢ّتاّبافةّذّكية.ّا٥تططدلّيكنّّتكنّمدروسةّو

ّ ّموضوعي ّيف ّالنظري ّالبحث ّالدراسةّّالذّكاءبعد ّخبلؿ ّومن ّا١تستدامة، ّالتنافسية ّوا١تيزة اإلسًتاتيجي
ّكان ّاليت ّأوريدّتا١تيدانية ّموبليسّومؤسسة ّْتجمّمؤسسة ّالعا١تي،ّيفّمؤسستُتّمهمتُت ّوالطابع ّذاتّا٠تربة و

ّ ّا١توضوعُت ّىاذين ّأف ّإذل ّنشَت ّأف ّا١تستدامةّالذّكاءّ-ٯتكن ّالتنافسية ّوا١تيزة ّللبحثّّ-اإلسًتاتيجي ٭تتاجاف
يبلءّدراساتّْتثيةّأوسعّاتّالتنافسيةّالشديدة،ّوالبدّمنّإواالستكشاؼّيفّالقطاعاتّاألخرىّخاوصاّمنهاّذ

٬تادّأساليبّية١ّتيزةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّوإمكانيةّإبداعّوتأثَت٫تاّعلىّيفّٖتقيقّوٛتاوأعمقّيفّمواضيعّا١تعرفةّواإل
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يبلءّاألنظمةّالتسيَتيةّاليتّتدمجّا١تعرفةّأ٫تيةّالتنافسيةّا١تستدامة،ّوالبدّمنّإّأوّماادرّأتقوىّوأىمّلتحقيقّا١تيزة
ّ ّمثل ّإّالذّكاءأكثر ّاالتقتاادي، ّا١تعرفة، ّا١تختلفةّّالذّكاءّاالصطناعي،ّالذّكاءدارة ّاليقظة ّأنظمة اإلسًتاتيجي،

ّٖتقيقّوتعزيزّوٛتايةّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّللمؤسسة.ّّّّّيفّوغَتىاّمنّاألنظمةّاألخرى،ّٔتاّيساىم
ّ
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،ّالتفوق والموىبة واإلبداع واتخاذ القرار: رؤية من واقع المناىجليلىّبنتّسعدّبنّسعيدّالااعدي،ّ .31
 .2007،ّدارّاٟتامد،ّاألردف،1ّط

32. ّ ّعكروش، ّندًن ّسهَت ّعكروش، ّندًن متكامل  ستراتيجيإتطوير المنتجات الجديدة: مدخل مأموف
 .2004وائل،ّعماف،ّاألردف،ّّ،ّدار1،ّطّوعصري

 .2000،ّاألصوؿّواألسسّالعلميةّالدارّاٞتامعية،ّالقاىرة،ّةستراتيجياإلاإلدارة ٤تمدّأٛتدّعوض،ّ .33
34. ّ ّالثقافة1ّ،ّطّةستراتيجياالة منظور الميزة ستراتيجياإلنظم المعلومات ٤تمدّالطائيّوآخروف، ّدار ،

 .2009للنشرّوالتوزيع،ّاألردف،ّ
 .2001،ّمكتبةّومطبعةّاإلشعاعّالفنية،ّاإلسكندرية،ّجارة الدوليةالت٤تمدّسيدّعابد،ّ .35
 .2008،ّدارّصفاء،ّعماف،ّاألردف،1،ّطتجاىات معاصرة في إدارة المعرفةا٤تمدّعوادّالزيادات،ّ .36
ة وجودة التفكير والقرارات في ستراتيجياإلاإلدارة ٤تمودّأبوّبكرّماطفي،ّفهدّبنّعبدّاهللّالنعيم،ّ .37

 .2008،ّالدارّاٞتامعية،ّةالمؤسسات المعاصر 
،1ّ،ّدارّالشروؽّللنشرّوالتوزيع،ّطّنفعاليالا الذ كاءطفي و عاال الذ كاء٤تمودّعبدّاهلل٤ّتمدّخوالدة،ّ .38

 .2004عماف،ّاألردف،ّ
 .1999،ّدارّا١تعارؼ،ّاتستراتيجياإلة: تكوين وتنفيذ ستراتيجياالاإلدارة نبيلّمرسيّخليل،ّ .39

.2005،ّدارّالوراؽ،ّاألردف،1،ّطات والعملياتستراتيجياإلمفاىيم و إدارة المعرفة ال٧تمّعبود٧ّتم،ّ .40  
41. ّ ّالظاىر، ّإبراىيم ّوحداتّة: المفهوم، األىمية، التحدياتستراتيجياإلاإلدارة نعيم ّالكتب ّعادل ،

 .2008،ّعماف،1ّللكتابّالعا١تي،ّط
 .2002،ّدارّاليازوري،ّعماف،ّةستراتيجياالاإلدارة ياسُتّسعدّغالب،ّ .42

 

 ئل واألطروحات الجامعية:ـ الرسا ب
 

43. ّ ّالقاسمّٛتدي، تنمية كفاءات األفراد ودورىا في دعم الميزة التنافسية للمؤسسات: دراسة أبو
 .2004غَتّمنشورة،ّجامعةّاٞتزائر،ّّ،ّرسالةّماجستَتمية الريفيةنبنك الفالحة والت

44. ّ ّتقاسم، ّحرب ة تطبيقية على على عملية اتخاذ القرارات: دراس ستراتيجياإل الذ كاءأثر سعاد
ّاإلسبلمية،ّالمدراء في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألنروا ّاٞتامعة ّمنشورة، ّغَت ّماجيستَت ّرسالة ،

 .2011فلسطُت،ّ
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ّالنسور، .45 ّاهلل ّعبد ّاٟتكيم األداء التنافس لشركات صناعة األدوية األردنية في ظل االنفتاح  عبد
 .2009سوريا،ّّ،ّأطروحةّدكتوراه،ّجامعةّتشرين،ّالبلذتقية،االقتصادي

46. ّ ّسايغي، أنظمة المعلومات: استخدامها، فوائدىا وتأثيرىا على تنافسية المؤسسة: دراسة فيال
ّاالتقتااديةّوالتسيَت،ّاستطالعية ّكليةّالعلـو  .2009،ّرسالةّماجستَت،ّجامعةّباتنة،

ّكنوش،ّ .47 دانية على دور إدرة المعرفة في تحقيق وتعزيز الميزة التنافسية المستدامة: دراسة مي٤تمد
،ّرسالةّماجيستَتّغَتّمنشورة،ّبعض مؤسسات قطاع اإلليكترونيك في واليتي سطيف وبرج بوعريريج

 .1ّ،2012جامعةّسطيفّ
ّّمسعود .48 أىمية التسويق في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة: دراسة حالة مؤسسة طحطوح،

ّكليةّالعلـواقتصادية  .2009االتقتااديةّوالتسيَت،ّ،ّرسالةّماجيستَتّغَتّمنشورة،ّجامعةّباتنة،
للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على الميزة التنافسية  ستراتيجياإلأثر التسيير ٭تضيوّٝتبلرل،ّ .49

ّللمؤسسة االقتصادية )مدخل الجودة والمعرفة ّالعلـو ّكلية ّاٞتزائر، ّجامعة ّدكتوراه، ّأطروحة ،)
ّالتسيَت،ّ  .2005االتقتااديةّوعلـو

 
 يات العلمية:ج ـ المجالت والملتق

 
50. ّ ّخوالد، ّالدورلّي كمدخل لتفعيل وظيفة التسويق في المصارفقتصاداال الذ كاءأبوبكر ّا١تلتقى ،

ّ ّحوؿ ّالشلف،ّتقتااداالّالذّكاءالسادس ّجامعة ّاٟتديثة، ّاألعماؿ ّمنظمات ّيف ّا١تستدامة ّوالتنمية ي
 .2012نوفمرب7ّّ-6اٞتزائر،ّ

المعرفة وأثرىا في بلورة التميز التنظيمي من وجهة نظر مدى توافر وظائف إدارة أماؿّياسُتّاجملارل،ّ .51
ّالعدد٣ّ،2009ّتلةّدراسات،ّاألردف،ّية الخاصةقتصادالعاملين في سلطة منطقة العقبة اال ،ّنوفمرب،

36. 
،ّا١تلتقىّالدورلّستراتيجياالة إلى التخطيط ستراتيجياال: من اليقظة ستراتيجياإل الذ كاءأوديةّناصر،ّ .52

ّ ّحوؿ ّالشلف،ّتقتااداالّكاءالذّّالسادس ّجامعة ّاٟتديثة، ّاألعماؿ ّمنظمات ّيف ّا١تستدامة ّوالتنمية ي
 .2012نوفمرب7ّّ-6اٞتزائر،ّ
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53. ّ ّالزىراء، ّفاطمة ّمهديد ّاٟتميد، ّعبد ّا١تؤ٘ترّدور سياسة التشغيل في تحقيق التنمية البشريةبرحومة ،
ّّو ّاألعماؿ ّذكاء ّعشر: ّاٟتادي ّالسنوي ّاالّاتقتاادالعلمي ّكلية ّجامعةّّتقتاادا١تعرفة، ّاإلدارية، والعلـو

 .2012أفريل26ّّ-23الزيتونةّاألردنية،ّ
يّتقتااداالّالذّكاء،ّا١تلتقىّالدورلّالسادسّحوؿّي ووسائلوقتصاداال الذ كاءمراحل بنّعوارلّحناف،ّ .54

 .2012نوفمرب7ّّ-6والتنميةّا١تستدامةّيفّمنظماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّجامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّ
،ّمداخلةّتنمية الموارد البشرية: التحدي األساسي للتنافسية الجديدةو  تطور الكفاءات،ّثابيتّاٟتبيب .55

ّللمنظمات ّا١تتميز ّاالداء ّحوؿ ّالدورل ّالعلمي ّا١تؤ٘تر ّّوّضمن ّورتقلة، ّجامعة مارس09ّّ-08الكفاءات،
2005. 

ّا١تالك .56 ّعبد ّ، أي تداخل وارتباط بين ذكاء األعمال وإدارة المعرفةججيق ّمقدمة ّمداخلة ضمنّ،
ّاالّاتقتاادفعالياتّا١تؤ٘ترّالعلميّالسنويّاٟتاديّعشرّحوؿّذكاءّاألعماؿّّو ّكليةّالعلـو يةّتقتاادا١تعرفة،

ّاإلدارية،ّجامعةّالزيتونةّاألردنية،ّ  .2012أفريل26ّ-23والعلـو
ّالقادر .57 ّعبد ّفاضل ّسحنوف، ّالدين ّحوؿّي وأمن المؤسسةقتصاداال الذ كاء، ٚتاؿ ّالدورل ّا١تلتقى ،

 .2006أفريل18ّّ-17تأىيلّا١تؤسساتّالاغَتةّوا١تتوسطةّيفّالدوؿّالعربية،ّمتطلباتّ
ّي كمدخل لبناء األفضلية التنافسيةقتصاداال الذ كاءبنّبريكةّعبدّالوىاب،ّّوّحبة٧ّتوى .58 ،٣ّتلةّالعلـو

ّالتجارية،ّالعددّتقتااداال  .2014،ّجامعةّبسكرة،11ّيةّوالتسيَتّوالعلـو
في منظمات األعمال  ستراتيجياإلي في تفعيل التخطيط قتصاداال كاءالذ  أىمية حديبّعبدّالقادر،ّ .59

يّوالتنميةّا١تستدامةّيفّمنظماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّتقتااداالّالذّكاء،ّا١تلتقىّالدورلّالسادسّحوؿّالقائمة
 .2012نوفمرب7ّّ-6جامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّ

ات المميزة: دراسة تطبيقية في شركة ، تأثير عمليات إدارة المعرفة في تطوير القدر حيدرّشاكرّنوري .60
 ،٣ّ،48ّ،2011تلةّديارل،ّالعددّديالي العامة للصناعات الكهربائية

تأثير عمليات إدارة المعرفة في تطوير القدرات المميزة: دراسة تطبيقية في شركة حيدرّشاكرّنوري،ّ .61
 .2011ّ،٣ّتلةّديارل،ّالعددّالثامنّواألربعوف،ديالي العامة للصناعات الكهربائية

،ّا١تلتقىّالدورلّالسادسّي رىان لتسيير المؤسسات الحديثةقتصاداال الذ كاءخلفبلويّمشسّضيات،ّ .62
7ّ-6يّوالتنميةّا١تستدامةّيفّمنظماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّجامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّتقتااداالّالذّكاءحوؿّ

 .2012نوفمربّ
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،ّا١تؤ٘ترّالعلميّالسنويّيقتصاداال ذ كاءال، تدعيم التنافسية عن طريق الداويّالشيخ،ّشتاٖتةّعائشة .63
ّّو ّاألعماؿ ّذكاء ّعشر: ّاالّاتقتااداٟتادي ّكلية ّاألردنية،ّّتقتاادا١تعرفة، ّالزيتونة ّجامعة ّاإلدارية، والعلـو

 .2012أفريل23-26ّّ
ّمداخل تحقيق المزايا التنافسية لمنظمات األعمال في ظل محيط حركيدالؿّعظيمي،ّ .64 ،٣ّتلةّالعلـو

ّالتسيَت،ّجامعةّفرحاتّعباسيةّوعتقتااداال  .2011،ّاٞتزائر،ّ-سطيف-لـو
65. ّ ّخالدي، ّخد٬تة ّموساوي، للمنظمات:  ستراتيجياإلنظرية الموارد والتجديد في التحليل ذىبية

،ّمداخلةّمقدمةّيفّا١تؤ٘ترّالعلميّالدورلّحوؿّاألداءّا١تتميزّالكفاءات كعامل لتحقيق األداء المتميز
 .2005مارس09ّّ-08ورتقلة،ّللمنظماتّواٟتكومات،ّجامعةّ

،ّا١تؤ٘ترّإدارة المعرفة وتطبيقاتها في القطاع العام السعودي الواقع والمأمولسادلّبنّسعيدّالقحطاين،ّ .66
 .2009نوفمرب4ّّ-1الدورلّللتنميةّاإلدارية،ّمعهدّاإلدارةّالعامة،ّا١تملكةّالعربيةّالسعودية،ّ

،ّا١تلتقىّالدورلّالسادسّوالميزة التنافسية ستراتيجياإلالتنافسي، التحالف  الذ كاءمثلث سراجّوىيبة،ّ .67
نوفمرب7ّّ-6يّوالتنافسيةّا١تستدامةّيفّمنظماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّجامعةّالشلف،ّتقتااداالّالذّكاءحوؿّ
2012. 

: دراسة حالة في شركة ستراتيجيغال الذ كاءة في تعزيز ستراتيجياال إسهام المعرفةسعد٤ّتمودّالكواز،ّ .68
ّّوت في العراقآسيا لإلتصاال ّاألعماؿ ّذكاء ّحوؿ ّعشر ّاٟتادي ّالسنوي ّا١تؤ٘تر ّيف ّمداخلة ّاتقتااد،

 .2012أفريل26ّّ-23ا١تعرفة،ّجامعةّالزيتونة،ّاألردف،ّ
ّببلرل .69 ّاٛتد ّ٭تضيو، ّضمنّستراتيجيغال، الميزة التنافسية وفعالية التسيير ٝتبلرل ّمقدمة ّمداخلة :

ّاالّفعالياتّا١تلتقىّالدورلّحوؿّالتسيَتّالفعاؿ ّيوميتقتااديفّا١تؤسسة ّاٞتزائر، ّا١تسيلة، 4ّ-3ية،ّجامعة

 .2005ماي،ّ
،ّي في منظمات األعمال الحديثةقتصاداال الذ كاءكيرونية نموذج لتطبيق لسات اإلالمؤسٝتيةّبلغنو،ّ .70

يّوالتنميةّا١تستدامةّيفّمنظماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّجامعةّتقتااداالّالذّكاءا١تلتقىّالدورلّالسادسّحوؿّ
 .2012نوفمرب7ّّ-6شلف،ّاٞتزائر،ّال

ات تنمية وتطوير الميزة التنافسية وآليات المحافظة عليها في منظمات استراتيجي، سيّعلىّأٝتاء .71
ّاألعمال الحديثة ّحوؿ ّالسادس ّالدورل ّا١تلتقى ّمنظماتّتقتااداالّالذّكاء، ّيف ّا١تستدامة ّوالتنافسية ي

 .2012نوفمرب7ّّ-6األعماؿّاٟتديثة،ّجامعةّالشلف،ّ
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،ّمداخلوّ، دور التسيير الفعال لموارد وكفاءات المؤسسة في تحقيق الميزة التنافسيةالشيخّالداوي .72
ا١تعرفةّوالكفاءاتّالبشرية،ّجامعةّّاتقتاادالدورلّحوؿّالتنميةّالبشريةّوفرصّاالندماجّيفّّا١تلتقىضمنّ
 .2004مارس10-09ورتقلة،ّ

،ّمداخلةّيفّالقرار داخل منظمات األعمال تخاذكأداة فعالة ال  ستراتيجياإل الذ كاءصليحةّفبلؽ،ّ .73
نوفمرب7ّّ-6يّوالتنافسيةّا١تستدامة،ّجامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّتقتااداالّالذّكاءا١تلتقيّالدورلّالسادسّحوؿّ

2012. 
، ذكاء األعمال منهجية لتطوير العمليات اإلدارية في عبدّالعزيزّبدرّالنداوي،ّجاسرّيعقوبّالنسور .74

ّا١تؤ٘ترّالعلميّالسنويّاٟتاديّعشر:ّذكاءّاألعماؿّحاولة لبناء نموذج مقترحمنظمات األعمال: م ،
ّكليةّاالّاتقتاادّو ّاإلدارية،ّجامعةّالزيتونةّاألردنية،ّّتقتاادا١تعرفة،  .2012ّأفريل26ّّ-23والعلـو

75. ّ ّصاٟتي٤ّتمد، ّالفتاحّبوٜتخم، ّي سياسة حوار بين المنظمة ومحيطهاقتصاداال الذ كاءعبد ا١تؤ٘ترّ،
ّّوّعلميال ّاألعماؿ ّذكاء ّعشر: ّاٟتادي ّاالّاتقتاادالسنوي ّكلية ّجامعةّّتقتاادا١تعرفة، ّاإلدارية، والعلـو

 .2012أفريل26ّّ-23الزيتونةّاألردنية،ّ
،ّمداخلةّضمنّةستراتيجياإلي في دعم المعلومة قتصاد، دور لذكاء االعبدّاهللّبلوناس،ّجملدّبوزيدي .76

ّكليةّاالّاتقتاادعشرّحوؿّذكاءّاألعماؿّّوّفعالياتّا١تؤ٘ترّالعلميّالسنويّاٟتادي ّّتقتاادا١تعرفة، والعلـو
 .2012أفريل26ّّ-23االدارية،ّجامعةّالزيتونةّاألردنية،ّ

،ّا١تؤ٘ترّالعلميّة لموارد المؤسسة: أداة لضمان نجاعة االداءستراتيجياالالمقاربة عبدّا١تليكّمزىودة،ّ .77
ّاالّّالدورلّحوؿّاألداءّا١تتميزّللمنظماتّواٟتكومات، -08ية،ّجامعةّورتقلة،ّتقتاادكليةّاٟتقوؽّوالعلـو

 .2005مارس09ّّ
،ّا١تلتقىّالدورلّالسادسّي لتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسةقتصاداال الذ كاءات ستراتيجيإ، عبوّىدى .78

ّاالتقتااداالّالذّكاءحوؿ:ّ ّكليةّالعلـو يةّوالتجاريةّتقتااديّوالتنافسيةّا١تستدامةّيفّبيئةّاألعماؿّاٟتديثة،
ّالتسيَت،ّجامعةّحسيبةّبنّبوعلى،ّالشلف،ّاٞتزائر،ّّو  .2012نوفمرب07ّّ-06علـو

79. ّ ٤ّتمد، ّعجيلة ّالعلميّاإلبداع كأسلوب لتحقيق الميزة التنافسيةعزاويّعمر، ّمداخلةّضمنّا١تؤ٘تر ،
ّاال ّكليةّاٟتقوؽّوالعلـو 08/09ّية،ّجامعةّورتقلة،ّتقتاادالدورلّحوؿّاألداءّا١تتميزّللمنظماتّواٟتكومات،

 .2005مارسّ
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80. ّ ّالسامرائي، ّعااـ بداع واالبتكار في منظمات قات ذكاء األعمال أداة لتحقيق اإلتطبيعمار
ّّواألعمال ّاألعماؿ ّذكاء ّعشر: ّاٟتادي ّالسنوي ّالعلمي ّا١تؤ٘تر ّاالّاتقتااد، ّكلية ّّتقتاادا١تعرفة، والعلـو

 .2012أفريل26ّ-23اإلدارية،ّجامعةّالزيتونةّاألردنية،ّ
ّودباغ .81 ّشعباف ّفرج ّمرًن، ة كآلية للوقاية من األزمات في ستراتيجياإلي واليقظة قتصاداال الذ كاءي

،ّا١تؤ٘ترّالعلميّالدورلّحوؿّأدواتّالتسيَتّاٟتديثةّيفّمنظماتّاألعماؿّودورىاّيفّمنظمات األعمال
 .05/05/2015-04الوتقايةّمنّاألزمات،ّ

،ّا١تلتقىّالدورلّالسادسّحوؿّزمات الماليةي كآلية للحد من األقتصاداال الذ كاء، كباشّفاطمةّالزىراء .82
نوفمرب7ّّ-6يّوالتنميةّا١تستدامةّيفّمنظماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّجامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّتقتااداالّالذّكاء
2012. 

ّمناور .83 ّبن ّليليا ،ّ، إدارة المعرفة كتوجو إداري حديث للمنظمات في عصر العولمةمبارؾّبوعشة،
ّا١ت ّفعاليات ّضمن ّمقدمة ّمداخلة ّحوؿ ّاألوؿ ّالعلمي ّإدارةّعؤ٘تر ّكلية ّا١تعرفة، ّعار ّيف ّاإلدارة و١تة

 .2012ديسمرب17ّّ-15األعماؿ،ّجامعةّاٞتناف،
84. ّ ّاٟتاج، ّعراييب لمنظمات األعمال  ستراتيجياإلي في التشخيص قتصاداال الذ كاءتطبيقات مداح

ّالحديثة ّحوؿ ّالسادس ّالدورل ّا١تلتقى ّا١تستتقتااداالّالذّكاء، ّوالتنمية ّاألعماؿّي ّمنظمات ّيف دامة
 .2012نوفمرب7ّّ-6اٟتديثة،ّجامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّ

ّعلة .85 ّحوؿّي: مقاربة مفاىميةقتصاداال الذ كاءو  ستراتيجياإل، الفكر مراد ّالسادس ّالدورل ّا١تلتقى ،
ّنوفمرب7ّ-6يّوالتنميةّا١تستدامةّيفّمنظماتّاألعماؿّاٟتديثة،ّجامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّتقتااداالّالذّكاء
2012. 

ّبودرامة .86 ،ّي في تحسين تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطةقتصاداال الذ كاء، دور ماطفى
ّالعلمي ّّوّا١تؤ٘تر ّاألعماؿ ّذكاء ّعشر: ّاٟتادي ّاالّاتقتاادالسنوي ّكلية ّاإلدارية،ّّتقتاادا١تعرفة، والعلـو

 .2012أفريل26ّ-23جامعةّالزيتونةّاألردنية،ّ
87. ّ ّغنيم ّوأٛتد ّاألغا ّجاسر ّا٠تَتناصر ، واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة القدس أبو

ّالمفتوحة وإجراءات تطويرىا ّص: ّاألوؿ، ّالعدد ّعشر، ّالسادسة ّاجمللة ّاألتقاى، ّجامعة ٣ّتلة ،30ّ،
2012. 
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ّمليكة .88 ّزغيب ّغبلب، ة وذكاء األعمال في منظمات األعمال ستراتيجياإل، واقع اليقظة نعيمة
ّالجزائرية ّا١تؤ٘تر ّّوّالعلمي، ّاألعماؿ ّذكاء ّاالّاتقتاادالسنويّاٟتاديّعشر: ّكلية ّّتقتاادا١تعرفة، والعلـو

 .2012أفريل26ّ-23اإلدارية،ّجامعةّالزيتونةّاألردنية،ّ
،ّية: حالة ملبنة الحضنةقتصادة التنافسية للمؤسسة االستراتيجياالو  ستراتيجياال الذ كاء، واضحّفواز .89

يّوالتنافسيةّا١تستدامة،ّجامعةّالشلف،ّاٞتزائر،ّتقتااداالّذّكاءالمداخلةّيفّا١تلتقيّالدورلّالسادسّحوؿّ
 .2012نوفمرب6-7ّّ

ّداودية .90 ّبن ،ّلمنظمات األعمال الحديثة ستراتيجياالعلى النجاح  ستراتيجياال الذ كاء، أثر وىيبة
ٞتزائر،ّيّوالتنافسيةّا١تستدامة،ّجامعةّالشلف،ّاتقتااداالّالذّكاءمداخلةّيفّا١تلتقيّالدورلّالسادسّحوؿّ

 .2012نوفمرب6-7ّّ
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 باللغة العربية االستبانة(: 01الملحق رقم )

 بغــــــُ هللا اٌشحّـــبْ اٌـــــشح١ُ

 

 ط١بـت... اٌىش٠ُ)ة( حح١ـت ع١ذ)ث(

 

دار  لاإالاستباهة التي بين أيديكم هي إحدي أدوات الدراسة الستكمال متطلبات الحصىل على درجة الدكتىراه في 

كاء"دور ، بعنىان 1للتنمية املستدامة، بجامعة سطيف  ةستراثيجيلاإ
ّ
ف  ثحقجق وجعزيز امليزة  سرااثجي لا  الذ

 لالثصاالت ف  الجزائز". مقارنة بين مؤسستي موبجليس وأوريدوا املسحدامة: دراسةالحنافسجة 

إ 
 
أن كافة املعلىمات التي سيتم  ويأمل الباحث منكم التكزم بإجابة على  فقزات هذه الاستباهة بمىضىعية، وهحيطكم علما

إالحصىل عليها هي لغزض البحث العلمي، وأهه سيتم التعامل معها بكل أماهة وسزية.

 ٔحٓ ٔثك ف١ىُ 

 

 ِذ٠ش   ٔبئب                    عبَِذ٠ش           اٌٛظ١فت: .1

  لغُِذ٠ش                     ِصٍحت ِذ٠ش              

 .........................................أخشٜ )٠شجٟ ححذ٠ذ٘ب( .

 

 

 

 

 

 

 

 

 عخشاح١جٟاال اٌّزوبءاٌمغُ األٚي: 
 

 بذائً اإلجببت

 

 االلخصبدٞ بٌّزوبءاٌفمشاث اٌخبصت ب

 

 ث
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ال أحفك 

  َ  حّب

ال 

 أحفك 

أحفك 

إٌٝ حذ 

 ِب

أحفك  أحفك

 حّبِبً 

 

 

 

 تعخشاح١ج١االا١ٌمظت 

 1 بليةّذاتّاألثرّعلىّالشركة.بشكلّمستمرّالتغَتاتّا١تستقّتوتقعأ     

 

 2 تتابعّالشركةّبيئةّاألعماؿّبشكلّمستمر،ّوتسعىّالستغبل٢تاّبشكلّجيد.     

اجتماعية،ّّوتقانونية،ّّوتستفيدّالشركةّمنّالتغَتاتّالبيئيةّ)اتقتاادية،ّ     

 دٯتغرافية(ّبشكلّجيد.ّو

3 

األعماؿّعلى٥ّتتلفّالّتواجوّالشركةّأيّصعوبةّيفّالتعاملّمعّتغَتاتّبيئةّ     
 األصعدة.

4 

 5 تعتمدّالشركةّعلىّماادرّا١تعلوماتّغَتّالرٝتيةّلتوفَتّا١تعلوماتّالدتقيقة.     

تتابعّالشركةّالتغَتاتّيفّبيئةّاألعماؿّوتتكيفّمعهاّبسرعةّويفّالوتقتّ     
ّا١تناسب.

6 

 ياهتا.٘تلكّالشركةّموظفُت٥ّتتاُتّلتوفَتّمعلوماتّشاملةّعنّجوانبّعمل     
7 

اتّالتسعَتيةّا١تعتمدةّمنّتقبلّسًتاتيجياإل٘تلكّالشركةّمعرفةّحوؿّ     
  ا١تنافسُت.

8 

كلّما٬ّتريّمنّتطورّيفّالعادلّيفّتقطاعّعملناّتأخذهّالشركةّبعُتّ     
  اإلعتبار.

9 

مكانياتّماّيسمحّرلّبالتعاملّمعّالتغَتاتّ٘تلكّالشركةّمنّا٠ترباتّواإل     
  ا١تستقبلية.

14 

 اٌحّب٠ت ٚاألِٓ 

 11 للشركةّنظاـّللحمايةّمن٥ّتتلفّالتهديداتّالداخلية.     

ّللشركةّنظاـّللحمايةّمن٥ّتتلفّالتهديداتّا٠تارجية.      12 

ّ.ّ٘تتلكهاّالشركة٤ّتميةّبشكلّكاؼٍّا١تعلوماتّأوّا١تعرفةّاليت      13 

 اٌخأث١ش

ّلّٔتاّيؤديّإذلّٖتقيقّأىدافها.تسعىّالشركةّإذلّالتأثَتّعلىّبيئةّالعم      14 

ّترتفعّأرباحّالشركةّبعدّكلّعمليةّإشهارّجديد.      15 

تواجوّالشركةّا٠تدماتّاٞتديدةّمنّتقبلّا١تنافسُتّٓتدمات٦ّتاثلةّأحسنّ     
ّمنها.

16 
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 بذائً اإلجببت

 

 اٌفمشاث اٌخبصت بئداسة اٌّعشفت

 

 

 

 ث 

ال أحفك 

  َ  حّب

ال 

 أحفك 

أحفك 

ذ إٌٝ ح

 ِب

أحفك  أحفك

 حّبِبً 

 

 حشخ١ص اٌّعشفت 

 17 يتمّتشخيصّا١تعرفةّمنّتقبلّا٠ترباءّوإطاراتّالشركةّبافةّمستمرة.     

 

ّكلّوظيفةّيفّالشركة.       18 تعرؼّالشركةّجيًداّحجمّوكميةّا١تعرفةّاليتّٖتتاجها

 19 رة.ىناؾّعملياتّّلتجديدّا١تعلوماتّوا١تعرفةّداخلّالشركةّبافةّمستم     

 

 ح١ٌٛذ اٌّعشفت

 24 ا١تعارؼّوا١تعلوماتّاليتّ٘تلكهاّالشركةّىيّملكيةّحارية٢ّتا.     

تتبعّالشركةّيفّتوليدّا١تعرفةّأسلوبّا١تعاٞتةّالنظاميةّللمعرفةّالضمنيةّوالتعلمّ     
 منّالتجاربّاليتّمرتّهبا.

21 

معلنةّيتقاٝتهاّالعماؿّىناؾّٖتويلّللمعرفةّالضمنيةّلدىّاألفرادّإذلّمعرفةّ     
ّداخلّالشركة.

22 

تنظمّالشركةّجلساتّٚتاعيةّللموظفُتّلتوليدّا١تعرفةّاليتّمنّخبل٢تاّيتمّ     
ّحلّا١تشاكلّاليتّتواجهكمّيفّالعمل.

23 

 

 حخض٠ٓ اٌّعشفت

ّ٘تتلكّالشركة٤ّتفظةّللمعرفةّالداخليةّحوؿّا١تعرفةّا٠تارجية.      24 

همُتّلعملكمّتقدّجرىّٖتديدىمّوإيبلءىمّالعنايةّإفّاألفرادّالعاملُت     
ُ
ّا١ت

ّالكافيةّداخلّالشركة.
25 

ّٗتزفّالشركةّاآلراءّوا٠ترباتّوالتجاربّاليتّ٘ترّهباّيفّتقواعدّالبيانات.      26 

يعودّا١توظفوفّإذلّا١تعرفةّا١تخزنةّمنّتقبلّالشركةّألداءّمهامهمّعندماّ     
ّ٭تتاجوفّلذلك

27 

 

 حٛص٠ع اٌّعشفت

عندّاٟتاجةّللمعلومة؛ّيعرؼّكلّفردّداخلّا١تنظمةّطريقةّومادرّاٟتاوؿّ     
ّعليها.

28 

ّتالكّا١تعرفةّا١تتعلقةّبعملكّبالكميةّالكافيةّويفّالوتقتّا١تناسب.      29 

٘تتلكّالشركةّماّيكفيّمنّالقدراتّوالوسائلّإليااؿّا١تعرفةّلؤلفرادّ     
ّالعاملُت.

34 
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ّاإلطاراتّعلىّاكتسابّا١تعرفةّاليتّ٭تتاجوهناّيفّوظائفهم.تساعدّالشركةّ      31 

ّتساعدّثقافةّالشركةّعلىّتبادؿّا١تعلوماتّوا١تعرفةّبُتّا١توظفُت.      32 

 حطب١ك اٌّعشفت

ّمنّ      ّو٬تدوف ّاحتياجاهتم ّوتليب ّمناسبة ّالعاملُت ّلؤلفراد ّتال ّاليت ا١تعرفة
ّالعمل.خبل٢تاّحلوالّللمشكبلتّاليتّتواجههمّيفّ

33 

ّتسهمّا١تعرفةّاليتّتتحالّعليهاّالشركةّيفّٖتقيقّأىدافها.      34 

ّتساىمّا١تعرفةّاليتّتتحالّعليهاّمنّالشركةّيفّٖتسُتّأدائكّيفّالعمل.      35 

ّالشركةّبتكوينّالعاملُتّحوؿّكيفيةّاستخداـّا١تعرفةّلتحقيقّاألىداؼّ      تقـو
ّاحملددة.

36 

ملياتّلتحويلّا١تعلوماتّوّا١تعارؼّا١تتوفرةّإذلّخططّ٘تتلكّالشركةّع     
ّعمل.

37 

 

 اٌمغُ اٌثبٟٔ: ا١ٌّضة اٌخٕبفغ١ت اٌّغخذاِت

 

 بذائً اإلجببت

 

 اٌفمشة

 

 

 

 ث 

ال أحفك 

  َ  حّب

ال 

 أحفك 

أحفك 

إٌٝ حذ 

 ِب

أحفك  أحفك

 حّبِبً 

 

 ِذخً اعخذاِت اٌخىٍفت إٌّخفضت

 38 التكلفةّمقارنةّبا١تنافسُت. فضةا٠تدماتّاليتّتقدمهاّالشركةّمنخ     

 

 39 تسعىّالشركةّإذلّخفضّتكاليفّتقدًنّا٠تدماتّباستمرار.     

 44 اٟتاةّالسوتقيةّللشركةّيفّازديادّمستمر.     

ّالشركةّىيّمادرّٖتقيقّتفوؽّالشركةّعلىّ      ّاليتّ٘تلكها ا١تعلوماتّوا١تعرفة
 ا١تنافسُت.

41 

 42 نسبةّاألخطاءّيفّا٠تدماتّا١تقدمةّباستمرار.ّتسعىّالشركةّإذلّٗتفض     

ّتدعمّالشركةّأنشطةّالبحثّوالتطويرّلتخفيضّالتكاليف.      43 

تساىمّبرامجّالتكوينّوالتدريبّاليتّتقدمهاّالشركةّيفّٖتسُتّأداءّا١توظفُتّ     
ّيفّأعما٢تم.

44 

 

 ل١ّت ١ِّضة ٌٍضببئٓ ِذخً اعخذاِٗ خٍك

اتّفريدةّو٦تيزةّمقارنةّبا١تنافسُتّوتتفوؽّعليهمّتقدـّالشركةّخدم     
ّباستمرار.

45 
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ّىناؾّدعمّدائمّومستمرّلؤلفكارّاٞتديدةّواٟتلوؿّا١تبتكرةّيفّالشركة.      46 

ّتعتمدّالشركةّسياسةّلبناءّعبلتقاتّتقويةّومستمرةّمعّالزبائن.      47 

رغباتّواتقًتاحاتّّٗتضعّخدماتّالشركةّإذلّا١تراجعةّا١تستمرةّ٘تاشياًّمع     
ّالزبائن.

48 

 49 يدرؾّزبائنّالشركةّ٘تيزّوخاوصيةّا٠تدماتّاليتّنقدمها٢ّتم.     

ّا٠تدماتّاليتّتقدمهاّالشركة٤ّتميةّوّصعبةّالتقليد.      54 

ّالَّٕتدّالشركةّصعوبةّيفّتقدًنّخدماتّجديدةّومبتكرةّباستمرار.      51 

 

 

 

 

 
 
 

 



 المالحق
 

318 

 

بالنسخة العربية لالستبانةألساتذة واإلطارات المحكمين (: قائمة ا02الملحق رقم )  

 

 
ولقب المحكم اسم الدرجة العلمية/ الوظيفة  الجامعة/ مكان العمل  

1جامعةّسطيفّ  أ.د: كمال بوعظم أستاذّالتعليمّالعارل 
1جامعةّسطيفّ  د: أحمد طيباوي أستاذ٤ّتاضرّ 
 د: وعلى عرقوب أستاذ٤ّتاضر جامعةّبومرداس

البويرةّامعةج  د: طويطي مصطفى أستاذ٤ّتاضر 
 د: ناصر الدين بن مسعود أستاذ٤ّتاضر جامعةّعُتّ٘توشنت

ديريةّالعامة١ّتؤسسةّموبيليس،ّاٞتزائرا١ت  السيد: أوسيف محمد أمين ا١تديرّا١تركزيّللتكوين 
مديرّا١تديريةّاٞتهوية١ّتؤسسةّموبيليس،ّ ا١تديريةّاٞتهوية١ّتؤسسةّموبيليس،ّاٞتزائر

 اٞتزائر
 السيد: بن حليمة حسين

،ّاٞتزائرديريةّالعامة١ّتؤسسةّأوريدوا١ت يفّمؤسسةّأوريدوّا١تديرّالتجاري   السيد: بونوة محمد  
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 باللغة اإلنجليزية االستبانة(: 03الملحق رقم )

 ة كنوش وليدة.نجليزيقام بترجمة االستبانة من اللغة العربية إلى اللغة اإل

  Dear Sir/Madam; 

This questionnaire is one of the study tools to accomplish the requirements of a PHD degree in 

strategic management for sustainable development, at the University of Setif 1, entitled "The role of 

strategic intelligence in achieving and promoting sustainable competitive advantage: a comparative study 

between Mobilis & Ooredoo Telecoms in Algeria." 

The researcher hopes that you kindly answer this questionnaire objectively, and inform you that 

all the information that will have be obtained is for the purpose of scientific research, and it will be dealt 

with honesty and confidentiality. 

 

Occupation:   director general                                             Deputy Director  

                                            Head of branch                                                                   head of Department 

                                              other 

 
 

Part 1 : Strategic Intelligence 

 
Answer options  

Knowledge management parts 
 

 

Strongly 

disagree 

 

Don’t 

agree 

Agree 

to an 

extent 

 

agree 

 

Strongly 

agree 

 

     I expect  on an ongoing basis 
the  future changes having an 
impact on the company 

1 

     The company continuously 

follows up the business 

environment and tries to make 

use of it 

2 
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     The company benefits from the 

environment changes (inc: 

economic, law, social and 

demographic changes) 

3 

     The company faces no 

difficulties in dealing with 

environment changes at all 

levels 

4 

     The company relies on non-

official information resources to 

provide Accurate information 

5 

     The company follows up the 

business environment changes  

and adapts quickly and in a 

timely manner to it 

6 

     The company has specialized 

staff to provide comprehensive 

information about all aspects of 

its operations 

7 

     The company is aware about 

pricing strategies adopted by 

competitors 

8 

     The company takes into 

account all developments in its 

sector 

9 

     The company has the expertise 

and capabilities that allow me 

to deal with future changes 

10 

Protection and security 
     The company has a system of 

protection from various internal threats 

11 

     The company has a system of 
protection from various external threats 

12 

     The information or knowledge owned 
by the company are sufficiently 
protected 

13 

influence 

     The company seeks to influence 

the work environment so as to 

14 
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achieve its goals 

     The company's profits go up 

after each new advertising 

operation 

15 

     The company faces new 

services of competitors by 

better similar ones 

16 

 
Answer options Knowledge management parts  

 

Strongly 

disagree 

 

Don’t 

agree 

Agree 

to an 

extent 

 

agree 

 

Strongl

y agree 

Knowledge diagnoses 
     knowledge is continuously 

diagnosed by experts and the  

company staff 

17 

     The company fully  knows the 

size and the amount of 

knowledge that each job needs 

18 

     There are operations for 

information and knowledge 

regeneration within the 

company continuously. 

19 

Knowledge generation 

     Knowledge and information 

owned by the company are the 

company exclusive property. 

20 

     For the generation of 

knowledge, the Company 

follows implicit knowledge 

systemic treatment, and 

learning from the experiences . 

21 

     There is a transformation of 

implicit knowledge of 

individuals to explicit one 

shared by workers within the 

company 

22 
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     The company organizes group 

sessions for employees to 

generate knowledge through 

which they solve the problems 

they confront at work 

23 

Knowledge storage 

     The company possesses/has an 

internal knowledge portfolio 

about the external knowledge 

24 

     The key employees for your 

work have been identified and 

given sufficient attention within 

the company 

25 

     The company stores the views, 

experiences and expertise in 

databases 

26 

     Employees return/go back to the 
knowledge stored by the company to 

perform their duties when necessary  

27 

Knowledge distribution 

     When the information is 
needed, everyone within the 
company knows the way and 
the source to get it. 

28 

     you receive the knowledge that 
is relevant to your work in a 
sufficient quantity and at the 
right time 

29 

     The company has the enough 

capacity and means to deliver 

knowledge to its employees 

30 

     The company helps its staff to 

acquire the knowledge they 

need 

31 

     The company culture helps to 

exchange information between 

employees 

32 

Knowledge application 

     The knowledge received by 

employees is convenient, and 

meets their need to resolve 

33 
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problems 

     The knowledge acquired by the 

company contributes in 

achieving its goals 

34 

     The knowledge acquired by the 

company contributes in 

improving your performance 

35 

     The company trains employees 

about knowledge use to 

achieve goals 

36 

     The company has processes to 

transfer information and 

knowledge available into action 

plans 

37 

 
Section two : sustainable competitive advantage   

 
Answer options   

 

Strongly 

disagree 

 

Don’t 

agree 

Agree 

to an 

extent 

 

agree 

 

Strongly 

agree 

Entrance of sustainable low cost    
     The cost of services provided by 

the company are lower in 

comparison to competitors 

38 

     The company continuously 

seeks to lower service costs 

39 

     The company market share is 

increasing 

40 

     Information and knowledge 

acquired by the company is the 

source of excellence over 

competitors 

41 

     The company continuously 

seeks to lower errors 

percentage of the services 

42 
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provided 

     The company supports research 

and development activities to 

lower the costs 

43 

     Training programmes provided 

by the company contribute to 

improve the employees 

performance 

44 

Entrance of Sustainable distinctive customer value creation 

     The company provides unique 

and distinctive services in 

comparison to its competitors 

and outperform them   

45 

     There is a constant and  

ongoing support for new ideas 

and innovative solutions in the 

company 

46 

     The company adopts a policy to 

build strong and ongoing 

relationships with customers   

47 

     The company's services are 

subject to continuous 

review/audit in line with the 

desires and suggestions of 

customers. 

48 

     The company customers 

recognise the distinction and 

specifity of the services 

provided to them 

49 

     The service provided by the 

company are protected and 

hard to imitate 

50 

     The company doesn’t find 

difficulty to continuously 

provide new and innovative 

services 

51 
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 (: قائمة المدققين اللغويين للترجمة إلى اللغة اإلنجليزية04) الملحق رقم

 
 

ولقب المحكم اسم الدرجة العلمية/ الوظيفة  الجامعة/ مكان العمل  
1جامعةّسطيفّ مليانيأ،د: حكيم  أستاذّالتعليمّالعارل   

1جامعةّسطيفّ  أ عبد الفتاح تباني أستاذّمساعد 
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 باللغة الفرنسية االستبانة (:05الملحق رقم )

ــــــــةاللغــــــــة قــــــــام بترجمــــــــة االســــــــتبانة مــــــــن  ــــــــى اللغــــــــة الفرنســــــــية العربي األســــــــتاذة جعــــــــدي  إل
 فاطمة الزىراء

Madame, Monsieur je vous présente mes salutations  
 

 

          Le questionnaire entre vos mains est un outil d'étude utilisé pour compléter les 

exigences d’obtention du diplôme de doctorat en  Management stratégique du 

développement durable, préparé à l'Université de Setif 1 à la faculté des sciences 

économiques et de gestion, l’intitulé du sujet de la thèse «Le rôle de l'intelligence 

stratégique dans la réalisation et la promotion de l'avantage concurrentiel durable: une 

étude de Mobilis Telecom et Ooredoo en Algérie." 

 

      Je vous prie de bien vouloir prendre le soin de répondre a le questionnaire suivant d’une 

manière objective. Je tiens à vous informer que toutes les informations contenues dans 

celui-ci seront purement utilisés à des fins de recherche scientifique, seront traite en toute 

honnêteté et avec confidentialité. 
 

Position: Directeur général                               Directeur adjoint 

 

Chef de Département                                        Chef de  service 

 

Autre (Préciser s'il vous plaît) .......................................... 
 

 

Section I: l’intelligence stratégique 

Les réponses possibles Les paragraphes sur l'intelligence 

économique 

 

 

 
 

Je ne suis 
pas d'accord 
entièrement 

 
Je ne suis 
pas 
d'accord 

Je suis 
d'accord 
dans une 
certaine 
mesure 

 
D’accord 

 
Totalement 
d'accord 

Vigilance stratégique 

     Je prévois  continuellement les 
impacts des changements futurs 
sur la société. 

1 

     La société suit l'environnement des 

affaires d’une manière continue, et 

2 
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essaie de bien les exploiter. 

     La société bénéficie des variables 

de l'environnement (économique, 

juridique, sociale, démographique) 

d’une bonne manière. 

3 

     La société n’a pas de difficulté pour 

traiter les variables de 

l'environnement de l'entreprise 

aux différents niveaux. 

4 

     La société s’appuie sur des sources 

informelles d'information pour 

fournir des informations exactes. 

5 

     La société s’adapte rapidement aux 

différents changements dans 

l'environnement des affaires et 

dans le temps opportun. 

6 

     La société a des employés 

spécialisés pour fournir des 

informations complètes sur tous 

les aspects de ses opérations. 

7 

     La société possède des 

connaissances sur les stratégies 

des prix adoptées par les 

concurrents. 

8 

     L’entreprise suit et prend en 

compte toutes les évolutions dans 

le monde dans son secteur 

d'activité. 

9 

     La société possède une expertise et 

des capacités qui lui permettent de 

faire face aux changements futurs. 

10 

La protection et la sécurité 
     La société a un système de protection 

contre les menaces internes. 
11 

     La société a un système de protection 
contre les menaces externes. 

12 

     Les informations et les connaissances 
appartenant à la société sont protégées de 
manière adéquate. 

13 

L’influence 

     La société cherche à influencer 

l'environnement du travail de 

14 
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manière à atteindre ses objectifs. 

     Les bénéfices de l'entreprise 

augmentent après chaque nouveau 

processus publicitaire  

15 

     La société confronte les nouveaux 

services créés par ses concurrents 

par la création de services 

meilleurs en qualité. 

16 

 

Les réponses possibles Les paragraphes sur la gestion des 

connaissances  
Je ne suis pas 
d'accord 
entièrement 

Je ne suis 
pas 
d'accord 

Je suis 
d'accord 
dans une 
certaine 
mesure 

D’accord 
 
 
 

Totalement 
d'accord 

Le diagnostic de la connaissance 
     Le diagnostic des connaissances se 

fait par des experts et des cadres 

de l'entreprise continuellement. 

17 

     La société connaît très bien le 

volume et la quantité des 

connaissances requises pour 

chaque fonction de l’entreprise. 

18 

     Il y a des processus continus pour 

renouveler l'information et la 

connaissance au sein des activités 

de l'entreprise. 

19 

la production de connaissances 

     Les Connaissances et les 

informations appartenant à la 

societé constituent une propriété 

exclusive.  

20 

     La Société génère des 

connaissances en s’appuyant sur le 

traitement systémique des 

connaissances implicites et 

l’apprentissage des expériences 

vécues. 

21 

     L’entreprise transfert les 

connaissances implicites des 

individus au niveau de l’entreprise 

à des connaissances explicites pour 

qu’elles soient partagées par les 

travailleurs. 

22 
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     La société organise des sessions 

qui regroupent les employés afin 

de générer des connaissances à 

travers la résolution des 

problèmes confrontés au travail. 

23 

le stockage des connaissances 

     La société possède un portefeuille 

de connaissances internes sur les 

connaissances externes. 

24 

     Les travailleurs clés dans 

l’entreprise sont identifiés afin 

qu’ils bénéficient d’une attention 

particulière. 

25 

     La société stocke les avis, les 

expériences et l'expertise vécues 

par le passé dans des bases de 

données. 

26 

     Les employés font recours à la 

connaissance stockée par la 

société dans le cadre de l'exercice 

de leurs fonctions en cas de besoin 

27 

répartition des connaissances 

     En cas de besoin d'information 
dans l’entreprise, tout individu 
connait la façon et la source pour 
l’acquérir. 

28 

      vous recevez les connaissances 
liées à votre poste de travail en 
quantité suffisante et au bon 
moment. 

29 

     La société possède toutes les 

capacités et les moyens 

nécessaires pour fournir de la 

connaissance aux travailleurs. 

30 

     La société aide ses cadres à 

acquérir les connaissances dont ils 

ont besoin dans leur travail. 

31 

     la culture d'entreprise aide à 

l'échange d'informations et des 

connaissances entre les employés. 

32 

L’application des connaissances 

     La connaissance acquise par les 

individus est adéquate et répond à 

leurs besoins et les aide dans la 

33 
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résolution des problèmes qu’ils 

confrontent dans leur poste de 

travail. 

     Les connaissances acquises par la 

société contribuent à la réalisation 

de ses objectifs. 

34 

     La connaissance que vous obtenez 

de l'entreprise contribue 

l’amélioration de votre 

performance au travail.  

35 

     La société forme ses travailleurs 

pour apprendre comment utiliser 

les connaissances nécessaires afin 

d’atteindre les objectifs fixés. 

36 

     La société possède des processus 

pour le transfert d'informations et 

de connaissances détennues  en 

plans d'action. 

37 

 

concurrentiel durable l'avantageSection II:  
Les réponses possibles Les paragraphes sur l’avantage 

concurrentiel durable  
Je ne suis 

pas d'accord 

entièrement 

Je ne suis 
pas 
d'accord 

Je suis 

d'accord 

dans une 

certaine 

mesure 

D’accord 
 

 

Totalement 
d'accord 

 
     Les prix des services fournis par 

l'entreprise sont moins chers par 

rapport à ses concurrents. 

38 

     La société cherche 

continuellement à faire baisser 

les coûts de ses prestations de 

services. 

39 

     La part de marché de l'entreprise 

croit d’une façon  continue. 

40 

     Les informations et les 

connaissances appartenant à la 

société constituent une source 

de l'entreprise pour obtenir la 

supériorité sur ses concurrents. 

41 
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     La société cherche 

systématiquement à réduire la 

proportion d'erreurs dans les 

services fournis.   

42 

     L'entreprise soutient les activités 

de recherche et de 

développement pour réduire les 

coûts. 

43 

     Les Programmes de formation 

offerts par l'entreprise 

contribuent à améliorer la 

performance du personnel dans 

leur travail. 

44 

 

     La société offre un service unique 

et typique par rapport à ses 

concurrents et les dépasse 

constamment. 

45 

     Il existe un soutien constant et 

permanent des nouvelles idées 

et des solutions innovantes dans 

l'entreprise. 

46 

     La société adopte une politique 

pour construire une relation 

forte et continue avec les clients. 

47 

     Les services de la société font 

l'objet d'un examen continu 

selon les souhaits et les 

suggestions de ses clients. 

48 

     Les clients de l’entreprise sont 

conscients de la différence etde 

la spécificité des services offerts 

par elle. 

49 

     Les services fournis par la société 

sont protégés et difficile à imiter. 

50 

     La société ne trouve pas de 

difficultés pour fournir 

constamment des nouveaux 

51 
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services et innovants. 

 

 نسية(: قائمة المدققين اللغويين للترجمة إلى اللغة الفر 06الملحق رقم )

 

 
ولقب المحكم اسم الدرجة العلمية/ الوظيفة  الجامعة/ مكان العمل  

ّكوج رل،ّتركيااجامعة ةسًتاتيجياإلعماؿّ،ّإدارةّاألطالبّدكتوراه   شرف الدين مؤمن 
1جامعةّسطيفّ  د: منير رحماني أستاذ٤ّتاضر 
1جامعةّسطيفّ  أ،د: زين الدين بروش أستاذّالتعليمّالعارل 
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 باستعمال قانون ألفا كرونباخ ستراتيجيالذ كاء االثبات مقياس (: 07الملحق رقم )
 
 

Echelle : TOUTES LES VARIALES 

 

Récapitulatif de traitement des oservations 

 N % 

Oservations 

Valide 73 100,0 

Exclus
a

 0 ,0 

Total 73 100,0 

a. Suppression par liste asée sur toutes les variales de la 

procédure. 

 

Statistiques de fiailité 

Alpha de Cronach Nomre d'éléments 

,973 37 

 

 ستراتيجيالذ كاء اال قيمة ألفا كرونباخ
 

Alpha de Cronach = 0.97 
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 ونباخ(: ثبات مقياس الميزة التنافسية المستدامة باستعمال قانون ألفا كر 08الملحق رقم )

 

 
 

Echelle : TOUTES LES VARIALES 

 

Récapitulatif de traitement des oservations 

 N % 

Oservations 

Valide 73 100,0 

Exclus
a

 0 ,0 

Total 73 100,0 

a. Suppression par liste asée sur toutes les variales de la 

procédure. 

 

Statistiques de fiailité 

Alpha de Cronach Nomre d'éléments 

,937 14 

 
 

 للميزة التنافسية المستدامة قيمة ألفا كرونباخ
 

Alpha de Cronach = 0.93 
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الرسومات البيانية لطبيعة التوزيع الخاصة بالمتغيرات التابعة والتي تؤكد  (:09الملحق رقم )
 على أن التوزيع طبيعي

 

 
Diagrammes 
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Diagrammes 

 

 

 
 

Diagrammes 
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 ق اللغوي  شهادة المدق   (:10الملحق رقم )
 

ّ
ّ

يفّالّلغةّواألدبّطالبّدكتوراهّّو،ّالعريبّّّ؛ّأستاذّالّلغةّواألدبرافع مصطفى ألستاذ: اأناّا١تمضيّأدناهّ
ّأنّّالعريبّّ ّأشهد ّب، ّتقمت ّاللّّالتٍّّت ّّغويدتقيق ّالعائدة ّكنوش  محمدالب:ط  لللؤلطروحة ّبعنواف: دور الذ كاء ،

سة سة موبيليس ومؤس  ة المستدامة: دراسة مقارنة بين مؤس  نافسي  في تحقيق وتعزيز الميزة الت   ستراتيجي  اإل
ّ.ّفي الجزائر صاالتلالت  أوريدو 

ّ
 رافع مصطفى األستاذ:

10/03/2017ّاريخ:ّالتّّ
 
 وقيع:  الت  



 

  

 

 
 

 
 الفهارس
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 الملخص:
ىدفتّىذهّالدراسةّإذلّالبحثّوالكشفّعنّدورّالذّكاءّاإلسًتاتيجيّيفّٖتقيقّوتعزيزّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّيفّمؤسساتّاالتااالتّّ

ّكبَتةّسواءذّيشهدّتقإمؤسسةّموبيليسّومؤسسةّأوريدو،ّّبُتّارنةيفّاٞتزائر،ّمنّخبلؿّدراسةّمق ّكوفّأفّىذاّّطاعّاالتااالتّمنافسة ٤تلياّأوّدولياً،
ّكماّّأفّتطورّتكنولوجياّاالتااالتّوا١تعلوماتّاليتّىيّمنّبُتّأسبابّتقوةّسرعةّالتطّو رّتعتربّالقطاعّحساسّجداّللتطوراتّاليتّٖتدثّيفّالبيئة،

ّكماّأفّتأثَتىاّيفّكلّمنّمنّضمنّىذاّالقطّا ّكبَتاّجيدا.ا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّوّالذّكاءّاإلسًتاتيجيعّنفسو، ّ؛ّيعتربّتأثَتا
ّكشفتّالدراسة ّكلّمنّمؤسسةّموبيليسّومؤسسةّأوريدوّلنظاـّلّوتقد ّكبلّّلذّكاءّاإلسًتاتيجيعلىّأفّمستوىّاعتماد مستوىّجيدّيف

ّكماّتوصلناّإذلّأفّمؤسسةّموبيليسّتعتمدّا١تعرفةّيفّٖتقيقّميزهتاّالتنافسيةّا١تستدامةّمنّخبلؿّاتباعّا١تؤسستُتّمعّتسجيلّأفضلية١ّتؤسسةّأوّر يدو،
فضلية١ّتؤسسةّعّتسجيلّأإسًتاتيجيةّالًتكيز،ّيفّحُتّمؤسسةّأوريدوّتعتمدّا١تعرفةّيفّٖتقيقّميزهتاّالتنافسيةّا١تستدامةّمنّخبلؿّإسًتاتيجيةّالتميز،ّم

ّكماّتبُت ّكبَتّجيدا،ّمعّوجودّفارؽّأفضلية١ّتؤسسةّّالذّكاءّاإلسًتاتيجيّيفّٖتقيقّوتعزيزّا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامةّلناّأفّالدورّالذيّيلعبوّأوريدو، دور
ّأوريدو.

ّ ّاالتقًتاحات ّمن ّٚتلة ّإذل ّالدراسة ّخلات ّالتنافسيةّأ٫تها:وتقد ّا١تيزة ّٖتقيق ّّا١تستدامةّأف حياةّّيفّجداّمهماّإسًتاتيجياّتوجهايعترب
ّٖتقيقّىذهّا١تيزةّعلىّا١تعرفةّا١تولدةّبإمكانيةّا١تؤسسةّْتدّذاهتا،ّويعتربّا١تؤسسات الذّكاءّمنّخبلؿّمركباتوّالرئيسيةّّالذّكاءّاإلسًتاتيجي،ّوالبدّأفّيقـو

 االتقتااديّوإدارةّا١تعرفةّمنّأىمّالسبلّاليتّ٘تكنّا١تؤسسةّمنّذلك.
ّ
 ا١تيزةّالتنافسيةّا١تستدامة.ّ،الذّكاءّاإلسًتاتيجيّ،ذّكاءّاالتقتااديالإدارةّا١تعرفة،ّالمفتاحية: الكلمات 

Abstract: 

 
This study aimed to search and uncover the role of strategic intelligence in achieving and promoting 

sustainable competitive advantage in the telecommunication companies in Algeria. This research was conducted 

through a comparative study between two major companies named: Mobilis & Ooredoo. The sector of 

telecommunications witnesses a great competition, both domestically and internationally, for this sector is very 

sensitive to developments that occur in the environment. Additionally, the development of communication and 

information technology, which belong to this sector, contributed significantly in accelerating its development 

within the recent years, and their impact on both strategic intelligence and sustainable competitive advantage 

was beyond expectations. 

 The study revealed that the reliance on the strategic intelligence by both companies, Mobilis and 

Ooredoo, reached a good level, with a record level of preference for Ooredoo. Moreover, we found out that 

Mobilis relies on knowledge to achieve competitive sustainable advantage via the focus strategy. Unlikewise, 

and for the same target, Ooredoo uses the strategy of excellence. Again, Ooredoo is a bit ahead as far as 

knowledge is concerned. As a result, we could conclude that Strategic Intelligence plays a crucial role in 

achieving and promoting sustainable competitive advantage, with a preference for Ooredoo. 

 Accordingly, the study offered a number of recommendations, mainly; to achieve competitive 

advantage is strategically very important orientation in the life of the entities; and the achievement of this feature 

must rely on the knowledge generated by the entity itself. Hence, the strategic intelligence, together with its main 

components, can make up the economic intelligence through knowledge management.  

 

Keywords: Knowledge management, Economic intelligence, Strategic intelligence, Sustainable competitive 

advantage. 

 


